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Cena numeru

'Cona prenumeraty
.. Łodzi/II
Miesi~eznie mk. 6500

istnienia

Redakcja i Adm.
VI ŁODZI

At Kościuszki 41.

Z przes. poczt.

TEL.EFON 28

Miesięoznie 5!'1
8000
paz li Łodzią egz. 350

RedaktOi' przyjmuje od 5-4 pp
'Al-tykuł6w i list6W' lIulonimo.'
wych nie poroieszc:.ta się·

Konto PocztO\\!. Kas)'
Oszc:zęd. 60594.
_.~._ _ _ _ _ _ _Naleźvtość pocztoma
opJacona rvczałtemc

NNłK PO~ITYCZNY ,sp ŁECZNY
Sobota, .driia :; lutego 1923 r.

OZI

ta

1/1

I

ubazych banknot6w na dra bn~ usku~e;!zma w
k dym czasie administracja Rozwoju Al Koś ..
duszki 41..
(192K10
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O WOJU".
"

W'dniu .wczorajszy In o godz. 130 w po.. puszc~enfa u nas wierszy w tem mIeJSCU fiClile"
ludnie zjawi! się w redakcji naszego, pisma u~ powinny, być umieszczone ostatnie przedśmier"'i
rzędnik Komisarjatu Rządu na ID. Łódź w to~
tne słowa. .Eligjusza Niewią.domskiego. Stowa;
warzystwie 3-ch policjantów i wręczył nam na te. ,wyskrobaliśmy po otrzym.aniu wia.domości
stępujące pismo.
!Że Warszawska "Gazeta Poranna" została skón:
, Komisarjat Rządu' na m. Łódź
Dskowana za ich umieszczenie a. dziennik.arzolri
Referat Prasowo- Widowiskowy
:W'81"szawskim zabroniono je pOdawae.
' - '.
Zmiany w Belwederze.
Nr.
831~23-1
Urzędnik
,Kom.
Rządu.
w
towarzystwl:E:'
(wp) Jak donosi "Kurjer Czerwony"'
Do Wydawnictwa, "RozwÓj"
' policji przeszukar lokal redakcji, ,adm.il-istracji
,w najbliższym czasie na stanowisku kierowni..
Na
zasadzie
art.
27
dekretu
w
przedmioi maszyn drukarskich i3konfiskowal c1ty,
czem kancelal'jicywilne:L,p. prezydenta Rzeczy
cie tymczasowych przepisów prasowych stały nakład wczorajszego. numeru w ilośCi' eg-'i
pospolitej zajdzie zmiana, - mianowicie dotych..
nakladam areszt na Nr. 31 z dnia 2-11 zemplarzy 34. W redakcji i administracji. znale
czaęowy dyrektor kancelarji, p. Car. ustępuje,
1923
l".. czasopisma "Rozwój" a to za u..
ziono 4: numery a 30 wyrzuciła ,maszyn& rota-\ '
a urząd.,. ten. .obejmie, dotychczasowy. dyrektor
mieszczenie enuncjacji politycznej "Nie.. cyjna jako resztkę z bitych. numerów. . .
departamentu administracyjnego ministerjum
wiadomskiego"
'W 'dniu' wczorajszym numer' wyszedr'-~
sp~aw, wewnętrznych, p. Konstanty Lenc~
Komisarz Rządu na m.Ł6dź
peWlJ;sm' opóźnieniem w nakładzie 12,000 ego)
(podpis nieczytelp.y) zell1Pl~rzy, które w przeciągu krótkiego czasu;
Konlis;ia doradcza.,
"
(Tekst
dolntmentu
pJ.!zedrukowauy .w' do godz. 10 rano zostały, kompletnie rozsprze ..
,: ~
(wp)' Prezes Rady ministl'ów, gen. Sikor
brzmieniu
org~inału
z
zachowaniem'
znakowa· "dane; ,'pom.im.o li.czn.ych zgłoszeń biur dzienni':"
~ sk~ zaprosilna d. 12 b.m. pp. dr. Michala Bow
nia).
.,
,"
,.'.,
, 'ków' i pry'wa~nym sprzedawców, wobec wiei..
J: brzyńskiego, pre7.esa prokuratol'ji paf~stwa .St..
.
Jak
nam
oświadczył.
lU'zędąlk
:
,
.
KOlnisar..
kiego braku papiĘtfll 'da!sżej ilości nie druko'«
ł' 'Buk~:r~vieckiegQ, senatora prof*Kasznicę,. woje~

1JlłB~,DMOSCI

-

PDLITYCZHE

Pozo

.~ ;wod.ę"!ubeIskiego ':M{)ska:lurskieg(1t'b·:,)Ząat~~Q;

li komisarza .~iem
~

Wołynia 1. ,Podola 'Eug~ .Star:-

j_a;~,,,~~~:r.·ftf,~~~~~~t·B:~~astęR,1je·:, ~sg,ut~, P:t;:~~~ ,~a1iśmy..,'.

'

6lewskiego oraz przedstawicieli min•. : ,spraw

!:;wewnętrznych, skarbu, przemysłu. i hadlu
i
, sztabu generalnego, którzy mają tworzyć komi

t sję doradczą przy prezydjum Rady

ministrów
admini..

~;, (Ua opracowania reformy organizacji

ir stracjipaństwowej~

i' :; ': ",

Zjazd ~o~suI6w.
{wp)" Dn. 4-5, b.m.odbędz18 się· w Wie,1','.I.:.',:.'mu.u:z.j..~Z? .kon~ulów . po~SkiCh.. z. ~.n.s~r. j,i Czecho ..
I':: slowaCJl l ,.Węgler.. .
.'
.
.,
I:' '." 'Ja~o d~legaci, M.S: ~. wyj~chali wczoIrraJao Wl.ednia,p,p.- ą,r. Smlltzek l dr. Luba..
~(c~wski9
"
T

•

,

I ,]

I

I~

(,

J{! '"

"-.

Posiedzenie. Rady Ministrow. .
,.' ... (Wp) 'Najbliżąze poąiedzenie.RadY Min.
f'

~J,pdtięd2ies~ę, w]?oniedzialek dnia 5 lutego.

Na

[;l porządku dzienn,ym dalszy.ciąg 'dysktlsji w spra
;; .Wi~, X'efo.rUl:Y~:rolitej oraz. sprawa nowej. }1stawy.

~. ~ :uPQSai~lliu::nrzędnikó,w, państwowych.

I

ł1 ~

,~DZIENNIKN

KONFISKATA:.

,

r

~ , ";"~El?)ll~ą«PAT)·"N.euesWiener 'J'our"

i ~aJłb pódaję :wy;wi~d, j~~g?,udzieliłgen: . Lii..

I.?ej,~el~ jef;den rok.f.~a. in~e~~e~cję· ,AIlgl?i
~i~ •.Amęrykl niema nadZieI. AngIJR nl(~ ~dobędZlę
~ ,81ę:bigdy na wojnę przeciw Franeji.Francuska
~~ot~ ':~owietrżn~ •. jes~zbł"t potężna.,.Francja rów
~I ~ez :lllE~ troszczy . SIę wIele' o zdanIe ..!meryki,
:zeswej strony nie myśli gauicFxancji za
~.~ętą.·przez·nią· akcję.. ·
.

