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odziękowanie 
Wsz):stkim oddzialom.tl!" ~iJ ($ gnłG Bej, 

kt6repod kierowni(!t~em pana Scheibl_rs 
posples'l.:yly z oiJarną pomocą do pożaru mojej 
fabryki przy ul Bell'lledwkta 1'1. składam ni .. 
niejszemgorące podzhtkll,nllanie .. 

. Gtębolw'Wzruszony trogicznąśmiercia 

trzech lbohateB"skich członk 6w .łl"a*y~ 
w~:rI'JŹf.lln rodzinom l'ch szszere i geu·.ce 
współc<tuc e . 

1178 Słefan 't\ngerstain' 

jedynvm rat4~~ienljest o{tgro'dzen~ Slę'o({ 
polaków murem nienawiści. GloszOOlO tę za~ 
sadę puplicznie '1" ja.wnie ·i praktykowa.no też 
szeroko, wykorzystują'c . przytem istmej4c'e 
za~'viści s.połeczne. 

. pr~eoJ:>rażellrepsychi~p.e Litw1l16w sta 
10 S1ę zwłaszcza Wido~nem: "'w ?kresie.;kon~ 
stytu.cyinvm:\(po,r. 19(}5);. gtłY tozltiźp:l°ptJ, nie' 
co. WIęZY .. ' ,policyj1lJe$ .• priYznano .. obvwatelblll' . 
pallS,~wa szeJ;s~y ókres dzialama,a 'nawet ob .. 
dal,'zono kich pl.'a;wamL wY."hf>rcienli·do cial 
prawddaw~vch·.(doDUmy·PańStwow~· "1 'dQ? 
R.ady Paflstwa) .. 'A~ zaznaczyć przytetri. nale/ 
. ~Y'. że władze rosvjskie,' które po . ~.' 1873 pr~, 
~l~dowa.ły ruch .litewski i zakazały .nawet dr~ . 
. lco.wal~ia ksia,?ek litewskich czcionkami łactń. 

,. St~aszliwl' wylew. rzek. ja~i .~awlodzilob..,!'i' 'Casze państwo, stal .i~klę9kll WIi>r-ool ~~.. slci~ml,1 zapzęły . teraz. oka:Z'l"wać mu. pewne 
,ow4 .. wJ"! ....... ~J~ .lJlD? ,zokr. Jak San. Dunale~. Na.rew. Prut, nlS7.CZą" Jawjną runąl:Y na·n .. s~ wZlll~v: •. 'l ak np .• specJalnie w pmewaŻlllie u.. ,l'Ol.~la! .rp.lS;P.'~~C7Jr~ l wlo'$lu. Sl.kody, przez wylewy, tyeh rzek wyr~'l?O'ne-{ 1ą. miliaoolOwe. Na,jba1~ te'wsk.le~,g:llb. kowieńs. kiej 'Przyznano" 'pr\ Q'nTr.'. 

il1..J.~) uClOrp!1L1a W arsza.wa ~ jej ok<>licG. Od W MSZ avry do Wlocla~'A(I; ~~ zi-e·mi na S - 5 1dJ.Onr~ • k' '" Vl'''' w_t W,sl.y.,bvl zalany. Taik'e w Torunin Wisi. cgromni. wvWn; . . u~~anla jeZ,y'ÓW mie1ScoWych rut zebraniach' 
.. '!V y la.n. r .. ~', "twaly, wiele mostaw, : pOOmyly tory. komunJk.~yę nlJ1udnil)'i ~ly ~~~ pUiJlJcznych. . . .. 

<Ud2lki~l :wa~y: Lu.&nOIŚĆ W$~d:zie .z na.!wie~z&m nleool®ieczeństwe.m i I)Oświ~eeniem brQlni~a. 'z;agr~ N'· ',' . :kQnyab 9łedl.ab.. . ' . ' . . lenawiść szowinistów litewskich.' do, 
1~.LI"h,Y' n.sz~p .. ed..!awia ,"'lany w<>d4 Ó""'iak6w !>od Ji'a,.:.awa.. "' .. dcmJ<J:: podmiel(lkiłf polak~w 2:a~zi;la się wówczas właśnie nawlęk 

Odd8.bl.. o k.ilQltll~b: 04.~ loa.v&ta. Wi&1Yi Ńwo.jł"p:tze~wlJde. zalllA~ 7ZQ uJaw.nlil;c skal~. Spotkać'można była kslę .. 
BW*, .' • , ' 1~1I.~"""'''''' . . .... . . . .' ..... .' , ! zy katohck1ch ktot.>7 n ó k' ti ",!"""*J"lt.I1<>OW""'I,~;!J1MYJl!i"lIl' • .j!1lJ-j!!t~~~J'II'I!łIllt~IiI!!l'''il!jIl!;S!!l!!ln .r" .• ' .. ,' .~y a .z:wr cone USOvle 

D'.' '·.l··: .. i ,J·f.ln .. ,"';"·~"·' .l·al '.' ·H'~'n'.~·8l;!.:!'~"'"' >0,· ' ..... , .... " .. I":.·I·~.tl! .. ~·:··. ' ~. ···.·.~··· .•... ·· ... ' .. ··a· .. , .".,' ~~~ĘiEi~~~~~1~~:g:Z1~rJ3i ... ~A~" . " syJ.s~ch, a 'f czasie wyborówsz!i ręka..wr~ 
kę z ~ydaml. przeciw Pola.kom . 

• . W~rtyk\jlepoŚwic:cOIiYm P,Ocząt.kowi Z 'drugiej strony f~tem jest ~twi~rdzo ., Ro.z,po.c~ełosi~ ~e~ przym!'l8~e.pl\.1zli-
,W~ę>.m ~Q~s.k~lit~wskiejzaznaczaliśmYł" że~o;:: UYll1 t ~e, lriimo zl1'nna;sw4, dzielność i zawZię;:: ~an .. Je .1. ~.ld. no •. s~l ... p .. ' ?lsk .. le.J .. Jęz ... Y ... k ... a ..... 1.1.t .... e .. # ..... ' .. ,: .. k, ... i .. ,e.

,
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8YJScy.lOerown1c,," oświatv publicznei bardzIo to~ć, l'tw;ni dośe latwo poddają sJe asymilacyj Jedynej mOzhweJ wówczas dzjąd':ilruet;i.lW: 
~ielęt.nieZ\!.bv~si,c:ctci litewskiej inteligen- nym wp!y:wom s!owiallSkichswych, sasiadów: . KOściele Katc.>,llckim •. kt6remu,.hląti()Ś/'.I~teW'. 
CJI, wyohodząceJ b~zP"średnio z ludu, a więc bi al or\lSzczeią j. polszczą sie.,J ak W SZ\Vaica/ ska. dostacrćzll. n~eJlr(!'p()t'Ć;i~nłt!nie"dJ:lZ~",P.9śe p~zba~i?ll~j .. tl'advc,rjkultl.~ralń.yich. WluówHi rłi lhJ.:.jagranić~na ję:zvkąfrll)1Cuskie~() posu:·· swych s:irnów'~'~!\li1hn~w,Q9iyW~ci~' .. ni!Zy.· 
Jel Oul, JakooyLitwJa ww'eku . XIV bYla na w a sięslopniowo nawśChód kosztem zimika. wało się .Ł". ,;,?~I!J,~1i*m"!.F;itwinóW';; : kltQ.< 
najlepszej dr o t;lze. dó rózwo;j,u w duchu lite w' jącej ni.el11czY2i1l v, t,aknaukowo stwierdzonym rzy swei' 'i1l\!lhllrw:e;ś~ .(Si~,wvi'z~I4i;Ksim..., 
"ko.narodowym i że tyłki> unia z PolskCl dal. jest faktelI1,:ttl.wZ/:~mi Wile!'Iskiejpolslcieini trop

o
lila E;<1/?!t:Lw<;zll .. ' ....... dv'był bisktlPll!l):w 8Zypos.tęp w tym kierunku zatamowała. lub biał ,iur,sklellli' sa ~iśwsie: które przed Wilnie 1?rźęS.l-~iega!· ~;. : e. by w kościot~()b 

..' Inteli~encia. litewska (przeważnie s.tano- 100- 200.latY mialy ludność przewazuielub jemu PQaVl'ilt:tin:~c)~nie ~latasię jezv1>o'W11~ 
WI, dueh ownemu się poświecit.iąca) znalazła!llie 'nawet wylaczn:ielitewsk~.~. W vna:rodo",ienie" . tęwskienlu ża,9nak~*",wda..N apOO,-zadku ba~em iUlle też powody do niechęci, a ra- to odbywa)?, :si e wprawdzie . bez. żądnego c:j,ziennym' b yI y' jeąnak w ziemi wileńskiej' ta' • 
czej ~ieJ;lawiści do . Polski. i polskości. Inteli" przymusu paJlstwoWego, ale pr21ez . to wlaśnie" kie.kl'zyczace nadużycja księży· .. litwinów'! • 

. l!encJa ta miała duże ambicje narodowe i z nabierało ono szcieMln1e tragicznego chara,' jak odmawianie obrządków relh!iinych (n~ 
bólem &twierd:zalit, że rozbijaią sie one o].i. kteru w oczach szowinistów· litewskich. Łat- wet spowiedzi ch~ryin),lldY żadano użycia 
czebn>'l szczupłość plemienia IiteW skiello. F al- wo. też .stwierdzić mOl!!li; ze sporO rodów li- przytem iezvka polskieaó. ,,,zywariie' rosv

l
-

SZywe oceny przeszłości d"prowadzi!y.ją do tewskich z bie,!:!iem czasu się spobzc7,vlo. Wy- skich władz policyjnych' dla poskromiei1ia Po . 
mylne~o zapewne wniosku o ,Znacznem liczeb- ciili/11eli stąd wniosek, ze kultura polska lest. laków, dopominajacycb sie o. polskie śpiewy 
Ilem 1IIl=u1l.enl:u. W Gili$! dr;:iciów. . szc::ze.a6lnif: dla. 1,ltwin.ów lliebezl)ie~n.a j ~ lub \.:lWJ.uie. W tVlJ\ .ie· właśnie .i w lud· 



,I' no&cl -polskiej liczebnle w zIemi wileńskiej 
Pl'%eważaJ~j, i to zwłas~'cza śród szerokich 
ludowych ll1;:lS jej rozwijać się zaczyna wyraź 

',na niecheĆ i podejrz!iwo:jć, do Litwin6w1 jezy~ 
.b .1itewskiei;!o i wszelkich litewskich '~odeł ~ 
,ymb616w.· . 

