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Cena 250.000 mks

,

• Ogłoszenia: I strona i w teliście 150.000mK
Prenumerata miesięczn.w Lodzl mK.5.000.000.
•
za wiersz
N elirologi
100.000 ,.
"
II
. . liraju"
6.500.000.
ł
snilbnetr.
'Nadesłane po tekście
100.000 ..
n
" " zagrano 12.000.000.
Redakcia i Administracja
iednoszp.
ZW7czajne
80.000 ,.
Odnoszenie do domu 250.000mk.miesięcznie. •
Lódt, Piotrliowslia nr. 106. • Strona gazeł7 clzl.U alę na 10 szpalt ogłoszenlo_::vch. " B l i N I I
Glos Polski" łącznie z "Kurierem Wiecz." • Telefon".: Redakcji nr. 19-71, • Ogłoszeniazaręczynowe i zaślubinowe 6.000.000 IIlrB
zasniejscowe obliczane 5ą o 50 procent
Wraz Z odnoszeniem 8.300.000 mk. miesięczn • Administr. 199. Nocn" -799. • IIOgłoszenia
zaś firsnzagranicznych o 100 procent
drołej
t
N

DEZVVA
~oJ:D.i"tetu.

Organizacyjnego Ban,k."1..1 Po1skiego.

Statut Banku Polskiego, rozwatany na licznych zebraniach przedstawicieli szerokich kół społecznych, poddany ocenie przez ludzi nauki i wybitnych znawców potrzeb życia
gospo darczego, został przyjęty przez Rząd, podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej i ogłoszony w Dzienniku Ustaw (Nr. 8 z dnia 25 sty~znia 1924 r.). Akt ustawodawcz}
został dokonany, reszta należy do społeczeństwa, gdyż jego głosy rozstrzygnęły o charakterze prywatnym a nie rządowym Banku Emisyjnego \V Polsce. Bank Polski, powołany
do regulowania obiegu pieniężnego i ułatwiania kredytu w Polsce, otrzymujący od Państwa najcenniejszy przywilej emisji biletów bankowych, będących prawnym środkiem
płatniczym, ma być wzorem większości banków emisyjnych w Europie, prywatną spółką akcyjną. Przy zupełnem zagwarantowaniu przestrzegania interesów państwowych,
działalność Banku wolną będzie od wpływów tej lub innej polityki Rządu i prądów politycznyc):J. kraju. Walne Żebranie akcjonarjuszów wybiera Radę Banku, zaś Prezydent
Rzeczypospolitej mianuje Prezesa Banku, czuwającego nad przestrzeganiem statutu i kierunkiem działalności. Bank Polski przez regulowanie życia gospodarczego kraju
.
pełnić będzie funkcje państwowe, prowadzonym zaś będzie przez czynniki społeczne. Odpowiedzialność wielka, zadanie zaszczytne.
Komitet, powołany przez Ministra Skarbu w myśl art. 91 statutu, do przygotowania organizacji Banku i zebrania kapitału zakładowego, przystępuje do tej pracy wtem
przekonaniu, że szerokie warstwy społeczne odczuwają niezwykle watne znaczenie instytucji, niezbędnej dla uzdrowienia stosunków pieniężnych w Polsce i przez wydatne
poparcie prac Komitetu ułatwią osiągnięcie jego zamierzell, dążących przedewszystkiem do jaknajszybszego zamknięcia listy akcjonarjuszów, już zapoczątkowanej przez
,
Prezydenta Rzeczypospolitej i przez Prezesa Rządu.

~aru.:n.k.i

zapisó-vv n.a akoje Bank. u. Polsk.iego.

1) Głównem miejscem przyjmowania zapisów i wpłat na akcje Banku Polskiego są oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Pozatem przyjmu]ą zapisy i wpłaty
na rachunek Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w charakterze pośredników te instytucje finansowe, które zgłoszą gotowość przyjmowania zapisów i otrzymają do tego upoważnienie od Polskiej Krajowej I<asy Potyczkowej,
2) Wpłaty na akcje Banku mogą być dokonywane:
a) monetami złotem i, które oblicza się podług równi monetarnej w stosunku do złotego (_ trankowi złotemu), a zatem, 100 złotych
100 frankom unji łaciń
skiej
81 markom niemieckim
37,5 rublom rosyjskim
95,2 koronom austrjackim
19,30 dolarom Stan. Zjedn. Am.
48 guldenom holenderskim
72 .
3,961> funtom szterlingów.
koronom skandynawskim
(Monety winny być nieuszkodowe i niestarte).
b) złotem w sztapach, opatrzonych próbą Głównego Urzędu Probierczego, przyczem jeden gram czystego złota przyjmuje się jako 3,444 złotego. (Złoto w szła- '
bach przyjmuje się wyłącznie w Oddziale Głównym Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Warszawie).
c) walutami zagranicznemi i dewizami, t. j. banknotami zagranicznemi, oraz czekami i wpłatami na zagranicę, podług równi 100 zł.
19,30 dolar. Stan. Zjedn.
Sumy, wniesione w fnntach sterlingach, guldenach holenderskich, koronach szwedzkich, norweskich i duńskich, frankach sżwajcarskich, francus~ich
i koronach czeskich i austrjackich, lirach włoskich i dolarach kanadyjskich, hędą przeliczane na dolary Stan. Zjedn. podług kursu dnia na podstawie notowań
giełd zagranicznych.
3) Nadwytki wpłat wypłaca się w markach polskich podług kursu dnia. Np.: subskrybentowi, wnoszącemu 100 dolarów na 5 akcji Banku Polskiego (500 złotych po
19,30 za 100 = 96,50 !lolarów), wypłaca się w markach polskich równowartość nadwyżki, wynoszącej ~ 3,50.
4) Od wpłat, dokonywanych w czekach i wpłatach na Nowy-York, począwszy od $ 20.000, Polska Krajowa Kasa Po±yczkowa będzie bonifikowała odsetki 3010 rocznie
za czas od dnia wpływu dewiz do dnia przejęcia Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej przez Bank Polski. Obliczone odsetki zostaną wypłacone akcjonarjuszom przez Bank Polski.
5) Zapisy, oraz wpłaty na akcje Banku będą przyjmowane do dnia 31 marca 1924 1.; Komitet Organizacyjny może jednak zamknąć listę zapisów wcześniej.
6) Należność za akcje do 25 sztuk winna być wniesiona jednocześnie z zapisem. Zaij,isujący się w oddziałach Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej na większą ilość
akcji mogą przy zapisie wpłacić, oprócz całkowitej naletności za 25 akcji, 25% pozostałej sumy, resztę zaś winni wnieść przed 31 marca 1924 r., lub w terminie lO-dniowym
po ogłoszeniu wcześniejszego zamknięcia zapisów.
1) Subskrybenci, ktQrzy nie wnieśli całej należności w terminie oznaczony;n w punkcie 6-ym, tracą prawo do otrzymania nie opłaconych całkowicie akcji, wpłacona
zaś zaliczka przypada na pokrycie kosztów załotenia Banku.
.
8) W razie nieprzyjęcia w całości lub częściowo zapisu przez Komitet Organizacyjny, zwraca się subskrybentowi złożone wartości w całości lub częściowo w wysokości .
odpowiadającej nieprzyjętemu zapisowi.
9) Komitet Organizacyjny wydawać będzie subskrybentom Swiadectwa tymczasowe wzamian kwitów, za pośrednictwem oddziałów Polskiej Krajowej Kasy Po±yczkowej,
względnie banków pośredniczących, po zamknięciu zapisów, o czem nastąpi ogłoszenie w "Monitorze Polskim" i w innych pismach.
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Komitet Organizacyjny Banku Polskiego

Warszawa, dnia 26 stycznia 1924 r.

Stanisław Karpiński,

X. Stanisław Adamski
Dr, Jan Kanty SteczkowsJli ,

Ostra
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prezes
Zygmunt Chrzanowski
Dr. Franciuek Stefczyk

alODlan 8.

Pan R<olTll8Jn DmowSkd z8JCihęoO>-ł waJCllW ()Ig1ÓItu, a n8lwet ooowaJI się weI'lsalliski w lkile5<Zle·nliJ", jak p'olwde- PlrzebQI~y IIl1linilSlter C8Jrsk,il, z alP ar- Wiomy. to i'sto'bl~re ~eS't dotąd ol\or!yt
rI1y poWlodJzenirem swo,ilclh z.eZll1ań f s/lcrlomnJe ,od tej I1.lrwragi w SWiOijenn dział na sądzie, a ter dZ w orrna wia Crruj'tlc srię scerpltylczl11rlle ula "rnOłŻ- te tra'jemnilcą., z kt& ej zalSlkJlIlę m~
w procersile Lednidki contra Wa-l d<lltl1inj!um proz nań Slkirem, zaJI)ow~!a,.. tI1iJ'm Z8irY1Stlre hi,s trorj i, wyraźnlire czy nOŚrci" lP. Dmo,wSikiego, uJkkudr6w z zedrzeć jego olbercna praca. Z tesiaew9ki pOIsbam.owi~ ,,rwrZria,:ć pióro ł dJa'J~oC, że SIta wi sfę do pracy pu- ni aJu:zie, Żre on ,osobilści.e "odlbudo num prowardzi·ć file C1hciaJt, a ISd1ar- g'D, co dotychczas bieclmemu og06do ręlcio, by dać ogffln'Y ZJall'Y5 blirczne-j, ,,ikliredy <Y.!:c.zyzna będzie wraa PoQslkę". Czytamy bOiWi:em , ralkttery.zowal gO' rrosyj.slldenn wy- łOWi polskiemu wiraldlQlIT!o, nire moo
św\i'eżyciI dJziejów" p. t. "Jalk 00- tergJO patJrzebowralf,a". POlWierdrział we wsiępi,e do tego zaJryrsl1.l: "zro- ! rażentenn, które \V'ylŻelj przytoc.zy 'l1a powied'zieć nic o nlezwyrkrłem
budowattllo PdI!slkę". Na lamach ,to w swojem przremóW!iloo:iIUr. w u- zumienie wypad/k6w" i dziaJlań, liś.my, a k,t6rego Jrepi1elj na języUc znaczc·niu akCji pana DmoWlslkiego
"Gazettv WaTs.zrruwSk1ef' ukaz;a~y niwersytedie poznarń9kitm, kiedly 'które n8JS dJoiproi\VardlZi~y do nń'e\PO"" P'0I1'Slkli nile tłtvrnac.z'Y'Ć,
dila zdobyda przez P<ll~slkę niJeiPOrsię dopi,ero Wls1;tętpnre ocllcimJJd tej gO obdar,owalloD dloIkJtoratem. Mo ... d;legllorŚrC~ baJl'rcLzro mwle w cIi'ągu
PrO rr8iZ Jruglj p. DmolWlglkli wy- d1IegJlości - w bllird'YIITI rarzLe nic
ipraJcy, lk11órą pral!l Dmows!kri:, jelSIt mentem, kiedly <>ilmzaJI: SlUę djrcz,yź- lPi:ędu Lat I11aJsozreglo ilSrtm.ientira pań- stąjpia z wiJeruką fanlf8JTą ,ourclio1bwlÓ1'- tarkicgio, oobly mogito być rpoSlta"
wiJlliren ;IJJaII'·odowli", jalk SoaIm pd'Sw, ll11e ,nie:zbędrrrYtn1 byqa trzecila rre.'lron sb\V'rOwre\g1O wOOi~o postępy".
oy 1 mędJrrca. jr~o P01Se'ł m. War- WrLOIIle n'a jednej p~ta·s.Zlc:zyź.nd,e z ~e...
l11ie mI()Iżtt1ra przeto 000l1!i~ wywQo- sbrukcJa gOOo'lne'ÓU p. Wd1losa. Wów
J,e,ż,e!l'i: ItrO me, jest o/bjaWoet11 "me- SZiarwtY dJo III dJuany. Na z'aJsadz.le gjonal!11d Pilsll'drslkiJe'go. Patt'ę memo
d6w autora L poiddJać je krytycznej .c.za,s p. DmoWlSlki' QDuś1CiQ SIWrOI.ie galloma:!lrjl ostrej", to dlQlprawclly tegO, co mówi~ ()!11 rn degro iplrzyja- I'Ija~6w {) ,.awtoltl>oanji", zapjlse!k "o ,
ocenie. M ·e j'UŻ wtem, 00 Otgilorsro witośdiJ i obljąq telkę slPraIW UIlgIl"a- istn.ieje wire1lki1e p'onui,eszarnie potięć di'e.1e pDIIifty1cZlni meo:btla byltrD są- zwiątku państwo'WYIll1 z Rosją"
łllO drukiem mrYOOWiu}e się umy- n1i1C~nyclt w "UJSipIt'3iwniomym" rzą i Ipot:r.zebna j'elst dQlbra elk~rt'Yza cLzi,ć, że ipolSqolWamIDe .p. DmowS'lde~ trochę rPtrzedlPo'koj'oiWY'Ch TOZllTIÓW \
strQlWiOŚĆ
l IrndyJW6.ulUaJ1n{)ŚĆ p. odzie ChjentO _ Pilasta. Brrez calty pSyo'hijartlr}'Jczma dla wtile/lJu ncuszy'c'h gro w Betersburgru ,,$oWiodłuje" z p. Picho'l1'enn, który Ulrnart "grQrU-.
J)morws/k1irego w c.ar~e1 oIkaJZa~ościr. 'c.z.at.~ SWelg10 ur.zędOlwarnira w gabli. mężów staruu z !p. DmOlWSkitm na nie rSlly,c'hralI1Je zmu'amy w SYltuarojf. 'Po vernemen't regruper PovonailS" w I
Pisze m!rędz'Y irtmrelmi by1t,y miJni- i{]re!CiLe ni!cZlean nie ZiaZlnaJCZ'Y/f SWIQ.. cz.e11e.
draiców w Rosji. Slkońc:zy1l się ten PaJryJŻu wówczas, ki,ed'Y jlUż w;
iSIter w l1",ządzbe p. WfiJrosar-Korfam j~ ftnJd.'Y~raOl11lOŚOi, ratz je®n uByly lPI'ezę1Sdromiteltlll rnarodlo!wc ł)1uff b8Jlaw :kromffczll1ne - slowda- PdlSICe dziaJlaq f wra!Lczrył o gra:r- ~
,terglo, ż.e "mergaillomrun~a jest chmro- 'kra,zraIl stirę w seli:mowej IkrOlmi/sd1 dlo go już nileded'l!,oO\iwtrnie p'\dracllutł nolf1i~s!ką 'milt'ood ą z m. Bohri'ń- ce .pr{)lpslki rząd lk{)!l11endJaJllrta P'l- '
bą endle!miJczną dlzIi'siaJ"; "że , wn'elllu SIJ)il',aIW mglrain~CZJ1Y1Ch~ wyglaSlZ-a- or'b(ja wy tej <:furolr-c)l})y. K'iedwś wskim, kOl1szaJohrtalmi (hrurdrzo mIr- sudsldegD.
nudzIi rozdl}'l1l1a swoje ja i narr'lJuca jąc barnaline i plty'tkie eX1J)orse. To i90.5 ll"'<JIkIu na;r'8JziIt 'silę tpIT:z.ez' bo :na' ż,ernej 'wartości) z ,,<lOOtobrystaml"
Co do tego Sipilsu, m02e dr()rw,aiĆ
swą oS()Ibę uwadze og'6tu".
Ta bYta cala jeg'D Ikoolklrertma robom 'sanurtny epitet Ze! SrUrony p. W ,tte-' L. zil'z'ercz'cniem sirę anandJrufill prlez obecna prarca p. Roma'na Dmow-r
Illwarg a p. Romarna DmQ'WISlkiegl() z poHtylczrva w "odIbudrow8Jn~j Pral-grO, ikMry Jlażwrall rpoproS!P«' lPąll1G. lP. Drriows'ldlego. .
skiego ? Ni,e, chcemy przesądza~
I'Tlafem za,strzeżem'!'cm sZlczegÓl'1liletl sce". NiIe data mu ona żardnlYclJ. DttnowlS'krireg'9 ..- . "szrut ' gcrr9'0hro-, Te wi~kie czyny Dmowskiego a~e sądz.imy, że to, czego dQtw ile... r
!l1a zasad17M omawiialnej ipIl'8Jcy da- tYhdów . dlochwa~iJ' i wdzd'ęcinroo- Wryj". P. DmewSki WÓWICZaJS oble- milMY jedJnalk miejslCe jeszcze my SQę, nie b<;dzne s Cil1sa,cją:, a ty~..
De Slię z.astooować dr() niego same- ci narodu. Ale! lP. DtnQlWlSlki ogrur- ,oy w8Jł p. W!iittemu- posklroonieni.e IPliz-OO woJną,
ko nOrwym drorwordem ostrej me&1arg.o. P. DmowSlkll ilS'to~lI1ie nie na- niręty <liWą enrdlemdrczną mega[1Q/111a rreWldlooji w BolIiSc'~ ' clrcialr zaCo zdJzilalaJl lP. Romarn DmolWski Iloma,nj; by te 0;0 prezesa lmmLtetu
\lfZ.ucaJl się :prz'elZ dqużs,zy CZ<l!S u- nją sąrdZli.r, że ,,,pr1Z'Y)wi6.zrl traJMat Wll'ze.c jalki:ś ulkltoad z lP. WittJrean. dB.a l1i0.P'odiLe.g~<o~cdJ Pobk:i w cza·~ic lucHOd,orwcg,o w Pail'YŻlu.
St. Ol, .•
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Skutki bezrobocia.