Ir.' ". . .
.

GdYby'chodzUo . oint&rwencjęAnglji luli

.~o.a I a.ę~iA. ;łł.1~. . .

o.

"

,

ceńia ś. p. P? Eligjusza Niewiadomskiego., . , ,
Komisarjat rządu na:m,~, st~ 'W~rszawę,
na zasadzie. art~ ,27 cz. l\dekrę~t,l,tV: .. pl'z~amiocie KONFISKA.TA "GŁOSU LUBElsKIEGO"..
tymczasowych 'Pl'zepisówprasQwyli'h, ( "Dz. Pr."
.
Cżwartkowy numer "GlosnLubelskieo; 1919, Nr. 14 pOZ,; 186)obłożyl aresztem nadesIane do Warszawy egzel,nplarzeNr. 24 z datą go" zostal z polecenia wladz skonfiskowany ~$."
31 'stycznia czasopisma' '"Dziennik Poznanski" . wydrukowanie listu otwartego ś.. p,.: El~
:. :
za umieszczenie w artykule p •. te ""W przede.. Niewiadomskiego do społeczenstwa~'
dniu egzekucji" pisma. 'Niewiadomskiego "Do
KONFISKATlt I.,,; KO'M.PROMITAC.tJJ
wszystkich Polaków", upatrując w piśmie tem
KONFISKA.TY,,·'· "
ceehy.przestępstwa ,wart. 263 cz~ 2 kod. karu.,
przewidzianego.
'
~.
' Czwartkowy numer ~,Slowa Badomsit~
SKONFISKQWANIE KtJRJERA.:
go" zoęta! z polecenia wła.dz skonfiskowa.ri.yza
CZĘSTOCHOWSKIEGOot
wydrukowanie listu otwartego ś.p...Niewiadom
skiego do społeczeństwa.
",
,'"
lłczwa.rtekz rozporządzeuia
starosty..
. Władze sądowe porozpatrzeniusp:ra~'
częstochowskiego~~ skonfiskowany zostal dZisiej~ nie znalazły żadn;srch cech przestępstwa! 'k.oJ.!~.'
szy Nr. HKllrjera. Częstochowskiego" za a:rty.. fiskatę uchyliły~ .
.'
, ,',;.

~ANCJI.

~lg0,iZFrancjapozostanie w~agłębiu Ruhry krS

~

t .. "Nad świeżą mogiłą", napisanY z' okazJistfil'~

SKIEGO" W WARSZAWIE.

l)$'WIADOżENiE.',~PRZYJACmLA"

I ddendorfl'Pl'zedstaw~~ielo~l.. /., "Internazlonal"
I~ew Seryice"• Liiddendorffpowiedzial między
fi, ;m.! ~Chy ba eud -tyłko luożesięprzyczynić do te ..

~:sm-

kul piol~a redaktora Adama Poolorklewleza,p.

POZNAŃ'
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ZALEW POLGKIPRZEZ ZYDOSTWO Z BÓLSZEWn,
J.J.WÓ,V 2 '(wł) Z calego pograniczanarl
Z'Pruczem dochodzą a1al'mująee. wieści, że codzieu,:
, nie całe ... mas~ żydostwa przechodzą granicę
$owieckie;i ,Ukrainy do Polskh'
Miasta i wsie
,Pograniczne są p.rzepe~llio,tie
przez .źyd?w, którzy starają się za wszel1(ą ąenę
otrzymac dowó<lpólski
dający:i1n prawotlo ' zamie~
,

z

,

,

.

'"

'

.

szkiwa,nia W Polsce na .s'blte•. '
' '" . . .",
Dokumentów" takich· nslllł.ńf OBZ~ ae&~~,!'

czają/' poddostatkiem.Przybyszeż.ydo'Wsq ...' o~
wiadaJ"flże
zYd6w
l
ciĄgn,
"l1, " "·niezliczone
.'
. gromady
",
,1.1.';
" •
jeszcze .do Po.~ski zcalym';~rWYm.dol>YwveJll.... ~
n a~zi~ję osi:erAe!l!a się tu, n8 zawsz~
,I

.,'

dopuŚcl.·Na":Rosję .nie 1l19iha He~c, albOwiem
Rosja .' dzis~' jeszcze"pl"zedsHtwia ". wartość lliezria...

M. .LI@eAa~.rf;f.ak9ń~I:P~;)(w.le$leniem to-

nioozności:'trwania w, ruenawiśei l' ~p.o~~~
ciw Fra}Ądji
..'
,
.
.J<
'?

~'~'m.ii:::_,2'!iii'~'"

.

Kiedy . ussBldorf
lali francuzi.
OKupowane

obecnie przez

I

lrancuzow
znajdoM
paryski

piękne m.iastQ nadreńskie Diisseldorf
,walosię jut :raz - jak przypomina
,.Excelsior" - w rękach francuskich.

Bylo to

l'

W

1795 r. Diisseldorf kapitulo-

,wal ochoczo, aby' 'lIrzucie nienawistne, 'jarzmo
pruskle. Marazalek Murat otrzymuje stanowisko g"'l!bernatora z tytułem wielkiego księcia Dii
aseldorfn i miasto staje się stolicą księstwa Oleyes ,- B~rg..
~.
Pr.zez piękną postawę wojskową i rubasz

ZABEZPIECZENIE DOST,AW WĘGLA:.
P ARY.z l lutego w nocy o godz. 12-e5
zamknięto obsadzony obszar Zagłębia
Ruhry
dla. zabezpieczenia dostaw węgla. Natychmiast
]')0 wysIaniu rozkazu przez specjalnych kurjerów . sześć bataljonów' straży granicznej zajęło
swoJe placówki na granicy.. O północy byli już
wszyscy na posterunku. W szystkie pociągi z
węglem, które były skierowane do Niemiec, zatrzymano bez żadnego oporu ze strony funkcjonarjuszów niemieckich. N a dworcu w
WerhaaI stoi już 30 pocią.gów za~adowanych
wę
glem. które będa skierowane do Francji i Bel
w

. l··

g.JI,!