Przvc2ynlaj~ się do teKlo i rosz,czenia 1i~ 
tewskie do\i\lilna., jako do stolicy Litwvetno 

~raficznet Roszczenia nicz:em nieuzasadnione. 
3ak wskazuie nazwa Wilna (od .,Widłv") za.
łożono je już zapewne na nieHtewskiem tery::: 
ter.hun, obecnie zaś leży onO stanowczo poza 
.'!ranicami etnograficznej Litwv i nietvlko roia 
sto samO ale i je~o okolice sa polskie. 

Przed wojna już rqwniei tak doku, 
. men tv, ogłoszone Przez P. Krvsiaka. jak i pew 

De spostrzeżenia miejscowe stwierd~iłv. że 
Niemcy mocno sie interesowali .. ruchami lir 
tewskim i białoruskim nanaszvch kresach 
wschodnich.. \Ą.f"yvadki z czas6wwojny i pO 
wojnie bardziej są. pamietne, przvpomnimv 
witW tylko, Ze okupanci niemieccy tworzac w 
Warszawie rzekomo Pocz~tki .,niepodle~tego 
'Pa...'1.stwa polsk.iego~" . jednooześnie zakładali 
podwaliny takiełi!oź niby państwa litewskie~o 
w Wilnie, przeniesionefo!o potem do Kowna. 
Władzę monarsza w tem państwie miał objać 
Jeden z ks~:·tiat niemieckich. _ 

\i\t" r. 1920 znowu rzad ko\vieflSki Zg~ 
warl przVlnierze z bolszewikami. wspólnie 2 
nhni walczy przeciw Polsce i dost~de od nicn. 
na własność ",'llno, które też usiłuje poc1cza:.'" 
krótkieJ;!o swego panowania litwin1z0wa6. Od 
tych czasów właś,ciwie państwo litewskie ie~ 
,narzędziem w ręku wro~ch m Niemiec'j 
R,o,$Ji sowieckiej" 

",';<,,; .•..... Stan ob&cnv waśni pol~ko::llitew·skiei je~+ 
cC~:',t.ud~~je· P;Q~~ która ze wzJltled6w. strate$licz 

" , '.,';.;:.,):.(; ~"y;AAri(jst nie tn0~e . t91er9waĆ na tyłach 
$Woi~b Wl'01tiegp ~nia~daw:I<(\'01;u;le. mchowu~ 
1e. się jednak biernie wobec manifestu;jące)!O 
wci4t swolij nienawiść pa,Ilstwa litGwskie~o. 
Ostatnie znowu ze wz~lęd6w ha s\ve rozmia~ 
tY musi szukać oparcia u potę'źnie1sze20 sa
.siada, uprzedzenie i nienawiść nię . pozwalaju 
mu Pl'zytemdojl'zeć, że dla ro,z,\1"'''1ju kultu:: 
ty litewskieJ naj Bezpiecznidszvm bYłoby o:: 
;p,~~ię:sie. Q P.o1skę • 
. ·· •.......• (· ... ·Oaw~e. -przysłowie łacińskie utrzvmuJt! 

)' !1~dii~.~e narody,mo~ą. $i~(Pozbvwać zadaw~ 
· "~?Il~ql.1 n~w~t(Rcho~6b i . natęm· naC;Zieię lep· 
q~W. 'P1zyslęśe1 stosunków z Lltwa fun~ 

·;Ą:·,:! •• ~Qm~Y. 

.~ 

RUl\1UNSKA PAllA KRóLEWSKA W 
, . . PARY t l!~lW5Dziśo~dzinie 

U-tej .. prz~d 'Potudnielll . T>tz.!byla,do·· .~aryż~ ~ 
rumunska para kr91ewaka.Została,Qnl!1'POwkl" 
taJla na dWO!JC;IJ. pr.zęrp p,rezydenw.;&cpubli .i 
lra.ucuskłeJ .i."11l1ęranda i prezesa MID.1StrÓw - .. 
Poil1care~o. Po południu odbylosie urQez;yste 
Przyjfłcie na cześć ~()ści w Ratuszu." 

, C€)· STANOWI PRZESZKODE W ODDU .. 
DOWIE EKONOMICZNEJ EUROPY' 

. WASZYNGTON 10 4, (PATlPo o;:· 
$fle>szęniu sprawozdania rzeczoznawc3!" Ho .. 

.over oświ~dczyl. iż, naJw:iekszą Drz~~of1ą w 
" . odbudowie ekonoml~e1E·U1'opy bVIO nleWY~ 

. to.narue pnez Nien;lcy. zobowiazań reparacvj ... 
JlY\~h. Jeżeli. podkreśfil dąłej. Hoover. kom~/ 
aja' vdszkodow:all' ~dolą, 'te roz\\--ląZać ten 
'Problemat w BP~b.·. y ł praldyca;ny, 
jwiat całY odniesiI &tąd kony4CL 

DELEGACJA WIE ·····W LONDYNIE· 
" LOND 10 4, .'. T) Przybyła tu de 

l.e~acl4 sowiecka na konferencję angIelsko -
rosyjska. 

.' ;"Ira 1'9'2'4 r. 

I , 

ler[ 
ugG tinnes zmarł 

BERLIN 10 4, fA W) Dziś o "godzinie 
8,30 wie cz. 21uarł tutaj Hu~o Stinnes. Stinnes 
Uczył 54 lata, był synem przemysłowca N ad~ 
If!1l'eńskie~o9 kt6rv pozostawił synowi PT7.edsię~ 
biorstwo dobrzeprospcrujace lecz w drob~ 
nych rozrniarach. Stinnes obhą.\vszy zarz~d 
tego przedsiębiorstwa rozwinał je w krótkirn 
czasie do wielkich rozmiarów i jes7,cze 'Przed 
wojną uważany był za jednego z naiwięk:: 
szych przedsiębiorców f.lÓrniczvch w N9.dren~ii. 
W czasie wojnv jednak przedsiębiorstwo jc~o 
roz",·inęlo się w sposób nieprzewidvwanv dzie 

lIIł III! 

aniel 
ki zastosowaniu no\Vvcn s"stemow eKS'Ploa,t~11 
cvjnvch~ W cZfL.l')ie wojny Stinnes 
wieIIde przełomy w dziedzinie stosunków 
spodarczvch i rozpocznł na wielka skalę 
wunlc tych przedsiebiorstwł które z 
trudno.~ci wo:iennvch łatwe bylv do ........ u'v.tL .. 

Stinnes zdazvl do opanowania 'Or?~ccti:.lW~IlV:\;t. 
kięm całego przemysłu metaloweji!o. """,VjiłliiljJł~'.~ 
Je~o dzięki olbrzymiemu ~apasowi d.rIłi"ttrll"l 
ki, Stinnes zabrał w czasie wojny 
cydująctl rolę w czasie przewrot6w w 
czech .. 

Pobyt komisji w Kra;kowie potr\va dnI. 
" KK..:\KO\V 104t (PAT) Członkowie 

specJahlej komisJi sejmowej dla zbadania z.ajść 
duo 6· g~ listopada odbyli konferende z woj~ 
wod!ł. Kowalskim, szefem \vvdzialu bezpioczefl 
stwa publicznep!o w wojew6dztwie, naczelni
kiem Krupińskim i· dYI'ektorem policJi. dr. 
St.yczllioll1. poczem w towarzystwie b.. d reb 
tora policji Rymkiewicza. i komisarzy cyJ 
udali się do domu robotniczef(o przy Ul una 
jewski. ego, ~dzie zwiedzilj wszystkie ubikaclo~ 
Następnie komisja"oprowadzOOa ~ez komir: 
s~u;zY. policJi, przeszła u1icamiDun~ewskieao 
i Baąztowih a następnie zatrzvm,ała'się pnv 
Hotelu Krakowskim, informu,i€Lcsłe' o>gzeze16 .. 
łachzaj~~,~ listopadowych. DziśC\Zlłonkowie k~ 
misji se3n10wej odbeda konferende z przedsta 
wicielami prokl1ratUl'Y i sądu kt''' ko,vskie~o. Pu 
konferencJi odbędzie się przesłuchanie $zer('~ 
~u osób w spru\vie rozruchów i przebir<łu 
zajść,przedewszvstkietD. prze słuchi\ni zosta~ 

. dą 6we~snikierownicv szere~u urzęd6w .. K(.l~ 
~isja z,abawiw Krakowie trzv (in~ "t'\(),czorn wv 
,Jeżdża do TarnOwa. Do 'QlOk11'1"l'!furv krakow.:t 
. Skiej,. Jak się dOwiaduje .:Gł08 NntoduU napły .. 

bed 
KomjsJa expertó~~ stwierdziła zdolność płatni 
PARYZ, 10. (rAT) Według donieSień 

j~ Brukselil sprawozaa.nie rzeczoznawców wyJ! 
wołalo w tamto kołach oficjalnych ba.rdzo 
dobre wra.fenie. W szczególności wskazują. 
na .to, że ~P'l!awozdanie 

'ltwierdzaponadw8zelką wątpliwość 
zdolność płatniczą Niemiec. Kola belgijskifl 
$'podzaewają Się, że spra.wo/Aianie to będzie 
podstawą dla politycznego rozvliązania pr~ 
błemu. odszkodc. Warl. 