KORŻYSTNY ZWKOT w SPRA

wrn JAWOP-:VNY.
LONDYN. 15 luteg,Q4. Rzą'd. Mac te za~ies~kuja ,prawie wvłacznie radd!'. ~ n~ te! sma:wJiIe prV~~i'e
WARSZAWA. (Telef. od DaSZ.
Donalda znallazl się przed ptlerw- roIbOtttlilcy..
'.'
porOlZ'I.1m~ell<.e mlędz~ 1d'berałam~. a koresp.) Dowiadujemy się z wIaro
BERLIN 15 J t
Wiad szem przesileniem Przvsz'to ono WYlPfac't1e tej SP'rZecawdli sw w Laborur Pa,rty.. Zdanilem te~o PIIS•
•
'
u ego. -.. ' 0-, callk':em nij,eSDod'zi.ewann'e. Wy.wo~ swe.! prasie llibera;li. Wywalało to ma ·rovłam .ten W'V'jaśni SytualCję. godnegO tródła, 1Je w sprawie Jamosć Reutera, że mIędzy Anglią a taiła je sprawa Pop1aru.
powa'żmy 1k01l1fnkt. Mac Donald, Z prasy 1nnVCih obozów mo,zna worzyny zaszedł zupełnie niespo
francją doszło do porozumienia wl
• zwoJal radę gabinetowa. aby omó- wvwn1ioskO'Wać, że ldberalli jleszcz.c dzłewany, a nader korzystny d.l~
sprawie Palatynatu, Jest tutaj w Rząd postanoWilt m~an(lW'i'c@e 'Za- wić "polłQIŻe'n~1e !"Za.du. "Daoily ~e- ,~ire. ustaa,iDi SWegO stanowi'ska .. J.e- Polsld zwrot.
sferaoh nacjonalistycznych pru- akcerpt-olwać wszelkie wvdatki na ra1d ośwliad~za, ze sytuacJa ]e~t :ZletLI pOlwezma uchwałę potelPLaJaNa pierwszem posiedzeniu korni
•
' wvpłatę zasitków d'la bez'rObot-jbardZO POwa.zną. ~d'Vz w spraw:·e ca wvDłatv bedz.ie to wvraten:llem
•
Sk.1Ch ~omentowana Jako z:"po_ nych z Popla,r. Tak nazvwa s:ę wVD'tatv wszvs'cv cz,ł'on'kowie Ul- Vlotum nfieufn,?śCli dla Pa,rtl P'I'ac~. sB d~limłtacyjneJ, przedstawIC!el
WIedź, ze francja P1'zestaJe Się lu,dzmelnka Lon-dvnu, w której m1e- d'U Labollr Party byld jed:nego oo3.-.W taklim raz,!1e upadlek rządtu bVt- Anglii oświadczył, że według meteresowa~ ruchem niepodległośoio szczą s,ie wtdkae dOlki zachodniOj'nqa. uchwala z.alPadiła, iedn:omv~l-ł·bv ,prawdOłPOdobuVl.
IgO ostatnia uchwała radyambasa
wym w Palatynacie, który władze 1 W schodn:io IniCl'Yjskd.e. Dz,ie1nlilce nie. Da.}ę.j stwierdza "Darnv He•
dorów w sprawie Jaworzyny jest
francuslde zachęcały I w pewnej
•
•
reaInJe nIewykonaJna I wobec te·
~ach mlędz"naro owyc • I go proponuje on zawieszenie llrac
mierze popierały:
Komisja nadrenska utworzyła t. LONDYN. 15 lu~eg-o. _ Loodyń 'mi,er amrlel~i. ~ żvcz.eniem jest
bo w jego własnych z.a,1)8.try . komisji J odesłanie sprawy pozw. wydzIał z trzech, w skład któ ski sprawQozdawca .• Matma" p. jego. bv iz.ba ~mm wypowjadal~ waniach niema ukrytych zamia- wrotem do rady ambasadorów.
Przedstawiciele francli ł Włoch
rego wchodzą angielski kapitan Sauerwein. Ikt6rv mta,! one~da.i be'zw.ztgIlędln,e są.d'Y () jego poll~ rów.
Bemy, belgijski major Haruffe 0- roz.mowe z l'>. Ponsonlbv. k5ier·oW1!1i tyce.
)
przyłączyli się do oświadczenia
raz francuski pułkownik Arbonne kie1l11 f'omreilgm Office'u odlbYlł wC'zoo "Może się ~darzvć. mówill Mac- LONDYN. 15 lutego. (PAT. . i
Taj rozmowe z prezesem ralÓV m!- Donal,d. że 0,pi1l1je moJe będa także W wywiadZiie z przeqsta wldelem angielsk ego.
au. Wydział ten ma udać się do Pa l1ilStrów. IP. Ramsav M-ac-Donal. i\nl1e. aniżel'i !lip. oP.ime mężów "Mattiln'a" MatC-D01l1,a'ld oś-wiadcz'}1 Oczywiście delegat Polski przy
stanu Prancii i że wówczas wy- że zwotal1ie konferencji miedzy- łąCZYł się do wniosku przedstawi
latynatu i podjąć na miejscu zarzą dem.
M D
d
g,tooować bede przeci,w opirt.iom ;narodowei winno być t>OOrzedzo- cieli wielkJeb mocarstw J tylko de
dZenia, aby przywrócić porządek
.:;t vm f,r.an.cusikiltn. Nie będzie to mlalo Ime. bada1!!a~i 'Pr~v~otowaW1Cze ... legat Czechosłowacji zgłosił vow zarządach gminnych I w insty-' Ran;say ac- onal , n.a SdaJ!11
W!S~ePle ro~ow.y PQltwler Izh 0- iedlnakże ża;dne~o znaczen~a pod mł' : PTanc!a l Amg--ha w soos6h 10.
,
tucjach panstwowych.. Na~jonali- oilnle. wyraZOlfle }UŻ przez ? Pon- 'l'Vm wa.mnficiem. że wvpowiedze- łalnv wlnnv U14 wnić swe zaPMry tum separatum. •
..
~Ci pruscy tłomaczą soble ten lirot, sOlflby. ce!owoscl wszeliklIch ko-n nia te beda pozbawione wsz.e1Jld~h w.ania i. Dracować wS'P61nie d1a
W każdym ra~le prace komis]]
tryumfalnie, jako zapowiedź, że fere:n:c.!i mledzynarodowvch ;v ulkrytY'ch myśI.ł.. z zamiarem 'PrlZe·. uwo[l1ienia Europy od ciężarów. delimitacyjnej zostały przerwane
mocarstwa Okupacyjne będą od- ~ Slpra w!e o~budowv ~urony. ..NI- dysficutowania różmvclt IPrzeocIw- k1~6re musi dźw;ilgać. Należy zac he sprawa powraca do rady ambasatąd zgodnfe zwalczały ruch nie- gldv sle. me wY1?owlad.ale~ ,za sta wiaJacvch sie idei. a nie będą CI~ demolJcratvczme eletpen.ty. w do ów
•
.
zwo~a~lem O~eCll1le podobne kO~l ataJkiem. wymierzonvnn przec.iwko Nlemcz,ech. abv l'Ud110ŚC NIemIec
r .
.
podległoścIOwy w Palatyn~cle. ferencll .. mówlt .Rams~v Mac-D?- Dosz.czeg-6IJ11vm osobom.
zdana na pastwe i,dei imperialistvCharakterystycznem Jest. że no
Tymczasem nłepod.ległośclOWCY nald. Konf~ręncJa. mUSi s,tanow.ć W dalszym oiąo~ rozmowy cznyc11 ~ wo.iownilczvch lUJI1k.róW. wy minister spraw zagraniCZnYc!l
walczą dalej o swoją ideę. W Du- z~oń~en'le. a me poczatek rD'Z- zwrócilt sie Mac-Donald PTZeciw!uwolnić od Zill1o'rv. ciążacei na I'3l1 Zamoysk~ wYirłaszając swo.
wvkretnvm taktv~om dv;:>lornacJL !niei.
je expose w komisji sejmowej nic
erkheim opanowali urząd gminny, rlzlału .
o tem wszystkiem nie wiedział I
mimo oporu strzelających i biją- W dalszym ciM{u ~twi,erdz~a opre Jego taktyka. Jt'W1'eIXi'zt. leSll: procych gumowemI palkami nacjonaZółt~ I-s;ęn~.
dotychczas nawet niema komuniOstów. W KalsersJautem również
~ R. 81 _ ~S<II'
katu urzędowego w tej sprawie.
LONDYN. 15 llUte(g\o. (Pat) "Da-(d'i rząd anlgi'ellsiki nie będ'zie si.ęlk,tóre dioty·czą beZlp'~e'c'Zeństwa
odparli napaści nacjonalistów. W
RA
francheim nacjonaliŚCi zaatakowa Hy TeleglraiP'h" do.nosi, że MaJc DO j sprzeciwDać Og,t,os:zenJu "Ż6Hej , PoUslkii.
ECHA INTERPŚELAŻCJ!SW ESGPO
II ich I usiłowaU wyrzucić z mia- naJId zakomu.nikowaJl P,oiJn CCl!r emu, 'kSi,ęg!I". zawierająJceU d!olkumenty, I
WIE PULKo CIF;. YN J
•
_ n
WARSZAWA!, 15 lutego. (PAT)
sta, lecz napad się nie powiódł.
W interpelacji posła Miedzińskie~.
~m i towarzyszv do P. Drezesa Ta·
UKLAD NIEMIECKO - CZECHO~,
dv ministrów. dotyczacej poglo·
sek o udziale PłPIl'k. $cieiyńs'kiegc
SŁOWACKI.
f w wvpaQIKach krakowsk'l'ch. zro·
BERLIN, 15 lutego. (Pat) - W
Jeden z dvgn·ital!'ZY sowIeckich l Ramsav Mac DOlnald nie oha-I,chce uczVIl1ić szaleńocze.g-o sko,ku, 'biono szefowi szt. gen er. g-en. StR.
ditłu dzisiejszym podpisany został' Q1a;zwaJt Ramsa.ty Mac DOI!1a.il.dta - wiat się SitóW. l<tóre mogą ośmi~- który 'Z ia~fego~o.~wj~k zrobion.v !n:s!awO~\7i tiallero~j zarzut. że ~()
kł d ł dzy Ni
ł C h Ham1e1em. I natychmiast rozległu szać je'dni i drudzy. Choć:bv oto I rozpęld11I. me doscJ'gil1le celu. Nle torvcznle uchvIa Się od stawan:a
u a mę
emcam a ze(f o I Slę we wszY5tkich krajach: Ham- s'ł'awa. które wy,glosH ki'lka J:li! :~SI~ Hamletem: ale nie ie~t. r6w- (\~. obro:vie autorytetu i mundurt;
Słowacją w sprawie uregu]owania· 'let. Hamlet!.. .. CZY taka moc SIU·. u1'ze'd objęc:em władzy na Z;lrro- 'i!<iez fanatykiem, zbawlaJącvm jOJlcerskIeg-o. Gen. Haller. wvstc·
całego szeregu kvJestJi gospodar- glestywną posiadają a'genci bou.sze ' madzendu .partii Dracv:
świat ad jedneg,o zarrnachu i two'-I DująC przeciwko tym uW'łacza,ią
czy~b. Dokonano również wym1a- wji? Nie. To na s.ztpaQltadI org.amu
My Dom'rzemy 1 'Pójdzliemy w rzacvm rai rm 'Z'kmi 'Z mocy oro- cym zarzntpm. z~ża?ał honoro
DY not pomiędzy obu rządami w wszeohświ~t~'w.ego wstecz.n.ictwa 'za,pomnienie,
po'k.o.lenia dalsze g-ramu i do,~rvQ1Y.
.
i w~go .~ad?s;uCzYTIlema 9d posta
I trzy ni
d I ki
I tak s'kwa?h~le 1 ochocz?'Pod~hwv :r>rzvida. a pochód z~wsze będzie , . Demo~r~cja. ~odna .s\~ol~h w,el ' MIedzmskIe",o.
spraw e u
ma a na a
auzu 'COltlo ta 1f'()Q1lCzm'ą kWalhflikaC\lę. Wltrwat i zawsze ilrwać będz:e l}O- .kl.oh m~sh, ~U'SI w dos'\':la~cz~- l1
o uaJwłększem uprzywDejowan1u. lOTasi.e reakcvinei angielskiej. ftan szulkiwande św. Graala. Tarcza mac1:I h1'Sltoil']l i w ~r~"wdiz!~ zyclal
GEN~RAL SIKORSKI DO
O
cu~k!.ej , W,ł
ski'
e]'
no
'1' P· ol~. k;e]·1
·t
ś
'.
t
ó
'
.
dl~'
szukać
metod
SWOJel
walki.
-. LEDNICKIEGO.
.'1.
,..""
m 'l, o Cl I w czma ' s.nraWlle III'WO,
'.
'
SPISEK PRZECIWKO
czvta:rny lWZ t~n wqasnIe. ePlt:t. , ; ŚC! zawsze beda w rck'u dobrVl.:h. I?~s!konale tkitos .na,Dllsat w .. Cza-l WARSZAWA .. (Te.lef. od. nas.z~
ZAB(lJCOM WOROWSKIEGO
~6ż za poc:esz.ne widowisko. nrawvch meżczvzn ,l .niewiast. a sw . "Demoikroac.1:l wv~rala. ~o i koreso.) - DOWladl.l1emv Się, Zv
. C~z za ZgO~ w oc~'n1e angiel- !~jdear wielkiej przvszfości ben7~e l'Znaczv .zll1alaz.ła w całe] Eumple i~eneral Władysław Si'korski pr~e
LOZANNA. 15 lmego.. (P<lit) Jalk skI ego prel!1Jera. c6z za. punkt,: nrz%w!ecal nadalI naszemu naroI- uprząltnIęte pr~ed, ~'olbą ,?o,le z l stał ,do 'Pana Aleksamd:ra. LednIckle
d
. T i'h
d Gett1eve" wy łaczne oomlędzv bolszewIzmem: lodowi I nie wi.dzę BOllu dziele; tJrooów. dynaJstJh ,.s, wlętY'ch, praw jQ.'o 1,lst. w Mórym wvraza mu z o·
kOIlfl " ;l~ un::
"wIk' P !Skrajna reakcją!
końc~ tych rzeczY' Widzę tvl'k~'ied,nostek. Prawo ludu zwycięży- kazi,j wvroku w sprawie redakno
r~}' z~s. aC SPlS~. przeCJ bór: o ,N:e raz i w niejednej splraw~e swój własny w;d~o1<rąg widzo ' 10 nad pra'wem krrćlów w dziedzi-Ira Wasilewskiego. uznanie z PO'
\~lłf10W k~ onŹa ~emhu. Z~a>l ~~~m wspieraja 51 7 wzaJemn'ie te dwa ,swój nieboskłon: a1e jest~m Drze- nie śwIata miQirom~o, y~.zed fu~ \"l~d.u. je~~ dzialal~ości obvwate!~rows Jtego. ~ac, '11 mjkl. L °IPohtvczne bleguny. Czasem bez-'koJlany że "'d"T mofe dzIeci i rUIl11 rozumu ludz,1\le~o I zyć b, ę- silnej I pan5ltwowe}.
nal: agen czrezw)'lCZa, l esz- Led'
ś . d
. Wi
..
". ,
.
.
d' t ik dJ
. ik clIt
t
czyńs,ki. Na CO'IltraJdiego zamaoh ~ n.e. a d~ase~ ~I~ dml~'d ,dzńeci moich dzieci dojdą tiam. 0- ~'I'e al
la
d~O P?'ZOS śr
ŚLASK ZNOS! KOMISJĘ
miar' być doiko'llal!1Y w LozaJl1nie, ·}m wvoa, 'A m02'Jna I Je no 'l ru każe sie nowy n.iebas'kłon. nowY 1117 ~6rz,go 'h le .z z,asba 'ćan1l t mby . a
N-OTYfIT.r ~ rv JNA
·
P ż
,sIe przYlPUSCI.,,-,.
widnoik'rątg nowy świt"
mr.. l\: L YC WlOOO V wvo raze
., ' .. ",.
t
P
a na o onma wary u.
Czemu Ham1te1?
......
n~em1. Dettnolkuacja inneroi s~owy,
K A~ TOWICE, 15 lutego. (Pat)OdpOwie na to sowie'c'ki dYlg'!1'
Hamlet!
Ma- 1l1'ie 'ieSll: warlośCoia milSitvcz'na
. ł uchwa ł e, któ rą znos.'
. , r- Hamaet,
. 1 przlecleż
t' I on.
o wiłaśn~e
. . ale S·
eJ)" prZYlą
tarz: Ham1et. bo s:ę bawi w wieI rZYCle, 'Poe a.
n
... 'WYraze1l11 zwvciestwa lt'oZ'umu na • t • •
d
1922 - • 'd k
k;e słowa i wie!llkie hasIa. a nie- 1l1a statllolwisku. ~dfie rzadzda ulki i f,iaozofji 1l1ad el11/Pirvzm·em. 1S nl:l~cą o r. • wO]ewo z ą
zdolny jest cLe CZV'I1'1.1. które2'() my zawlSze .trzeźwość . . Wdęc . na wv.rażo'nvm w Drzemocv ieooost- kOtnl~j~ do badanIa cen. W moiooY1l1ie
naj,lepszvmi Jesteśmy d:wudh biegunach - śY!Jiedh lIl'()- lki. Ratunek clemokracjlj\ leży w menCle obecnym gdy dochody pan
s1.("rmi,erzami. Hamlet bo objąw- njl,. .Przegra! Hamleci. glna! ZYlą illauce dośwladJcz,a.linej tys.iącoleci. stwa słQią pod znak,iem waJoryza
SZY władzę. Wkracza t1Ia drog: ~ LLter.atwrze. lecz me na are- Badajmy wszv'Sltfi<ie demokJracie. cji I skutkiem ustawodawstwa o
komDTomls'U. na których zabłądZI nIe p.()1.ltycznej walki.
,
~t6re z'Wvoi~ly czy budowalv.
.
li z'Sriinie. Hamlet. bo miekkie ma
Czy ~stotnie Ham!let? Może ~a w o.statnilch cza.~acll: wszędz.fe napra~1e skarbu RzeczypospolItej
:,; \AP niedzielę, o godz.
1230 w pol. odbędzie się se'l'ce i brzydzi s'ę krwia. w kt6- tego, ~e oibjąwsz~ władze.. nIe mMdziemy 1P000ęme hamulce za- ujawniają się w stabilizacji, a narei my tolD!imv stary świat. n.e 'OrZ'Ystąpill <il? dZleła burzenia z 10ż,00e na: czvsto ł~~zł;olWe z~lSto- wet poprawie kursu marki, dzła
w specjalne przedstawien ie z
znajac
sentymentu. Zmiecie gO całą ópaSjl\ I1I1~CZY'~eJtstwa? t~ł sowalI1de mechanilcznej zasady d'e łalooś~ homisjl okazuje się zbyte.
udziale m głośl1ego
bu rza. która l' e'SZC z e rou....
""'eŁamy. Jdeał
~-" D
A.
• •
__ "':'~I w
ć SW'Okal
. i:.sme lł'lOZIPoczą
,.
mOJ\!fQC!ł1.
' emoll\.ralta
,poW'lJ11!en
ro czua lł nawet sz.kodliwą.
Zaś wyznawca iJ)Ol~,tvcznero f 'W\,;vt;' a w zy-c e urog:a l\.rwawe- zumie6. re ()I,gI!a1!1,iicrenq'e samowol".
"
acłlie
spofecznego sta'tus QIU() ooPQw:e: go t:err~'I'u? CZy d'latego. ~e. nle ne demokraOił nie i-e'Slt w:ro1kllem _ _ _. I_ _5II.i1lum'~~J
Tak, Hamlet, bo nie widzi naszej tracac z. oczu. ideału., . UCZY S1;ę !l krvivtlot alemnej je1 ŁZasad., 'ale ZifO
w filmie p. t.
si~y i poderwać chce pote-gę wie- rze-czYWtI5tośclą ,r test 'W'V'razkie· zWnaen,iem łed wleMc,QŚct me bruDZ'siejszy numer "Kurjera Wk
lowiek'owej tradycji. Hamlet - łem ewol'l.1cy.jnych dążeń ldemo- tamej a~e moraJ!ned. ~61I'8. się WY'- c'z.ornego" z3!wi,erać będJzie m. In.
w idealistvcznvoh swotch ooczv-1 1oraC 1ł? ~ Jest Harndetem w .ott>ł1a!ł rata w umiarze.. bez !klt6rego n,fe- na:steP'Uiące aJl'ltylknlJły:
naciach, 'które uważamy za 'bolszeWIZmu. bo nie obce 'PąwM- ma ni dojrzałości iIIIltd'vwUldluamej
A. Uziembło: Bez 'k,ośĆca.
mrzonka i dzieoinne manenia. r~yć lob. ek'S'P~~ ~ ~e-- ant ~0Ity zbiOlrowe~ Wdara dem~
Want: l<L~()I11QIgja na elks'p'ort.
łI.amlet. bo mimo że 'o wIe star- cI,wstaw~a sd,e ideololrjt ńt$m, jaKO klmtwma 1\\1m.a. 'bYĆ Ikadań(My Boy)
szvo<!' Qruńskieg{)l kr6'lewLcz3J. nie nodsta WY' 'PTZ'V'szfoścŁ, '.1est ,HamNie d.admv Jetj byĆ ezalDr. A. SOłowiejczyk: Sport a
poznał ddJlrZle cz'łoWi:eka. nie PI>- leiem w oczach reakcji. bo nIe bfel'stt\~liem"
.
.
zdrowile (11) •
.~, Ceny biletów miljon mkp.
ł
l.'I'lat ~ycia. ktt6re my. ludzde sta- szamufe ,wszystldoh ,tycl1 ra..:n RamlSav Mac OotrrdJ iiese meCłvłs: N1e wY'rwcarjtClile tucfzi na
·tecvn:i. 'Praktvcztllt, rozsadni'.. Z'na- stałegO ~włialta. które d'OO>rowa- 1Jean 1Imldi8l1'U jeSt ~e:m lJ'rulk!
my dobrze. wiemy teld'Y. iak 'l"za- dz;i:lv ~~ do d~~ ~ataJ9t!rHA?!!' It'Wórozean ~I WIeltl rw dIz~ejowy!m
Jerome K. Jerome: Telefon '(w
dzić narodami.
_,
Jest (femdklratłą;. ~'I'le J_e5t! IUlJIle łańcuclIu e'WodlU!Ojł świata' Usun ć
Tak zachowawcz.v r.o.zsa<lek 'W tern. Nie dJce 1IIJłk?, lPtIZerodzl: ohce to. co ją s~m-ie . ~zi- cxl!c!,nku).
E.:~~~ilEli1aJ~5ii1dI!lm:zmllll.'m ~.Otdzie z komun1tstvezJlem sza- demolldracM w cdldo1crade, wlP'a lJ'l]U)e f' to co ją lPa~zy. t kie1"ułe na 1!I!_ _ _ _ _IIIIiI• •_ _ _SIi9
.....
lenstwem., choć z r6:!nvoh ~ nowaonlle motłochu.. ~ za,.wsze; "'-. 11 . ' .
,."ł.,;. M ~
_.
" elek. lacznv 'OO'Zfl)USZicza:!ą atak rw całej błsto.ldł lud21k~ . ~_ \.IIIV~ C a~su f arraI'lvuul. ~ł ~z~
lronjj i szroerstwa. magnac PO- &1lto do ty!mnlji: D~ po :to , lPiłyYIa c ,po.~1lędZv rea~cvJną
derwać i zn.iszczvć p'o'wagę an-- iSItęIpu. 'Mooe wfudJzieć swój ~W1Ieił!a Scyaffa, 'IW1111lltl dycz,na Chal ybdą.
olśni całą Łódźl
ol$ni całą Łódil
g:elskiego premjera.
ny;, d!al~ wiJdnoksr_ _
mo,
J. Wasowski.
WALKA NACJONALISTÓW
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C%em wczoraj mówiono na plenum sejmu.
Wrażenia

og6lne.

1wd'Je samorządu ~ej'skJtW:o. w$ei- oi.