:ARESZTOWANI~6
DUESSELDORF 2 (P AT) OdcięCIe zagłębia Ruhry nie spowodowało żadnych poważ
niejszych
incydentów. Aresztowano dyrekto,
ra
td€ig}'ąfu i, dwuch funkcjonarjusz'ów
poczbrocią, :Nrurat odpowiad,:
,'
-- Ależ to nieslyąnane, aby mi
o towych w Du.essęldorfie ora21 dyrektora teledobrooiskoro nic jeszcze dobrego nie zrobHem ~afu w Dui~burgu. Donoszą o 1,icznych usHowa
~la.-kraju. Ale poczekajcie! Zobaczycie, że bę ..· nlach sabotażu -na kolejach, żaden jednak wypa
dek ni~ nastąpi t
ażia o ozem mówić!
'
.
" We wspomnieniach swych :li czasow mlo
NORMALNY RUCH POOIĄGOW.
·0.08ci, Henryk Heine wspowna o zwolnieniu od·
,
LONDYN 2 (PAT) "Times" donOsi
z
zajęć uczniów· w'' dniu wkroczenia francuzów.
Dnesseldorfu~ że· na skutek porozumienia, za:P6Zniej uc:zęszczal z radością do szkól francus,;kic)li w.reszcie słynny dobosz gwardji Legrand, wartego międzywladzaminiemieckiemi i iran,kt6l!Y. dÓ$t2l się, na kwaterę do mieszkania ojca
'Henryka .mego, .uczynił z przyszłego PoetYi
memal· francuza.
Heine skreślił tali portret "tegranaa:
"Posiada! minę dja1;Jla, dobry był, jak anioł, a
ptimemieckuumiaJ: tylko trzy wyrazy: Ohleba
, .. Najbardziej· krzYkliwymi opieIiuna;mi prole:::
cał:usa, i honorl".
.
'., ", Oc~rowaly Heinego oźwięki Marsyljan tł3rJatu są· zawsze socjaliści. Dzienniki socialisty-.=
Id, .'8 o. epopei napoleońskiej dowiedział się z czne roją się stale· od wiadomości. na temat nędzy
:nst starego gwardzisty~ Ztąd powstali słynni i drożyzny W .kraju, przyczem spazmują zawzięcie
na rząd, i~ daie zezwolenia na wywóz 'z Kraju.
~,'D:Waj 'grenadjerzy" Heinego.
Polityka
t;~ 9blicząna jest oczywiŚCIe na naiwność
. .' 'A.-' gdy nadszedł smutny odwrot Wielkiej
8rnQi. i reSztki jej przeciągały pr~z Dij.ssel.. s~e:oki~h )!~:;LS.t;.,i?wt~r~am.y, na naiwność, gdYŻ
dOl'f,'z piersi Henryka Heinego wyrwał si~ YI. ls);oCle '1Zee.zY:iilJest "~P zwyklem. oszustwem. Ci
samI. bow~~ll1'l,tł~zie~ :Jtt~rzy krzycz4 na wywóz Zy~
~yk WSR41ezucia,.
Dość, będącą ~ylko pokrywką

dobroduszności,
\Joachim Murat zyskuje szybko serca, swyc~
nowych poddanych. Pewnego dnia, gdy uniżo
ny b'lumistrzwita go i rozcżula się nad lego do

mowie

-

.

IZ

I

;WDo§ei.Z ~r~du,sam:i. tem się zajmują i z tego proce

I

'!i:!!1E!!......
_................"500·-.~...............""""iJ

deru CIągną· wspanią.:le zyski.
TypowYm p;rzykladem tej awulicowej';4JszU·-

ostafnłeichwilL

'

NOMINACJE.

WARSZAWA 2 (PAT) Dzisiejszy ."Moni~
·f()l' PoSki'" ogłosił, :następujące nomina.cje. Woje~
~9dą- ś1ą~.12:amJano'Wano 1). AntoniegoSzultL.s
~,' Di1lcze1D.ika Wydziału W ,Urzędzie 'Wolewlldz'i:itn. 'We Lwowie Wojewodą tarnPpolsJdm zamiano
iWano p. ch. Lucja.na Zawistowskiego, radcę 'Wo~
\j$wództwa ,we Lwowie, wojęwodą wolyńskjm ~
)Jlian~'Wal1~ p: StaD.islą.wa S:tokówSkiegoi kon$U1a
~e~ego' i· ~pektora .general~t.. konsulat6w <zagranic~yeh minister~twaspra;w zagr~
mcznyeh, n~miejsce p. Mieczyslawa Mickiewima,. kt\\ry na wlasną prośbę zwolniony zostal z
~u :wojewody 'Wołyńldego.
.
,.

Jat socJaliści· tra

·
t

FRANKFURT 2 (PAT) Przed hotelem" Carl

~e~~~\r@.~ji:, Demonstran~i usiłowali wtargnąć
o . .a.w~u.., SilnY. oddziel policji rozpędził tliu:zl.,

ZARZĄDZENIA GEN.DEGUTTE
WIEDEŃ 2-2 (A. W.) Jak donoszą

z
Duisburga opublikowany zostal wczoraj Jozkaz
generała Deguette, zawierąjący zakaz wywo~'
węgla i koksu z zagłębia do reszty
Niemie~.
Wywóz wszystkich innych towarów- jest dóz..
walony. Rozkaz stwierdza wyraźnie, że wladze
okupaQ"Y,jne nie będą stawialyżadnych przesz..
kód dowozowi środków żywnościowych
dla
ludności zagłębia.

Powyższe rozporządzenie

gen. Deguette
szefowi zarzą.du· niemieckiego, ,prezy..
;dentowi Griissnerowi, z poleceniem, by podal je
f'dowiadomości podległych mu władz. W odpowiedzi wystosował prezydent list do władz OkUol
pacyjnych z protestem, odmawiając WYkona"!
nin.
wręczono

• . i' ,

SCf y[ła~z~ja

kraj.

kańczej

gry, jest następujący aute,nityczny faki:..
Konsum socjalistyczny Pl'oletarjat" istnie~
jący na ·Podgórzu w Krakowie. wYwiózł z PolskI
do Anglji .12 wagonów jaj. w miesiącu październ~
k~i' przyczem zarp?il' na tej t:ansakcjiokolo60
roI Jonów. Jak twIeerdz~ wtaJemniczeni ko;rzyś6

bardzo znaczną z, tej. transakcji odniosła socjalis$l
tyczna
akcja wYborcza, jaka odbywała się w lis'to.;
_.:J' •.
ll~zle....
'.
'.
Ir"":"
' . .,
:~
Ten meslychany fakt podaje Gomec "':Krę;
kowski" pod pręgierz, opinji PUbliczf:ej bez . 'j~
kichkolwiek ,da~zyeh kome,njtarzy.

a~wszYs.tkiem

w .~wlązku anar,eblstycznyni, '\\}

Llbert~lXe,uznan~ego mówcy anarchistyczneg«
Fanze l t. d. W I',:mieszkaniach rożnych anar·l
chi~tówj ich $ympatyków ~aleziono
cal'e'
~n~st~o podejrzanychdokument6w, brosz~,.
lIstow ltd~; cale to kompromitujące (tossieer"

doręczono sędziemu śledczemu, pro~~dząeemtl·

,

sprawę.,

~

'Celęm

zą,protestowania, przecIw

pos~~

pieniu "cameloti du roi" i ich atakowi na red,-,Jt.
,pism. lewicowtch Izbasyndykacka" zeceró~
paryskich zwołała specjalrl:e posiedzenie,
n~
kt6rem z~protestowala· ~nergicznieprzeciw teoil
go rodzaJU bar~arzyński:tn manifestacjom ski~
ro:v~nym przeCIwko wrogom politycznym 'tu'\!
dZlez wydala zecerom "Action ·francaise·" pol~
cenie za~rzestania pracy na 24 godziny. ,
. . MImo to "Actionfrancaise'''. ukazała alit·
cję

J~~ zwykł;, w składanill.,bowiem numeruzasłq
:p~h zecerow' przyjaciele rojalistycznego pisma'.
'."
~utorka zamachu na l\;rarjusza PlateaU,
ktora dokonawszy zbrodni ostatniąk:ulą swego.'

r~w?lwer~ta~~ęla się następn~e na wtasnejy:C\
Cle

! zranllą Slę powaŻńie· walczy.ze,śtil.ierc:d4.-,
. . •.
'

szpItalu..,;

----_--II1II--111---_-_____________.--.

policj~.