F ARYŹ, IV. (PAT) "Tempsu pisze o. 
1Sl'r4wo~datUu :rzeczoznawc6w, że Fran.cja w 
a"a@.eołpOl"U .'. Niemiec n,ie będzie bcxcz:ynnn i 
gdyby Niemcy. zastrejko\va!y, frank nie atra 
ci nawal'tości, gdyż Frąnc ja. \v ubiegłym mie 
siącu 't:czynUa wszystko, $.by swój budżet dó 
pro'wadzić . do równovi4gi za pomocą. pod-: 
wy.iSzenia poda.tków. Rzecz07nu'w'cy:p,ostawili 
dwawaJrUnki Q:ietnieckich wyp.łat: l) organl~ 
zacje' hanku 2ł"otychnot, 2) reorga:niJacj,f> ko 
lejnictwa i konwersję przywrócenia tkollO:;! 
micz:nej i podatkQw(:}j suwerenności Niemiec. 
R,zeczozna"tcy zatą·cliali przez to, aby Francja 
i Belgja zrzekły się eksp10s,tacji produkt~"\v, 

zasta '''~Ó\V ne, terenie Ruhry i w N ad~ 
renji. skoro tylko ~~·p'!"zystąpią dO' \vy'Jl 

za propono\Vanego planu. W ... reszcie 
w(~I:!i,. ,v~~runki z 

l·on\\rel ( 
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. . WĘGIEL POLSKI DLA KOLEI ŁOTEWSK. 
(-) W sejmie łotewskim poseł Vesmar 

wniósł interpelację w Spl'a wie węgla polski~go) 
zakupionego dla kolei łotewskich, który jaklo$! 
byokazal s;.q niezdatnym do użytku, 'Pr.:z:ed'jI: 
stawiciel ,ministerstwa komunikacji p{ltwier::: 
dzi!, iż węgiel rzeczywiście został zakupiony 
w Polsce i że po zbadaniu go przez inżynic:e 
rów specjalistów okazał Się w zupełności od::· 
powiadaj ącym wymaganiom kolei żelaznych. 
Analiza dokonana przez laboratG!rjum uni~ 
wersyteckie również dała p,olIlTślne wyniki. '\\. ę 
giel nabyto na harrdzo dl()!godnych warunkach, 

. płacąc po 29,5, ł,atów za tonnę, podczas, gdy 
c;e:t:la .. węglaa.nglelskiego wynosi 39 la,tów za 
tonnę· . 

.. USTALENIE KONTYNGENTU MELASY· 
. (-) Zgodnie z pO$tulatami sfer przemy_ 

słu rolniczego Główny Urząd Pl'2y'vozu i Wy-:: 
wozu' postanowił ustalić tymcza.sowy kontyn 
gent wy\vozowy melasy na 10000 tOIlm. Opłata 
~ozowawynosi 25 fr. zł. od l tonny. ,Po 
wyczerpaniu tego kOlltyttl!gentuspecjalna korni 
eja ma określić," dalaze .kiontyngenty z tych . 

..noś~i,kt6ryoh nie . rozbiOtl~ą konsumencilm-ajo 
, ..• \Vt Eksporto'wać· melasę mogą tylko związki 

cukrowni, 
~. ' " + I ' ,'. I 

'OCHRONA CELNA A INTERES 'SPO~. 
(--:-) W mirndat. ~ przemysłu i handlu OID: 

bywa się niemal codziennie poaiedzenia pocL: 
komiąj~ fachqwych, ·rozpatrujących spfl.'awę o~ 

, d~,::crą:ycelnej dlc..· poszczególnych kategoryj to' 
,,, warów. Orzeczenia podkonlisji nie są ostatecz 

l'lle, maj~ jednak . znaczenie podstawowe dla 
.... {QąI~yohprac_n:a.d :rewizją tatl'yfYt tymczasem 

daje się>zaU'w'ażyć,że nie vłszystki.:: instytucje 
spoleczn~gospodarcze z:'ipraszane na IJ(>Sie 
'dzenia po dkOID1.S ji , biorą wnichudizial, wsku::;: 
,tek czego. interesy zwłaszcza szerlOlkiclf mas 

.. ~pożYwc6w. nie . zawSze są należycie. oświetla 
. rtc' W toku' dySkusji. Z okolic znoś ci a tą ni~ 
~tpliwie będą. ID'(lsidy liczyć się koła rzą~ 
we przy finalizolW.an1.u sprawy Irewizji taryfy 
celnej. . . # 

ROZWO f-- Pi'ate}r. (int(,l 1 ł Ki'."f'rma 19Z4 t, = .''Ult't'f' '= 8m d"" M t 

• 
~lO~o, __ zgłaszac sic -'f .pr6b!(anli i cenami do '0,625-0,6-0,65 Siła i Światło 3.1-2-2.05 
,", ~vskJ,,~ Banka w B~lgradzl~. ?aPOtrzebowa:; Chodo!1'óW 17-18-,,-17 Czersk ? 9_.125 C '3t 
nle oJ:~sp, węgla" sol!. smarow l wyrobów ju:; . 8 5 9 t:: 9"'- G' . -'''' __ ~'', zę ~fH. 
tOwvch Jest bardzo zna,c,z,ue. Korespondencja CICe 1-- -- .1~1·-;-. ,(,1 osiaWIce 4,1:> M1Chalow 
pr.ow,adzolfa jest. 'wyłącznie PO polsku. Wy- ~.25 ~a.rsz. Tow. F. Cukru 13,5-15,5 Fidej 

. lD.1e.\1JOua InstytucJa trud11i się także ekspór~ 2,9-.::>,2 Łazy 510~500 Węgiel (1) 18,5-18,2,5 
tem do Polski. 18.4 (2) 18.7-18i5~18,6 (3) 20-18-19,25 (4; 

\VY\V()Z ZBC)ŻA Z ROSJI. 
. (--) ,~Russien Infornlation and Rc\;ric"\v" 

podHJe szcze,f!Óły w spra'wie utwotzenia dht 
eksportu zhoża. Ze .strOny rosyjskiej w skład 
t~~o towarzystwa wchodzi tOwarZystwo dla 
. ,\\Ty~~rozu z~oża, .ze strOny an~ielskiej zaś wieI:: 
cy JtUPCY l ID. 111. firnlY Shipon Anderson i 
Lewrence. Vv" ostatnIch dwóchmiesiacach Wy:: 

, n~Jęto dla transtportuzhoża w portach polud 
nlOwo~r?syJskich 70 parowcó\v. ..Llovd Bank" 
P()z{)s~aJe z lloweln towa~zystwem w stosun::: 
kR(,!h,/ 111a udzielić Rosji p ozyczldw sumie 
5tJJ!(hh) f t. str. . 

PORT W GDYNI. 
. . (" .. ) ./fimes·' donosi. że pOlnicdzv pol.~ 

nU1!l~)LcFstweln dlą łialldlu i Przenlysłu fran:: 
CUSkll111 zakładamI Hersant Schneider i Batti~ 
,~nlOl1es została z,awar.ta umowa .w sprawie bu 
dowv: l!0 rtuw Gdvn~. Budowa portu ma. po;: 
trwac ::J l:lt; całkOWIta zaplata nastapi pO 8 
latach. Z c1nvi1ą $:!dv port będzie ~ot6w w2~3 
nas~4pi ~aplata pi~r,,:s~ej ra,tv. Przy budowie 
maJą byc zatrudnIenI lnżyn1erowie Polacy. 

~·.""r·~~·:::';.,~,;\J.~:~*m ~i!i,e~,da otncJałna 

GOTó~·rr: A. 
Dul~ry ~350000--:9300000 

C"7.EKI. 
Belgja 486000-485250 
Holandja 3490000-346150.0 
Londyn '40oooooo-403500o( 
Nowy Jo,rk 9350~930000~ 
Paryż 573500'-:"'568500 
Pragą 271,900--268800 
SzwajcarJa· :16:4500~1635f)Oo 
lViedeń 131,1--131 ' 
Włoc1iy418ooo-415000 
Frank ~()fy 1800. . . ' 
MiUonó'wka ' 102.5000-1075000-1050000 
Borny z~ote 1350000-1400000 ' 

205 20-20.5 Nafta 1,7-1,8-1~725 Nobel 6,25 
-6.05-62; 6 eln 5,75 Cegielśki 2-19 Fitznel 
(2) 27-28 (4) 29-30 Lilpou 2.2-235 MlQidlrze( 
jów (l) 32 (3) 32,5-35 (5) 35~38 Norblin '19 
2,3 Orth,vein 1,8~1,9 Ostl~o'\vice 34-32-35,25 
Parowozy: 1,45-1,375-1,4 Rohn 4 ero. 1,35 
Rudzki O) 6-6.3--:-6:2(2} 6,3 (3) 6,5 -6,4-· 
6,4-6.45 tdrobne) 7-6,8; 5 em. 5,8~-5,5-5.1 
Stail'\a!ChOiwlce 12,4--13,5 Maszyny i n.arz. :-oln. 
1,35-1,4 Unja 22-23 Ursus 3.5; 3 em. 3.~ 
3,35 Zieleniewski 39,75 Konopie' 2.1 Z'awierci, 
0119--4),175~0,18 ŻyraJrdów 1,425.0-1.525.0-
1.510.0 Belpol 0,25--0,275 Borkowsld 4,4-4,&?: 
4.8 Jablkowscy 0,65--0,675 Lloyd 0,465 Syn,cly. 
kat Roln. 9,5-9.3-9.5 Szumiltn 0,4-35 Za.ch 
~"'O\V, dla H~ i Prz. l Żegluga O,7-0~675..;....(),7~ 
, eln. 0.575~-O,585 Ćmielów 2,75-2ł775-2,1~ 
Haberbusch 24,75-25,5 Dźwignia 0,875 KlUli 

cze"'w 1,1 Pustelnik 4,1-3;9.;.-.4,5 Spi;rytus (2; 
7.8 (3) 7.9 (4 i 5) 8.35-7,9-8. . ',~ . 