OstatnLe wvbory w wtBelu mflat. z ~ mantlIY tpdkJr:ytwaJć ~ fPrzn.t!a wolna ~ ~ te~"
skdlegO • t)OWIiA1oWeg1o.
stadh adbyl:v gjJę tam 'Przed 15 la- SWt1e 'WfYdrutJkilm 1.1JnZę.d!n~kÓW parń b :z laltwością dacooe.
WARSZAWA I (Tebef. od naSJ5. 88m»OPINJA P P S
tv.. Mówca wrta waec z uznan:Len1 sbwowyd!t IPIOWlStiale m Slrutelk
Ustawa o odhJronie lolkatorów
wego s:pr~woodawcy). - Na wczoraj· Glos zabral 1V>s~1 j "
k' wndes1endle ustawy samorzado~i. [pIOIdtwylŻSzenJla CZY1I1SZtu !k.OOlomIru- m·e jest d<JŚĆ iasna. Rząd b~rze 30
szem posiedzeniu sełmu 03J'()mną częt" PPS
aw01'OWs .I l'eldlnoczelśn~e jedłnalk stwtlerdml, że nego.
orocenrt 00 aoda/tlelk dLa u'rzedlnłposiedzenia zaJęłQ plwwsze ezytanle u- j ~, .l wWalŻajlłiC ba'rdzo odIaJleko wniesuone woiektv stanowIa za' K "
Ików ł rozbudQwe mta.st. Na lkomIstaWY o sawQrz"dUe dla Itmln wlejskłob t tdątce za'S~~. Co do iDrzedllO- madh na nahyte prawa demo'km.;H
~Ja lPIl'a'Wtt1lilcz.a uclJwadBla '\l>-s:j{ Skarbowei lPowi.edziruno. ż,e z
; mJlIJsklch, zawferaJą~ Pł'oJtkł IłOWeJ fgcV'Clh 1~~pirOj'tJktów, to 'll~leża- W Polsce, zwtasZlCza z punlktu wl_~ę ~ z tytm rurt'ytlrul!em ~ tych 30 'llrooeIJtt rtY«lko 10 ma 1P6lIM
ordyna~li wybo.rc;r.ef. ProJeM tłO ZQSłal go Y.a: ~.J~Jąć z lP'or!rcr u d~~;; dze'llia Itntere,sów b. dlz1,e,Illiicv lOO'u.;- s.'k~::~1e ~:!ać~'8. ~!: na 'l'ozibu.ldowe mill'81. Tean ,nie uopraoow8II,. leUcZe P1"ZeZ ~nl
,
.' o na WZ/!!. ą na IJIllln~\; IId,ej. Pon.iewaiŻ jednak ·PTZystąp;ilo-.·
'ł"'e
uTUchOll11frnv przemyslu budoWla..
rząd. a młanowłc1e przez p. Kłeroib, ale SprawY d 'POtrzelbę W1J)!'\owadzema n,o da 'Pracy nad tą SlDra Wą, O'ś" 1l1IJgI dIla n<YW'oIb~ą.cydh !lIę dio- nago. Ja ZIldoslllem w komilsd~
wnlleslOf1Y do ~y łut ~e2l ndnłstra 5t)ł :JIednotj)tJeg'o '1l8tawoda~stw.a samo- wia'cDcza, że kWh jego gtosowaĆ m6w, zwah1~ając je od Ibe~o podiM williosek. aby oo.towa tvIdh 30 wo
tan8.
rzadoO'W~~stnzvrntlle mówcę od będlz~e tJrzedwko wnioskO'Wli o ()- ~u f 'PoazY'm~a pewttJ.e ~an'Y !re- cent obiróco~a była na r()ZlboooProSeM t.aWłeta zupetnłe błesłycbaoe
Ul 'aża 1je
k J:.. desłanł1l e 'P'ToJektuIdOl 'komLsJi.
~~Yrle. ~~~t pmOSb ~dh.~ we miast. Jedlnak ze wz,gilędu na
, n1gdY w Polsce ~\\'alie ~
08
W
•
Pfl~e tv w
eTIlle egO aJl'l.yJnJuI lU W r
'ett1lIIt1" tmdJnoścł s.karbu oil:mi,żylibym ten
bowane wsmrstk ~mt W3 PROJEKT JEST SPRZECZNY 'Usta~Q1I1.enn 'Pl'zez JromLsję SlretrJJ.o- wniosek z 50 na 40 procen't. PozaIwprowadzafące pluralne prawo wJ'bdr.
cze, • młaoowłde artykuł 2 OI'~ 11- ~'::~~h projektów sa·
Z KONSTYTUCJA.
wą·
iem jest,em prz.e'Oi'WlIli1ki,ern tei mb
I~;awn~d:~:od=t:rłlego Ilosu ~ kwestie ~rnl!a"w~o~:t::. !'osel Wasińczu~ (~lub ukrail'ri- POSEŁ GŁABlŃSKI O POWO- WY. dl1ateg-o. żeo'd.su:va olTIa n.a
posł
I
almułe sf.am) flran'!I;ac.fl m~kaWw Oraz ko _ "kIl) zastrz'e,glłszy s~ę, ze g-dtylby DODACH ZMIANY USTAWY
dallSzv pilan Tozwdazan~e zasadlnl"
wJsko urzędQwe, lub brał udział w kam· trol~ admlltłstra
• c
n C7,vn,iono odoowiedn!e poprawkI,
.
•
częg-o 'Dr'oblemu rnieszlkaniowe~o.
panJl woJenneJ.
Pos l IsJ,
(~J..
k ) usta wy te mOlg-lvlby być powaltane W ToOZlpiralWQle s'Zlc;zeg~r.oJWIej do KOlj,cZaJO. mÓ'W1ca ośwl,adlclza, re
Z przywUefu tego kON3'stać mogą te. b d~ ~ k~k1 J:dows le jak,a ipOcząt~k rO'zwoJu ŻVoii3. sa- art. 1 zabraIł gtlolS poseł OląihińSlki'. zadowa1mi,a.iaJce za'łatwienie prodnatk tylko cł, kt6rzy wladalą JęZytclem f!~~e ~5t lIb .ib"fa t : e - morządO'we'g-o. zgłasza wnbsek o Mówca Za'l.lwata, że lQlooorOl!1la lołlra b1emu może dać niez'wloczn.e
PoliIdm VI słowU, I !)!śmie. Nkl ddwlle- ł1jy b
ł ~ 'W n
w.
lu- iodr1zucoo1e przeillol.lonvch przez 1JO,rów powstrula w cza,sie wodnlY WlProwadz·enie w życie UJstawv o
to, ł.e tegQ rocIza2u usta'wa wywQłala ~ ~er: t~ u~ż~~ąc Je za rząd pro.ł~któw ustaw. jako sprze- nleltyl]k,o w POIIsce, aJ~e ITIligid.zń'e nie rozlbudowie ~1ast. To też 'kIlulb }epa Iew~CY fakna4dalef idącą op~ycłę, kt6/ po.:et T. e Zkr~UCJi{KI b 15" c.znvch 7. kionstytucfa. Oraz B we' wy t wor z}T1l a talld1ch st.osunlków J{{) domaga.ć sie będ.zde Pil"zede·
ra nalazła wyrllt we wnł'OSlru () ()drZu. łOltus!ki) ~~ e ~zP~ktv1:- zwanł~ rządu do tlolIaWOO!110 p.rzed mLeszlkoo1owyclI, jaJk u nas. Musi!- wszVistkIem iei w~onania.
cetll1e wszystkilclt ły~ ustaw a nnttoe, I' łam'" 1Ij0000itvłlt:I>Z teflJ,,o OOWoo~ łozi$tm w ciągu dwuch tyf!'odnł no- my j,ed!nalk dą!Żyć dlo pr.z,y~róoeni~
WNIOSEI\ O lNACZEl"1W
bez ~euł.~
m6wca w i~etirlU swego klubu wych proJekltów usf.-iw samlO'R"zą- l!1?nm.aJlme~o staw. ~]I~I1Uje. nami
lIISTORYCZNEM
W tym ducltu ptzemawlaJj Przedstłlwł. Z ł
W't1Iiosek
t'11eiśdb 3ld dOiwvcb.
me dnrOOre'S W1łaśddiledl m1ell'UJclloomo
•
ciele wszystJdcb Idub6w mnłe~toŚCł fUl. l 'l 85m . '-o P
. ~ tt
śd, iec:z dIolbro p.ańJstJwa. Naie'Ży PnvMaoiołoo do nav:ł'oścl wnło..
rodow~h P. P. S. I Z. P. S. t.
In.ied dOi pO~ądku ddentJe~.
PIAST POPIERA N1ESAMOWI- Więc p,rzyjąć Wll'LireSilOll1ry pt'Iojerot, sku DOsła Bairtla 11/ sprawie udzłe.
: KampanIa lewicy nłe OSIlunęła ~ak .P. S. L. RÓWNIEŻ PROTESTUJE1TE POMYSŁY EX _ MINISTRA 'który cholCiai n,i,e zaJtatwia Siprawy łMfa zn.łZkl taryfoweł ~l..
,skutku. Prawicowa wł~kszoś6, do które! POIS'eJl Putek (P. S. L.) atak~j.e
I(lERNII(A.
o'stoaitecZll1io~.• ~01i~j~ j'edl1lalk dJrog7' s'klemu toWaJl"xvstwu rolni~
przyłączył się I klub N. P. R. wnIosek. r6wnrjie.i wnJiesno,n,e przedtożen1a. P'OISetl Erdmann ("Piast" zauwa.- d:o zalra~wllle<nila J'eJ w ?I'zY'sztliOrŚoCl. W Krakowtfe. Ol"az do na1lłoścl
odrzuciła ł P'I"05ekt ode9tano do kOtnlSit'j zaś ikOIicząc, OŚW"8 Jcza. że strort- ż.a.: "Nie chcę wcn-todlZ1ić w szcze- ?astorz~z.olTIa !lWllISltytUCJą Wh'SIliOŚĆ w~os~ klubu Z. P. S. L. w swa~>a1eł sejm wr6clł do ł. zw. OIl.bron, ructwc> jego protestować będzie g6ły sprawy anli iej mervtoll'ycZU'lLe llI1>dtYlWlid,~t:~1na musń ,być szarrtlowa- wie mizek J)l"ZV zakuuach wem.a.
naJemców, nłewael.e posuwaJąc Ją n.· przooiwko ustawie o samorzad'z!e omawliać, gd",ż to 'byttlobv Ptz.ed- n,ą, gdYż Lnt~r:es panSItwa >nl!,e Z1]iQ-. nafty i soli przez uboIla ludność
przód.
gmfnnvm d'D'o'W1i.atoWVnt. kt6re p.o.- wczesnem. Nim przystąpimy d·\) SI d.aiLsze~,o J'eu P'I'zelkIrl:1Jc.z,aJI1J1a. Ure całej Rzeczvoos'POlltet.
Wysłuchano bowłem za.1edw'e dwucb zwrul,aia rnlles..zać Sil'lę fuIl1kcionarlu- k.rvtv~, nal'eiy sprawę należY'c~e gUI10WRl~la Slprawy. odhrolnry ~oikaJto Dla u~wowanlia Dald~cl
przen16włed I zabrane) sfę na za.kodcrze· \szO'tn 'Patilstwowvm do spraw sa- poznać. I dqatego konleozrtem lest l'\ÓW, diQ,n;aga silę l dJoIb.m mfialst: ~ SWe!iOO wmosku zabrał dos poseł
nie do wtOOsk6w nagłyCh, wśród. których morząodowvoh. "
wv'czerP'Uiace om6wiLen,l:e sprawy '?l'.zemaW'lla za ustawą rownlie:z Bartel. ~ac. aby werLW~U~
l:nalezł słę Jeden bardzo plkal1tnl', aUH
CHJENA "WYJA~NIA'4.
w 'k,ooniLsJtt,. Co cllo zarzutów-() zbvt- mteres ~'o~mlt~W\, nile 1~0 iIy'ch, rz~d db 7.ł~ła 117 cią~u trzecb
mający znaczenłe Jut tylkQ hlsroryczne.l
"
nim 'W1PrYW~e admlJntstracl to od-I !kMInzY (PU'Z mileszlkadą, Je'cz t'yIdh., dni wYJaśnienIa. W tetł SPI1lwłe za
8 mlanowlcłe znltenle taryfy na przeposer Kozt?WsIkl~ (ZLN.) stWlE~r- 'lJowiadan1 te miel1l!lśmy d'o' wvbo- IMlÓIl'zy mi,es:zlkań me mają.
brał Kłos ooseł Broda.ckf (P. S. L.)
wóz r6'inyeh środków plerw&zeJ potrze. dza, że chodz.! tuta'.! o samo,rzad tIe- ru a~bo n~Ś'laJdować Austrje ~ jei
Między i,TIl!1emi, '/lnzeha s~ ZaJtro ł zazmtcwł 1)ł"Zytern. te OOIIIlaila
I)v dla małopolskiego tqwartysłwlI roI. rytorjalny, a ~Ie o kultura!nv ~u? system dW1WVor<JIWościJ: ń'iezarr,eżoo ~z,cZyĆ o mlodzi'eż alkaJdełl'l1foką. sle kooperatywom urzedttiC'ZY1ll.
liczego. ChodzI tlI o słynne ostainlle Zlł- wvznarulowy l1J dlateg? atak:l mnIeJ' śc! aJclit11iInDs1lr.alCji 'Państwowej i sa- w.resz,cje domaJgająsię tego s'k,ar- stowa~s'ZeItłom robOtnlC2'JYDl. a
'ządzonłe gabłnetu P. Witosa. który w szo·ści narodOwYch, ze projekt us- morza'dowel albo SlProwadztl'ć ich bowe wz,gilędJy, Da'W'I1i~j gtminy roJniCY dostają tylko ustawę o Uch
tCH sposób thclał przekupić P. Bryla I ta ,,:,V P't'zeJ<r~ś1a la'r~. 109 konst!- zespolenie. .•
jczel'lP~Y dloclhodY' z domów, a dizl.ś wie woJennej• .TednalroWOł mów.Ilatować PIasta od rozłamu, a rząd tUClt Są, f!leuzas~diI1iJone, ~6wJa . ,
sm1ikaJą dlodhod6w W podatkaJch ca W Imfen.łu SW~o sttomdctWa.
ChlenQ-Płaita od upadku.
t,wt~rdzl. ze nad probl'emem Jedno- SMUTNY WYNIK GLOSOW A. spożywców. Trooba też rnK'eĆ na chcąc wvś'Wietłłć ~prawe. ośwładJak wIemy, wszystko to się n1Q uda. hte] ust~wv samor~ądowej dla ~aNIA.
w2ig11ędz'ile i rozwÓj 1>rz:emyslru bu CZa sie za ruurłoścła.
.
IQ l slikoda tylko, te tak PÓŹJlO sejm o lego pamtwa ~a.1ezy. Silę glebo'Kp
.
doW!la'TIIegl(). Us.truwa me j'est bdea1 ~ sdOS4>waniu. :lednKmlYŚlnie DL
tem deba,tował.
Sto ar.
zastlłnowdć, g.d;~ rOO;rulce w róz- Na wniosek PlOtiła Ry:mera (Z. L. ną. Wj.e'lu wlll3iŚolcicl'! dJQlll1'Ów sp'!'Ze 2łoś~ uchwalolIlO
nvClb. dz,i1 e1I1licadl1>aństwa są bar- N.) uchwta!ono J):l"U\l'W3Ć d'Y'Skuskciwia sI ę ',' ż dla'
Itn h
.
dZQ znacZlT1e. - Co do stosunku Wnl$k o odrzuoenie u...ątawv od" . ra!w
~eJ,. ą r 'lą'C p'e ~
O ZABEZPIECZENIE OD
Władz samorządowych do adm;,. rzu~n:o. ~ svraIWe odesłanol do ko' ~elTIi' ~%
l fI)Il'aJwa, wytJ)OIWll'eBEZROBOCIA.
WARSZAW A. 15 lutegO'. (Pat). TIlstracji. to ju,ż k()l\1stvtucja P'Tze, misJ) admlllistracY.iteJ w dłerw- nie d~je 1:c.z mm,OlZ·1Ii.T~gOdcl~~~ PrzysłaviolliC? do ll3.ldoścl wuJo..
POSlle,d1zen!e seimu z dnia 15 lute- wi'duje. że samorzad oowiatowv sZem ~yfunłu.
wne TO' w·
wra
T1ś isku oosła Stanczvka w st>rawie
go, początek o g-odz. 3.30.
ma by~ zltacz·onv.z wladzą adtmih;- .
S~rawa
Wd~le ij):zle~~:6 e w p:ZY'SZl ~ " zabezpieczenia bezrobotnych.
stmc.vJTIa. Są t-ez ata'kl\i. ze ludzoe
~
~ecz za uS11:a'W~v b~~:a.z~ . y Nadość t~ w~ku motYW'o..
NOWY POSEt.
umileJącv cz'Vtać po polsku ma~ą
ć'
y oso- wał ooscl StańczYk. J)l"Oszac o uwa 1!1!'e.w: llI1rteresile 1lOkaror6w, a'ni chwalenie wniosku, wzYwającegO
. P 1'lz~d przvstąll)ienllem do porZft- mileć głos d.Q,daillwwv Co się
dku dz1,e'nnego marszatek wygłos d.....
.' Ił ś " t
Przy:stą'Piol!1,o dlo ulstal\Yry o o- Wił aś CllCJleUl TIlDe,mahOłl11oś,c~, 1'e1CZ w rzad do asv2łlow·auIa DOtrzebnvcll
'l
'.' .
CZy za a y 'tJ .. ODorCJOnll' no· C'l, I) h
6
interesie pań tw
'
.
Sil wSIP~mnae~e oo,smlertne o 00- zdanPem mówcy. wV1borv do gm!n c T'OInIDe l,olkruvoI'l w.
'
s a.
l1l3. zabezpieczenie bytu berz:robo..
śle Stanrs,r~w.:e Plf,esze (NP'R;), po- urzeporawdzone na tei z.asaodzJe,
REFERENT MA GLOS.
. Po:set. Artur IiaUlSfl.er twierdzL tnvch fundUS1ZÓW ze skarbu J)att~
czem ovnaJmnl. że !poser Wleczo- dadzą nailO'orsze rezultaty
ze me lest prawdą. Jakoby PT,zed stwa na rachunek orzvsa1ł021O łunrek (NPR.) do,żył sw6j mandat, tu
.~
.
PDerwszy 'ZaJblraJł gltoo 'Pose.l Sery \Vo.illla Ikami,eni'ce budowali Wtl- duszu ubezt>ieczenlowe.sro a iio do
dz,iż. ~ na mie.isce Dosta PrzeN. P. R. PALI PANU BOGU
da, ~jk ·()Jrefelrenlt kom~st~ s,ka:rbo- ścilCiele dOl~ów. Auelu.le sle do na- czasu wejścia w życIe u~tawv o
wr'ockleg-o (PSL.) w Ste'd f do seJ- SWIECZKĘ I D,JABlU OGAREK. da;, Jako ref,ere:nt k'OmlSll' s!k:.arho... 1szeJ sDrawlediliwokL a nawet li- ubezDleczeniu na wy,oadek berLro<HU pose;ł Bajsaro,wi'c):
Posel . Popiel (NPR.) zauważa. dzll1a dlo ustawy rurt. 24, iktÓI"Y na..- i tości nad biedJnymi k,am!enlJcznir- ł,>ocła.
n
~e
stanowIsko samorzad6w w pań klladla na WraJ§ai1oi'eIT domów poda. kami. - PrzYDatrzmv Stie Jednak
Nrudość wniosku przvieto.
rOl8 fu lYlS IW
stw~e jest 'n.~eza;da waln!aiące. -- tefl<: n'a rzecz pa'l1'5'twa. w WYSoOlko-j bJoizej, 'klto tO' sa ci wltaŚ'ckiele do· NastelDl1e oosiedlzenie we wrtosamorZądoWYCh
Sprawa ta j~st wzglę~nie uregulu-. ści piePlI'ze:kr<lJczlaljąJc,ej 30 J)ir,Otcell1,t mów. PI:zed woill1ą budowarrto W rek. dJnia 19 b. m. Na porzą:cIDR(
E;
•
wana led V'nIe w b. dz!elnicv prus- pO[)lIeraJ!1,eg,o przez ,nff1cih !komome- ten SlDo·sab. że klto mial 20 procent dziennym miedzy Dnnemi d.a.lszYl
PrzystąpionO' dO' plerwszev,o czy klej. W Ma'lo.pólsce zaś urą~a go... W ten S{JJIooob Sluwoltzy się dlla I kaiP'lital'U. p02V1czal 80 1 budował ciąg- dyS'k,UJsdi w :,prawue ochronY
tania 6 proJe'któw usta w w spra- wszelkim zasa,d'om ,p'ra wOlrzaooos- pansivwa rllowe źródllo d1oICihod'Ów, I!kamienice.
lokaltorów.
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WARSZAWA, 15 lutego. (PaJt) t s,uników lt1lięd'Z'Y Pruryum a Mo- Posl'eldizemie sejmo!Wed Ilwrrnlsll SJkwą, z t)ombndęclem Warr:-ilawy.
sJ)raw z8.gJ!'andcUlych dnia 15 b.w.l :\1ów~a ż"tuJe barozo. ~e]l min!
roztpOlC'Ze!lO s~ O grozo 11 przed ster
SJ.)Iraw zag'raJnlflc:zll1ydh n~le
'poiluoolllean lPod 'PIl"ze'wodnIlc,twelm WSlPomnflalf o sWsunlku P.oQs'ld db
1poiS'la Jana DąbsIkiego.
; maJ!ej ententy. CO' do stosu'nlków z
W posdledtzenJiu wziął udlziJal ~.; RoS/ją, posell Reich z mdowo1emitnisteiI' spraw zagrani·cznyah Za- ~ niem -przyjmuje do wfiadomośc4:,
morysact ~ m:nn~s'ter pdtnl()moClrlY dr. że p. mfll1.ilSlbe:r spraw zal~ral!1i'czlTl.
Be'I'sonl.
w tnstrukcJi illa iIlOWOmÓlanlowane
Komisja ikiOlI1ltyooowaJta d'Y1~s!ję go pO'sta p. DalI'owslkLero Ij)Oll'oiył
iIlad eX!p(l'Se p. mind,stlra $Praw za- nadsk:na ,nalwla,z.amie. stosunlk6w
,igra'11i1czmYICh 'W'}'1git,o'sz,onenn na po gos1)odal1'c;zyoh z Ros'Ją.
siedlz,enlu ki()milsJr we ~.
M6w~a nne 'PIoohwailia pOIUtyO<i
Poo~ R,e'l1cJh (lk,OIto żydowskie) wyc:z,e8.nwan'ia w stolSlUin/kU do Alt!..
oŚ'w1larllOziYit
te n'i:edOlStaitecw,łle g'I!:fit orBlZ wspm wie przryjęJC1'a: Nlie
/Zda.j'ermy scbi'e ~awę z prob~eIl11l\l mi,ec 1 R()sj'l' do 11,gi ~d6w.
1IlIn116w na. G«óf!YlOh oboonle QPdieJl'a
Co d(> sto'8oolku di() l~~l narod6lw.
się '!>OIhtylkia etUJ'lOłP'eljslka. Uktad 1>0'- nalety ustałi6. iaklem jeSlf nasze
lit'Y'C1mlY czesko..fralniCIuSld, świclo SltanowtslkO' w SII1I'awle roroud1owy
.zawaif1łlY', me jest - zdaniem mÓW 1~1.
cy - ilroIrzySiłlnlY' dna Pdskf, bo są Poseł Uebenmmn: Pan młnister
IW tnllm lJ)un/kty, '\lJlYIfJ1.ieI"Zlooe. jeten.i rozl)OCzał swe exJ)lOse od dotnłosle
nie beZ'Poś'I1eld'l1!o, to po'średn,11O Iro 'W oolityce euroooJskłeJ fa/kiu.
Pl'!.ec·f/W'Ko Po1!sce. Nadllo po1l1yika którvm ieISt uznanfe Rosił orzez
c7,eska prz'ejawfa 'PITZ'Y tej sposoo- An2lłe. Rosfia m..łmie stanowIslko
~noś;:~ ~ien4le
MWt~nia SItu- w kOnce(cie ~. Z te2:0
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expose Dlin. Zamoyskiego

taktu należy wvcia2I1ać łronse. i będZife roibli'ona n:owemi metodamI. wadm,e z'e w~ędlu na Z1aJbe.Zlplecu
kwencie. Myśmy oietw9 uznali ~ Pierwsze skrzypce <JbeJmde P. Mac n:le ,na,slZej granicy wschodnaeł i usowiety. ale nJe umieliśmy wvcia-; Donald. Rosja ~ Ntlemcv starać &5ę lorenijle się na8'Zve'h stbsunlk6w '1
2tlać z teiro JronsekwencH. .Tetell' bę'dą zają~ w ~,idze narod6w stale Odańskliem.
chctm:lv robić dobra pO·l1tvke w m~~jsoe, jak iJTIne wfflellk@e mocarCo do stosUJ!l1ku z CzechamI.
stoeunku do ArurUl. musimy wv- stwa,. co dla Polslkl1 ,prz.edlstawla m6'W1Ca Wlspornill1a, dalk to ou potknać nowa Unie oolltvkl atttńel-! lPO'WaJwe ikonse!kweltl.lcje. W powd,e czatku 'WiskrzesrenJj'a niJepodlegt!oŚ
Slldel. która opiera Sle n nastepu- ' trzu WlLsi rew.itzja tra'ktat6w, kM- dl Polski t>oUftvłka czeska 'nieprzv~
jące zasady: Przystąpienlie do pa ra może slię ,odbyć kosztem mndlej- chvl.n1De U!Stos'11nkcywywata Slie (to
cvtikacii EurotJY i oowszechne1!o szośct i słabszych państw. Plo1ska państwaooasktfeg:OI. R6wnie:! 'I1Ia n.o
rozbroien1a. ro~rzęnfe woły.. musi się Jasno ustoS'Unkowa~ do v.;:vdh· poostawaclI a'ktvwn'Vicb ~
wów (a nie kOmlPetencii) JJ2i 03'1"0 sprawy !pacyf~kacH. rozbrofenla 1 t.wć:tcz'Y1Oh lflaffie~'YOJ)Irzeć naszą '00
dów orzez doouszC7Jenle do nlel w gospodarce relkoostrukcji Eu- 11~tvke w stosunłku 00 ma'lej ententv
Rosił ł Niemiec. 00 lew wintere" fiO!PY. Zasad~lj.czo n!ile m.ooe wvstęw
Wreszcie mÓWca oo1'lu~a sp,ra·
Me oolrofu świata. Nie na1eźV od· Dować iDrZ!e'Clwlk:o paktom !!'Waran.. wę stoounk6w w!eWlnę1:rznvch '?l
sUwać słe od łdel rotbl'O.lOOila ł cyj,nvm~. rOObro}eniu. are muSi! ,d'o- mifnisrerstwlie spraw zagran'c~
nie sprucłwiać s!ę przyJęciu Rosfi ma,g~ć się g-warancH. DOIP6k,; ni!e nvoh ~ talk '[)W,. ru.g6w.
,
ł NiemIec do lIid.
będzue stWOlfZ1QIn,a omgall1izoaJc.la~ zaDa'lszą d.ys1ruslę nald eX1>ose &ol
Poseł Dębsklt (Z. P. S. L.): Ex- beZt~iIe'czająca Polskę od. iI1apaśc~, dUl!Ż'O',no. do wtorku.
'
pOsę iD. milinistra nffie zada waln,la mUSI sie stosować tvm,czasem han ~omi.sja w da1szvm oląg'U w omnie. W eXJtjose nłe byto najwa,ż- cUSikli. sysltem z'albez'P!ecreń SQiu" becności t>.m~ni'stra 'P'e~nomdOn8'l
n:'ejszych momenfów. rozg-rvwaJą- szamI.
go dr. Bertoni'e!g'o ucbwaUła lesz.
cVCh Slię na arenlre PO'!Mykl~ zagraDalej mówca ,ośwladcta SIle za I C7e iedno2łd5w/e ratvflkacJe kaJi.t
~PCJZlnej. W Il)oniltvce międzV'l1a~o- ut-~z'V'r,nan~~em. równV'~h 1 r6wno- ! taltu bandł~e~ IlIlawhtadyJDe~O:~
,o,oWiej zaczną brać wvbLtny udZIał Imemle blhsk,:ch i PI':nnaznvch stOl..I r.olsko-ia.'lons leC!o z 7-go grudnia
Rosia li ·Nl!emcYl. Paćyfilkac~a i re- s~nlk6w z Anglia ,i. Francja. BII;s- .1922 ~u.
konstl"Ulkoia. g~a:r.cza f1l'rO IlY 1kJ~ $t1osun~ z AnIg;J.J'l są dl]o. POllslld 1
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olśni całą Łódźl

Kobieta a tormy

towarzyskie.

fIlania samobójcza.

Mt,OOa aZl~eM:lZY'lla, jaik dJOnoszą nam
ww!toczyf.a pr:z.ez 0Ikm01
A WiJecie z }mktego powodJu?
Po,prostu daarbego, re mstala wyk,myczruoo p<rZIJIZ mamkę!!..
OkaJ:z.ule si<e. że w n3S2.ych czasach ruło
de dizl<ewcr.eta COT'U (.ześci,e] rzwcadlt ~~
przez Oikmo. Sk,>ócZY S'ę l1J3. tern. t.e nIDe

p'iSl!l1a"

AN.