łechcąco powiedział. prawdą,

DEMONSTRACJE' W FRANKFUCIE.
, .,.

BERLIN 2~2 (A. W.) Władze okupacyj"l
ne zlagodziły obostrzony ostatni stan 'Oblężeni.
w zagłębiu. Zniesiono mianowicie zakaz wycho
dzenia na ulicę w porze nocnej.

D, '.rehisłów .

Ł

!

,.,~d~.\~ąPlies~kanym przez członków komisji soju~v4Cftej . doszło wczoraj wieczorem do burzliwych

ZŁ,AGODZENIE STANU OBLĘ~N~.:;~

..

Z
członka reuaJicJi "parys..
skieJ 'Ac .,'
e"
Marjusza
Plateau,
przez Miat '..
, ~ B.erton _ o ozem do..... ~o
l
,u..a.
s y telegraml~';wywolJtło nie tylko wielkie
wrazenie 'ViI ~ałym Paryżd, lecz stalo się "p@wo"
dem do poważnych ·zaburzeń i wykroczeń
o
podkładzie politycznym.
.
"
"Xamloci kr61ewscy", ktorych Plateau
by~,· generalnym .sekretarzem, pragnąc p'bmścić
śmIerć zamordowanego urządzili w nocy atak
~AJ1t Bi'BOTNtKltW KOLEJOWYOB
na redakcję pism lewicowych "I' Oeuove"
..:..
W GDANSKU. , ' . ,
,,,Poprilaire" i "EreNouvelle" niszcząc linoty~
"
GDANSK22, fA W) ,Wyboohl tu strajK py w drukarniach owych pism i powodując tem
~o~tnikówkolejowych, oraz personelu pomoc- poważną szkodę 150,000 franków. Sprawcy 0-;
~czego. Strajkuje razem ,okoto 2,000 osób. S:r.ajk w,ych napadów -w liczbe siedmiu zostali areszto'
)naeh8.1akter t. zw. "dzikiego". Porzucenie 'Prs.- wani i ddprowadzenl na komisarjat policji Po
" nastąpiło wbrew woli związków zawod9wych ściągnięciu z. nich protokółu wypi3.szazono ich na
i. bez uprzedniego odwołania się ze strony robo.., wOln<?ść, protokólyzaś oddanol do prokuratorji.
bUków do sądu rozjemczego.
'NazaJutrz po tych wykroczeniach Kamlot6w"
Mimo strajku ruch .osobowy utrzy;m.any policja 'w!dala szereg zarządzeń,- ~ających na
Jest' w calej pelni na Iinjach przechodnich przez c~lu.~ez~ueczeńs~wo :wyźej ~wspo1nnian'Ich reersoneł po.Iski, zaś na .1injach miejskich przez dakc~l pIsm le;Vlcow;rch, tudżież rojalistycznej
omoc techniczną. Ruch dowozowy musiał uIedz "Act~on ·francalse"; SIlną, straż w okolicy owych
graniczeniu.
'
.
lokali red*cyjuych pelni policja piesza i konPodobno robotnicy usiłowali ~music'gwal na. W związku z tą sprawą dokonano szeregou
~,nięsolidaryzu:fąoychsię ze strajkiem robot- l'e,wi~ji w kolach anarchistycznych więc przeilików ,do' porzucenia' pracy. Zaszła potrzeba in.. - - - - - -. .- -....

!erwencji

cuskiemi, od jutra przywrocony zos'tanIe nor~
maIny ruch pociągów. Wobec tego, wojska fran:
cuskie, zajmujące· obecnie dworce kolejowe, zo"!
staną stamtąd wycofane.
.

:WIEDEN 2 (PAT) "NeueFreie .Pl'esse"dOn<lSl

z Lozanny:

Gdy Cziczerin na' wczoraj",

SZ?lD. • pos~edzenitl ko:t;nisji dla spraw cieśnin, poJe:
m~zuJąc. z WYW0<lf'ID10urzna oświadczYł, Że An,zc",

,glJa ,Polityk"

SW.l}

zmusza Rosję· do lloWlch zbz:o"

Nr..

--

•. ROL.. WOJ'u

32

o.-I

l, rKozOpmoc~z~ ~p~rS!ac·ę~!,~vk~l;l'e~r~u~nŻl!IZl~!z~o~ridg:a~nSl'Z J~oRwra ~. ,lf:~ J! ~iS~! .~ o~! ~ ~a:o ~o~iel

- Kalaodanyk.

tleb

Sobota dn. 5 lutego Blażej El B. M.
W~ch6d słońca Q. 1 m. 11
Zl1chód g. 4 m. 21

.-

SoJJofa.,dnia. 3. łute~o 1923 ·~r:

"1:1.

..~

\.

na jednostka w slcład Ministel'Stwa Spraw Wewnę~
trznych. Realne pI'zeprowadzenie walid z dro.łJz~
ną. rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez kó·
misal'jat dyrektyw sejmu. -

_

} nia komisariatu w Warszawie. Jego działalność
, opierać sIę będzie na nlarcowej ustawie w walce
j z przystosowaniem się jednak do warunków ooe::

~

Widowiska4

Teatp miejsld (Cegielnlana (5)

I
ł

llorzYtl
F,lharmonja (Dz.lelna 20)

!

pracowały bardzo energicznie. Oble te stacje zbada
ły na miejscu 2760 prób nt.Ieka, z których zakwestjo:;
nowano717 01'a7 nadeszły do ł~odzi liczne próby ar

dziele

.
~ tykułów spożywczych w ilości 6 0 3 . Badano również opjekty sądowo - chemicz~
ne, któreh to analiz dokonano w r. 1922 11&.