11 ilPiIH* ..... 
Mi wki republikańskie' 

Emerytura llBko,mltego hi!łoryk8& . 
. . .Po4 opieka ]crakowskiej Radv miei-. 

:skleJ l~tn),eje fundacJa Ludomira Prószyńskie, 
~o, kU}l'eJ odsetki stanowia, dwie renty ~ 
żywotnie dla zasluzonvch i z pożytkiem ~ 
?polecz,cflstwa prac:ujac~ch literatównoił.skicho\ 
.KaŹda. ren ta wynOsiła blisko 2000 koron rOCZL. 
i·!ie, a. po zarpianie koron na mal'ki- 13zt 
rnarek, pła.tnvph wra.ta.eh kwartalnych PO 33«. 
luarki .~..' ... '. . '.. . .... . C· ..•• . ............... , 

"Jedn~'z tych . rent w roku.' 1916,przY4l' 
znal,Kornitet . jec:'bl.Onlyślnie, na .. wn,i<ĄSęk .Ak~ 
demJi,. zl1~hemupubicyŚicie .. oraz .. bad~w1 
hi!3.tor:.ri, i litera~uryKazim~erz()wi Bartoszet< 
W:i.CZOWl, ,. . 

. ()becnie n6tUerytH ten· . zrzekł się·· tel.' 
'rentv~ -'. . P()źyczka· dolarowa 4940 

PRZEMYSŁ· EMALJARSKI. Tendencja dla irankafrancą8kieg~ mocna. .p owodvzrzec.zeuiasie 'sa bardzo p~ 
ste. Całoroczna. renta' przedsta\via dzdś war·1 

tO~~L jedllejzapa!k.i a odbieranie jej iest '.' pół~ \,"-) O~Ywitony ruch jtaki zapanował w . vCJE , . h d ł\.... • " 
, IULSzym rJlC u Lemalj81rskim dzięki wi okom . Bank pyskontowy 25 Bank HandlO1WY 27- 'C.Z01"!C ~e st~at~ mater.ialn~. Trzeb.a :ą.ietvlka.' 

naplsac kW1t 1 ostemplować }!o. aleotriymać\ 
i' eksP.Ortowym, • poz!Wala rokować jaknajlepsze 25,5-26 Bank. Kred. 1,9 Bank dla. liandl. ~ 
n~ieje. Między innymi komunikuj~ nam, że 8,5 ~ank Przem. Lwów. 1,5-1,6 B.ankTow. 
opTóczfirm popriedtnio przez nas wymieniQ#= Spółdz. 18-18.5 Bank Zachodni 8,75-9~1-:-- . 
nych pow·ażneWidoki WYWOfZO\Ve ma róWnież· 8,5; 6 em.7.75 Bank Zj.Ziem Pol. 5 Batnik Zw 
Sp. alrcyjna Eiseamule Silesia. ,Sp. Zarob. 19~18,5-19 BankZw.Ziem,'O,775 

. pOśw.i,adcze~lie para:fH~podpis naczelnikaVI~e)\ 
se,kcJl ma}!lstratu, P Oiczem dopiero buchalter 
przeprowadza wypłatę w księ~ach fUńdacyj~i 
ny~h l. Qdsyla do kasy. Vlszvstko to trwa. 00, 

, l!a,J~111leJ god~in~;a czasem dwie i trzY, jeże,. 
11. n~e .z'i:4.ł·,~tanle SH~ . w . biU!ze której.!. o z urz ... ęd~. 
;,l1kąw, 1,vmczasem - plsze pan B~.;.....; w cw ,$TOSUNKI EKONO)~ICZNE POLSKO~ BSoan

1 
k pP

t
il"Zem'P

l
8-o<l. 158e5mGO,5dC.erk··at~5· 0'2.1-7 7~S JUGOSŁOWIANSKIE .. . e oasorwe ..'._ ro~. ZłS . ..., .~ , -~; 

( ) b 
·d· .. . ś ." ·T· 4 1 5 ero, 2,2~2.4 KIJewsl;"l 1,225~1,35-1,3 gu . Jednej f:!odziny nawet literat iarobić dzj§' 

1'1.l0 Ze ty~!ąc~azY "więcei, niźwYttoą.icałotrocz 
na l'!!nta : Nie stać ~o wi'ęc na ltaką.,str&t( . S--' .. ' c,Oraz··· ar ZleJ SIę zac1e :nlaJą. .. ,o.:: . PrzemySł chemiczny 1 ~ 13.5~ 137 Puls 1 4 

.:teJSZY. avska' .··Banka zało~y'ł specJalny. dZlał. · .. .'.' . ,. 4lahal;ld1uz' Polską., który Już WystępuJe na SplesS 3,7-3.6 Strem 5~ Wlldt O,525-0,62~- dla Jednej zapałki. , . ... . 
lIcytacJach ztowal'em polskim. Fabrvkipolskie 0,575 Elektryczność 6.~.2 Pol. Tow. Eletkr 

au . _--as Iii M& I • tM, W:: .. _ ::,?!.!! !_.,_.. f !E! fiL . 1 
-O.")' 

U~tawa fi ~Gnronie lu~at8r~W, 
>" " . 2). Ż~danie ipobieran~·e komQrnego lut 

innych wyna~rodzeń '.' albo świadczeń oczvwi~ 
ście nadmiernych podle~a ukaraniu wedłu~ 

.. przepis6w o zwalczaniu lichw v wo3ennei'. 

. ORZDZIAŁ VII. 
POSTANO·WIENIA yn'l'\Tr.n'Ui~. 

, . ARTYKUŁ 26. 
.. 1) Od dnia o~łoszenia ninidszd ustawY 
a~do 'l'lipca 1928' T. żadne pomieszca:~nie 
mle$zkalne nie może' być przera.baittl'e na biura. 
kantory" sklady~ teatry. kinematof!rafv. pO~ 
tnieeszczel1ia ,shlżace do ~'rY. zabawy. lub po:: 
mie.s:zczenia. handlowo-pr.zemyslowe, ani też 
na Jeden z tych c,eló,v oddany w używanie. 

, 2), Prżepis ten nie dotyczy jednak po:: 
m
d 

ieszczeti,. w~anlian za które yvlaśc.iciel dOlnu 
ostarczyl naJemcOnl równowartościowe co do 

0bobs,zarll i Jakoś,ci. a odpowiadaj~lc::e ich potrze;: 
m mleszkanJe w nadbudowanej części te20 

sa,me~o 4olł.lu.., Y! iVlllWX;>'a.dku., ~ę. .~ 

wiązany jest opuścjc z·a,j~owaner notvcpczas 'pruwid~iany:h wprzep~śa~b ~,~t:,~;' 
mieszkanie i przenJeśćsJe do lnJeszik:anJa w dowlaneJ. . . .' ... ' ... ·.'.'":i: 
n'adbudowane;i części te~oż domu.· lVlieszkanie '. .ARrYKUl.t~~. '.... i '.~'/f~' 
to podle~a, pÓki go ten.l1ujelnca nie opuści, po l)Celeul dostą.rczeru~.~i~~ii1:_.· 
stanowieniom njniejszeJ US,tawv. jemcOIll usuw121livm ·~·budYllków Pań$tw.~,',.. .' 

3) Osoby. p rzekniczalące ZlIlwartv w u~ -Cliterah)ustępu· 2a:rtykułu lłJ oraz. urzl', 
stepie l zakaz:, uh~f4na karze w myśl artyku~ kom i funkdqnar~usa;om,''Państwowvm'P. 
lu 25, a nadto będa . zmuzsone dro~a naka2u &:wo Jest 'Uprawnip~'id~ro.zporządg;enia";~l 
administracyjnefZo do przywrócenia przerobio:; .ml~,fszC$entami za;i~e.~i'Puez:eń w ~u~ 
nemu loktlowi pjerw·otne$!o charakteru miesz . budynkach, .. bądt z tytułu' umowy . •. '., .. . 
kalne~o. "VV razie niewykonanliB. tego nakazu bądź tez.,' <na.· ·.Pod ... ·. staw .... ie.· .. US .. t. z, 27Hst<>n. J ... '~· •••. :f .... 'l ... ' ' 
konieczne prz.eróbki dokonane będa przez r, o obowi-aZlku..,ggtin mieiskich do$Ul .. '".. . 
władze na koszt winl1e~o. . , pÓmjesŹlczeń.W szcugólności zarzą,a·' ,,~. 