"Parisette~'

To, co najmodnlBJsze
na ulicy I na balu.

Budiet domowy.

LA NASZYCH

,P risette"

Z upr~e~o<ścia: tak iaik z 0110-

i oryginalne
przybranie.

Iłowe

Zn:V'S~ . wvna~azczv

naszvńc!i

tą: nalezy la wrplerw Wypró~o- strojniś me ustaje w z abi'eg'a!",h,
wać. CZY mo·że być coś ta.tw!e!: by wvma'leźć co~ra.z to no~e ,i oryszesro nad sztulk:ę być mlłyt;n.; gma'lne p.rzedmlOtv ~. strO.1~. k.tóre
srrzecZlllYm. gdy WSZystlko udZIe mogly1by l>odn.P~ść i'Ch :vd~lęki. -:.~kui1{Q?
'; .tvm fel~ zuzy!kOWUJą II wv: nal -

.".

PanrtofeiJlki. banl()tw:e i wiiecZlOł1'OIWe
l pas.ec.zd: są z
a:kSaJt11ntill a rres:ztta .ze złotej [u!b ~e
brnle;i 'lamy czy tez z czarne'go J'ed
Wrublill.,
T,olrelblki' j' kile,s:z,onlki1 p.~rylte .lan
c?,sz'kamF sz~eanroW'Y1ll1'l ~ mlęn<.
kle?,o }ed·W'a:blU. - Na wl1endl1\l
&\":Ilazdllct z Jec}lwrub'\lu tworzą d1eseS: 1 <iIr.Uko
'
1ed ahiłu
aJ e ~
k ~~ kir w ~

'l rt6ryc? orube!k

olśni całą Łódźl

l~odlziJna. to tak. Jak pańsJtJwo.
Ma sw6.l rrzad (tata i mama), ))oddalllVlch (dlZiecj). i ill1w aP36w (t c ~oiów). ma tJr.zęsilenie w ga~ill1eci~.
UJro>CZ'Y'Stości lI1arodowe ('Jlmieif1'lIłV) sttra.fld funkcnonal1'juISłZ6w (,ku
chareł). bierny opór (mi,anielk. ma
mcld. lttaJ wil*e'SlZlcte i sw6J bud iż et.
Bil*ak tylko własne,j dlr1tlk:amt
Oo<łzJ/eooe n,alt'aO:"" co z budże1lu SkJreś1~. O wfdlVwach niema
mowy. !kalSlU.łe sie 'Di-ze~o WlSzełkie
lP'l'Le<lJs.telbioMVW\a 1J)!1'.zy.oo'slZace de
f!cy1Ł.
M6t mfuilste-r skarbu (żona)
sł<lreŚi1li~a m~ monolPOł tvibuJnlitolWY.
wnro~em ilnltem>eladje:

My kobiety jest.eŚl\11y w ~ólno dUJą nal'dZlwaczmejsze matenalv.
śC'f. \ITzeCZ1t1e - choćby z tesro Drz.ewo. naP'l'zv\ldad nfue wV'da.ie
będz~1e moź<na :'IOZm'ł'",:nć pOOndleSlilcllltY\llt Wz'g'l ed'll. ilŻ iesteśmv slabe .. I dlla- sre nam wlaśc1.wvm mateTjałem
gł(l<~em przY ot..vo3Jrbtlm okndle z obalWY, te~o naJbardziej cenimy u męż.. dla przybrani-a suk11iil?
by ]aka,ś neuTl:ItM:nr',;zra pamdMka ruLe wry CZV'ZD. ... dom:e wychowanie. Czy A jednak i ten QIOornv materJal
skoczyła przez !ue n~ bru~...
meżczyzn~ .fest ~OO~y . SYtl11Dat,11, zostaq obecn:i,e zużyfkowanv. Zna- ~g.tvdi~~~yo~~:'1TIo je:Slfll()\~we
Przvzmate. te to ~'1'!!'IoMlstw,a młoo;ych CZy t.ez .m 1 Qośd mo.ze ~le to. oka- mv także ·oz,d'oby IZ muszl,i. z,e s'kó- i6'fte lub zielone.
os6be.k w kw,I~.-T'! ~!jel<lI CT-Y'Tllią na mruile 'lra.ć dOPlero ?o d1'llzsZel Z!t1alOm~- rv weżoweJ. a11ę nllę posiadaią one
SUlk'l1ia gllad'ka i ~ta z manii
b~rdlro smutne ~rai.en;e Serce mi sd~ ~01: ale ~,~v lest u/przejmy. to wI-ltego znaczoo~a co d,rzewo.
tu., pJZybra'na u dlOItI\.l faJlibaną. 06ś~l,ska. g~y taJka J~~nl)wt~a lub kru~2JO.I Z11l11Y odr.azu..
.
Przedew)Zvstkiem drz,ewo je~t ra fa1ba.nyprzy1Jrzymywa:na lest
~~sa dZ!liW'ica ·n~e O1a.]ąc odWIagII .~o
Pra w~Zl'wa kołll,eta cem przede złym Dlzewodnik,i1em njeszclZęść i z.lOltą cy.zelo\vaną {)!pruską.
Ikr 2: podlStępnym Kupidmem PTlZe<OUIla wszvs1f!(]em gTrzeczn,ość I. dobre dlatego samego 1)o.wiTI'n·o być no- SZ3lle z C'I"e1Pe mrurocaJil!1e dlOls~
krótko a węz:fOlwat", Pasmo sw'ego ży- wychowanie.
Iszone. Wystarczy dotknać dlze- gęste w deseń 'JJ!rzY1Ponnn:naiąlCY Z1U - paroo.~! lk~yC'ze - to są
~a...
.
.
Pomiędzy źle wyChowanym: wa·. by zilv d zawi.stnv los nile 0- pellnile deseni'e dywan'ów persIkilCIh. me'OZY 'komeClZne,,1 'Po,tJrzeoy.
Jo:e ~am~ol ~an11kni4cl~ okna l pneJ- hvwa.ia rÓŻne odmiany. Na l)i,e-rw- śmil elit s.ię nawet jed·nem oki'ein Skórkowe ręka'WJlczlkii~ 'któryclI Miln·ilslt er zySkal obietndcami wie
~z:~ Sl 1>rZC re;:'i9Z YSl le<m w lustrze I SZV11) planie znałduja się ci. któ- uroczyć naszych umiar6w CZy manki'et pr:zybrany jelSlt wytcDSlka- !ksz-o-ś6. PT1ZeR1to'sowaa~ mmk NaJ: . ~ ta!l11 hr ",.,ą p,rzys.Llość, któ~ą i r7.v uważają sie za coś wyższego 'p'lanów.
nym de'Soolem. R,ękawIczki jęllon- wet imwaJlyj,zi (t'eśiC'iowie) giłoso~
rtlJooJe. . .'e w c ~'1 • l '1 : za.j)aJIllfętaJnnl3.
• b k
.
t
~.
._ ,1 ": t
.'
z·em~CII
'/!"1
. b
•
• 1 ra
~rZeCZ'!10ŚCl WYP' vwa u t,a
CZ'V znade, mole Dan~.e, te cllem- J\.ow'e,
z 1?~lIllUe
em, .,UIIopatrzo- wa I'1 'Ol"Zt'.CIIW.
em SIę.
om
A wy, srodzy I u!<e'Ubl.agam rod:zioe, kiCh ludz.i z wvrachowan ia. Wv- 'Ile pierśde'!1Qe O!ZJdl()lbilone d'jamelll- 'llY'JTl v. nunJaturową kieszonkę. z 1:m sKaSO!wat monopol wódlCzany
u~emperuJcie swe .ble ł wyrzuty l mioot ~hooza O.ni z tesro .zalożenia. że tam!?
której wyg1'ą"cla maJm ahu.steC1Jka Mlilmo tego. d,efiJcv't r~t. ,i' rósl i ro
t1ISZCZYĆ, postarajcie się zebrać bo co I Jeśli kobIeta 1)rag-me równ,ou'Ora'.
'k,~lor()wa.
sra zawziętosć na mllllllsrra slka,rJXlzostaJo z nad2liel na przysrz:!ośĆ j s.klei wlt1ienia. moina ia chYba traktoOtóz obecnQe 1d8!mrv was7,vch Pan-to'fl1e wJocZOlrOiWe z aJkisami~ bu. Ulklladatiśmv 'PiOlsenfi<:i satyde 2: tegO szcześc!~ swego d~eClh!
I wać o ki,~a siopni sro.rzei niż rnęż- oantofel'k,ó'f będą z, drzew~. obca: tu cZ'elr won ego, Iwmllłlt'ańcZlowęlgo. ~e. Ś!D'i.ewaia,c 'Pod ~osem dla
Zamykajcie blu~e u waszych OIkben czV'z.ne?
sy z .~zez.bl.One:go <CIlł"zewa ~ zUl)'el amaT3inf.oweg,0 ~ rpurtyl.1JrolW.ego.
Uaz.ema doh. OhJcąc /palić cho· ćby
na za.Mlwkę wyro;rumf.ałośol 1 dobroci!! Ch 6b
t
d ż k
me me pok,ryte skóra:.
KaJPellUs:ze zesZV'Wa.'lle z moty- nOlZa domem. mus·iałem sfa.1GlzoV'
. które tworzą
. wa ć ,.
b t
(I.
,,-bo kocha. ten karcI!
b; t o • vmz . e~n
s· P{lWO
ob .U.ć?'e o.- Będziec'i'e mole pan1ie nosi fy ś1i:- wów sfi{)mlkiowy,ch.
J\.~lę~e o ro· ,owa wY'1\.aZ poC6t to Zła n.ons.ens!l
le a me oze le , rom ..
cZll1e 'drewniane saboty i sandatk~. cLesenie i kwiaty.
borów}. pODrostu prlZedstawiaią~
Kto kocha ten rytwiera swe sorce dla Ta·cv iegomośde rqzrpvchają sie natura:lnie tylko w domu. Chińslk:e
Ża:kiety well-rriane z.svywane z z .zesz~e)to mlesiaca. co mi sie u·
I&toty kochaJned. ten otacza Ją SIWą ~e- ~'5zedz.ie lokdami moralni,e czy i iap.oński. e wzOO"V dalą dzi,esiatkł poiedYlIc2ych
kTwadlraotowych dal0 ,p,a pól )todZliit1y tVllk:o.
ezoł<YWil<tośo~ ten jest WYrozunmaly, slo fl'zV'CZ!t11e.
nowych rnO'deti.
ikwlilatów \vsz~'kich kolorów.
Żona chciała iść na bal. no i na
Wel!1l .... kocha pnawdmwie!l
NJ.e ma,ia żadnych wz;g'1edów. Prz'Y'gotQwywaue są o'becni.e Sz:la.frocZlki weJtnd.,ane w kodo~ tural'11Q'e 'lmpiĆ s'ulk1l1ię.
Quy Launay.
C'hvba. że da,a siebie samyoh!
IszPi~ki i JITzehi1e'1lle z d1'lZewa he- rruc'h de1Pkatniy1oh i paJSt,el'owych.
Paro
to' t ltuiks
t
t
--Biruda kobied,e. która starałaby ,banowegiQ. różanego. b.rzo~~weg? 1;a Kotn:ler.lie I mankiety ze sk6ry zaR',ranlcz~;: s~:~1ić. 11:S. owa
sie zref1ek10wać takiego $Wurra. morwowego ł wsz'e[k:I'ch Inny;"h mpaiOOlej..
. . .
Brooilllby z wście1dośdą ty)trysa Itel<'ki'ch gatun1ków.
A ma zrukoń,cz,eme: .VJlszystlk:o c'o SI~reślI~ to s:~eśhć. zaclZęhśm y
Na k
eaJt'ł
• •
. swei pod'rainione,j pr6im.~cl i ePr6cz tego ogromnie będą l1<0'- ,now·e, modne. orygmaJ1m.e d wy- wlZ·aJemme. sobIe s!klreś1ać, a. po• Samde. rolciel. który dooIaidal ~oiZ'n11l'
swne kOlczyki. naszvjlnilk:i ~ pe'! 1vI twome!
tem ~o<linle wooólnemL sillaml: te
Zewa amerykańskiego wyścigowca. któ
,. .
z cLrz.ewa.
atr. kino, iazdę tramwaiem. mynr pobll st:Y'l1l11eg:o PaPYT.usa., ~:'epuje
Zaraz ~a, niim naSl1:~utią ~,r,:
Będ7Aemy nosiły <d:re wni1an e Wiadomości
c:.lc myd~em świeży luft ozar<ną i
obOOlll!e w flJmńe p.t. "Bhata droga •
:t be~y~l:n?śd. ~le ~rua.1~ ?Jll bransoletki ,i .orpaski lita WIłosach. "
- .
.'
bialą. wszvsiJko za mato. Wre• •
•
~ZOCZ'l10SCl l mlgl~y S1ę ma .nIDe .lm- I kaJPelusze także posiąda drew-' Uk~ł ~lę m.nnel!' 7 "WvadoouO'śc.ł U~ sroie l2o.c,zdwa kucharlk:a rinęla
Ameorykamre odn.ruleil! tłuściocha', kić- teresowall. Czvma ,to: co m;n .łesi niane przy,bran~le. Le'}(kię. 1)oWiiJe" teor.acklioh". Na lego treść sk.ladają się ~f: ro:ndDami i kwestie budlżet()IW[)
ry w.aay 160 klg. I n.a:zywa się KaTO'I A. wy~o<lin.e a resZfta sW1ata nH: ~?- wne 1, elastyczn,e pióra z d\rzewa Z'na'll<e l~sty St. Br1llQrlX)W&klegO ~ ~)~\ TOZ;W\3.'Wa:
Post. "Bobo" występuje na ekmnle.
wanll1a SJe nawet na to u,skarzac. ozddlną ronda W tym ce1u z Ame procesu krakowskiego, t'OZIIll.owa z Z,
P !k'
d~ M t
~ 'k' ,
• •
•
Sa jedllla!k mne g;attmki. Na- :~k:i J)rzy~łlocizą gataz1ki dtębu. ,- SbrYieóSiką. uwagi J)I'lZJoopremie.ro.we na t.. -:;-ł . tO, Jle;:o_ ._+a~ .aśćan: l~let'o~
-~ d ak ń
""
. lego
"
l
UlU'FIc
IlZlle y . Ć e~l.
!.lU' Je
,me
M ąIry PI""l'IOr
o: CZY'I•
13 .Jut - "uo
OT'Zvlk:lad nieszczęś1iwi. krtórych . Aiplli'kacje z drzewa amaranto- te ma".. .Rogaoz,a ws.pama
, tlOlwe a
~by Vernom". rdam ten ~ s.i~ w natura ohd<lir Zyta nieśmia'tośda.
wego zdobi'a. saklew1ci. 'kol!n~erze St. BruO%a ,,Ką'P!e! ~erclf', kOl1'es'pon- pa 'l e ssa .
.
New Jorku Da v.10S!1ę. .
•.
.• •
" i Il11runkiety.
den<:ja W. Wa.ndurskiego z Ł~. kito- I poSlZlla do lct'!la, a mv od tej
Taki
nIcsz,cześl1wlę.c
pragl\1ałb:v
ptlaszcze
. be dą pOSla
. ,d.
• • •
. wYk
' Ć
~ ŚĆ
~~
.
alv d r,ew- ni:ka za'gremcwa (francja i Niemcy) • Ch'Wl'~l' "allcz"my sie do ·<Y\1'omadv
l"rancus.1d;e fa'brykt ftImOlW!e tIOZlStZerze,.. moze,.
?za s.wa UJOrze 'o . niaJllle prę~Ił1,i,e rzeźbione g.u:zin4 drvlJaJ bheżący z recenzjQll1ij Bo'Y'a., Sło- ssaków.
JIł S'Wcją d7Jalalność. Zla.wńlo się wdJe1u ale coz ... kledv me ma odwa.gd,.
Paski będą się sIk'l adaly w ~te'k nimskie.g(). SteIma, BihmfJała, Iwaszkle- PYS!ZJt1de. te 'PtZYłlaJnmiej P~ł
nał:yweów.
let.
CZY mamy wyliczać jeszcze in lub ;klQrałi' drewnianych. Dolącz()- wioz.a, Husarskiego, artykulik Heleny,
J L
- - - - - - - - _ _ _ _1116 De 2':tt'llinlki? CZy to pomoże coś w uY'cl1 lańcuszkami.
Red-Rytardoweł o tańcaoh gÓTałskioh (na maJt11y....
•
tei sprawie'?
R,ączki 1XłlrruSJOli ~ parasollek bę... Plis.y w OO!rrLOOZU J)Odha.ta6S1krem), Wlt'eftP raktyczn iei bedZlie. Jroy z;ałą- da drewn,iane.
cle inroTll1la~ blbUouaflcz.:ne. N'Il!ttIed' zd")
czę tu swa rade: Panowie. ba:dŹ-1 DrOlbj·azgr w t,otrebce: paJPieroś- bl Slrereg reprodukcJi i podoblm, m. 111.
cie ulP'rzcimi. a czeka was wdzie- nica.. zap,al'n'i'czka i 'I'ÓlŻn~ ilnne bę- orY&'iI\1l3.'lna brykatlura. Orommcl:vnClk:a',
olśni całą Łódźl
olśni całą ł.ódt!
c7ność wszys'tlkkh kobiet.
R.O. da równileż z drzewa!
il'YSo<w>lłttla pWe.t Jotes>a.

ci

ę

'I">;

i

e rariie...

liferackiz·'

1'lI1m

"Lo<":

•

"Parisette"

"Parisette"

towarzystwie. a z tum1ejÓ'W nDc ', 1110 ~uż filorków. Koteik \'['\7IL(nazwa raz rozlDoczvnać woJny z TIlruta- Serdec:zme ulclQIIy od 'klr&a.. twoja
sobie ni.e robi. CZY jes~eś zda'nia, łam $1:0 tak 00 lP'oczdwei Vlivjan- gelem!
Gi'oevra.
że Merlm musi być i w tvm roku me) złapał wlC.'zorań mySZ. WII6ć
La,ncetota należy natlUJramle za- P. S. Pan Kay tledkiJ1us W1I'6cill z
koniecZiI1ie zaDrOSZOny? Przecież ;iamawredlzej do !kochającej cię prosić! Jest obecnie u mtn!e. Ce- BretaniL Byt na ślubie naszego
dopiero w zeszJyrn ro~ bvt1 na ł Gi:nevl!Y.
.
nię ~o bardJzo t iPra2lt1e. bv by~ o- dTo,~iero Tdstall1Z. S1'U1b był barturnkiu! Co rok - to troc:he za
Król Artus do Omevry.
beooy na ibu.mieju.
dlzo uroozwtv. ObllUbienica. po MaUl'iee Barl<llg na1ezy do naizdol dużo! - JeSlt to stary mnllk i nieCarloon. 26 mall"lCa.
Pam1etaj o ofepltei odZlieży. gdy dobino niezrwylldej urody, a Tri~;~bZY:Z~i6~ibB~~:~d~tal~::.~: ZllJośny ~dera.
Moja ,naidro~SlZa Oilłlevro! Og1I'O wyah~isz z zannlku. TwQlj wier- sta'n byt w dookomtlym humo·rze .
Slawę w AlllgIJi i we fram.c.Fl zdobyZesz~egO rokJU VliVjanna skarży mme ~ie UlC!ielS'Zy~em. oUrzyma- II1V małżonek AIJ'ttus.
Podobno baOOIZO utvt1. CaJll\l!SV Gi··
ly mu świetne 2ToteskJ ł lmrykatu· ta silę -prz,e'd'emną, ż,e Męlrli.n bJi WSZy twoje Dlsmo. Clesz,ę sil). ze
Lancelo-t do Ołnevl'lY
nevra .
rv. osnute ~a t1 7 P?dań i l~gend dla niei nie2"TzecZ1t1y i 0IJ)Tysktl1WY. twode Zldrowie SJie pOlJ)l'a'WIi~o. Me
W m~cu.
. Izolda do Oinevr~.
.
w~zes.nego srednlOW I.ecza SZkH~ po. Wo~61e stal sIę niemolZ1iwv w to- bą<M ootrowa! Marcowe Wiatrv
K.(ft
~.
4.. • . - ' ~ Z
Ulk:001taJrIJa Gi:nevrol Dz!ię1d el z,a
nf7S·Z V Irst do~konala parodJą legen. .
.
A ._
.
'
ł
'
rrUl zaroroSJ4 mme lJ1la ~LlJlU~eJ.
t,,(~
Jlt
_.t
·1.ł._M. N'
dy o kr?lu Artusioe i leg>o żon,ie. korĆ. warz~.stwle. .A'le ko'nnec koń~ów sa Z'U1Irud~'llwe. a ma~o'We sońce twoDch u'Walg o mrowiu. domyśl,i- ";\JII mu y l seluecmy h~'vJl1\. . . l~
lowel Glltl'6VrZ6 oraz o rycerz,ach ~aIk d:ec~zJa z:aJl.ezy w ZlUpellnoścL .od zjl!11Jne. ~lracamy .1eS!ZłC~e o:zed lem sle. ile ni'e Pl'Mwiesz mej o- beJd~ mo~a lPIr'z~vć. 'llra. turme.l.
zw. nkr~l!"łe.go stołu .(table ronde). c Iebole.
.
Zn~IOITleml ę~ą.<tn:amłiI. DZ'l~ń l' go- be,ooośc1 na furlI1iem.. Dlatego roz- gd.vz mo~e zd'rowle .1~stt .nie~z.cz~
Mod·t'l"Tl'l'LacJa z Jednej strooy. Sl]Ja- Pr6cz tesro ZlaprD'Slltam łesZlcze dZ!l!1e OZ1t1a]lll1~jP C'.l lilsitolWn111e.
1P0wiadam WSłZ~ie że moJa sła- g6ltt1e. Lekame IDrzepllSa~l mI Zl111la
r o djow n ni~ ~ a t:vr:vc~ne .parosu.legen- o~'Tl6w Vale'nce. Sagiramore. ParNa.;sza podr6ż byl,a pe.f'11a Plt'Zy- Il"a rana nie pozwo[d' mi W'Ziąść u- ne DoiWńetrza. If'ojadę nad morze.
d:v z drusnej skład aJ a SIę na m~'wy- slfrula, Pel1 ea.sa i MC\Jdrooa. Al1e g6d.
d' .~~_II. B00"""
ż
Jak mt O,po'wladall1o. to d Lance·
kra ~rote skowość tej korespondencii M l' d
. h
'd i ć' N'
J t ~
b d
d"
ZId.lJU w zanJasaUIl.
'LAe mo e l
. b~A'
t ' ·· p_..ł 1high Iffe'u ryocerskiego.
te llzan Y m.e c 'ce. W11 ~ e., 'l~
e'Sl ~~l1IY <lir ,zo za OWOleil1l. !'eple.l roy rrmde m.e bęld'zie. Już Q·t me ~Zl~ na U'1"!1I~JU. U\lOIURed,
c~ce! Jest mezlt10śme kaPll'vsna l U~o.J'rnlalśmY szesć s'Zllac'h-emych zaczVll1aja o tem m6w,ić. Soo~ tein no o~a~~a s~e POT~'!. WszysCy
. c l alg'jc się obraża.
dz,lewllc. zJalP,alMmy dW'łlch oza- liiSt\. L
podz.l1w~aJa tenz śWlleme'R'o ryceOmevra do króla Artus.3.
Ale co myśll'5z o kr61'u MaJrIko? rowll1ilkÓ'W i p()ig,ańs1cle~o kró1a.
.
'l'za LamOlmika!
CaweJot. Do'nied1z:alek.
CZY mam sro kOil1ieoZll1ńe zapro- Moi rVICerze SJ)ełnl~ł mI!16slfiwo bo.
O~vrra dn króla Artusa.
Czy to pnrwcLa. re Lance1o'Ł ze.
Kocr :my Artusi,e. Już mi iest o sić? Ale naturalnie b.ez Izoldy! haterSki'CIh CZYIl1Ó'W. CO zaś do Vl.lłt'
Camelot. Dią,telk:.
reazony jest z c6r1k:ą pana na Ast(
wiel e let')i ei. KiJka dn i temu nrzv- Po tern wszyst:kiem co zaSlZlo. n.iem. to choć ntg1(.J:y w żydlU nie
Na'clTo01JsZy'ArtllSie! Ty wiesz lacie? Mata I:lailne jeS't cudll1G
b v ł tu Merlill1 i ralczilt mi nie SIJ).O- n'ie może przecież S<ie slPodziewać. uc:hod!z~,lem za ni'e gO śdł1n ego. nie wszySl1lko le1Jiej ode!ll1ll11e. UsteIPU- Idzi·e~ynka. LiJczy oopjero szeżv,,"ac ciemnego chleba. pić co~ abyśmy ia u ~ebie p.rzY.imo'W,aH! wiem doprawdy. gdzie ty po.mie- ję też 00 d.o MerO.!iJna l Lamcelota, s.n.aśoi-e laJt. Koohająca. silę Iz.o[da 1d7 ienl1ie orzed śni.adaniem s7Jklan
Słysza!łam coprawda. że kr61 ścisz 1Jy1e os(fu?
choć ieS'tem marna. te Me~[,ill1 jest KO'fl!1wa1'lu.
ke '''' f'nlej wo<CIv. Djeta ta ba'l'dzlO orkmavskl zaOirOSnr ich ooo!e ł że
Moe<rI11f1 po'wi'nien być bezw.q.iM,lJll cZ1lowielk:iem obrzydlNtwvm i wz,blU
Ołnevra do LanooJołfta.
m; sfuiv. ZairmuJe się teraz Drzv- Ma.l'1ko z teg:o powodu spo-dz'iewa k,owo za'PTO's·zOI!1Y. Mógqby się 0- dzai~cvm pOWlSzeC'łl1l1.a n·ieClheć.
Niedzieta.
\totowani,nmi do turnieju. Wyrpirsa się ~ d my to uczyrnntmy. A1'e prz,ez boravić.
Przyś1ili mi sześć I p6~ metra
Krói1 OIPo'W,iedziat mi CZyją <no·
'110 ;l1Ż PTO)tram. ale zam!asrt blado mói m6~ IzoMa nde przeSitątPl!!
Kr61a Ma11!<o należy z·ap.mSJić brokate1i. Rroglramy są Już gOlto- SISiZ SlZarlę!
ROZ1UJl11iem teraz
rM(lVlv eh oktl2.óek da'l1o, ZJieToln~. Jeżel1 wiec uważ,aS'z. że nie moż Wl!'ruz z Ikró,l'O'Wą. Są ofiqja,lni,e piO- we. Twoja wiema ~ona Gilnevra. wS'zvs1tl\co. alle uile spodziewałam
To bardlzo J)l!"zykre. Trzeba be- na sro bez n:fre'i zaprosi·ć. to nie z,a· godzeni. a TrilStan zareqY'l sie z
Ginerva do Lancelota.
się ~akiego podstępu! Nne cierpię
.-lzif.' ,n" mów i ć maiSzatlko'W~ na praszal R"O woale!
bl1'etońska k5.ież.n~lCzką.
Ust telll 'Posyłam ol przez pew- 1clamSltwa i ikitamc6w. a najbar ..
5wietv Mk har. WS'7.ystik:o roboi od
Ach. p:rawida! B}1abym zan>o- Ody więc własny jej mąż wszy na osobe. Nie ooleży ni\g!dy ~a- dł,iei nie ciernie glUlPiich kltam,
wrn t~ i,e i cial!'le stelka.
rnnia~a! Co matm czynić z Lalt1c.e~ stko jU'ż 2<a'Pomn'iaU ii wybaczył. to mać w~ece,i. ni"- 'P·otrzeba. Z ta ćów!
7 ~ -"roc:.iqam
An 1'0 11 a na tllirnjej. lo-tem? CZy z,arp-tos-iirnY ~? Bvł jakie my mo~emv się j~sz'C~e ob!l .·,raha. musi:s.'Z .ord'walać. Przy jeSmu~e sie. że mogta:'m Uczyć
Tak ~'l.rr.o. iak pana z ASltolat i już na tylu turnIejach. fe mo1Jna rZta~!? Gdybyśmy tark pDW:IPiłl\ dżiesz na twr'n,iei. O.
kiedykol,wie~ na ct~b1Je.
iednel.!:o z iego svn6w. (Bo kooaec )tO tvm razem pomllrnt~. Zr~ •. Uu61 ~y to u.wa'ża~ ~a obeJge.
OInevi'a do Izoldy.
Badź ż tw~ Elail!1e sz.częśtiwv f
tOlk6w nic mo~na ~o nrzeci~ za ICzvfl .taik: moie~r Nie chcTala- A !pominać q ją . ~ jego - nie,po- ! Na.idrroższa Tzo,J.do! Szczęśl'iwa nroś Bo·ga, by ona nie s'Postrzeg<b
'PraszIać razem z całą rodlz1I11ą). f bynn, żęlhy sobie mó~t Wfm1alWiiać, ł dobl!1a. AJ)rócz Inlas,zych P'fvwat- ł' jestem. że c,ię z'1l6w wirzę. A'.ptus lOd razou 7. kim ma do C!ZVI!1,ienie.!
Tei ma!ei El ai'11 e wo.g()le nie za-,że ies!t ci n\i e~bedlnv.
ItlVCh. uc'zuć ilSt'llie.ia i'eszc'Z.e wz;glę cieszy sie serdecz,nie. że J)rz ybę.
Gilnevrź,
oros1'lam. l tak tera'z me bywa w Ęogoda .w ~ t~odIzie Pel d~ ~o~~" ~~ aą~~ f,e- dzdecie. Będą ~ZYSCy. _f~r.ze. ..J , ..-:. " (~~Ja W
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DEMOBILIZACJA