Teatr nSca!a" (Ce:gielnisna 18

lo-

,

na. 2:::go lutego na zab!i.~,
.wie straż:>: ogniowej Pl'Zy tli. Sienkiewicza 545
wszczął a wantlu'ę i bójkę Franciszek
S.taslńl:3k;i
lo- Tyfon nie podrożat
, (Kilińskiego 54). Gdy interweniowala policja. lld~
J'uz od kilku dni krązyły pogloski jako- rzył kuflem od piwa w sufit kufel rozbiJ się-ijJo:=
by ceny wyrobów tytoniowych z dn. Ibm. mia- kalećzyl mu prawą l'ękę· D~ rannego 5Y e'liwano
ły znacznie zdrożyć. W tym celu publiczność pogotowie, którego po udzielenriu pomocY z.-sóBtaw ciągu ostatnich kilku dni stycznia nlUSOWO na
wiono nu miejsell. ~,.; "lski. podal się za wywit,l'
bywała papierosy. Tymczaseln, według infor~ dowcę urzędu ślet.k._ ...~'! lecz jak się w komisu' .
macji zasią.gniętych w generalnej dyrekcji mo
c1eokazalo się, je.st on sz,oferem

nCrasłno" (PiotrkoW.ską 61)

Sodoma i gomora
'li'90deoliu (Przejazd 2)
Zadrość
.
.,,,l!..lI.IIna d (Przej azd J)

Lukrezja Borgia

lf.:iirhd .. lUno· (?iotrko~ka 12)

Mi10ść Książęca

Spel. p racow. Paa\9tW. (Sienkiewicza 40) .

Romans c6rki· gałga.nIarki.
;"Nowosci u (PiotrkowSka r6gGr6~nej.)
Szalony pościg
Miejska Bibljoteka eubUcz (Andrzeja 14)
otwarta codziennie od 3-9 wiecz.

I

-Kalendarzyk historyczny.

nopolu tytoniowego, okazuje się, że pogloski by,
ły mylne, gdyż narazie cena papierosów pozo~
stala bez zmiany. Wobec mogących' wyniknąć
z tego powodu nadużyć _ze strony niesumiennych sprzedawców u.licznych, palacze we włas
nym interesie winni nie płacić większej ceny
niż ta jaka figuruje na pudelkach.

-

1.~g;G

Nagły zgon.
..
\VcZ01'aj w mieszkaniu wlasnympl'zy ul. G~Ó;tv.
nej 44, zmarł nagle urzędnik skarbowy Kazimier~
Rog·aliński. Przy zwłokach postawiono p,oster1.luek
i'

_

. ~ Zwolennicy iwżownictwa
b) Do komisarjatl1'sprowadzo,no Mieh~ll~
KrólikOWSkiego Wodna 19 i Kazimierza
Stanb
sowskieg~ WJ.soka 27, aresztowanych z:ą b6j~ę ~Q'

1288 - Zgon króla l.eszka Czarnego.

i.ad~n1oŚci .bieżące

Oryginalna zabawa..

, b) W nocy z

~pl"owizaeja.