." ARTYKUŁ 21. . shvowvma praw. o bez lZ~ody. wł.aśc .. ici.e1 .... S;.nl!.~.·a ...... · .. '. 
1) \VłaścicieJ jest obowtazanv utrzyn1v .chomości Qdstepować te pomieszczenia>" ... 

w.a.c nrz. ednliot 11aJ~UW ~tanle zd. :a.tnYID. do lości lub cześciarnfwv~ .~Dionvm~"'" . 
..... k 'd' d ł bftmJ . '. ,., ~uiytku i wy onywac o no~ne zarza zenre w a. '\ ~ rłas'cu.l·el. nl·eruc1iom~M ........ .......,.. ~·'A ,w 

dzv policvJno-buąowląneJ. . . ', vv L'\,; ..,.".,..,... J.U!V~ 
, 2) 'N razie JakieJkolWIek przebudowy cią~u 14 dnj pO otrZY1U'a.tUu . zawiadomi 

właściciel donlu ,vini.e).l zabe?pieczyĆ najelll:' ~'8rz,eciwjać s~e. z~iapie l?r~eznnIC'Zenia,pOs " 
com moźność użvwanJa wvna}e.tvch pOmlleSiZ; l1o!n'y~h po.mleszc~n. ~żęli t()lX?,,:a~mie ~!to
czeń i zastos0'Yuć się do odnqsny,ch zarzadzen dZl Je~o IntereSOWI. Q racJOnalnoSCil s~ 
władzy. policYJno-. b,u. dowltmeJ. " ..... ,. . '. rozst.rzy .. g. a tp=z~q r.oZlemCZYJs.:pra~y~ .. aa ... ~~.~~ .. ,.l~~~ .... , 

_ 3) Cęlem, wy~on " swych. za.r.zadzefl .. ~: ~ged. ~P~;ze~w me ~z~ .. ~ .. 't 
~,.~~~J'4~,,. <.,ow~~··~~.~ . i 



Trzec udr sÓv/·r. 
-

gf8!i'v, 3ie:mcD$ ~zeełi swabOw 
Tl"lfieh .Jd: i sam drabÓw 
,;~jlZ ~~W'a. do siebie i gaaa.: 
-~- W Niemczech straszna jest bieda. 
~~; Ii! ~.robk:u wam nie da,' .. 
\r~ęc odwiedzcie kraj swego st\siadn! 
Chociaż zaraz jedziecie, 
[Ja dOlrifidzam· wam przecie: 
Narodowość swą zmieńcie, o dz1eoi! 
Niech naj gJOx8za nieroa.ra. z was udaje 

" " ,[Szwajl·.ara, 
Belga drugi, fvruncu~ ~aś trzeci. 

f'otem jeden z was skoczy 
Gdzie poclosą go' oczy -
Aż do Rosjan stolicy nad Newę, 
Popracuje tam szczerze, 
Elektrownię odbie~ze, ~ . 
Później 2l flotą przyjedzie",~ S~!.~V!~l 

Drugi znowu biec. musi 
środko,vej aż Rusi 
ktrownię zn6w w 1\1 ~~ ~~~ie1'ze; 

Bez wielkiego zach.odu 
Ck ZŁota ~bierze, j.ak lodu, 
'Bo w pomyślność wyprawy tej wicl'Z~ 

A zaś tnzleci do Łodzi 
Niech cZem[płrędzcj uohodzi 
Elektrownią tam łódzką mech· włada; 
Choćby śmierci byl bliski 
Niechaj ~iągnie wciąż zyski, 
Taka ~ :.oja ostatnia jest rada. 
. . Gdy tę lLJOIWę $PłQkojną 

Wyrzekł Siemens przed wojnąt 
Wyjeohali wnet szwabi z BerlJna 
I z nich :Wrużdy z ochotą 

. SW4·~.2ająJ·mboq 
.' .. ' ... ·:;ZaT"~>rGbiógeazeftai.C2(yna .... 

.·.·.".:;".~·,~*\l·.~.i·dmgt ...... '. 
<>:;~i;?*;;::j)}:~:~~~.Sl~ęAS~~;dl~t> .... '. 

' ..• ::;,;~.:ti}:;·~~~\sPblei'WaiąZ . czol~al c~eka, .• 
. , . 'Wre$zcie', ujrzał. z oddali: 

Ktoś 00 niego wprost wali! 
Znajomego ~ał człowieka. 

Z całej lr!rtzyknął. więc mocy: 
,~o prJZ:YWozisz z PółnocY'? " . 
W Petersburgu jak cl.się powodzi .~. 
'-, nBoaazewicy mię z ·uUa.Bta 
;WYl'ZUci1!i basta. . i. 

BlektrO'Wlli Więo akcje mam. .. z Lodzil 
Z~~ads~d!L dzień trzeci, 
~~ dirugfSZWab.leci, 
SiemOO$oWietareanu:dowO<bl: 
~i "BóhzewicYmię.,wśclekli" 

,Zflółeb zMosk:w:yw:ywlcltli~ . . 
~lektrQwniwięc,akcje mam ... z Łodzi! 

Gdy zd't.Jlulan przyjechał, 
Stat;yPltań.z~iechwt .' . . . 
Ty1ko~kn·ąłradośnle: "H..:,1 młodZ1! 
Wybier$jcie si~ w drogę 
Bo wytrzymać nie mogę, 
,RalOOm zwa:t'ni :Q.Ojfafttę do ~zi !. .. " 

... '.. "Sf.,. (1. 
~z~ 

Pomruk kuclrł Polaków Doległy[h DOn 
!lłoD~ałami frao[ji 

Paryż. 
Zarząd Stowarzyszenia ,~France::::Polo;;; 

~neH powziął niedawno illiejatywę WiZn;iesielf. 
llia pomnika na cześć Pola i\6w, poległych pod 
'iztandarami Francji od roku 1796 d:(} 1918. 

'w tyn:. celu ZOitał zorganizowany ,odpo 
'Niedui Komitet. w które?!o: pldad weSzli: b~ 
"on rraube, konsul :JeneralllY Lasock.i oraz 
sekretarze T~owarzystw.a "France::;Pologne" pp. 
K~kie,'d.cz i Menabera. 

Ponlienio1ruy pomnik ma stanąĆ na Clnen 
tarzu w Nlontmorency, gdzie zarząd miejski 
wyznaczył joo odpowiedni teren. . 

Na pomniku z.'oataną wyryte nazwy 
miejscowości, gdzie miały n" ." ,I y~ W 

. których brali udział Polacy żołndea:lZe oraz 
imiona polskich wood.zÓw .. KOSzty wzniesienia 
pomnika mają być pokryte Ize składek dobro
wolnych, koauitet więc (adres w Pa:ry~u 5 
rue Podot de - Mauroy) ma nadzieję; że 1'0.; 

dacy z kraju, również przyczynią się do urze 
czywistnienda szlachetn,.ego i. ze wszech mi~r 
poparcia. godnego dzieŁa. Imiona ofiarodaw#ł 
cÓw". !Wstaną wydruko'fane Vi przeglt:tdzie 
"La l?ologne". S. K. 

l WanzawskiellO lwiqzh uno 
I WSZyscy ci, kt6rzy przez polski Zwi~ 

rzek lekkoatletyczny uznani zostali za Sędziów, 
względn4e sędziów ~ kandydatów) a znajdują 
się na terenie okręgu. wars~wskieg:o, zobowil\. 
zani są zrurejestrować Się 'VI kolegjum Illę/# 
datióW, W. O. Z. L. A wtęrminie do dnU 12 
bieżącego miesiąca. . . .. ~ , 

, $ędzio:wie, którzy 9bo't!ązku te,gQ nie 
wypelntą, traktowani b~dą jak()uchylaj~cy f.Ą~ 
od p elniem-a czynl1Ości sędziowskich'i jako talii 
cy na wniosek WOZLA. po~bawieni będą 
praw sędziówt przez odebranie odpowiednich 
legitym,a.cyj. 

K łktnarzerZOn~~Cb tI1 Dnnnsłe. . ' 
Czerniowieckie pisma zamieściły , on~ 

r gdaj naatępującycharakteryatycmy, ~(}ns: 
"UndeWaZuiam moje zaręczyny z patl.llą 

Febe MaLes,. poniewaZ. zł~pałem j€\ w parku 
całującą si~ z jakimś mężczyzn~". ;j aJones. 

Na djrugi dzień czytać llllOdmi było na 
tem samem miejscu n1o'we oświadczenie: 

. "PonieWld przekonałem się, iż mój sąd 
o aCende .' za.obserworwanej w parku, polega.ł 
na nieporozumieniu, odwoluję mQjeoświadeze 
nie o zerwaniu zaręczyn z panną Febe 
Ma.bes" , H. Jon~ .. 

l . "Wobec tegopowtór.oie donoszs o 
Swych z'al1."ęczynach 

Febe Mabe' i H. Jone. ... 
.~-

l\1odv nastepu~ii:l. jedna 'PO drugiej, lecz;; 
,i,'::' są do s~ebic pąd(~,bl~e. Choć mo.da. zasadni l 
t,;za nIe zmląnla Slę .luZ wprawdZIe od kilku'] 
sezonów, a lt:dntlk nawet zdaleka p()znajesi~} 
czy toaleta łcst tc.~Or()cznu. CZY z ubieg.łe~o'.·.'1 
sezonu. Li113a lJwdv jest cpraz smuklejsza l •. 
zupełnie prosta, Jl\kbv worek l dażv tylko dQU 
te~o, bv po.(,)ta.ć wydłużyć bv się wydawała;; 
większa.,.....:, 

O 11e chodZI o rodzaJ materJału to m,o#G 
dn(~ Stł". pr~cdt:~vs~vstkicl,n rv'PSy i raye, dwa 
~atunkl nlaterJnłow, ma:la.cvch Już w tkaninie 
podłużne P11Ski, które postać wydłużają. Kol~ 
ry m.odnc są: zielony. sza.rv, covercoat 1.' .bar~ 
dzo wiele czarnych. Paryż probuje wprawdzie 
propa~ovvn.ć czerwone odc.ienit~i zwłaszcza t. 
I'!'w. nweinrot", nasze panie wo a jednak ko,; .. 
sdutn ~ranatowv, w którym tak każdef"d() 
twarzy ~ jest 'przy tern dYskretny i dYitYll,®#: 
węnv. Za wsze jqszcz.e przybiera się taki koi . 
stJum czarnemi Jedwabncffil taśmami. " .. ' 

Pierwszum marzcnl(lm wiosennem kw 
dd kobiety ;icst kostitun. Sp6dnice są. znacz. 
nie krótsze, niemal tak krótkic1 jak swe~o 
czasu, gdy . dosiQ$l}Y ruUwyższe$!o szczytu 
krótkoBci. Plisowanie jest ostatnim krzykfen. 
mody. vVidać plisowan.ie wszelkief,lo rodzaju 
llietvlko 11~ sl>udnicach lecz i na żakietIWh.Za .. , 
kietv kostJum6w są albo tak krótkie, że ~ 
ledwo siegają. poniż{~j bioder • albo też dłuJlie i 
wąskie siestające do kolan, pod.ozas ~dy krół; 
kie są luźne' i 