ŁODZI. ICenni~wydziałuhand~owego Łódź

. d'
d
F
n.
•••
Po wYJeź Złe
o
rancJI znaczniejszej grupy
bezrobotnych, wyjeżdżają obecnie masowo na
kresy do rob6t leśnych.
.
JaJk już donos'iJiśmy przed kNkul Jak donosi.liśmy wczoraj komij:niami ukończona zostarIa 'kwa'lifi'-I tet nies'ienia pomo,cv bevrdbotnvm
kacja r,dbobntków. którzy Zlamie- postanowił zak1tip:ć większą a[o3ć
rzaE wyjechać do francji na i o-tych na·rzędz,i i rozdzieLić je mięboty r01ne i przemysłowe. Kandv- dzv wyjeżdliaiacy!cll za ,poś'rednkjac1 na wyjazd byli w państwt'l.. twe m państwol\vego urzędu P'OrŚre·
WYn1 urzędzie pośredruictwa pra- d!nactwa pracy, który reiestruje
Cy podda'Wlani egzaminow: co do bc:uo!bo-tnveh.
ich wiadomości z zakresu gOSPD- PoQIt1riewaJż roibornr:c'Y. wvjeżdiża~
dar'k·i WieiskJieJ. Pvtalf}1a zadawane jacy do tych robót otrzymują rów~m by1ł\y bardzo pTaste i nieskom- .nież i bezplla,t nv 'P'rze'jaz'Cl k()llei<\
pllkowan~ t dCYtyczvtv glównie do m:'e!sca ~L;eznac.zenia. SDodzie
czvrunośc: w l1:os'DOdarstWLe wiej- wa,ny le'st Wielki· naJptvw zg1trO'szeń
skiem.
ze strony bezrobotnych. kt~rzv w
Po u1cończeniu tvCJh wszystkich ObOOtlfV1Ch ,wa.tunkach w Łodzd n';e
fOl m~Ilf}rOŚCIj wy.jechał1() z Łod!vi 0- m~j~ n~dz!e~ zna1ezienia pracy,
koło. 400 bezrobotnyClh, w tern gdvz nre Jest 'Prawdo,poddbnem,
.~l6W1II~c 'kOlbieW. 'ktÓ!re ?ŚmtadJclv- by Jeszcze kiedv'l.whyiek. wróco>.oo
Iv ~OtOIWOŚĆ IPracowatt'lna w ro~n:lc- w iJ>'l'z.e!TIY'śle włóbennr:czym do
tWle.
zatrud'lllLeń clJwuCih wZ1gl!ędme 3-ch
Obecnde odbywa się na więk- zmiJam ll"obotn~lk6w. a zatem ttl'iema
sza skalę weribune:t< do robót leś- równfe'Ż nadtziel. bv wszvscv TOoh rna kresach. Od ·kandydatów bot-n~C'V Plrzemvs1u włókiennicze:VYlmaga sie jedn~. bv mie}i swo- go, l>'I'zebvwającv oib~cnd.e w to]~ ,wltwsm.e na.rzedz':a pracy. lak s.e- dz'i mO'2'll'i Zlnaleźć tutaj praJcę.
k[erv. IPlrlv etc.
-----~D
:

n"

ZatargI- w fabr"bach
., n
•
Konferencja w krajowym związku

(w) W dniu wczorajszym odby
ła się w krajowym związku prze• •
mysłu włóklenn1czego kooferencJa
pośwJęcona sprawie zlikwidowanla Obecnych zatargów w labrykacb łódzklcb.
Przedst lciele
ł
aw
przemys u na
wstępie ośwła~1i robotnikom,
źe sprawY tej w sposób oderwany
załatwIć nie menna. POłoienłe kre
su zatargom nastąp.lć może pO
•
wspó1nem. porozumfenru Się w.szy
stklcb zamteresowanych ZWląZków przemysłowców ł robotników
•
~a ,konc~pcJę robotników (omawJallsmy Ją we wcZOt"ajszym nu
merze ~Ołosu" i ,.Kurjera Wlecz:'
przemysłowcy według swego 0świadczenia w każdym razie pójść
•
M l'b lA.!! i _l b
nIe mogą. og l Y p..Iyn e we o rywać zarobków tam, gdzie przewyższają one nonny ustalone
przez zwaloryzowany cennik. ue
sztą f w teJ sprawie mUSrieliby sIę
oni porozumłeć ze swymł moco.
dawcamł t. J. zarządem ZWiązku.
Ja'k z; tego wynłka, konferencja
nie przynłosła pozytywnych rezul
tatów.
• .
. W poruedziałek odbędzie się ze
branie d-elegatów, na którem spra
wa ta zostanIe szczegółowo omów!ona, poczem powzłęta będzie
odpowiedni decY'Lł~ Sytuacja o~
a
ł4.

•
becna Jest tego rodzaju, że o Ue
do ponIedziałku zatarg nie zosta.
ule zlikwidowany, aktualną moze
się stać sprawa strajku, tembardziej, że sfery robotnicze obecne
stanowisko przemysłu uważają za
częściowe zerwanie umowy
.
• • •
Na onegdajszem posiedzeniu de
legatów fabrycznycb związku
"Praca" zreferował sytuację w
•
pr~emyśle, jaka w~kła przez
róznoralde stosowame umowy
przez poszcl'~ólnych przemysłowców.
W

konkluzji narad zebranie
rO
botników do J>rZeciwstaWlienia się
w każdym wypadku usiłowanioro przemysłowców obnłienia

przyjęło rezolucję, wzywającą

zarobków akordowych, jakie usta
lone zostały &we20 czasu w cen-

miru.

_
Na t)e słiooowtalntta nowego oon/n~a w /PIl'Zerrryt§l1e wtl&:'iletnniczytm
. .
wy1hU\(::lHły w c1ątg1U .dltl\la wcwraijsz.eg,o daJ1s·z,e z,artall'lgo\ w namępudą.. "nit.

Cy'Vu

•
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aJury1 'łtIUU:

Barr'Cińs.'k1i' Tyjlroo 6, O. Steugelrl,
•

• •

•
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Klelnman ł puffnell'ny.
Bez ZraltlalflgtU za1'aJtw~ai. z il'oooim,~
Ikarni Sltdnm, SltolbadX>w, P,o'znań.
slld, Oeyetr, RO'selJ1b11'a1tt i BitedermaJtln
j

•
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Z dtmem 15 b. m. ObsOWląZUtie W h l d •
k I
k
wydziale handa.owym ana,gitgtratu V'I nlu zgonu we s a mar owego naleiy przymirasta Łordzi no,w v cenfI1iJk:, 'W Ikió pomnief, źe w roku 1923 zaprotestowano w Lodzi
rym ceny w[elu arltvkuMWI. w 159,802 sztuk weksli na sumę 1,382,234 dolarów.
szazegó1tnoś'ci zaś w~a ~ tll'uszcz6w u'leg1:v dalszej m!lżIce.
Wydiz~al statvstvcz,nv maJl!'i~tra~ mcze ub. 'f: by'ro dla ~Y'C'ia gOS1)O'
CUkier ikOtsltlka l 'kHIg'.·
2100.000 tu m. Łodzr agla'sza n,astewjące d.arczeg-o Łodz~ wrileliCe niepOInvŚlfaryna
1'750.000 wynlikd swve:h mac rl zakresu sta- 'Ile. Produkcja wftó!ld:ennlicza kurHeruat.a Il!1Zeun
16000.0000 tvstvki wekSIli 'ProtestowanVClh. czyła się stopniowo. obnJi.źaiac si$
HeTba,ta w OiPa3\)oWrarndu zO 000.000 W roku 1923 u OO'i""uS'Zów łÓldlz ku korńico'W'i zesz'lel:!O rdku ndel>Kawa palona
,iOOO.OOO klclt m~~~w~ ogółem Wełk.. ma~ do rołowv. Zwruekszona ~o
K'aJWJa mfet "mi'es,zaJnka" 2,00.000 sił 159.802.
waim~e w c)img!iem pótrocZIU ub. r·
Kawa zlbo,~owa paJona
590.0.00 W czet.sach normalnycth Ltczba ta Jlkzlba protestów weks10wvdl jes't
Kaka.o luz.em
3000.000 ·t>rz,erazllaby swą wdel'kdścia. Wv- r6Wll11iet objawem wspomnłanego
Cy/korla BohD:na
'950.000 starcza przytoczyć. że w r. 1910 ciężkilego 'l>olożenta tJod'2'){ w omal'i1ąka oozenna 50 proc.
900.000 zaprOl!esto{)l~aoo w Lol1zf 47.477 w:i1anYlIl1 czaooh,esiie.
Mąka J)!SlZenna 55 oroc.
800.000 weksli. w !oku 191~, kiedy J)tZie- Wypada wre'Szde omówtić spra.
Mąlka żV'Und.a 70 IProc
430000 mysł łódZktl ddtktnętd cieźkie pr+ze- wę W'Y'sokośc:r sum 'PTotestów. Kasza tatar. palona c~ta 860:000 snenf.e - 79.913, w roku 1912, k!le~ Przeradhowu'jac sumy 'Pl"otest6'w
Kasz.a tart arcz palon,a tUlp 820 000 dv knrzyS spote®wal s~e db nal- w poszczeg61nych miesriacach M
RyŻ
.
. 990:000 Wlek~~ch ro!mtmró:w - ll~.?l~. dolal'v na ~~stawie przeciętnych
fasoJa biała
960 000 Wudzbmy zatem, ze w naJCJęz- kull'Sów mlels~ęlCrZlt1YJC1h. 'otrz.'YmJuSóIl waJr~~Ik:a
435~000 s:~yCh l~tacfl. jak:i.e. tódź p'r~eży- jemy 'ogÓlI.na T()/C~na sumę d'Oł1a'r6w
SóJ mffelolf},a I gat, walpno 350.000 wa'la. nll ~ bvł·o t alkI eJ P?WOd!Zrl 'Pro- 1.3~2.234. Prveclęnna z~tem warSoda
420000 testów. Jak w roku 'Ulbleg-Iym.
tośc we:ksrla w momenCII'e IProte~tu
Mydąo, kawatek
750'000
Wyltł'Uli11aICz' en~e tego zjawIISka WV'l1olsrila w ub'ietglłym ro'ku 8.5 dol.
Zapa~ki JIl.udellko
45'0001iest metrudne. Inf!racla P1e'l1lia'd7,a W poszczególnvch' mdesJąJca:!h
Paslt~ do óhuwia
250'000 ! oap'i'eww ergo ,j 'I1ierówn/i,e szVbc1ej śrerdlnia wa·rto·ść P1'otestowane~~
Szmal1ec killo
3,950:000 \ lJOstę?ują~a. ?e.Dr,eciacja owy;~h we'ksla pyta różn,a: naJniż~~ 4,Z
Sloniua ki[o
3,660.000 Izn-a'kow PtelnJęzrrJ.'Yc~ spo~o.dlolwalt~ dat w lIstopadzie: nladwyz~a-~le,d I'
_n, 0.-.11-'1'
M tfu.1"
z,naczne skuraeme SIę realnej 14,1 dol. w stvCZIl1JU.
z e1-1
s~ 'Ul\. e.. aJ 147,000.000 war to ś CI. na.szego ob''Iesu
,. . " 'PleThle
. ..z-. W'
(70)
Pd;erwSlZ'em p'~1'.t1ro,czu P~7"'Wil~Iedz~'e "Janmouh"
neg'o . .
,
~. WV1Zsza ";'aJl'tosc. w ?ruIgI~ (34) 1-2
71,000.000 YVerdau-g OIbhczen. p'rof. Rylb ar- mzsza. Wyn:ka to stad. ze w'PJerw
SIedź 5.,Z't~a
200.000 sIDlego. we ,w.l'IZeśn.!u 1921 r. ~la szem PÓ~fO.CZu .u~. r. temt>o sP~~Węg-i:el gruJb 100 Ikllig
9000 000 gt.owę 1U:~ltl'OSCll pr~ypadaJo-TJrz.e- ku ma,rkil PO~SkleJ byto ?o'Wlolnll'~J'
W . l
y h I t'
, .
radhowu]ąc wartosć naszego 'oble- sze, w drug'lem natomaast dUrzo
i~e k[,~~zec'
,ga.
8,500.000 g-u bankrn'otów na ~olar~L30 d()ll. SZy?sz~. c~ sp.rawilo. że w p,ierw.
W<>tO'iel
ch II "'at k
w tym samym zas czaSie na s:rlo- sze.l polowae ro.k~ w~ksle ma.rko:-"", orze
"Ull1e
wę ludlHYŚC,1 o.rzvpa,dato w Czecho we ulegały mme]sze] deprecJa'ch.
100 1Jdg-..
8,000.000 sl'owa'cii 8,19 dol. . w Rumunjri 6.0 l anii żeH w :ci'rUg1iei.
Dr.zewo merąJb. 100 ik~. 6,000.000 dol.
.
Dalej jest r:zecza charaIkuen'
Drzewo rąbane 100 Mg. 6,600.000
Jest rzeczą natura'Iną. że w ty,~hlstyczna. że PTze'c1ietna suma wek·
1r
w~runlka'cihv:. PO~is,ce, olbo:k zma'cz-I s1a jest dZJIś na0i&'6ł b.a'l'dzo n~ska.
neJ cyrkulaCJi wa·Iut obcych. 'DO>- l!derza to zwłaszcza w porównaW;.
więlkszył s.ię zmakomlde ohie'g OlU 7, łatam' 1910
1912. Id'edy
dnt!u woz'OIraJszym ona. ry;n)kach weks~r. iako zastępczego śr'odtKa przeciętna suma pr0/t2stowa'neg'o
16~zk\lch ikształtOlwa1Iv SIl ę nalStę- obiegowego. N1ezmierni.e duża 1- weksla wynOlSriła 66 dolarów•.
:puJące ceny:
lo'ść protestów pozorsta.ie lYfzede- ZC'itawiende tych cyfr WSKaZy.Mleko Mtr 500 tys .. śmLetana '1 w~ZVi~tld'e~ ~ie'c w ~w.ia'zku z w~toby. że prlZe4 wo.i!na weksel
mIljon 300 tys .. mast,o kwarta 5 w'le'lkl<ID o:ble.g'Iem weks1I wogóIe. mIa~ zasto,solwame naJOrgót przy
mi1jOlTló w, ser 'kilg'. 1 miU" t.wa.ró.1?: Konjunkturv g'oS1Podarcze zaz'na wię,kszYlch trarlizalkdaclJ.. dzdś 'Pru
800 tys .. menrde,l j'a.i 2.500.000. 25 czyiIv swój w .pryW również. Po~ :::iwnie - welksllem ludność posluklg. 'kartofLi 3.500.000. pęczek równajmy Hczby p,rotestów z 0011 ~uJe s!ę z regul'v przy całfkdem
marchwi 300 tys. t')ęczek D.etrusz- pólr,o czv.
drobnYCh tranzak1cjaoo.
ki 500 tys., iktIlg. cebu[i 700 tys., W p.ierw$zem pMroczu ub. r. za_ Powyższa statystyka oparta
jwr.ka dle'Sero.we 800 tYlS., jabt'ka protestowano og6Łem 66.292 wek-liest na mate.rjalaoh,dostarazanvch
k'DmPotowe 600 tys." gęś 'ocIJ 16 do slii. w drur.{,i em - 93.600.
co mi'es.i'ąc wydZliatowi statysty·
18 mllljooów. kac·zka od 8 do 10 Z i'nnvch prac wV'dlZiafu statv- ,czmemu przez sad dkręgowv w
mi,{j,anów. kma. ,4 mii!jo?-y. indyk stvcweZG wiemy. że drugire pól~Ło, dzl
/
od 20 do 28 ml.l]., klg. sLiwek susz,o·nyoh 1.600.000 mk., gToch 800
tys. Mg.
~,
tli
M~
·
.
.
~U
. ~a ru.'e~.f6r~ ar:tVlk~'lv !8-k m1ekCJ,
.
łł ~1
"
.
'
•
.lalka i zle'!11TIl!1alln daje Sle zauwa- ŁJ.'d k ~ k
2) t
żyć tend'eIf1/cia znitżkowa.
(p)
v ~ a iz/ua $I arbowa o~rzv:ma'P1atJruicy oo~atku 'Przemvslo.
la z mII~. s~l8.'rbu mZIP~rzadze!1ll'e \1.: we~o rObowIązalf} w m,:§! cześci
\V rObO"ł-a
p,rZed'~Ill?O!e u stCłJlon el pr~eclęt~eJ ~-e] art. 56 u:sta:",,: z dn'Ia 14 ma·
u·
CI
U lIo wa,.rtośc'i rralnka złroteg,o za mle- la 1923 r. do ffiI.es'ięClz,nvoh wIat
(b) laik si dowiacIJu'em . ż w siąrc styczeń b. r., sllużacego ·l.a w:'nni przeliczyć olbroty osLągnię"
t ł
ę
~ lze!'Wi:ruI~..1'-e podstawę ·obElCzeń podatku olbro- te w miesia'cu stVlcmiu 1924 r na
S atY PlI'zygo oWaJu,e 1-'''
' -di\JlL,'
f·
·
·· .
aJdlrriitrJistra C}'1.tne ~i&y li11ęŻ'azyzlr1:, t'owego. .
. ranki z~ote wed.h.tg przeol~1meJ
'
rocz,nd!ka PIOboJ'iQIW,e.go 1903. Spisy Na m?cy art. 11 ustawy z dn!a wartOŚCI. podaneJ 'Po,wvże'i.n od'
..1,
d'
h 6 g-rutdrf1nta 1923 r'oku o zra.stosowa- ta'k usta,lone:go oorotu pJ"zehczvć
te :z;osta~y SPOll'ząu:zone w~vua n'u stalei jednostki do państwowe- przYlP8.dając'V podate!k . dOldat~:,
e~,zcmp'LalrdzaClh,I~; ~,k~K U(ledd~ go poda-tk'u 'Przemvsf'oweg'o' zarZ(l- na rzecz :zw,(azków samolrzadnvch
lJ)rz,elsJl,an~.., i(}dlz'W ~j~~e] ~1l.'..1~ ~ -dzd! minIster s·karb'!.l:
we kanka-ch zł'otvoh.
uży1!lru W 118.1
WO ~n.{)IWY'VJl. U1mgl
1)
ci t
t " f a nk I R
.
d .....
h
zaś, :na zasadz.i.e 1li0000porządzema t
prze. ę ~a wtat!' oss {9 24 ,a
d . ozp?rz~ zendle .TIlmeJszre wc,:?"
c
.t ,-ł.....1, •. ~
. ~nnIh . ,n.~ri, · eg,o za .mles , ą s yczen
r'o u Zl w zycqe z 'Dlem Og' ·o'szen·a.
"'('iaWL au.m.JIllls·~la,cYJi!}Iy .....J.~ ~WJU.Ulłe ustarla SLę na 1.740.000 UlIk.
SIę w Jromiiwjlartaoh poIliCJlI. gdzie
będtzłe WYISfa. Mony na 'WII.dIOt'k 'PfU.-

"
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eny rynnowe.

rurs Ula po datu o'b ro tomeno
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'0 pomoc dla bezrobotnych
Sejmowa komisja achrony pra- : Jeg-acr. 1. p,remierem Grahsikian.
r;y 'PC,zyjela \Ii drlrł~iem C%vta-niu :ikt6rv zapcw!),it że na czas przej"ro.ieklt I1lStawy l) zabezpIe'Czeniu :ściowv. do chwilli wejścia ustaw.v
ha wvpade!k bezrooocia. ·oraz Wy- ; w żyde. w3tawi ,d-ordatlkowo w
~'rucha'r:t Slr.ra"'ozdraI1~a orezveBum blld'żecif~ nozyc.ie na dorażna potOlrniIsW ~ konfere,noji soecdalJnej de moc dla bez.robotnYlch.