b) Sklepy miejskie sIirzedają.produkty we;::
cennika. detalicznie za 1 klg~ żarni,
~ Z działalności' panstwowego zakładu. faryna - 2200 mk. herbata (luzem) _ 25000 kawa
~ Ofiara pracy.
palona - 9000
mą.ka pszenna krajowa _ 1800
ba.dania żywności.
b)
W fabl'yee Gajera Piotrkowska 295 I'iotr.
.
żytnia
70
proc,
_
900
kasża
owsiana
_
1570
p~ z.. B. 2.w Łodzi, na czele którego . stoi od
kiszowa _ 900 ryż _'2000 fasola, _ 950 groch pol Buchta (Suwalska ~3) uległ .złamaniu lewego oboj
4~.; lat inż, Stanisław KompińSki, rozwiną! w rc1ku
ny - 800 cykoria (Bo hm a ) ---: 2200 rok. sól wuiąka ezyk.a przy przypinaniu przycz,epki do cięż:.ll:o.we~
1922 ożywioną działalność która obejmowalcl do·
go samochodu. .
.
zornad p~'oduktami spolywczemi w miejscowoś - 630 mieloną _ 525 i ·450. ]V,[arg/lryna (solo) _
5400 soda - 750 świece - 12.700 mak - 4850 natta
~ach podlegających kom.petencji państwowego za
- .Echa kradzieży w koopel"atywiei
.:..- 1100 kakao (GrootescL) _ 5400 "LardolIeg'o" _
klttdilWŁodzi t. j. W części b. Kongresówki n:l le;:
b) Po długich poszukiwaniachudalo
S,ię:
7500 Van Hou ten _ 10400. Zapalki pudelko_ 90
;wyro "b-rzegu Wisły z wykluczeniem powiatu Błoń!!
rok. mydło Schichta _ 1550 węgi.el gruby za 100 arf~szt.ować Stan,islawa Siudę bez stałego miejs-,
~iego, Soehaczewskiego~ Gr6jecki ego i Będziuskie
ca zamieszkania, jako sprawcę kradzieży z l\:oOPi3l
ldg. _ 12000 drzewo nierąbane 100 ldg. 5000 l'ąba~
gt). lnowację, wywolaną potrzebą ścisłej kOllt:do;:
li i walką z fałszowaniem produktów spożY'\v:;: ne 6500 śledzie ,.,lVIatfull" średnie beczka _ 250000 ratywy spożywczej w Rą.dogoszczu dokonanol. w,.
~ch~byłostworzenię W r. 1922 etatu inspektora
S~ttu~a DOO 30S0 '~l':ll?l.~~~~~'sńk,iek .<ł:~'~.~:lbec.;;;k. a~oOOO llOCy dn. 8· grudnia. Wczasie dochodzenia S. ..z.~
Zywno~eiowego ktÓry
towarzystWie k6ńtrole~ ,sz·u a ~ ~. ma ec amel'Y4a s J-- 1.000 1l1li.. , . .znal że cykorję mydJ:oitp•.sprzedatio ·~wl&'cicie~'
08. skIepllprZY ui. Łagiewni cki&j18: a~fanjl&ar~i6
~w: targowych. lub przodowników policji dokon:y:$klej,
kt6~ą też ltl"es.z,toJ'(ano!
.."",.:. . '" ....
....
-Urzędnieywobec
taryfy·
na
..
kolejach
iWa! bardzo częst9 oględzin sanitarnych lokali 'W
..
.,.;
!których :wytwarzają lub sprzedawafą
aro/kuły. .• podjn,zdowych_
r-- Kl'sdzieZe.. ~
'$pożywcze pobierając jednocześnie próby, do zbada
b) Z .dniem l"szym .lutego taryfa na .kole~
b) Z mieszkania M o!\1zId BienStoJ~a za~onl1fcą;:ma. Podezas dokonywania inspekcji w fabrykach jach .podjazdowych podwyższona została o 100 pr. i ; .
;wód gazowych cukierków; itp. <Stwierdzono, iż Pou wyżka ta przyprowadzi wprost do ruiny tych podrobior.t;go ~lucza skradzionQ bieUz~~ na sumę'
.
~.
.P.omieszczenia
utrqmane b~ly niechlu~nie~ ez~~ praCOwników państwowych którzy pracuja w Lo,:: 8 mi1jonńwmk~ii
Z mieszkania Soli Lerel Wólczańslia 85 skra"
sem .służyły nawet jednocześnIe za
mIeSZKanIe dz.i, a z powodu brakumię~zkań w mieście zmusze
dzionQ gardo:'o b~ i futra na St1ID.~ 15 Il1i1~ońÓW'. Dl~
lub sypialnię. W powyższych wypadkach departa;:: . ni są żamieszkiwać w okolicach. \Viemy jak nędz~
ment pl"zemyslowy' województwa łódzkiego
na nit' wynagrodzeni są, urzędnicy pańRtwowl i jak
;wniosek wystoso~anYch przez P. 2. B. Z. wniosków: mają oni egzystować oddawszy trzecią część swych
J)ozbawialwinniYch prawa fabrykacji do czas~ do· poborów na przejazdy kolf'jowe. Ze o tenl nie myJ)rowadzeniawy"twórńi do należytego porządku.
śli wcale zarząd podjazdowych -kolei to rzecz wiu;$ ;
Suma poborów, jaka wply:nąć ma do Jras skarbo::: doma i zrozumiała, ale dlaczego o tem nie pornyś,:::
;wyeh za dokonane w.. r. u~ analizy. wynosi mk. lalo ministerstwo zatwierdzając t~k wysokie staw:::
-- Teatr mie·ski..
.
J
17,187 •545 sunia ogólna wydatkowana na utrzyma~ ki. Przecież ministerstwo moglo zażądać: od to~
Dzisiaj o godz. 3 i pół dla młodzieży szkO\
nia.F. Z. w. t.ub. wynosi mk. 29,158,369 liczba prÓ[ł warzystwa 50 proc. zniżki dla urzędników. z jakiej
2badanyc.b. w r.1922 wyniosła 33,640 zaś ilość Z8p korzystają oni na kolejach państwowych. Pra,','r:;: nej daje wa.h· komedję Korzeniowskiego .W ~\
sy i Pel'uklt H z. Bl'onoWSkfl W rześniowS.k~ \V cłe~
kwestjonowanychpr6b; 14,757. Ilość wniosków kar~
dopodobnie dyrektor zarządu koleidoiazdowYch
chowskim Pilarskim i R~kowskim w rolach glÓ"
nyeh
;Wynosiła· 4431..
" ....... posel na sejm p. inż. Gorlicki wejrzy w tą spr~w~ wnych. Wił:~ezorem );Iurzyn"'z Rzęckim w roli
i zarządzi ulgi dla urzędników.
'
Przeprowadzon~ badanie produktów SpO~y:%
tytułowej z p. ~wriśni~wską Turońską i Ja:rkowskł;}
;wezy.eh ma na· pierwszym planie mleka, które w.
w l'olach głównych.
'
.
~ ,.
:
,:razie jaskrawegosfalszowania podlegalY konfis, - .Walka z 1ichw~
,\V przygotowaniu ,Gołębie setce" zp. Ste~:·
kacie, •oraz przekazaniu .go udziałowi opieki spo:
•
~) ;Pocią.gnięto do odpowie~ialllośd za tl.ie~
fanem J Ul'aezem znakomi~ artystą warszaw$kiej
lecznaJ, dalej produktów ·nąbialowych . śmietany, U}aWnIenIe Ciln Noscha Goldwassera Piotr.kows; ,sReduty.".
,.:.
.
ąera, maślanki .. twarogu masła itp. Dokonywa~
ka 257.
-.. .
_o.
l. _
'l1O teżoględzi~ sanital'ny.ch laźń rytu.alnych lecz
:ł ;wzięte p,róbymedalY powodów do zakwestjono$
-- Pota;ięmny, ban·deI. sacharyną.
iWania.Z 53 . pl'óhnapojów alkoholOwYch zakwes~' . .
. . b) Fu~kcJonarJusze II:::~Q. ~mi~arjatu· na,:!
l!4
~~~aniu uległo~. z.lt.tpryell jedna .okazaJ:a się WO"