Kołnierze aranżujesie czesto jako s~ar 
f y u!o,ioue wokc.l!{) sz;,rji~ Te) co dawnie~, n~~,' 
wano uan~iclskim żakieteln ~4 lub ~';~~lelsk~;' 
k:ostjumeln H zupełnie obecnie z:t:liiknelo:Ten:' 
rodzaj pracy iecki j stracił obecnie 'swal, 
wartość .. pal1ie chcą ż· dziś wcale ro~.~. 
wl'atenia "lnęskie$llo H.. tvlko. czerow~ 
,:kobiecoŚcią.h; dlate~ woląfratlcuskd.eJ . 
fantazyjna koatiumv. .';.' ' .. " 

I suknie nie zatracd, prostaj utUL Sa 
jednOko.lorowe i tylko barwnym efektemprZkYi.~· 
brane, albo też do kQStJUJllU nosi .się Jj~uz ę 
przystosowaną. do całości. 1)0 cza.rnvch.·sPQdni 
czek np. p. rześUczne .. , dł. uf.ti.'e, p. r.ootet SlęS!aJ .. ~c.~e ... 
aż poza talię bluzki z wzorzysteJ luo w 1?~" 
czki' crepe de chiny. Po.po,ludniowa ,su.kJila. 0 
z wełny. Rekawv sie~aJą. najczęścieJ do.poIó 
wy g6rne~o ralllieniał lecz są. także dlu,(t~ 
wa.skie. rotzSzerzroace sie dopiero przy d!~l 
00 robi wra~eenle, jak ~dyby ręka .Wyr$t8wą; 
z kielicha kwi,at6w. . , . 'i': . 

Kapelusz wiosenny jest także rozmaity
klosz utrzymaj się nadal. Widać i :napQlęon 
czarne, zielone. bronzowe grana.towe t'mi~$Z~~ 
neSlo kolora Ze słomianej borty, wvg1a.dłVąG~, 
jak: w~tna, z ~antfl.Zyjnej slo1l}.v, ma~etja~fq~ .•. 
katu l Jak: kazdeJ wiosny z leawab1u." ~riAt ,~ .. '.'." 
Jako . przy brs.pae ~. zrukn,ł zupelnie., .4.'lja~7 
miast wstą.z1d !osharOWcł fantazJe . i~rw:.~ną. 
perłowe lnotywy są, bardzo 8ZYkOlWllę .. iĄ~~~:" 
łOwne. . . .i:;:;'l 

Parasolce. l)·oz()stała rlruba. rąc~~~:: .. \::"j 
. . . P?ńczoch v sa zupełnIe' j~~~, .··tUtJC~~ "1 

CleJ clChs.'te, na lato przVf.!()towule .' Jedn. akklIł~. \;~ ... ' 
da ",słonecznei POflczochyHo; kt6rv to OlVr,,;! 
pełnie Odpowiada ol~akmeJ skórze1 aby oPa1~:'i: 
ne ramiona nie odbiJały od nÓ~ł ate os.~atn1!·l 
wy~ladłlhr lal\. .łi!ole. . ... ' .. " i ••. ~ 
. . Obcasy nie obniżyłY $le. pantofelJr~:i~'.\ 
JedIlą, lub dwoma szpaIll\!ami. ' 
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,te sume ZarZf:ldOwi Stfaiv. któ:rv f.~e J~ 
<·;op~O"wi!-nerrli Qsobami z pośród pubL i ~bJ!i' 
w~teh 1I11asta zaJmie się losem. pO.zOstałY;c} ~ 

Mac IJonald :nie wpuścił agi tatorów kOlnunistyeznych d.o J-A9ndy n u. 
drt,m. ( 

! Odnośnie do sprawy wvkluczema r. r) 
lVhln1ana i Lichtellsteina.z ~ronaradnvch od) 
czytano rOzporządzenie Województwa Łów 
~ie}:!?, na 1110CY które~o uchwała R. M .• z dnis 
29 XI u. r, zo.sta.la unie\vażnioo.a. 

LONDYN, 10. (PAT) "Diaily Mail" 
dowiaduje . się, ze rząd '. angielski, nie udzielił 

:Wizy na ,lJrzyjazd do A.nglji, członkom dele~' 

. gacji handlowej dla rokowań z Anglją Lit\vi 
nowi i sekretarzowi tejże deleg.acji Aleksan~ 
,UrowiRotsteinowi. Pismo Podkreśla~ że rza.d 

moskie'w'ski czynił wszystkie możliwe 8ta.'~'Rnia 
a 1'. v Litwinow i Rotstein ~rizę tę otrzynlali. 

Z tego powodu deleg.acja rosyjska dlo rokoti= 
wań angielsko-rosyjskich będzie w ni0dog·::>d 
nej Sytuacji, pisze dziennik, gdyż z pośród 

właściwych delegató\v, tylko jeden jej czlo::'! 

~ek włada językiem angielsldnl. 

E:rakda ~PR1 Ch.D .. i Ko!o Naroaowt" 
wys~apl1y z' wnIOskiem' nagłYm bv wezwa6' 
~a~~strat ~o ,za.skarżen}a decyzji. Wojew6dz.: ' 
twa 1 br.onlellla. stanOWIska ząJęte1!c przez RI 
dę w· te~ sprawie ,w wyższ'·ch instanciachnie
V\~ypłaca~ąc i NaJwvższe~o Trybunału i\dmil. 

crednak Mac Donald okazał się nieugięty:-

LO~D·YN. 10 4~ (1\ 'vV") Dziś przybyła 
tu dele~acJa rosyJska z Rakowskim na czele. 
Z~stał~ Ona przyjęta przez szefa Wydz. Ro-.. 
syJskie~o Forein~ Officeu. Gregore!:!o nlstracYJne~o. _ . . ',. 

'\VnioseJ..: został przyjęty jedno~łos~. 