1740 000

Ro"zn,-k t90'l
t
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--..,o\-:----

Strajk wfabrykach Eiserti, Leonarda i 8ennicha. ~~c~Kc:ab.~l:es miesię~nry
Zatargi w tych fabrykach wybuchły na tle nie porozumietl przy przerachowywaniu stawek akord
b
ł t
owyc na z o e.
Jalk .mi ctlOOiQsi[r:śmv w całym akordowe Pl'zekwczvlvbv o kilsze'regu Drzedsiębiorstw fabrV'cz- kadzies1at pr'ocen'1: nOlrmv przenvoh w Ł'Odzi wynli:k1y niepoToou- widziane.
m1enia 'na tile określania. zlo,towvth Na to ro;botnilCy 1J1.:e chcą si.ę zgO
stawek akordowych.
dzić. domagając się bezwzględneMia,no'wide oIlmzaJł'to 'S!i~, w oK,re gO stosowania. d()ltvchczasowego
sie redukcja dltli m'acv, że robof.ni- cenn'ilka i D'I1Zellczenia wszystkich
cY. macującv na akood. nawet w sta,wek na złote według- stosunku
trzech dniach ootrafffii zarobiĆ tv- 2.66 złotych d1a rOtbotnika IPOIc\iWÓte, He dawn!e.j zarabi·ałi w oia.~u rzowego.
sześciu dni not ma~nel pracy.
Wskoutek kateg,O<t"Vcz'nego oporu
Ponieważ stawki akordowe w ze stron v wfe1'kkh firm P'l zemvsłu
cenltli1lm przyjęte bytlv na podsta- WlelllTlianeg,o ipr:z'ed talką iltlte'nprr'era
w~e dawn'ej wvd1ainóśc: pr.acv. lQ.f.ą lI10wej Illm()(wy dlosz,ll{} dto s:tra1j1Drzemyslowcv domaga,ia się oJbec- ku w bbrvkalch tOlw/arzystw a,](1cvj
fl:e i:ch OIbni!że,nią. gd'V'Ż J)rzv tak:ej nych Eiserta. BCI1'n!cha i Leonarda
'Zwiększonei wydajności zarobki

w powodzi protestów.

W~YSOy marią

~.

Zatarg w Kasie chorych.

J)r~wo w ~

Minister pracy interwenjuje.
Na tetlerg;rafircme z,aJpTo-szenie mi przez komi/sję s·tatY1styc:zną wlSkaź
llifu;ltma. pracy, wYISl!an.e do zwią.zku niJków dro,żyźruia'f1Iych p:r.zy wypla
leJkarzy Md!Z~{i,er.i bS'Y dhoryroo - taeh należno~c·i n!i'e móg1l być '!li(!
udaJe się 'W dlnilu dlzilS<ileU'sz.ym dle~e- gruncie tódZildJm za'tatwionv.
gacja do WaJrsZ-aJwy, oellean odby- Wohec llrLemo,żnoś<Ci zarłartwi:enla
ci:a 'kornfclre'f1Icii w SIJ'ra wTe z[lilkwi- sp.oru f1Ia mi.ejSlCJU, ZIWil"óc\i!l sie zwlą
cLo waJni a trwająoe'go od szeregu z·e,k lckalr;;,y kasy choryah do mity,g-odrui zatargv z ZlaJrz,ąrdenn ka'sy nistra pracy z Ż'y1c~enlirem prz.eni~cho·rYlcb
sieni,a ·pe.rt-raikt11Jcji do WaJrsza wy.
Za targ ten wy\W,o,l,alny w związ
DZlilŚ w~ęc pOP'Qludniu Tovstrz'Yk'll z nieza'stosowaJniterm u1stalllOnych gną s~ię losy prozy.krego zatargu.

t.

cZaJs')~ w Tazl,~ ~'Wawnydt 1!1l~-

IPrawl'Cl~iQWIOŚCl wmeŚĆ

dl() pQWY\Zszych list p'oborowyc'h W'szel'kli\e
paprrawfki, iktóre będą uwzgflęd'l1ia
,ne w $iISlłl!c'h dIOdatikowY.cih.
D
d .
bor: c:za~u :rz,epflO~a' ze.r1Ul8. ~~~
";' WYaaz; z,c1lg!ra'l1'Ilcę .leg't U!1a
męzc:ZyZn -r. 190~ Z-aJsadn1Jrcrz,o zabrO?1~y. ~edY'!ll.e w WYIP ad:'kad:1
wy~ąJ o'w,eu ":ag'l pozwolIell1la na
wY1.liaJzd wydaje D.O.K.

Bad
' ku poplsowyc
· h.
anie·wie

Dnia 13-go b. m. .o godlZ. 12
\\ poludni-e, odJbY1l'o się w ,lOlkaillu
w:vd'ziaJiu 'P'l'ezydja~'Uerg.o pod prze
wrQ.rnI1.irctwem pana. prezydenta M.
CymiIr s'ki ego, posiedzenie iktOl111isi!
d:i"" ustalania wd:elku popilsowych
źVd6w, na lktórem roZIPal1!rzQIOO 18
spraw.
11 !podań Uwz,gJędniono, 1 _ jako nic: j}o~Hegające kompetencji 'ko
misji - uc1lY1oolO. Sprawy nieiUwzględnione 'przez Komisję. \kJtero
\\',E ue są zwyll<J\le p.rzez petentów
do ~ndu o:kręgOwelgO, c·elem osuate.cznego żalwtwimia.

I

----O--

Kucharze wrócili do pracy.
Z'w·olana z 1micjatywy obe,go- kat. 45 m~.ion6w m'k. tvgodnilO'wo.
wezo irnslPe}ct.ora pracy p. Wolt- Zmianv dta'c moga być dolkooakiewilCza Iko-nfe-reno.ia stra1lkuia- De lł1ie pierwei. nr--t 1 ma'rca. przy"
cych pra'cow'I1i1ków gastromomicz- czem tak pracownicy g-as'vrol10IJ!l;nych z pll"rleds,tawi1oielami stow. re czmi. iak i restallrator7~ Z'()IbOW1:\S'ta'llr.ator6w frwala od g-odziny 4 za'li się po tym termql11ie nie brać
do godzin'Y 7 po p.olrudlJ1iu i w :re- lPod uwage różnic WlSkafuilko·
zuHacie 1JI'z,:wr~ctl!3 z-g-od~. m!e- wyd pon.i'Że.i l~?r,oce,nlt talk zwrJ.
dzv stronarru dZl~ki od!Dow:edtt'lle- kowych. laik i ZiTlI~owvch.
mu stan·ow D~kl.l okrę!towe!1:o In- BezlPOśred'llio PO konferencH
sD-eiktO'ra pracy.
P(lZvogtapi.!i kuchJmnstrze ,i so1i~arrv
Po trzechgo.dzinlf}ej dYSl}{1usji' I z'lliacy sie 7. nimi 'kelnerzy do
SJPorach ustalono wysoko nlt,ac dTa nracy,
I ik.at. lila 70 mi!liooów !ll1lk L<Ue. II.

ot oS

Nowa t r fa pocztow •

W
j 111m W

....t cokolwiek nli.za od poprzedniej.
I Z <tntem dtz~letszvm ,wchodzi w ka'l'tlka lZB!gr~nllcę z 360 na 300 tV&
życi o nowa taryfa pocztowo-'fePort'o ocJ.list6w zwykłych w kra

P

Q

t

~

poniedziałek dn
~mietci

rocznice

K ,.
18 b. m

b. p. LudwikI Z Lubranldaklcll
SZBPlkłBI
o ~, 5 I

p61. wlec!
w Syna5lodze Domu Starc6W fun·
dacii małi Kon!\ztat6w nabotoń_two tałobrio na które
I,rewnvch, i przyJfl.dół zmarłe!
oraz członk6w Ł. Z T. Op, nad
starcami zaprasza
Zarząd .
odbędzie się
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Ot. Sadowska prawie że dowiodła
swej cnotliwości•
Redaktor Plewiński skaiZany na 7 dni aresztu.

«(Od naszego warszawskiego korespondenta).
ju, ipo[eoonycl} d a'ilStów "express"
zo'Staje niezmienione.
Roztpraw dzień piMV. wtaśd-I W()~61 lawy os~arżolnych. na
Zni'Ż'ki taryfy N,umacza s'!e obnr~
wie to wszV'sfik,o iuż prz,esZllo. Ten Iktt6r.e.l usiad~ iuż red. PlewińSki.
:!enliem się kursu franka walory·
proc·es o .,dwu podlł,ooŻa,ch" - s,e,n" Zlg)I11IPo'Wany iest catv sz,taob redak
za.cYme~o. który d'la Qipłat pocztosacv~nem i szetOlko-.soo'lecznem. toróW i re'l>ol'1terów .. 'EXłPreSlsu Po
wY'Ch w dlmg1ej Oolowie Iute)!o ih_rDma_!3Il.,a,illa_ jak chca n1,ekJt&rzv - zblilŻa się ra!llllJego" ł czerWOBleltO •.Kwierwynosi 1.800.000 m\kiJ)
00 swego e·piJlogu. Wa'T1sz.aw,a ruu Ika". SIVlCha~ z glf1UJPV teJ śrrnilechy
s:
dniach najbll!Ż'szvclt 'lJo'sZ'Ulkać i i~'kii!ś ~os tuft>ai!llY, . kltÓIY. 0I sobIe nowego temaJtlU dl{) rOl1Jl1l6w śWloadlc~a:
----0
'ka wiarll1,ianvdi. ~dyt .. affai'Ire Sa..
..ŻyCZ e je.ł. by redaOHOtr nie był
obnl'żonie się
Yoga - tajemna wiedza dOWlSlca" - Skończyła się.
~,azanv! B? w PTlZeciWlnym ra-,
Indji.
M~nał długij prz.ewÓld! 8ądt()lwy
Zle ...nle ch~)lałlbVn1 być w le:j slkó
. d
. minely wreszcie mowy trzech rze. My bedii'emy mieli SlPraw z
Dziś prawdopodobnie miejscowa komisja o ba- W ubieg,ly czwartek p. J. Sta'rZa adwo/ka1ów: NiedziellSlkie~o. jako p]etJn.aście. <lI1e orta ..."
dania zmian koszt6w utrzymania stwierdzi ofi- DzlerŻJhlcki zalollte,resowal słucha- osU{arż'yoiela i EWn~era I P.erzyńBn,oooia'C!l1! te przervwa dzwocjalnle obniienle się tych koszt6w.
czy swoim odczytem w sali fill'h ar- s'.kie~o. ia'ko obftOńców.
nek. WIohoodzl sad!. W n,erwowej
.. .
. . . . .
mOlnjf. Ptr,z,ed OCzaml\ w~dzów prz'e Trzy te mOWY sa od raona te- ciszy przepełnionej a11 opnzewoDZISiaJ w g~dZln~ch 'Oopoltudn"?"'ł O Ile sadzać ?1'o.zna z dotychcza' sU'I1elv sje piekne.a ńlezwY'lde o· matem rozmów : całego sądu _ dni,czaocv od!czy1tiude trzynaście PV
wych odbędzIe Się posledzen.e ,s,owych WYnIków stWierdza,n ,l brruzv ~ 'których Doiaw!aJy 'SIę p'
. h
. k 6 t fl
··d ile
'h'
. d.......... ..t...:.
m~'eiscowej komisji do badania i(;,eltl na Dosz,czeR:ólne arrtvkułv bud l I j '
l
'
' , . t .
lerW1Sza z me ~ poetvcŻlIlia. t
a
za,sa 'fI zy,c. 'J)rZ& ""lIi:1 w IlU"'"
zmi:an kositów u-irzvmanla w to- żeru robotniczego.. kOłll1!sja t\'m l'a I~?'~ nOk' .ańtT'bastYCZI~e i SW.I~,\yn,lf J'a ll'~Zv~i!ra z dr. SadoQ\V'S~.e.l omat nvch sadowi. z kt6rY'M karoYtt1al;
•
•
ł "
l
~.'
,b : 1J~n(jUSI ,le z o rzvrmem.. Wle/,am ' . że )!'I'elTl~Us,z·a, z cvrtowanlem Lou- Ine brzJlT1i w SJtreszlcze'l1,fu: ,.CZ,V
diz... w pIerwszej POl'OW le ut ego ~rn:oo raz pierwszY wY'l\aze on.- nrze'tadowanoemi posą~aml II oZ/dop' ~ r B·n·t·.. " l
,t
_ J "'''~ P'e ·ń'..I1..!1 lat 41 w.i!nien
biez, toku
zeUle sIę lco,s'Zt6w utrzymania
b t
.(
O·
) vsa.. Iesn~ 1'11 II;) 't ca egO p:ra e'l z,
l WI :.11\.'1.
•
.
.
_
.
am . '11lastycr.neml t. n. opury, wie źycio'rY's.u Safo. SlPo,llk,ała sie jest tetro. te w Il1!r. 318. reda,g'()Iwal'
O
po,dzlemne k,l~sztary. wv/kute ~r Z iI1'Otlizu.ił\!cą odlPoW'le dzl a. mec. ne~o 'f)r7.et siebie dzienndlka ..'Ex• ~k<lll,ach ,?,rzedz,:w n~ k~,lo'l'owe mln Perzyl'ls'kii'ego. Kwest.~ę prawM ,oress Poorall1llW" zam!.eśclł artv1kut
Jatu.rv hmduskillC~ sWlię,tv:ch l Uu- procesu rozfirzasat mec. EltitiTIllter. P. t. .,W o,dlt11e1tach wle'ill<orni,ejsikieJ
Dzisiejsza pogoda Złotem
'Lr
my ascetów. naJroz,maltszVClh ro· \Vvwk mi.al być og1łolSZ>oI!J.Y o roti.Pur~ty". w ikJtórym szJkal'1ljąc dr.
Komunilcat oaństwowe20 Instydzaj6w.
)!odz. 1-szej. Na dflugo już przed med. Zo~e SadoW'~a ł oSka'l'Żatutu meteorotosdCZnf'2o.
Saldl Po~'OOO1 Pttzy referacle wal- Tych O'statniCih byto najwięcej. wvz,n-aczonvm tennilnem sala mot.. iąoC ią o to. że 'DtZY 'DomoeV' 1I1~0
Prawdopodobny prz{,bJeIl l)ógody w 'kI! oz Jiichwa skaza:~ n-asteifJu1ące ()_ Prelev.ent cytował wyiat~I z slvn- iJ)Iraw f p'rzv1eg,le do nuej iklorvta .. tyków sktłaif1la ilwh!lety ł dziewczę
lin III IIz1t"eJ~z)'m ł
solbV za rniesto'sowa,n'le sie do roz- ,nycl1 traktatów Yo~\ s..va.gama, rz~ n~ Noczo,ne ~JVłv do te~o ~to- nem. zaszJrodzł! tyrnte aIlivkułem
norlza<dzleń
admlnlis,t racymych'
lo'raz 1iathavo!~alhradl'l)1,ka. komen- 'DnIa. ze znów. la'k WCZOraj. sllLne ~a do wvbrvikow na t'le se«GsualW Pols<:e pótilloonel f środ~owej zaRe.
k
ichQolda
Oeknike
'(Now~atuj~c swój wY''ktad {l. ć:Vl!Iczenda~~ oddziały pGli~il vm'll'~zone .bvłV iel dobre.!}ławle. iDllto Iroblede I
cl1ll1lUrzenłe tmńaJl'1lrowane, leldd mróz, n~
PQJudnilll zachmurr-zenfe dut.e, mt.ejscami rze~tka 12) na 20 '71 mik g'II"zYW- fa'KIltów 'orvgmalnCml hIl1dusk!elIiI w'kwczvc ,j llZVĆ caleJ 'enenni dqa 1~IUłrZ()WI •
za,prowadzenia iaki'ego - ~alklell:O Po przYieci'll tr.eśc.i pytań zaróopady l mgła, temft)eratura w J'obli~u ny. fhma brad F. S.' Be~l(lil1 (Po- :ilustra'cjami.
ludl!1iowa
12)
100
zt,'
E~genjusz
Kontrast
pomiędzy
pod'równi'koporzad'ku.
'Prz~z os'karze,~le. Jak ,i illr~ez
~era.
Turski (Napiórlkowsikliego 32) - wą bujnościa ,P'l'zy,ro.d'V Ind}! i stra. Są WSZYSCY. kJt6rzy wytrw,ale obrone. sad uda.łe Się na naradę.
•
30 z,ł.. Stefan Mala,rSlkł (Na.'p'Iór- sz,l'wemi udręczen'iami ascetów. asys10wali czterodll1t,owvm rozPita . Trwa ona ~tesoet,l1a kwadra.l1s
UrZędOlllY
ikowski'e)!o 47~ 30 zl1., I.cek Ortl't- wvrzekaiacych ~;ę W'szvstkd!eg'o, wom. nikt bowiem ,ni,e chce zrezv I sad odczytUJe wVll'oIk l1taMooU!1ąmalIJr (P olludl!1no,?,a 38). - 20 zL co 1'l1'dlzkLe. ~estt1l.c~wylrly. - Od g-ll-ować li; uc.zest,nkzenia w e'pilllo- cv:
zw ·,akszalą
If
PranIa PelICowlIcz (PlOi'rlko'W's,ka czasów naJdawrueJszvch aSceta g-u 'OIl'ocesu.
'Red. Jerzy PJewłÓ!§Ikl zostałe z
17~ - 20 ~t,. Pra!l1JCiJsiZelk Ka~zew s~~'now,i oś życia re,figiine~o: In: Z lew~.i s~ronv ~a1i .dtr.. SaldQw- tarto 553 .k()d. ,kam. PO zast06owaslkll (Nowo-SIIkawslka 11) - 20 'Z,l dl. Gdy Aleks~ndler W~~,lk,;. w s1<a z wI'el'klem O'ZYWlemem roz- niu olrohcznosci ł~odzacvch. ska
IntensY'WiIlI(l za ~sZle pra'ca w u- Michal'ina St.kOIP (Łagi'eWinllCika ,. swym pochodZie .PO ~vYZvna,;h lila wia z )!rupą swV'ch przyjaci6- zanv na tvdzieó aJ'e5'Ztll ; Zlaołace.
rzęda.ocli PO~lSkłe\J Kl1'a}owej Kasy 72) - 15 zt, Józe,f JarYIch (Siki er- PC1!l'dliabl\.!, dlowdle~d'zlruI SlI'C o tJllCh 'l ek - jest tam i r1ńeodnąCJZ.na to- nie kosztów sadowyCh. 'V",dawp.m~ycz.k~'we~ 'P~:ybra.la w osta1- lI1iew'iloka 3) 15 zL Iief'sz Stejltl glvrl'nvch Prt~telmh.ach. udręc~a.l!t- warzv);z!ka. śliczna jej .. oflau", ca Antoni LewandowskI znstaJc
mm .czasle ~ ~wląZJlro z ,Przyjmi()... (Wl$lchodnla 57) - 25 z~ .. BaLeia cych swe cI~ło w nalrozma,ltsz'J liH~'I1'11a TworlkoW'ska,
unEewFnnlbnv.
WIad. Be$f.
wame:m za'J)'liSOW na a.!koCje Ba.nIkn.t tIeorzberg (Kooi1StaiJ1tvnolWska 6)- sposób, p'oleCtit przywol,ać kh dP ]
O"':_ _ __
Poa-ls:kieglo, Wa:Z Wil11rut na pOda'ffi<:i 10 zJ. (jp)
s eble. Ustysza'l jednak dumna odia'Kiego natl}żenla., 1t ll'rzędnllcy P.
p(jwledź: .. NJe chodlztlmv do '!lllkob
d k~ 1.r
KK.P, dobrowo1ni,e ZJg,odJzill'i <:Ilę na
stęp
Ul
Ó\V j ~o. To illlnl 'P'I'zvnohodzą do nas".
ZłOWUłn,
C CI
Y
1
let
OreckJ rno,nar'cha
La\V
wyoh gi()odz.LTl urzę.cLowylClłt o 8 gierII u
J!I
..,
"stos-ować do obyczajÓw m'eJscoł
.,
d~i'n mj,esię,cznlle.
wvch.
Kdbte'uv ameJrYlk,ańsntile wed~
Jesi to pię;knv dOiWoód soli:d:a>ry,zlo
.
Cala teo.ria VOlgi bJi-lld'U'Skie.l 0_
dość śds.lyC!h obllJilClZeń, wydl(l~ą 00
wania się z dąż,nolŚclą calleg'o SipO NOIwe Plfz e pilsy, dlClty,cząoe wSJtę ok,Ta sle na zmi,anie oddechu i iej I
. rocZlI1llle 150 m~l1d. ddarow na sLaJtJkij
leczeństwa do wZlmo'żenia wydaj- P!l do wagonów Jadalnvch przy PO kolcjrlO~C,i. Podtug' bow!em h!ndu-I Z ~()łn.t~ ...Ca,rIl'o ll1-~dlclhodzi wn-a.. do W~OISÓW 145 m~~j na ruV1dlfa 'lJI:i
:ności prrucy.
~lągach p~ślPlesznych 'OIPjewaiu sów czlowliek 'OIddvcha ko,l,chw raz dOlm?Sć, i1Z znowu SIę ~atZlt. tam ""k._
63 'ff~~
.I-~~.
s~~_.
Jak na!sotępttJe:
jedlIn polowft tJllttC - raz dru~a. peW1llen gra/cz. który tlwtioercllzl. że ,;tUIJ~ąoe,
m 'J. na 'uvwaa-y IIVJ~I1e..:
Wstęp dozwolony jest naiwclcś co połą'cLone iest rÓW111ież ze .zm,a z:n,alaZlI nilezaw,odln'Y system, przy tyczne. na roZlPO\VISIZJoohmIioną fum
BPł
,nill~j 20 mioot PO ,o.d(~jśCiiu ze structi~ na nozclrzy. WIstoci1e daje się nie PCIDlOICY ik'Vólfego zamąierza wzbi'Ć sJlodlką gumę' di() żruJoia 100 mdlli. d'o1~
laJwdz:ezaJ' ,c 1runow'ej' eiJ1, eil'~ oOtCzatkowej. POdrÓŹ1tlff 'Przed wstę rll7 zauważyć, że jednem no- bainIk w MOI!1Ite~Camll().
wym PltzedJmłolty tOI(l~erowe jalk rnączka/
glcz,nei ~~cJi ~j~,k: p>row~d,i~ dział pcm do wag-onu .fadalnegto musza zdrz,em o'ddychamy sl'ln;e.i. 'niliż dru lwZlca, jeISlt a11lg1!iJk '"'a'ZIW:!sfkil,e~ Be- taJ1!l{iQ1WIal, plUdler, ooDdkr'emy tam!yf
It'
• d·aIt
d
t ś' się zaopatrzvć w owbn'e kart~i p'lem. Na zn1l1anaCih tveh iest ()Ipar- 'l'es1iQll'd. GzqOW:DeIk ten Jlest l1filew8,t
'.
I
~ru,1 ,.arny. wYJ 'Zl 1ce
I U z' r,o~~ n.o 'CI! wste,DU. 'kt6re wydaje 'Oersonel ob t'n cala niesłychanie skompl!:kown- op~ilwi'e balTdzo SIPIryttJny. allbQlW'iem al() waJrtg v szmW dlo brurwm1al
puhhcz.ne1 w. 'śi
z ~l'dem~aml shl,gującv. Każdy podr6tny 3 ej na teorja vogi, którą p.Telc~ent mIDoty!l!ko. ile wY1PTalo<YWlalt sy\Sif'em, twa.!f1ZY vattlilie te wyldla!ją 750 mft[~t
.. ntoa'')~ećm 11?11e ~de, f?,o':.e~y s:b°'"~ k1asv, zatlrzymujacy sie po 'czas;e I1rze-dstawil sruchaczom w OR'ól- alei ZlTII(I~,az..f lud:z.n, \którzy mu dlQi- JOll1ów. NauwuęQ{SlZa suma wydali::"
'" u· wa • IZ epl' ,emJa l.Yll.VS!U
rz,u ()Ibl d ' I
• •
•
t
~.n'! 1 dl
6!1..
S 11 ~o
•.•
. ł
W' a u I w..eczerzy w wa~ome '::1. nych zarY'sach.
s .ruroZY111 'IXieln ę zy lT1a wy,prr 'uO\W 'ków na cede ipOIWyźsze 1JIT'Zy'P'3rla
. ~ e ... porawIe ]~Z WY'R1aSl a.
dalnym. ,uważ'any bedz,ie ja'l<'o po'
,
.
•
i
~
me teg-o stystelffilu. Za wanme1k P ' O , '
. .
PICrr\y. ze,j 1>()o~owle lute,go za.noto dró1;ny używający bezprawnie 2
\Ą reszc,le za~0n.czen.em od~zv- stCllwilQl11o(), aJby po'W'talt"za~ SlW'OIje na dZ1ewczęta I1tmgrujące z BUJI'l()oo
~allo za:ledWlc pa,rę wypaodlków 'klasy. W pooią~ach jadalnvch pa- tl1 b:v'?o WPyj:l~n.!e'll,. e systemu stvP- ek'weryTrJllefl1lty P'l'zez 6 dln1 z Iko* py. Ni,eJPrzyzwycrzaliooe w od'c:zYź
tyfusu ~rz,'Uszneg,o: Walika z tyfu- lić nie wojno: przvnr,owadzen:e z n,eg'o. pro. COU;, zwane~o .. cud(}· lei,. Co .ramiO dost'<l.lrc.ziflBlo mu 6.000 nJie dlO zbytlków, na. gl!'UiJ1c!Je amesem p?,,'ega. obe'cnle. p'r6cz badań Sfobą psów i pl'zvnoszenł'e pakun- twórca z N'lil1cV .
fr,anlków. kt6r€lI'tlii mial! grać. Bere,s ryilm,ńslkillm lwilą cz~ć zaJr()błooych
b~~teTJ01o~ncznyt~h :wodY .hsrudzfe,n k6w po.dróżnych jest wz:bfOinion~. "Myśo!clie, że zada,nie wasze ie"t d'Oln o'sięg-nąl pomyś1ne wyonliki pliemdędlz'Y 'W'YdGtlą 00. ~\()lI1e
n~J. na SZlc.zepl'enm ac r'onif1em1
- - -latwem" . twilCrdlZ'i do'kt6r Coac. przy
vre\Dlte-et-quIGtTamJt'e" aJle
mle'~~zlkańców .. w k0t06rych ~, dla.rzy.i stani,e się o'no tatkoiem". A r,e'ct~~ p.rzy ,·, uill~cie zaJW'Slz'e mia~ ~.elCoha.. _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ __
ty Sl~ wYIP~dlkl zaJCihor,owan. W oU Y
pta n:eza wodna 'na szczęście pO- ni,emniled Ber,els~ord lllJ)iera się, że
strutmoeh chlila·oh dokonano sZlczeTeatr mJeiskl
lega p,od~ug tego uczoneg,o, ,na je,g1o sytS,t,elttl jest nll~odIny i
Ostrzeżenie.
~,eń w ~~~ jP~ZYTu!l· Baza,~e6j 4!, DzJiSlTaJ o g,odz. 4 po pol. po cenach ,powtarzaniu ,cIlwucWiestokrotn-em projlelJctluijle gmerrulJnlY' atalk na.
oWoom~'OJ'~Ie t;, i aIr&,OW'eJ 3. 'ZIlI~tooYch "Cyd", W~oc:wrem nlie0wyk!e ra,no ł wiecz·()1'e'rtl następują'Cego bamlk.
Mamy zaszczyt zakomunikować
olęk81wa s'Zwka LaJnda'1l'a ,Prokuratc1' ma~j'cznego zdania:
.
naszym Sz. Odblorcom, że kaMy
Ostrożnie
Hallers".
'
"Codzien,niei pod każdym
z· naszych przedstawicieli posiada
Te:itr PO})UI~.
W'z)!,ledem ,'Mie mi coraz lelP'l,eJ .
odpowiednią legitymację.
Ostrzegamy przed osobnikami
Dz!sta'l !1ta widowllSk.o I>O!Polud.!1vo\\e
a)
nieposiadającyml takowych, a któ(b) Urząd ernig,r8JCyjny ootrzel- daną będzLe PO cenach z,rużonych , TróiMnk&
11m
li
rzy podszywając się pod naSZ<ł
Dziś po poło
ga emi'g11'ant6w, c'hcą,ay,dh W'yj,e- ka hu1ta'jska" - wdeOZoOfean melQ(kama-ł
firmę sprzedają rzekomo nasze,
chać do Ar~entyny, t.e ziJ1a:loeIZlie,n,I:e O'Elbtlervego w 7 ohta~a,ch ,Dwie ~icgorsze artykułu.
zajęola W mii3.stalCih · je'M obecnie rOlf!y".
.'
W l1iedZliele. ,dnil(l 17 lutegn o g.
n:iezmi,e.młe brudne z :PQIWOdIU bra
.,
•
3 po południu odbe-dzrle S.ę walne
Skład maszyn do plunla
ku 1)racy i wyt \V1ilellJldego ,nap~y- NaJbUZ9Ze k~~~rtv łódzkiej amie- zebra;nie Bratniej Pomo'cy akade(liczenia, urządzetl ( ar..
W'Il robotnilków. Nieco 'l.1JtWlledsze
stry fL~hann(Jln~znej.
rników. Na porzadku dziennvm Dziś wiecz.
fykullhu bIurowych
jest otrzymanie zajęcia przy ro011Konoc-ert poranny w ni'edzie'lę, dnia li I zmiana art 13 sta'tutu. ObeCIlC)ośĆ
telałycki
ni·ctwie i hodowUiI bydJ1a dlI.a robot b. m. wz.budzil zai'pteres.Qo\vanie zarówno wszvstkkh koleg-ów ; koleianek "Prokurator
a ers'
nik6w z,drCYWy,oo, slII'Tt'YOh i ZIt1a.ją~ ze W'Z~lędu na dyryge!1lta Zdoz.isla,wa O~ iest konieczna.
_
Łódź, Piotrkowska 48, tel. 10·63.
210-J
cych się na g'O'sJl)oooaorSltwie.
nyńs ki ego, lOCóry po,pro.wa,dzl dwIe ~UI'•
•
i_
•
ty B1~ela: ATłeslenal~ I i II ł W8\t~p do
OoS'oby naIezące dl() talk z,wa- "Spie-waków NOIrYmberskl~h", lak l ze
nych z'awod.'6w woodn'}"Ch (inżynoo wlZględu na solisl1:Q, młodegoo tenora Ous- W medtZ1ilelę, druiła 17 luote.go, o ~odll.
rowi,e, aodiWdkad, naJuczycile~e) nie taJwa ChorJoaoo.
4·ej w pl,erwlS/zym termdll1lie, a O piątej w
Dziś, w Sali Pi1harmonji
poW'j,nm~, rÓW'l1fuel WWeż.dfuć dJoł Na nile<lzdoelnym pOroBalku odśpiewa a' '. d,rugim odibędlzń.e s.ię rocme &1)Tlaw,ozda,w
ArgentYll1Y. gdyż nie znaidą PO'Sa tvslba flT-agmemty z OJ)'e'l' waft1erowskich, oze zoOOra.niltl czlooków ogniska Z,P.N.S.
Wielka Maskarada p. n.
dy w swoim z.awodzd'e. MUS2ą być lit miallowUcie "Opoowiadlal1ie o .Oralu" z P. z nastę.pująCym J)OO'ządkiem dzienprzeto przygQito'wani do naWif·oSJt.. op. Lo.hemgrin, oraoz ,Pieśń konku.rsowt\" nym:
szej pracy fi.zoycz.ne!, dlO cięi!ki1ch a op. ,Spiowacy Nó~ymbe,rsC'Y".
1) OooLyt81me protQkulu, 2) s.prawomate,rjalnych warunik6w. Osoby Na konce,reie abonamentowym we wtu zdalTIote vrurz,ądu oj se.kcj,i, 3) sprawQlZdanw
własną strzechę
choore, dotknięte kalectv/em, albo re.k wykO<llaalY będzAe po.cmat Skrio'bina ka~owe j korrnLs» rew,hzyjn.ei, 4) uchwan!eąJo,siadaJą.ce w'yTml(lgamyoh P1Tzez •• f'..x:tas,e" pod dyr. Berdi,ajewa. Solistka lemiJE) prelimi!nawa budżetowego, 5 wy199-1
i cały szereg innych atrakcji.
władze argentyńskie dolkumentów l). Ja,nma Familie<r-Hepncrowa, Od~glalb()lry dJo za.f1ządu i komffi.tl rewdzyjnei, 6)
w naJzu;peqnj'e,ilS!zym pOlrządlku, nt'e z łOlW. OTkiestl'y k<JIllcell't D·moll Mozal- wybory cztonków sąóu hQllOO'l()Iw~gQ, 7)
b~dil W'Pusz'c~on,e do Argentyny. ta I O-moU Saint-Saellsa.
wolne .Wll1I1Joski.
.
J~_:..-.
_____OIłI_ _ _II!l..._IIPiJC_ _ _ _ _ _ _. . ._ _ _ _,_ _ _ _•