trafilI na wlększe źródlo sacharyny, a miaRowi;:
'~~':i~~~ło~~ .anili~ą. .. '.. '
cie przy ut Brzezinskie9 17 w sklepie Jakó}.,a Ro ..
),
:. ~~e;~ótyJl.żytktt codziennego j jak sól .so~ . zencwajg'a, gdzie zabrano 480 paczek sacharyny
W przeszłym 'tygoaniu ro~~sil,'~~
aa, proszek do'pieezeI+ia~ (lrożdże' krochmal. mydlo różnych form, które przesIano do władz skf.lrbo~
po
sklepaeh
broszurę· "G1Qspr~Wdp'tc>
~ty; do obuwia r 6wniez·· byly badane.
•
.wyeh.
LE

El

·1

2

dług następującego

Ol';

w·

te

i '

'.

mu;~~a

Teatr i

OIJ.;
.•

.

.

l.

Skrzynka· dO,Hstów.

l

,,'

~ dzialalno~ci'$tacji

prowincjonfl1nycli,

i? .

~:.1.,~l~·i1'2• . l~aQ

:ha~~~~~=~:::;!al~~':i~~~ift.ilA.~.,.~M:lli:,".'>,

11.::

trzY.m,:vwanych P:r;ze~ urz.ędy:, .k.omunalne lub pow.
u... z. .kfórych bylO' w roku ubiegłYm ··ll wspomnieć
~aleiy. okontroliprQb mle)ra, któ:rych'ogółem zb~
0.8n"O .1761, z czego . zakwestjonowaio ~597. Pr6cż .
mleka . stacje te wYkonywały . tównieżnadzór nad
skleJ>amispo.zywczemi, skąd brano próby inadsYla
.Je doskladu. dla zbadania~ Pr6cz tego .. zakład
~~kiotrzymywal z swych funduszÓw: stacje kon::
hvlitn1eka wCzęstochQwie i Pabjanica.ch ·kt6 rę·

~~o.lR~

'.

...

-

Rezultaty

rewiżji,

,

,

,Oddany do dyspozycji re:(eratti walki z
1i(;11wąoddzial lotnej .policji zlożony z dwuna..
stu. funkcjonarjnszY1·pO przedsiewzięciu S3ere~
gll . rewizyj w knk~. domach,
ekspedyoyj. .
nych
znalazł ogólelfl6 wago~li:~ ~;--' lif..lął,
nów fuąkipszennej,6wagonow ryźu,2wagony,
kawy mielonej" §50 .p~o.~ęk loj-g, L~~1o:Z1.ni~ pa- '
p'lł~9._~.
.....
.

·Św.Krzyźa, który mUl"zekomokazał'takow~4

~ spl'!Zedąw,ac? :przeto ,proszę ·u.przejmie, .o·:w;y~~;
kowanie 'mego niniejszego . ostrzeżenia:
prze(lL
sekci.ąxską propagandą. i oszustwem. Władze. ,I
polioyjnejuźsą o tem powiadomione. łJQdź tL.1

2 lutego 1923 r.

. . . "-.';j'''~':'
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powa;za:ru.em·'
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Sobota

1923 r ..
Auczycielka gimnazjum udzie"
la lekcji przedmiotów. muzv"
N
ki. Specja.lność francu,skl. <01"

Hl parat fotograficzny ,,Ica· f 9;'12
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dowzmoenienia włos6w i myci~

".P ,L A li T A"s Warszawa, Cbl@dafł 43..
Przedstawicielstwo i gł6wna sprzedat:

kiewicza 89=5 od 2-5

Pl

roślinne:

duszyey

picia przedw

Q

plon Sor11011'9 Paryskiej) Siel1,lll

843-5
l.'TFORMĘ p~l1:okonną ku
Ił
p 1ę Oferty
I Milsza 55 Pągowski. '
Ił
.
844-2
n Sklep spożywczy z mieszka..
niem sprzedam Wiadomość
ł t(ilJńsldego 151.
'
wieCZÓ1·.

"
poleca wypr6bow'ane mieszanki

dużo

materraln
sprzedam Oda 15 m. 5 od 4-7
i

głowy."
Te]. 102-1'2.
(5519b

n
t

'K" ołmerz,

emła
d~

otrzebna jest, zdolna ch
czarka do prasowania gar
P
roby dQ pralnI. Wschodnta 51.

680-4

851-5
mankiety futrzane na-,

da.jące się na męskie -lub
damskie palto tanio sprzedam

Drzy1:>ląkat się l'ies rasywLlezel'
F Do odebranra za zwrotem ke
sztów Pabjanice. Północna 5.
,
810-2
rzystąpię do sp6łki z udzia':'
łem pracy do sołidna~o interesu z kapitałem EJ mi1jonÓ~.
Oferty de Rozwoir pod Z. K.
owery od 75 t)MięcY. 'Wszelkle
części· rowerowe Krzemiński

NoWomiejska 5 prawa or ! we
ście

II

piętro.

iUa-2

Bllarkr ęg ielkow y

dam zaraz albo
GłÓWna 61 Jarecki.

słłrze
wypeźycz~.

tanie

P

8~5--2

a ChrzeŚCIjanOWi sprzedam sklep
,S:PIES j SYN. Piotrkowska 107 ..
z pokojem w 'ś,"ódrdeściu
~-IIiIIiIIIIIIII--~~------------~---------"""------ Wiadomoś~ PiotrkoWska 150 u
T$w... Ake~

Weina

dla

Do

wiadomość

Pań. i Panów. posiadających
~e l1tb szpakowate wtosy

"J

barwi si1&)eszyb-ko i
'

"

dokładnie

na naturalne kolory,pezostawia'"

we mszystkien składach aptew
ipelfumeryjnych. (5514K:

Va

owio.
.

-z-wa-:-;ea-rS-:k:-=i-e-g":"'o-r-z':'""k':""ie-Z-l":"'o':"la--::'d-"ł'-a
BAUERA ułatWiają funkcje

S

· O· J.Heib n. idealny środekI?rzy
Z 'Iqun" stałych zaparclach
. (obstrnkejach),. ZądEłĆ W· apte~
.. kachł składach. Apteka W.So
; kO. leWicza, Przejazd 19" wprost
poczty.
(60010
Maść .. (z ko..

,K-ł~:Cł)k.otwiek ,~dzial. gdzie .stę . znaJduje

r

d

M

S

c~:ych

mM

R

Piotrkowska 178.'11)
805-5

Właściciela domu,

otor elektryczny 2 lionny~
kich zmierząt całego świata jak:
t~~smisJa 4·ch tneiróm dinL.is1. Wi1k~f KLmy, Tchórze, Wie gOŚCI
1 maszyna do tarcia Yarb
wJórld, Sobole~ Kangury i t. p, a-ch Walcam';!
sprzedam I\.doIf
,Kupimy nietylka te. które sa- Goldberg Andrzeja
1.
mi upału,jecie, lecz jeżeli kupi ..
812-5
cje od innych myśliwych i przy
przedaje się zaklad szemck:i
niesieeje do nas. możecie zaro
w śr6dmieścia z toWarem i
bić .ładne pienr'ldze.
Przyślij skórę na próbkę a urządzenrem. Wiadomość Kmń ..
SkI ego 145 zaklad szewcki.
damy Ci cenę.
~n5-5
Kupujemy tylko śWieie skóry
S. F'łRTKO
'.
Różne:
496 Penn .A'l/e"
Pittsburgh Pa
iJnited States of AmerJca
505Kc potrzebne zaoIne podręczne, 0--

sI

jąewlosom kiękkość i połysk. Jest
zlll'elnie nieszkodłi'Wyi sposób u..
i9cła.bsnlz0. prosty Do nabycia

'Partu erł8 d60fi8n1~

Myśliwych

Kupujemy świe~e skóry z dzl~

Zln

O

'.' enl"

~- --,t()k~19l:.~ Wyjee~alna Podole lll'i~ daje ~acrnegoznaku
..IW
,gu~klem).
b. CI.a ·.so.j)ie. . ł".P. ro.szony,. je$t o łaskawe udzielenie iniormacji. księ nMrozol'" leczy, ~OJ ranki za
..~211·.· P.to'P:os2;Czo~i .l)p)jirogQ:\1\1skiema •. Orabo.mie starostwo ·tęczy. pobIega odmrażaniu kończyn.
~!tJ. WPił ·l~ltie•..'.
'..
•
,'.
.
..