opad lite s i na 
~~~ .. ~~=zaa~~:~~m~2*~_~.:W~~~~~~~~~~ . 

Hle~Ywałd s[~lIa VI !adlie WBUZaWlkim olSkq lacó . kę. 
Ogień karabinowy zmusza placówkę do cofnięcia się, '~ ,w Wurszawie toczyła się przez ~ead 

d~l' rOzprawa prz~ciw 26kolnunistom i komuĄ. 

WILNO 10 '4. (A W) Dzienniki wi1~ń~ c6wke ostrzelano of!niem karabinowwm. Zmu nlstkom, przewaznW ludziom' młodym, ~ 

skie donoszą że W nocy 2 6 na? bm. dokona.. SiWna Ona była do. cofnięcia si'ę w $!lab tery::: WiCik.s. ZOŚ. ci oczy~viś~ie 'żvdom i żydówkom,' <11 

nQ napadu na folwark Budiszki leżący na J)O~ torjum polskicsto.Śledztwo wykazało że Da::: skarżonym o a.g1tacJę i należen.ie dQ pardi kd 

graniczu. 'Polsko 1ite~sk!m, W pOwiecIe troc~ rUlet Jest dziełem band litewskich ~rasują:: 111unistycznd ,,-. która z;a.kończvla 'sie sikazaJ 

kim .. s;fdzle kwateruJe placówka polska. ,Pla.. ,-"ch na pOJ;!ra~iczu.' nielll 22 oskarzonvch na twierdze lub Cd:eźkic1 

___ ~~ •. ~~_.mi ___ a~a~_~mU~ ___ WD~~_~.!_~-~~!. :~~~~~~
 w~tie~eod~h~aroku~

61~Po~~ 

,REJTERADA' SOWIETóW.. ,lJstawę przyjęto w 2 i 3 czytamu. taniu w"y7oku jeden z naJsurr---,·,l -~~:.t'17iOn.ycb) 

~IEDEN, 10~ (PAT) "N~ue ,Freie Pres:: Po referacie posła' Szydlowskiego przy1l# ni.e jaki Cy.terszPiler,. zu.chwale wYkrzvknąĄ. . 

$e" dOno~i zPiółro:grod,u,że wtamtepzym ję.to w 2 i 3 czytaniu ustawę o' ratyfik:.tcji "Komedja skońlCiZona f"~ a po tym cynic;mymł 

Sowiecie ZirioTr.i~wi'wygłosil mowę, w kt&.' traktatu hanąl!owego z Finlandją· okrzyku. wszyscy osadzeni 7..tlClZleli .śi»ewa~ 

,rej z8przeczył j;)0glpskom,jakoby ROSja chcia Poseł Rabski przemawialw sp,rawie na .,internacjonał" komunistyczny, a :'f·.;ailisęl 

ł~ wypowiedzi~cRumunji wojnę z POWOd~1 głości wniosku zwiąlZku ludowo-.;....narodolWego dz,iowie,a.ni pol:kda·nie zareajto"ival1 na to~ za~ 

.', Be.~arrłlbji, ' \\T sprawie reformy ustawy o kasach chory .. ;h~ sądzeniprzestępcv tak się rozzuchwalili,' zJ 
:';lówca Plodniósl~ że ustawa ta ,domaga się pOczęli wnosąćokrzvki na CZ1ęśćLenina i 

bezw'zględnej reformy, gdyżwśró~ klasy praTrOtcki.ego. ta. przyłaczvłasie d; o' nich i częś.·~' ". 
~~ującej, dają się słyszeć ostre' sprzeciwy. publiczności (OCZYWiście żydowskiej)~' kt6t!· 

Sz,czególnie krzywdz,ącym,.c4ągnął mówca, następnie· wolno pusziczonozsali Ct). Adwd 

Htał się monopol kasy terytor;a1nej dla prlllll kaci Duracz, ,Dabrowski i ~hniarowski PTZecł 

cowników. umysłowych, któr:zy· pl,a:cą za pOe' cały czas śpiewu stali, przvczern Duracz" ści 
zóropieki lekarSkiej. Idea kasy chorych. jest skał ze. współczuciem ręce <>s,odzonych~': ; 

,W ,ODPOWIEDZI SOWIECKIM 
PRETENSJOM, 

, .' . BUKARESZT, 10. '(PAT) Z oka,zjl 

~tej .rocznicy pir'zylączenia Besar,abji do 
~:&9Jii"munji, odbyła się ~v dpią 9 kwietnia 'W 

, '. ~iszynto,viewieIk a . urocz;ystość z udziałem, 
':~. '. przedatawi""ieH rumuńskich., ----0--

u. 
WARSZAWA, 10. (PAT) Na dzi~i'~J~ 

s:zemposiedze.niu sejmu pq odczytaruu .sze_ 

. ,". reguinterp'elacyj,· izba' załatwiła w l-szemczy 
tamu projekt .. ustawy o monopolu. spirytuso~ 
"Wem, , orazpro,iekt ustawy·'kamo....:-skarbowej: 

Poseł. Zdziech6IWski . vi referacie o, ustawie 
·tipow\~Żn1ającej rząd do zabezp:eczenia i uźy 

cia PQżyczki, zaciągniętej' u ,rządu francuskie::: 
g<xpodniósł, iż ,pożyczka. ta jest dalszym 

',cią~em, aktu.PlrZYjąźni i·wsp6łcmiałania: spl:'Z~ 

:.mi,r~Op,ejFrancji.Wobec .tego pomoc ta prz17 

.; j.ęta .jest . z 'wdzięczllością.. " 
, Ustruwę przyjęto w'2--giem czytaniu. 

/Wzniosłą, . ale walcżymy przeciw., . wadliwej , ą. 

ustf:lwie, która lekceważy d<>ł~i,~'~f~nie, in~ Potem jeszcz~ w Citl2U .. dwóch J!o{ł~ 

nychnarod6w~\ ' .', '.,.. .. G.;·;"':y'" !~~, .'. az" cl° ~rzypyciakaręt1ci.wiezie!l~ę}~. ~s8:,,~~~ 
. , ,W iplie;ru;1emg~os'Owatliu':l1a:głJo§ć w:niQisl, komunlśClWyśplewvwa:1l'bołszewa~'eple§n. 

sku przyJęto163gł08~i p~:~oi~ 134. , obficie raczv1J się przekąs~amł ",.:.,~ " 

,N ast~p,ne p'o~ed2enięi\'~:~~j;1~t~(),;- o goCh:.· '. . Tltttietwykła. '. wprQstnieb'ywala 'vj, 

~ l~ei ipół{rano. i, ... :~\. ',' I • aziejao~sadownictw~ " p()lskie~o·' skandaliczn~ i 

\ . X ~.,/i, hisłor.ja Oburzyła \ do i4łębi obecnych na sal;"" , 

):,,' ; . . prawchiwych obywateli połskiJch, którzY ni~ 

',e~ li D10j(li zrozun1ieć,"!dlaczefto ani sad,~ po1icis 
. (I"'> "i~",: . nie zarea~owały'i dopuściły do tak siolllotJJ 

---.. :,~:'tr. r,i l 

......... , .nej' profanacji sądu polskieR:o. " 

Posiedzenie WCZOraJsze.'n:ace~o,wanę ltv,:' '. .' 
lo powa~ą, za.wierająccałv szeręft:wa.żn~ch '~~~~~e!!!!!!!!! __ !.' __________ • 

spraw. Na samym począktu,/prze::wodnlczaCY , 

dr; Garliński w" krótkich lecz:s~~dęc~;tl:vchsto::: N a r!fity 'Ce' oy J"ak za gołóu,k'A 
wach oddal hołd .ofiarom p.~~Wll@~ą.; Mol~ .. .. fA. ..' II1IIII1II .'. . . . ·,,,t ~\ 

~lvm na1Josterunku strażak~ ,:'Rata, . ieJ- Wielkiwybórmaterjał6w oamskich'j rn~$kicb r 

ska. uczciładzielnvch s~ra~aków P!ZCZ 'P?W::: oraZ kap. obrus6\\'!. firanek. ręczników". prześc!ęra J 
.stanie. Radny \Volczvnski wystąpilz .wnl0s~ deli. towaróW bieliil1ial1~ch. Nads~edf śWiety trans ..... 

kieIn, w którYlnżądal '?kazania 'pom~y "ro- port jed\iJsbl:. Crepe, . Cbarmeus8:, Crepe de chfne 

dzinonl poległych, co tez Rada ucpwahla: wy~ Crep e >Marocain. talta i fular. ' 

. ,:Poseł KlQzicki referowalustawę o raty~ 
fiką;cji ~ tr~tatu, . handlowego z Wielką ~ry:r: 

.' t9.nją;,z~n,a,czając~że traktat tpn opr6cz. zna 

,:,"OZ'eniS: haudlowego 'ma: dla. Polski duże .Ż~ 

" . . .. !,ptołityczne,· ja~o świadectwo utrwa~a~ 
·~1,"YchstOS~nk.sw z Wielką BrytanJtl. 

nosząc llastcpująca chwałe.: l)\VzttaćudztałW , ... , .. ' ł' ", •• p '"~ .. , .... ' ..... , ">~r' .. 

.. !r~~~~M!~:l~~tl!iP!i~j~~ D:' '. r··!J .WÓICZD. ni: ... t<! 
zostabtm rodzillomwz~l.ędnle ,'~ fundusz u;. . '. . U . pr.waY)f.o.,~~~,~.'i'i . 

bezpleczenio\vy dl~ st~azak~w l 3) przekaza.c 'ł· .' .,1509 .,' J! 'i ...... . 

.. 
I I tuj 

,.R1\DIO .. Cł\PILLtt'l'oł>uązado :ty.ciaoP1.1tńarle cebulki, \1I1yw?luje 

zadziwiająco s~ybko . bUjny porost włosbm l br~j. usuwa. lupleżi 

aneIn.lę cebulek. Donatycia u: I,Lipińskiego, Piotrl{owska EC; 

Rzepkoroicza. Na\11rołt17;B~ Pl1ea, (iórny R)uelq Bpsteilla, R~goW 

ska 5". Kal1ana, Konsta.nt~nb'Wska 50; Wollmana, Zawadzka 1.2; 

~erm~lina,PiotrkoVJska '11; Szna;dera,. Plotrltowske 161 innych. 

:tr .. ir..,.m ... ż.e. ś .. rodki .. Od.FIEGÓW. I pr~e(.;ucloWnieW)bJe1aj~~e pleĆ .-/ 

,,,TEATRl\L" i ~ETERNA". HurtoWo: Warszawa, Grz:ybo~slia 

.. 24: m. 19 1019-J:= 
, :::;;. ;.::;;::~ 

z ~kłdw., l~, obiJ.w 

'Sk ór'zan o-Gal anteryj nych 
~.kii o~zczyński 

Łódź, uj. Główwn2 .M u" 
Poleca:WALI2.Y, l, Gl<JL" cLE SAKlE v,' KI DAMSKIE 

Tf:k. H:'Z~:i ! ~;:Bkw() aże. 1363 .. 1 

f'(anen~i SkOf0cln:. dy . 
Sl:ln,d;,;lki ·Bucilt} (lzieClOne 

Pantotfe lokSUSO\\Je 
Panto lfedomowe 
. (me dl.' le Parysl{ie) 

Pole(1a~ F~d.II',.1i'J a Obuwia 
".allowa. • (róg " Nowo· 

ejs.Kiej) Sp! zedaż oetaltrZflEl 
hurtOWa. \!l soboty sk!e:p 

otWarty. . 

'" ~. ~ 



Na. ·11nstracył naszeiJ wldtztm'Y' n()we~ pos1a, 'pc:At] 
_iego w Pa.a:yltJuJ p. Chla,powski.e,go z tns1żonką" na. 
'dworcu ko]ejow.W\ PWJl"ll~~ ~ p~~yiby~u 9'0 f\t~ 
,nl~ , 

'G'liZ/i(miliidI8.r.*!\W"~i;;';;~ •. ~ .. )m~IJi'll\I.",·~ .... ~ 

-
Niesłychanas::,nHlYH1IH h katy. 
(k) . ,){uder Poznański" . donosi z Bydlll 

fOIłZC"Y, że wczoraj po plCłudniu gromada· 
-Nl.~~:OW hakatystów ·wwinęła doopieczęto 

~fł<llok.Dęuts,chtum$bund~ zer 
~~~lle;:o,oc~:em ()p~wa4t lokal i za

.' ... ,.' ..... ,.się .wll'im. Jak\} llmcjator.a 

ktnne·.J.ty osobił\te, wystawione~;t naz;visko 
P. tra Dl1tkicwicza i obra.zek Chrystusa w 
t;ronie uczniów. Anondmowy autor zwraca doj\': 
kumenty i . obrazek, przyznając si~ r6~no~zc~ 
nic do licznych kradzieży. Ostatnfpa za.s UZlęIQ 
telnu obrazkowi tak go wzruszyła, że posta.nQ 
wił nigdy już więcej nie kr~ść. S!ma. Op?:: . 
\vieść zbłąkanegtO człowieka Jest Dleznllerrnc 
,\yzruSzajaca i jako ciekaw~r 1 rzadki dokll 
men.t przechowana w archiwunl policji .. 