legraficzona. 1ctófla ~bow~aZvw3Ć
bedtJie do konka lute)!o b. r. W tarvfi.e tej z,ostały z,tedukowane naste'PuJa'ce !pozvcje:
Kartka pocztowa w \k.rajou za.mIast 125 tV'slęcy. 110 tys .. druki
55 tV's. zami,ast 60, listy zaR'ramczn,e 550 tV's. zamlag.t 600 tys., a
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przemysłu I

DRZEWO:
,1913, p!r'odJulkllją,cylClh wylłąC;Złl1ie
Zruprzestanie d1"ukJu ma,redc na to bvn.a!imniej. że wLcllk,i IPII'zeanysl
D~a 17 11;lte20: Krośn~e~lka ~aOgól'na
[(),rzestrzen
lasów
w
Pol
. gCliZ 141.
.
Icel'e s!kaTibowe i staJbiHIzaoja mli[- ni'e pr,QS'P'erowa1. w~aśnie na.iwie!k fta [ Gaz ~lemny, RadZlllwl«lł1. WinI
sce
wynosi
o!
k
Oi!O
9,000,000
ha.
I
HoM
robotni!k6w
'PraooJąc~
~
I ki poask&ei otwiera nowy olkIres w SZle zyslki OlSla1maJ wi'e:JkJi
ptzr· m~.Że~~ntCr • Z' msIk!' B fk
Roczny
przYl
w
srt:
mas'Y
dJrzewnej
tJrzed111
kW'rurt1J~e
L
ub.
IJ)1"ZteClętml6
'!!lasrem życiu ,goo,poo.arezem; ie- mysl~ 1ktt6rv mó~r śWłetlni'e wvko- K d l~
U e2O.
le
'I al1!
OIk'Qofl() 27,000,000 m. s:zleść.
13800
steś.my świadbmi barozo doo,io- iTzV1Sltać i martowe kTedvttv pań- re y 'O wy.
•
'1'
T
słe:; /Pirz,emianv całego lIlasze~o go stwOIWe 'i d6d IPoWM'OWY i S,tO'S'UI11Dnia 28 lut~o. Oall1cV'.1~.le" 0WYWÓZ drzewa zagranlilcę ~y
SÓL.
sP<lldal'lSt'wa ipow()ljeooego. Sfery at,ową tanio'ść 'PIrodulkctłi,. Nao,~6t w,arzyS1two Na~~owe "OalIt3,a .
nos i~ w me·ura.dh sz.e'śdemn'yClh:
hal11o~o<wo-przemvsr.owe będą mu- elkonomDczmde bardzo się WiZll110':'
Dru~ 5 marca: fabr~~m pooce- drzewo ni leobwbi'o'l'1e: w r. 1920 P,wdu'kcja sOlli Wlymiooiła w cią..
siały 'PTZvst.osować się dO' 'ZItl1de~ oniq ten 'Pl'zemV'St WIleJki. talk. że lan~ I wyrobów cerarrmcZItlV'Ch w - 137000. 1921 r. 1,100,000, gu jedenastu miesięcy r. ·uIb. 330
1922 r. - 1,500,000, 1923 r. OIkOlho ty,s. ton. prze'wyższrują,c Zlna,cz.nd,e
.
nionvclh war'Ulllków m proces ten ,nie ude~a watmIli'wo'Ślci, że OCorVZYS Cm~el0'~e.
ll1ie obejdJzńe sIę bez m,alcZItlych ohecnv wv1Tzvma 0111 i wyjellzie z AlkcvaiTliv. Banlk liIIPOite·cznv.
2,200,000, drzewo OIbroibi'ooe w prooukcję prz.ed;wo}emną (202650
strat dlla 1P~6IlnY'Cłh jedJn.()- ni,e9:o ZWV1CieZICą.
9 marca. Przemysł ter/Pell1tyllto- ty,chże łataCih: 6,000 m., 5,000 m., ron w 1913 T.).
stek i warStw.
Oktes kon.tulnlkłfJury md11 acVjn ej Wy w Poliste.
1,300,000 metrów.
W dąigru 9 mi,e's1ec'Y 'f. ub_ wyW 1919 roik'u ł()d!z(k:i Iprzemygl zrU!łnlOwał ,pewne WaT'Slt'wv. SlDtt'o- Dni~ 1 ~ca: OIlIlmsz. fabryka Wartość wywozu w 1923 ,r. pnze wi'ez.i,oolO zajg1Tlal!1i1cę 9445 ton, WaJr,
zaczaI wacować 'Dm.IWie te' bez le,talrvrow.ał. intełm:rencię. Zlbo~a- naazvn emal!uowall1vah.
.
sz!to 5,000,000 fu,n,tów SZlter!1i:ngów tośCi 190000 ]r. SiZ'W'3!)c.
kalJli:talu omotow~o. OIlód 1Jowa- ci1 :przemyoslł i sitlWorzv~ nowvc'h Dnia 30 marca: B~ Po,!tslk~.
Wywio'zi się 85 proc. drZlClwa ig'\a
.rowv bvtl takt! wieM. że łmrttown1, bo-gaozy. de nao,g'6~ bo~actwo na
stego i 15 pI. li'ŚcliaJSltego.
PRZEMYSŁ WtÓKIENNICZY•
cv z góry oIlaC'iftd fabrykallllttOm za rodJowe. bo~alC't,wo kraju efellctvSpQtŻyJCi.e wewnę'trzlUe w 1923 T.
W Ptrzyb~ilżenliJu produkoja W'
towar. ł często dQłJ>'ilero lL8. te /pfe- wlI1ie słe zwiebzylo.
!l1a oeU'e odlbudto'Wy okolI,o 2,500,000 1923 r. wynqlOlsb: m3Jtterjalły wełt~
iJja:dze fahrvlkan/t ku!>OlWał SUiTO- Zamnc kOll1!i'unncturv iln:ftacv1nej. WARSZA WA 15 lutego (Pat). - Na m., na inne pOltrzeby 1{)r3!j,u 3 mi1hj. niane 24,000 ton, materja,ły bruwcl
v.1eo. oczvw~'e. zV\Sk;illb}1y bar WialoTVz,a.c(ja I 'OOstWIl!ie stabirri'za- dzisiejszej giełdzie urzędowej notowa· metrów.
nlj'an'e 72,000 ton, wYil'00y ln~ane.
d~o duże. Wo~óte mOŻllla pOlWde- cja mMlklr wy'Wlolłłutie lI10we, bardzo nia były następujące:
Hość taJl'ItaIk;-6w: 1200:0 1~00 tra.- jutowe i Jk!ono'Pne 15000 ton.
dZlieć. że pierWlS'Ze 1ruta 1l'nFcho- wa'~ne zmiaJnły 'W nalsz,ean goQlspO>~aJcb. T3!rta!k1 te 'PrZetClel1'Rt]a. Qol{J()L'b
alk').l"('
d
OOTÓWKA.
) 6 000 000
••
I'CZ' a z ~a'\Ww
przemy,~~,li()o'
mieniia 'lJifZemvs'tu bvtv ba!1dlzo PO dars.twie SPO~ecZltlem_ Ni e ofiojal'lO, .
m. sz.esc.
~Il. 149
b~.J. '~'6
,. t
W}/ivu
_ . r'o 'Vun~:J\ W w 'llls {)Ipa4
Dolar 9350-9300
myś,'lIne. Z'Wila'SZICz.a illa wodiUlklcj,i ~a w.a1orvzacla ł fakltV1Cznta dW'Udztle
T.
ub_.152800.
CZEKI:
drobneJ. Wltaśnie' ten dTo<bnv tt"Ze- wa1utotWooĆ. 1k1t6ra mamy Juri 'Dr,aNAFTA.
"'
łI1vSf. ikttórv 'DI'ZV lI1onn.a1nV'cih wa- wie oleJ.! TOIku. mus.fata doorowa·
HoJamUa 3,500-3480
PruiCllltkcja
ropy
W'Y'nosiqa
w
dą
WĘGIEL.
rnnlkach ni,e może wVltrzvmać kOll1 dlz,ić do waloTvzlac1i ofici,all!nei.
Londyn 40350-39850
gu 9 miesięcy'!'. ub. 54884 waglO'"
lkurenlClii' wiełkaego 'Pirzemvslu. rzad wJaściwie uznat TŁo. co zost,aNowy York 9350-9300
n6w 10 ton . cZy~li, zw, i'ę!k:S:ZYltl3. s~
W tpITIZy1bliź,enilU !PII'Iod~cja we'
mÓR1! się rozwi'Jać wcale dob!rze. to stwo-rzOifle ŻYWlo'!owo PlTzez
Paryż 413,250-410
oC 5 proc. w SUOIslllTIku d,Qo roiku 1922 gtl~ ~I~fq, a w IT_ ~Ib. 3,~,OOO 1lon
Jednocześndie IPTOISlDeTO'Wa~ ,; <liro- samo życie. a dwuwaluJtowo;ść
Praga 268-266
Rafine1rje pTzemobUy w tym sar- mlleSlęcznne, cz'Yffn' roc:zme OikOł-a
bnv kUIPiec. Talki dTOIoov Iktupiec przy dalszei emiBd[ musia'ta dolPro- Szwajcaria 1627-1616,5 1618,2 mym czasie 487450 wag'om,óW wpy 36,~0,OOO ton, z. czego 11 proc..
lktóry miat iTówuowarlość kł11Iku wadzIć do kolosal.ne~o wz:rooi{)u
Wiedeń 131,75-131
Z wy.tworz'o'llYloo w tym czasie s,pozy",;,ają lk'oIp'aJliIH:e, 36 W'QC. W'Y~
Itvsiecy, albo oo,wet ~lMkUJS,et d:01a- drożV1Z'ruv.
Wtr,aśnie ko~0lSa1ln V
Włochy 407-404.6
:produktów naftowYdh ZIll:Ży1tO w wO~!' Si'e ~altJ.llicę. 53 proc. spow
rów (sunna przy nO'rmaffinvcl1 wa- WZ'TOst dTożvznv w pi'erwszej IPOZłot. franc. 1800
Ikradu 17473 wag., wy!Wieziiooo za.- ŻYClta w ~Ira,ju (0,7 tOlniY na gił~}
I!'lttllkifiCh śmiesmie ma la). mógł ItowilC stVlCZIIlia wvJaśni~ nam. Jak
Bonv 1350-1400
g,rarnicę 23767 WCliroOOW.
W'arto, ść pr,odtuk'cjj węg!ta w otll
prowadzić dość dwie futeresa I l!1iebezpiecwa Jem waloryzacja.
Pożyczka złota 14000-- U250
O~lna
i~ość
szybów
wYll10siQa
glU
9 mileSlięcy 1l'. ub. wlY1l1osi w
dobrze zarabjać. pooieważ obr6t Pow1t6:rzy10 się u nas to Isamo. co
Miljonówka 775-825-750
2610, z tego CZ8JSOWo nile'czynmy1C!ł1 p.r,zybHżenlilU 516,049,000 frank.
towarów odlbvwał się znacZfmie D1'zed~em w N1.emczech Dniez:bicie
227, w monlt()lWCliIlli,u :iI wim,cenilU szwaijc., zaś wa'Tltość ~tu 198
szyhdi,ei. ni~ :przed wojlna, a zyski dowodzi to, że w,a1o,rvzacna jesrt
ooglełda
329, 'Produ:k'llją.cV'cJh 1l100pę ł gaz millJ. 017 tyIs. ]r. S'Z'W'adc.
bv'ly dl\1Że. SzvbkO\Ść obrotu olb- iednym z na~g'.orszvch Siposob6w
Dolary
9.600.000
iaśnia sie lkon:.iUnlktlttra dnkcyjną. ~llkwMaJCjł 19'OO'PodlaJl'ikd palPi'e'rowe!j.
Rubel złoty
5550.000
Na.rwięcei znamienną oechą teWobec t~o' musimv ood!kreś1ić,
Dla akcjI tendencja naog6t utrzy1!O okresu była cią:RTta zrn!alla ce- te z:w;-zestanfe dJru!ktu marelk na mana.
Wpływ zniżki
węgla.
nv. która się odlbvwala ImeróW1I1O- cele skaa-bowe ł stabUizacia rnarmiern!it' f 'f1~ied1rlooześnie. grlyŻ ki 'Pol\S!kiejz,ryWia z d'WUaa towo- Końcowe noło
w
KlOrn1'sja do bacLa,nńa cen węgla i su pr led~ożea1li'a refeITarllu przez p(
nrzv ci~vm spadku walm:v, ścia d oznacza radykalną zmianę
Zamknięcie 9ie:dy
rOiZ'W'aż3Ila czynn'ilki kosztów pro- 'ł sla kt1~ 00 nalSt!\l~ w ])II'zy
nrzy nfeu'SIta1llt1e.i ZIIt1ian.ie miertni- w cat~zta.kie tycia R'ospooarZURYCH, 15 lute~o_ - (Pat). Dzi- dukClii wę~la i 5IPOooby obn,j1żel}1~la . sz'o n, tygodmu.
'ka. walT'tQści. niema wlaŚ!Crwle czego. Z chwin1:\ us1aftenia st. re~a siaj notowania Jyły następując':!:
cen. Stwierdzono. że ~owadz,o ' Z wydziału P'ooatllwwegl()
stalei ceny i stałej wartości, a cJ! martkł do frarilka zJote~o marHoland ia
215.00 na Z/u:,żka cen o 30 j)l"'ocent wywo ' W związku z czy.n.nośclia,rnl do. .
Nowy-Jork
574,75 la~a już pożądan'Y efekt i zoozyn,a :tyczacemi wly miam podia,tku ma,.. '
wszvst!kfte SltoSUlIlki są myme. ka ,Papierowa otrzymuJe swo..ia
Londyn
24,75
zmienne i w ciągłvm T Ulc'hu.
stlała w.artość w zltocie. stlaie sie
Paryż
' 2557 s:ę ożywiać 'P:rzerrtI}ńSII w~ien.nit- ! ja1floowego, za3!u&'aiov.aJtlO czasoWłaś'nie te przejściowe lDToce- ,ona z poo,wl1'lcnem n:iIetyOłko środ"
Medjolan
25,02 CZY. OSlt,atecznile ustal.ono ~lstO'tm'Y ~ wo dlo wy'd.z~ab ipOldat'kowel!o 19
~y ksz'taHowania sie cenv. kt6re kiem p'tattniczvrn. lecz i mierniPraga
16,72,50 stan ', uczy oraz ust.a~ooo wmosi1cl !lJiracownluków.
Budapeszt
0.0202 na p~enuil11 k,o:milsji odłożyć do c.za ·
w normahnych waTlutnlkach pra- kism wartoścI. OczvwiiŚde. że POBelgrad
7,05
wie te nie maia macz,{da. P'TZV trzebny Je~ '!!la to pewien czas,
Sofia
4,55
i-n.flaoii za,pe'łlniają ca·le życie gO- 'kon~ecmv\ żeby SlpOilecz,enlSltwo
Bukareszt
2,95
\\ ledeli
0,0081
~ DOdarcze. a nier6wnomi,emość ł IPTze!k<lualo si e, ż,e stabiHzada
nieJednoczesność procesu oianO'/le- istotnie lfIastalPib. Za Slfabilizacja
ZURYCH, 15 (PAT) Bank-Ve reln
\!' o dostosowanita się cen do wie- ma'l'lki mUlS{ nastaJDi~ st!:abillizac,ia notował dzi~ nieoficjaln ie Warszawę
Slą.sku.
ewie zmieniająceJ sfe wartości U111V'stóW. zalllnk 'PIsychoJolmii we- O,OOOu40-0,0(}()(J6i).
WedlłU1; naj'!1iOW/Slz'ej S/taJt'ysltylkli 2.300 milesrzk'aU8,JcyclJ w iWoje'w6dlZ
ZURYCH, 15 (PAT) Ba nk-Verein
o; eniadza iPapierowegoo slt'warza ,kuU,aocyjne,;.
lj,czha
mho:1..n!i1kJórw obcych (ze Sl'ąs twi·e Ślląlslk'Dem aiJ)IraoująlCJY'clt w O..
notował
dziś
nieoficJalnie
Berlin
za
świetne warunIki -dlla r·oz\kiwiltu
NPe'lllru.iJkniolllym WYlllilki em te~o biljon 0,012250-0,0127,
Ika
OlPloffislk,
ileg'o p,OlZa teren,elm pile- 'P'oalslkdlem. WiOIbec ,tego Hczha robot
spe.ku1acit, bo S'Pelku1ao.fapołega l'P'rocesu bedzi.e 'Powsze'chny SlPabiiSlc'Yt{)lW'ym)~ zalbrudnilOny,c!h w n;ilków z OIPOilJs!k'fuelgo ~!'IZIeW'Yżsm
,,\1'aś'ntte na wykoiI'zystanli.iU tych Ictek cen i 0i~6llna otlorma,lą'zacia ivniBłd~ gdańska:
rprzemyś11e WYilllOłSll 8.022. Z tVeiglo w liczbę robOłtnilk6w z O. S,ląslka o'
przejściowych. Clhwia'Owvdh d'Y- cia. Spadek cen jes>t dIla 'PrzemyCi
\l
sPOzvc.H mic,dJzv cenami r6mVJCh sIu i hand[u obJaw,em nieroo,żada- GDANS[\, 15 lute~o. (Pat). -.:.. Na pow.iJecile 'Tudzk.im 1.502, T'yfbnd1c- 5.661 os,óIb_ Na[e!Ży oodlnlenlilć, tt'
z
a rtykułÓW i warfuścią pieniad'za. nvm. ale beda musiały sfery han- . dzisiejszem zebraniu ~ierdv l:!dańskiej k im 1.279. pszczyńslkfflrn 106, kalto- mowa tiu tyMro o roIboIttnlilkadJ.
wdlc/kittn 1395, taJmogót1Sikilrn 508. fu wilellk'iego pn-umySlłlu 'Z pom~nię
Następują wd~ z~ote czasy dla d~owo-'PrzemVIS~owe Drze~ć przez notowano W guldenach gdańskich:
Warszawa (za milion) 0.618-0.622 b1ilnliecklm 18, śWiilę~oC!h?{)Iwi'clkilm ouem pIzemY5lW budi~Wvego m uSlpek'i1J,acil. dna paslka.; cale żvcie ten czyściec. Nie wlSzVl'5'tikie iprzed
Marka polska (za miljon) 0,658-0,642
rzędinilków. Z 0\1J01a oowiiem przy
~O'spoda'1'cze m z V'.im uj e ClhaTakter siebiOT\Stwa IPTzerrzyma'łv !kryzYS.
Dolary (za 100 dolar) 58').05-582.75 2.565, w KJr6~ew:slkiled lfude 560.
ROIbOltln!ilków
zamve'SlZ!lmitYdl
na
j'eoidża
codzi,eam:tle od<J~o 800 Ulr:z~
grv giełdowej. haza!1dfU. A gdy w te dirohne flitMllV. o !kt6rydh wyże.ł
Holandja
216.70-217.00
końou 1921 rOiku zawowadzono m6wiBiśmv. traoca przy stalej waZurych
101,09 -101,45 O. S1ą1slkJu a iplrtB.JCIUÓąlC'Ylch [la ~'ląs- ill,ilków II1lilelmlC6w, zalrlUdn~onych W
Paryż
25 78-25.92
bylo 'w.zOOlsQęhimstwaJCh g(mnlOŚ'l~iclt
!kredyt ma'riko'wv. to motność la- lucile racie byliu i będą musia.t v
Kopenhagu