(197K5 Sprzedają ~pteld i $kłady apt..
W. Sokolewlcza Przejazd Ni! }9
apteka ,(wprost poczty). (482ol{
Egzemę; Liszaje i t. p.
ilI
usuwa maść. ' .
,.0,
.',

,Os z

Laln Aga "
". ..

pomimo drozyzny ku ...
'pie 'lDotna ."11 .. firmie
5zmęchel i
Rozner.
Ł6dź, Piotrkowska leO
i filja 160; damskie ko
saule, staniczld, halki

po taniell· cenach.

raz uczennice do szycia Prs
cO\"nia sukien Pomorska 73

front.
8 15-2
potrzebny CzłOWiek do koni sa
motny Brzezll~ska ·101.
8176-2
0- ddam na praktykę .chlopca
. 14.to letniego katolika z wy-.
kształceniem a klas Gl mnaz;um

d!l składu kupieckiego tub apte
kt.. Oferty do. ROzWOJU pod Pra"

ktyka.

' . . 822':;"'3

"'ci
aganął
rasy 'WIlczej,maś..
morongowateJ wabi Si,
Z
"Luks"
za wvna'"
pies

OdprowadzIć

grod.. zeniem do VI komisarjatu
P. P.
1'97......2
o, tr.ze. . bni~e.lad. złe m
. e,.DIOWi i.
kreślarze Spacerna 26 (B,aluty. .
. . ' 781 -:2
OtrZeJhia slót& cado~szyst:"
kiego. Z~łaszać się Piotrko·l6,1sł{a 40 p. PiotrkOWska.
778-2 .:
.0, trze..bna siużąca ClO restauro
(ji Karola~l...,
786 .......2

'·
P

Dwuch
inteligentnych panóW
P
poszukaj ą pokOJU umel>lo ..
wanego. Oferty do Rozwoju"
bi

pod ł H. L. M·s.
" . 8475
SkOńezytem 'szkołe Kupiecką
spr~e~a.j'ą a..
chcial1>vm j§t! do kantoru Vi
ptekl l sldR.. fabryce. Ła:lliawe Ofert, pod

dy' apteczn~ Apteka WĄ Sokole.. Pt'aktykłmt'$ do Rozmoju
PrzeJazd .N2 19 (wprost "
, 820-~
poczty)
(6::Kl0
.
'
~
,.'
.
RrZYblal~az SIę pies ,rasy" mfl..
~/Uplę ~om nleduzy Lub :t'lac "Ii . czej.~ Prawy właścicie'I może
~.l,OdZl~ 9ferty doad~lfljstra"" Qdebra,ć, za ~Wrotemkos~tól41
tp RozwoJ'u pod uDom
[{ątna. fł& M.ichalski.

. 7,19-2
przędam 'otomanę z . lustrem
6 krzesel, 2 sza,bl Rzgowska
'
51 u goapodarza 4
.. '
. ,
~~
ey P QlicYJn. e rasv·' •. Doberman
pintseher/ ~zczęnię~a. Okazy
l-eJ klasy,ao sprzedania. Lipo44.r-19 od l-ej 1>0 południu.

S

P

p'

szokuje praktyki w sklepie
najchętple. w mino~kol()nialnyrn

t.askawe;zg~ema prOszę nad
sylać Kihńsktego 50 m. 25. \..

ogłaszania

... Dl
!

Ja t

eble sypjaJtie~"-stolOW€ sza
I

~My.

.

łó:tka,

stolJg

kozetki,

lJde oraz inne

krzesła,. ot(Jltl
ki':zesla. Wiedeń ..

sprzedaje Pl"Ęeż

~eeki..PioWkowska

V,'
"

108
6262-Q

e ..

a

Kredens. s.t61 krzesia, sza..
IIJ ty, 16zka, otomallY~ 16źeczko
biate, bmrko, etażerkę sprzed
~.. PiotrJto.Wsł~a 261--4 front,

r

,

,',

.159-']

. .

50.., '

M

o sprzedanhi majątki zić mskie
ziemskie,gOSpodarkh . gO$podarstmaro!ne, domy. lntehgentny męzczyzna samo ..
,M. domY1 WiU9, młl'nYf interesy" ~łłle, mlyny,fabrYki.· place i ró- t tny poszakuje pOkoja umeblo

D

ajątki

hahdlQwe ma dosprzedauia.
bWfO' TaszYckiego. Ł6dt~ Piotrkowska .So., teletOll' 840. !
,
. 658-5
owozy, bryczki. tomarome ..bry
ki. rolwagi. ~.z" .s.przedam

P
Ki1iliskieg,o.

s,

284.

'. "

•

eent zapewniony. WU~lqomość!

Zgierslta. 64, Kl.'udkOWSkJ.

~76_7_....4~
lace przy SJenkJcWICZówce ao
sprzedania WiadJmość Pabja
nteka 59.
8 i 5-5
_ _ _ _"';!!,'""'_ _ _

P

'zaQuJJlł' pasz!
Z
port rosYjski! wydany z gul.
Dzbanki, .poW. Piotrkowskiego.

zwoja '

'.'

823-..5

epa.lC.~.y.lt. Jan z.agublł.· ,ty.m, c, za:.'
'"sowe z~śmiadczenie demoJJi~

l

l!Z~Cji wyd. 11 P.K~ U'8~~~i ".

·z.a.ginął

paszport,.' metryka

uro:,:.

'. ~2.~nła oraz... karta .bezte.tmi. .
nowego 'urlopa" na imię Józsf/ł
LenC'a. Z8m.· na nł. l\łeksandtOol
Wśkiej

Nil·

ta.

LeopOld zagubił·' kart;
Rezner
bezterminowego urlopu
z Baterji ,Zepaso'WeJi

daną

tylerji . Kcmo ej .NR

vJy~:
Ąl"'!
ił Pozl1ań.

819-5 "

856-5

a. jfert

Z

l1ieczyslaw zl;\gu.ojł pi;

szl'ort.: ńiemrecki .'W1dany.,W,
zne przedsł~"biorstwah.and.,lowe WanegoluD spólnego Wśr64mie Brzezinach i, kartę. 'po\11oła.nUI
ma biuro '.f'ortuna"' W ó1czań- ściu . Oferty do Rozwoju pod. wydaną· ID P. K. U•. \1j Lodzi j,
śmiadactfNo ogrOdnicze
ska 165.
B02-15
, Poszukuleł~
..' 835-2
829~3
aSzyna ltra,wleck:a nadająa8,
a mypoźYC2:enie l -2. mUJolęd1·zejewstu·An.toni· za~1ll>lt
SIł do szyeia sk6r. do. sprze
nów· oddam pokój umeblowa
dania Wiadomość Rzgo111ska Z1 1151 wśródmieściu· Otarty RozW6j U -kątt~ .powolania ~daną.·1
P. K. Uj m Łodzi. '
Ol •. 25ft
.
805-2
,:SródmlBśeie u
'. .
.
858-5::
856-2
Nową frł;lnCUSKą syphdni'ę sprze
dam' Jednoc~eśnie oastąpię
tUdent posztUcoje jaK.lejkolpokój z kuchniąl Kniaziewicka
wiek pracy, na)chętniei VI
20 obok Jaljanowa Lud117isiak.
biurze handlomym albo banku~
791-2
Oferty: poczta Zelóm, Daniel
. 569-4
Wsp6lpomoc Konstantynowska Szylinu,
agmął aow6d osobisty '~d,a ..
15,' kapno ..sprzedaz majątny przez Urząd guun)" Trzy·
a~ł1l:hter ~amodilełny. p oszuka
kÓW.' gospoctars. tw, . domów" ka ..
J~ zaJ~cla na go JZlO'Y lU,) na
dnik, pOWi~,lu.Jano~skiego . ą~ ,
mIenić i t.p. ZałatWia pręako i stale' RadlAJafiska6 Agencja O..
imic: JadWigi RosłeJ..
·
solidnie.'
789-2
głosżell "T
,
. 710-2
81~~

M

.
.
770-3
tn'zedam jedenaście morgów
.'
wyb oroWJoh łąk ID Łęczy~ltiem. Lokata kapitelu i pro..

ZaQubione dokumentv·

-dansld Józef

,
821-5
lutehgentn y 'chłopIec lat J6 po ..

:',
817-~ ,
potrzebne panienki do • falco ..
. wania Introligatornia Sien,kie
Wicza :NI'
asz?lls Singera· do sprzeda..
800....;,2
nia o.raz motor·. ł>en:zyno~'y
y
'koa
Inteligentny
człOWiek
z
l
12 koni sll.bięźącyeh i magnet )
klasowym wykształce ...
a... cłu cylindrowe. Piotrkowska n em501cio
POszukuje jaklejKolmiek
~84 Komorowski.
765-4
pracy Oferty pod MŁody do Ro ..

M

.

5554b2

Wlc.za

"

~.

I

Z

S
B

Z

•