95.256-95,754 Iku o,poJJSkim (uij~ok,im)
w
dlnl!Ju
15
slleITlPI11tj.a
I!'.
ub.
4.732
Od nomaJcllY slię to tem~ te !P'lalOO na
jt we~o i szylb\k'!eiR:o Wlzlbogacenia 1~1<!widto'Wać swe iłt1itleresa; prrz'ejLondyn
25 00-25 00
sle 1,esZ)cze sie ioWięlk.szvla. W ten ście do ścilSllęj k,a)lku~alcm i do
Berlin 126,682-127,518 za 100 blłJo- t,e~o czalSu dio, l-go Si1:lylc:wlla f. b.lo. Sl'ąJSlk:u są lełP:sze, a Ilws.zty tl-'
:zruDrrudinnlooo z te:j 'l1lCzby w pn-~el~ 'tlr:zV11TItalnula mniejtsz'e niti pOlZa ni'eSJXlsó'b staie sie zupe~l!1.ie mozu- mnie.~szvch zaTobik6w u1Sooie zbv- nów, marka niem.
sięlbiors'bwa'c!h
gómoMą;snddh 2.451 mleIClką glr.amLcą.
'
m!la!,em. dla'cze~o Z nmdvm ,kapi- teoztrly,C'h pośT.edlnilków., a brak njem~a 100 biljon6w ma[~~19~e~\~~,~
ifob'Otnl,jij<6w,
POIZ.
O
St8Jto
w~ęc
o!roItb
_"
.
'.
tatem można bvło dmo zalTabiać, f!ulkfr,uactii markI zabi\le lPasek l
a ~a·twe i duże zaw1)ki ~rowadzil.v czarną gilelkl.ę. I częśĆ na\S!Zycłh ban
giełdowe
do zwi*szolllei kO'niSlUlfl1IOi~, do zby k6w bed'Zte mU1sia~a li!ilkwi'Qować
LONDYN, t5-go lutego (Pat) Za mt1<:u i użvwalT1ąa. Motna bYło wiec sie. Zwlillięde sze,regu 'Przedsię
knięcie
giełdy.
za.ll1 otować to paTad~same zja- biorstw r redukoia banlk6w wyrzu
N. York
429.93
- In
. fi aCJ.
-. R6 wnom I erne
w~Slko. że stolsunl!wwo niebog:ate ci n,a brUik ],DcznVICh IPraco'W1nn1kó'w
Francja
96.60. Budowa o k rę t6 w. P rzeclw
s,n oleczeń\Sltwo tvlo bogato. - handlowych. Przem~any s'Pot,eaz~~J~y
1~~:~~
obciążenie podatków.
Sa'dze. i 'e pod tvm wz,gilę.dem bar lIle .ni,e odbywaJą sie beZiboJeŚlT1lie-;
S~wajca!ja
2475
LONDYN, 15. IliU'tJego. (Pat~ Kialnl- M.CliC DonaUdL lkot6ry OIŚwia·dlczY'ł. i'
"zo ciekawą bVlkłibv statvSlt~a zaWISze. a zwlłaogZ/cza w okresa,ch
HI8zpaOJa
55.75 I
k b S .~_.M- 'd ..,,1 "A
••
..,
•
u{O!1\sumc,ii jed'wabiu, perfum iran- SP ekul ac,ii'. daie sie zauważyć f1!uJk
Portugalja
1.8 t CI elTZ S' aT u nlU'w'U.~n OSlWla CZ'y! TZqJU energl'czme slP,r.z,eICI1W'la Silę !l,
l
clt~kichi ftuier.
tuacia elNv e wl1'Omicznei. Jedni
Holancłja
11.59 w ilzlbie gmin, fe 1<Jred'Y'ty 'D la wry- fłalcji oraz slkire'Śilatl1'iu dlługów. Cif>
Szerokie warst,wv drohn:vch się bo~aca. intnfi staczają sie na
Danja .
27.225 dat,ki, zwl..\zanc z budlOlwą o'klt'ę- żar długu 'I111mdowego. mówilł pr~
kul':ó w. p'r'z emvsloW'c6w i pośre- QIfIO. W'ozora:t.szy slkllepiGmrz. a
~~~~~~a
~~.~~~ tów, wynlO1S<'\ 7.089 funt6w. Przde 1ll1}err, ipowinDem obciążać wszyst
dników dzieU<i koniUJl1lktturze zai- dziSiejszy paskarz iutr·o może st,ać
Helsingfors
17'1,25 wa,nie akcji ATIig'l,0-PerS11an Ollt lkiile waif'S,t wv do DOWIT'Otu n.on-maI·
mo\valv mi,eisce w tvci'll gOSPO- się soUdnvm 'P'!zemV5towc.~m. Niemcy
bilj. 18,5 Companv n,a T'ZeJCZ sy.ndlylkat6,v nych walmnk6w, &1d'Yl w przediW
(,arczem i wobec te~o drogoa od BedlZierny wfęc miel~ cześciowo
Austrja
5f6,OO za,g.ralŻaloby inte,resom no3'rodl()~ nym tt'tlzre nie b~d:ziemv z,dlOllnl do
Praga .
14~
~" l11leITes,nm 1.
~r U'k'onezono
•
m odncenta do konsumenta zwie- Odll1owiona bmŻ'llaz.1e. Otwiera się
. '12 wyun, W szc7egió'1'nO~Cl
,1\: 00Ikureucj'l. Deb
. allY
O
kSlzala sie. Ni,e mo~na wtem nowy okres. cala przvszlość ' na- HOłOWBOI& gleł~owe W PafjlU.
na'szej. mary~rurlk1i. W. te) .swawi,c 1,!-tej wi,e,czoye'l11 he?; wvcrerp'awszvs,in\:i em nie widzi·eć w pewnej szego R"ospodarstwa zależy od
PARYŻ, 15·go lutego lPat). Zam ! r,ząd n.J.e 7amlerza. Zml,el11IIaC SlWylCIh r. ma ,p,orrzadlkll
m!lcrzc J)lrze.iścia do mll1ieJ roz'Wi- Dowodzenia a'loc~i sanacJi skarbu. Imięcie giełdy.
fJ C'CV'Z;I!.
N'l<;teTln !e zahr8 l ~O<;
.
rletyc'h stosurO{ów gospodar- Musimy .iedlna,kże stw~·erd:zić. że
Londyn
96.531...-.z;=_.Lr;,,::;,.~""T""''''"''''~=iqu;;w>k
',zo_
<:zych. Obfitość drobnych fi'rm. okres inf1acvi,nv iuż się skończvt.
~el~j~rl{
DZQŚ, dn- 15 lutego frank waloryzacyjny
handel la ńCLISZijCO WY. liczni po,śre- inflacJa się prrzeżyla. i liczni p'rzeHisz pa nja
28a~"G)'~
1.800,OOC
(1··ikv. droż,'zna pieniądza
cl'wnicy reformy s'kamu musz!:!
W:och"
~" o
".:\',>zvstkO to S:l znamiona ni~sze- ~obie t.lPTZytc.,flnni ć że kon,il1ll!ktura
:";zwnklf'ja
~~1,25
Jutro, din. -;8 h.1l"e~~t)
1,800.000
t"'o szczebla rozwoiu kaphj,alistv- :nfJac vjnw iU7 należ v do orzcszlo-I
Dania
. ~6 O,)
Holandja
~~ 1 ,00 i
O~Gl ę.vs;robów tytoniowych obowląclnegO i ie t io po·niekąd dowo- ści. ~e d,aJsza gosJ)o}arka p'a,pie\.km ierw. że ;~ 11 iszczenla wo:nv ro \\'a nilkoml1. "R wet odJzie lll'i'lll
;SzwecJa
'OrWl'<!ln
?JUI.Ol: "'u ie ""'d dn 11 Hu'·,e,.
1.800.000
58/,no I ' "
~vgo
~wia towe.i coflJctv nieco rozw6i I jednostkom. żadnc .i ,kor?;\'ści Drzv!'>raga
'l:-j"?o)!
Dra
or;!!1Glł r;«cBe~cn"Jl!~;ci1
obov.I'Ja?-uj e
e1,;:ollomicznv _
IlliCSĆ nic lllOJ.C i ni ell1 ;) r()'.\'ro,t~l I
.('.. :1:1IU 11 1:1
,-i( i
~'
..
Chociaż drob.ni sIJckulanci I kup!di> sianch s!osLm'kó,,' i Q f!Ć!cv.i- l
\\ ęgly
\,/17. O~ 1S Qffl ~9 h..!l~e::~~
1.800.00()
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62 Ustawy z dnia 19 maja 1920 r.

~ZENI •

głosuje

w miejscu swego zamieszkaListy kandydatów ulotone oddzielne dla pracodowodami, stwier- dawców, oddzielnie dla ubezpieczonych winny być dorę.
czone Zarządowi Kasy Chorych m. Łodzi. Każda lista kan.
Pracodawcy, zatrudniający więcej niż 30 ubezpieczo- dytatów może zawierać najwyżej dwa razy tyle kandydanych mogą głosować przez pełnomocników. Pełnomoc tów, ile ma być wybranych delegatów. Kandydatów
nik możę jednak glosować tylko w imieniu umieszcza się na liście pod bietącymi numerami, przyczem
należy podać nazwisko i imiona, zawód, oraz miejsce ich
jednego pracodawcy.
W dniu 17 lutego 1924 r, zostają otwarte lokale ,biur zamieszkania, a nadto, jeśli o ubezpieczonych, z wyjątkiem
reklamacyjnych od 9 rano do 9 wieczór, nie wyłączając niestale zatrudnionych chalupników i dobrowolnie ubezniedziel i świąt i od tej daty rozpocznie się okres dzie- pieczonych, adres i nazwisko pracodawcy (względnie nazsięciodniowy w celu przeglądania wyłożonych spisów wy- wy przedsiębiorstwa), u którego kandydat pracuje.
borców-ubezpieczonych oraz pracodawców.
Listy kandydatów winny być podpisane
W tym okresie dziesięciodniowym każdemu ubezpie- przynajmniej przez 30 uprawnionych do gło
czonemu odnośnie do ubezpieczonych, każdemu zaś pra- sowania ubezpieczonych, listy kandydatów z
codawcy odl)ośnie do pracodawców, przysługuje prawo grupy pracodawc6w•• przynajmnlej przez 6
reklamacji co do wpisania lub wykreślenia ze spisu czy uprawnionych do glosowania pracodawców.
to reklamującego, czy to innej osoby.
Kandydat nie moie być na nicie podpis.n,
O żądaniu wykreślenia ze spisu należy zawiadomić
Do listy kandydatów nalety dołączyć oświadczenie
zainteresowaną osd6ę w ciągu 3-ch dni od daty otrzyma- katdego z kandydatów, że przyjmuje kandydatur«: zgodnie
nia zawiadomienia. Reklamacje rozpatruje Zarząd Kasy z listą.
i w ciągu 2-ch tygodni od dnia wniesienia reklamacji
Zgłaszający list~ kandydatów obowiązani są wskazać
przesyła zainteresowanym ,odpis swej
umotywowanej swego pełnomocnika i jego zastępcę do udzielania Zarzą
decyzji.
dowi wyjaśnień, potrzebnych do usunięcia braków lub
W ciągu 5 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu punktów wątpliwych w złożonej przez grupę liście.
mogą zainteresowani na ręce Zarządu Kasy wnieść skargę
Zaznacza sl~ ie zostaną uwzgl~dnlona
do Olu. Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie jedynie wszakże tylko takie listy, któ-re b~dą dor~czone Zaz powodu naruszenia ustawy i przepisów wyborczych. rządowi naj później do dnia e-go kwietnia r.b.
'N ciągu 2 tygodni od daty otrzymania skargi Okręgowy wlacznie, oraz, ie głosować mo*na tylko na
Urząd UbezpieczeI'J wydaje decyzję ostateczną·
jedną z list aznanych przez Zarząd Ka.y.
Podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu, a nieListy kandydatów są nlewaine:
zgłoszeni przez pracodawców po udokumentowaniu w tera) gdy złożono je z opóźnieniem (po dniu a
minie powyżej wskazanym (od 17 lutego do 26 lutego
kwietnia r. b.)
r. b. włącznie) pozostawania w zatrudnieniu uzasadniają
cem ich członkostwo, będą wpisani do spisów wyborców.
b) gdy nie są zaopatrzone wymaganemi podpisami
Ciłosow;Dnie dla ubezpieczonych oraz prac) , gdy kandydatów umieszczono na listach bez
zachowania naletytej kolejności.
codawców W2 wszystkich obwodach rozPrzeciwko decyzjom Zarządu, dotyczącym list kan·
pocznie s : ę dnia 27 kwletn~a 1924 r. o godz.
a rano i trwa~ będz5e do godz. a-cj wieczór. dydatów, mogą zainteresowani w terminie trzydniowym
Ubezpieczony, zatrudniający więcej niż dwie oso.by, wnieść skargę do Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w
podlegające ubezpieczeniu, zostaje umieszczony w spISIe Warszawie, który w ciągu tygodnia orzeka ostatecznie
Wszystltle inne szczegóły, dotyczące wykazu lokal~
pracodawców i głosuje w tejże grupie.
Wyborcy głosują za pomocą kart wyborczych, roz- w których się będą mieściły biura reklamacyjne, jak rów·
miar których nie może być większy od zwykłej koperty, nież wykaz obwodów głosowania i przynaletność do nich
używanej w korespondencji handlowej. Ka1"l:y wyborcze ulic, znajdą zainteresowani w ogłoszeniach, rozplakatowazawierać winne numer jelinej z list kandydatów oraz jedno nych na murach miasta i opublikowanych w oficjalnym
nazwisko kandydata, umieszczonego na czele odnośnej listy. organie Kasy w Nr. 3 • Wiadomości I(asy Chory m. Łodzi,·
wyborca

(Dz. Ust. R. P. za r. 1920 Nr. 44 poz. 272) a stosownie nia osobiście po wylegitymowaniu się
do rozporządzenia P. Minis~ra Pracy i Opieki Społecznej dzającymi tożsamość jego osoby.

z dnia 21 marca 1921 r. o przepisach wyborczych dla Kas
Chorych (Dz. U. R. P. za 1921 r. Nr. 35 poz. 211) oraz

dodatkowego rozporzdązenia ·z dnia 28 grudnia 1923 r.
(Dz, U. R. P. za 1924 r. Nr. 3) zostają rozpisane wybory
do Rady Kasy Chorych m. Łodzi, które si~ odbędą w dniu
27-go kwietnia 1924 r.
Rada Kasy składa się z delegatów, wybranych
na okres 3-letni w.JI1yśl § 86 Statutu Kasy składać się
będzie z 90 delegatów i tyluż zastępców, z których 60 delegatów i tyluż zastępców wybierają ubezpieczeni, a 30 delegatów i 30 zastępców wybiarają pracodawcy,
Wybory delegatów i ich zastępców dokonywane są
oddzielnie przez ubezpieczonych j . pracodawców w głoso
waniu bezpośredniem i tajnem na podstawie wyborów
proporcjonalnych.
Czynne prawo wybortze mają pracodawcy i ubezpieczeni bez różnicy płci, o Ue ukońcazyll 20 rok
życia.

Bierne prawo wyborcze mają tylko ci wyborcy, którzy są obywatelami Polski.
Nie może być wybrany:
a) kto na mocy wyroku sądowego utracił zdolność
piastowania urzędów publicznych;
b) kto na skutek postanowienia sądowego został
ograniczony w prawie rozporządzania swym majątkiem.
Przez ubezpieczonych może być wybrany tylko ubezpieczony w Kasie Chorych m. Łodzi. Natomiast przez
pracodawców może być wybrany i ubezpieczony.
Pracodawca rozporządza ilością głosów, zależną od
liczby zatrudnionych u niego obowiązkowo ubezpieczonych. Nikt jednak nie może posiadać mniej nit jeden,
ani więcej niż 30 głosów. UbezpieczonY1 zatrudniający wi~cej niż 2 osoby, podlegające obowiąz
kowemu ubezpieczeniu, zostaje umieszczony w
spisacb pracodawc6w i korzysta z prawa wyborczego czynnego i biernego wyłącznie w grupie pracodawców. Ubezpieczony, który zatrudnia 2 lub jedną osobę,
podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu, umieszczony
zostaje w spisach ubezpieczonych i korzysta z prawa wyborczego czynnego. i biernego wyłącznie w grupie ubezpieczonych.

KASY CHORYCH m.
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