Jiwarcia SarłH)f(lgu kroI. I\t 

(k) Czlonkówie ścisłego KOlnitetu odbu 
dowy katedryi grobów królewskich na Wa
welu dokonali otwarcia metalowej trumny 
1\;larji Ludwiki Gonzagi1 ma.łżl()nk~ dwóch z. 
rzędu' braci Wazó,v., Władysława IV i Jana 
Kazimierza. Po otwarciu wieka pierwszej trum 
ny, złożonej z podłużnych płyt miedzianych 
l~rubo pol!)rc brzanych, dostano się do trumny 
drewnman.::.j, w której złożona. była trzecia trum 
au cynowa. p.C) odkrYCiu wieka pt'zedetavliła. 
oię OC2Qm obecnych leżąca postać królowej. 
N a czaszce szkieletu spoczywała korona król. 

Typ doroŻ'L. 

(k) M~.gistrat ustalił tyr> dorożek samo
chodowych w WarSzawie, przyjmując jako Za 
sadę typ samochodu landaulet o granatowym 
kolorze karo$erji i jrafonobroDlZowym kol()rze 
kół. Umundurowanie aŻ'O,ferów ustalono w 
kolorze ciemno szarym, czapka maciejówka. 
Nowouruchomione dorożki winny odpOWia
dać temu typoWi od dnia ich w),"'Puszczenda na 
ulicę miasta, natomiast dorożki już kurSujące 
muszal być odpbwiednio przerobione od pierw 
szego ich remontu, w każdym razie nie p6ź~ 
niej jak do: dn.f ~.' stycznia 19~~ 

Urdery pań&'łw l borc~ycb na 
.. ', HarOllowy. w'Ymieriiają . posła ,ze zjednoozienia 

Q1c~tnJ,eQJitle~~ . w sejmie "pulkownika'~ Graebe, 
namawiał do wtargnięcia do lokalu i (»"I . (k) B. pUłkownik wojsk rosyjskich p. 

"wiadczy!, że 'odpowiedzialniość za to bierze. Mieczysław 'Vardecki wy;~:t(.1sował do prezesa 
114 Siebie. . ' rady ministrów list 7 w którym zazn,a,cza, iż 
. ... J...... 'i nie mając moŻ{.fO§ci zapisania eię na. akcje Ban 

Orgamzar Ja "ezo rneJ maS,., ku Polskieg·o, posyła Swoje dawne ordery Skal' 
bowi Na;rodoWęI1lu, aby choć trochę złota, sre
bra i boon .... ,.12:.· p,· ... prz .. ysporzyć Skarbow.i Narodo
wemu. O~ta.~~dawca. mniema., iż powinni to 
uc;zynić ws~yscy emeryci tak wojskOwi jak i 
cywilni .patJ.stw zaborczych, których ordery 
nie mogą, ... '. . ważan.e za milEJ: pamiątkę, a 
widok ich .igd;y Me da im takiego zadow()l~ 
uia jak. r<nk:wit Ojczyzny. 

(k)Po1Wia W Kra.kowie wykryła szajkę 
b+łilftol"l.t'OT·n. •. . która pod nazwą "czarnej ma~ 

,Q.Q.~()l1~łą, 4Zwłamań f kraaaieży. Członko 
.. ~,e1iipecjalne legit)1ll)Acje i pozo" 

. 'kontak;ą~e. ~·.ood.zialąmi organizacji 
ttm!l\TOł1 xniasta.{3h. .j Na . czele . bandy stali: 

\·~;i:~~~~~~'~,. R~~ży.cha ,:1 • Mieczyslaw. . Walew$ 
otazzlUlna ~ło~iejka Sabudo

. 9'!W1.1ł2::.KU· z;aresztQWanie~hę.noy, a:re~ 
l'ń,run;t82., SZetret;'~serów,' . 

(ky Do Utrzęduśl~czego poU.cjiweLWO' 
,,~ Dads~e<U 1i:st>! 1tt6ryj~st w swQim,r,~aju 
't>i4tYm ~kietn. W liście tym .. ,znalezi011X)do-

Zł' łakł\~!j8C zone przez zwler!ęt f' • 
~. I 

(k) WZmysl6wce, powiat Łańcut w le~ 
sie ~lazł praktykant leśnyszcza\tki zwłok 
lu&kich. Szczątki te zoSta.ły przez zwierzynę 
"leśllt\ tak na twarzy, jak. i na calem ciele po
eryzionę, takt ż6.ruernożla:wośoia bylo agnosko 

wac denata, Z całego ciała t",:zostala tylko 
lnałll część! tuIowia bez lewej ręki, przylegają 
c,a do zienli, L'ązta ciała bez kości. Z· glo
wv trzvmaht ~lę czaszka na krę,gosłupie, a na 
k('~ńcz::nach nóg vtisiały strzępki szmat. 

P. I'fenrvl5: Korab~ł~uchnrski.. dal·w 
"Rze. cl;v.r."oąI:)Ol.it~.I" barwneobra1.k1 zŻYcIa 
dzisiejszej .Frl:lucJi. 

Oto !la 11111t;hcj prtJ\vincJi f"f\1"('uskiej 
jacyś niezwvkli ludzie rozbili namiot i Sprze~ 
d~l\vali różne drobiaz~i po bł.lrdzo niskiej .ce-. 
nie. Przy sprzeda.\vaniu zn~aduja, rozmawiaj~ 
du\vciokuja a OrYlU \vśród .nich dzierży kobie~ 
ta w 2.Iotvch bitlokIach - tvp peter;s'~ul'skięj\': 
studentki.. . .'" 

_. Sprzedajem v tanio. walczvmv z dro 
żyznq, nie jesteśInv, jak:rząd p. Poinc.are i 
Cheron... ., ' 

I tttk a~itacJa polItyczna. ostrożnie. 
mimochodmn dQdatku l)rzł··dtl1iotvsprz~ 
dawana bvlv w jakieś odezwY.'>j 

\V prowincJi fiaute Savoie bvł apt~. ,li 

karz~ et) to bardzu blni(~ sprzedawał kokainę a zn' darlUO rOzda\vał lekarstwa przeciw dzie. 
cium~ Podobpo t)rzv\"'ieżli mu te środki iaQVś 
(Ibcv ltu.ł,z.ie sowiC!ic n,a~r(Jdzili pieniedzPlj. 
Z~t rozt)!:r.;:;strJ1:cnhlnie miedzy ludźmi. 

Z Bretanji nadeszła.. wiadomość. że ja~ 
cvś Zanl0:lUl ludzie we własnvc.h. automo~ 
lach jeldzili po pro\vincji i wstc:puJac doza; ., 
moznidszvch włościan proponowali sP+ZQdaż 
palistwowvch ob lis;!acJi, twiel"dzllc". że·: 
franCUCJki z,de,cvdował na spadek Ira .... 
wiqc korzvsttlie jest kupt1wać papi.ery za~a,. 
niczne. 1 takie akcje aprzeW\1 . ~ 

l ~ wa i. . . j 

Ob:ia\vów t,,~ch we Ęrandi był~ bardzo ,I 
wiele, V .. Si: v8tkie tlchodztłv bezkatDle.·! 

wUkom, m~t~l,;~vr:tZCC~~di~==l 
\v ostatni. obronne. S:l 

Jak szaf· Qlabinetu francu&ki~..~ 
l'l0 ministra spraw wewnetrulvch:j~ 

...Otwieramv wielkie 'Polowanie tlt\wi1ki
d
··, :;:1 

po wsiach i na ~: I wstrzvmulemv '.. ~ ,.,.~ 
pływ llO\~'bch. M wc Sprllw ZaJ;!r~ ,11 
czn

d
· vd"'ch za rOniłjokkon~ulatot{l w

k
· Vdń~··~i~,,~ .• , .•. 'j ..•. 

po anvm rosy ,"im 1 ruem1ec im: 2IIwS,&I"o{1 . 
to dobre :na poczatek". . .~.:..:~:; 
, I tak powiada P. o WVDlJS..u .":1 
tępienia wilków: . . ... '.,) 

.,.,r!'vdziell milnał i odstawiorlo nierW:~~:;IJ 
parŁJe indesirable\,w do w~lchodniej $!ramc)".'.,. 
Oczvw.iście pistna leweQo obozu zamanifes~> 
wały ~łO~ll.O sweobynellie... ' '. . 'ii 

- Gościnna Francja. l)lsalv te dzdeml1' 
ki, wvpe~za tych, ktÓrzy szUkaJacllleb:a,'l1~. 
jej zienl1 ach $ przynosząc nem zasob:y~\, 
kUltury i pracv... '. ~.'<' 
'.. Dla tych zaślepi~vch d.e1l}a~0I6J1 .L'.t.'f 
cia. zwyciężyWSZY D.a placu bol~;vi ,~!ę; da, zwyciężyć i wyjałowić tej pekoo ... ;: ~. 
cyJacie usuwając się . pOkornie .. .prZed tt~ 
nym pochodem wsch lich wilków ..• " 

-Co to za w' ? - Chvba zbyteczne;! 
pytanie. Tvle ich w Polsce na kai dym , b~~ " 
dym· kroku ... 

--C_d_"""", 

:=~~~~~~~~~~~~~~~~ (',;zl, 

sięspac, cały przemi~ się w n!ech~l;~~~1 ':ANTONI CZECHow l)j·akle od~br8:ł pm wykształcenie? ' 
- . Żadne. U llaS nie· potrzeba wykształ 

';'an.iJa·.- krótko odpowiedział PereklaK.ilin. -
~ -4 gdzie· lilę to pan nauczył pisać 
porzĄdnie? 

~ZJk'nil •• 

w wigilję Boźego Narodzeruia sekretarz 
;kIol~alny Efim Tomicz· Perekladin położył 
fłię epJć. obl'llliŻony i zmartwio-ny - Odczep; 
łię odemnie, ty czaroWlJlicol - WIDZasnął ze 
Jloścb, na 'onę,. kiedy. pytała go, dlaczego 
taki pooUrry. Powodem tego było. źe tyIlro co 
~cil 1;. zębraIli~ gdzie m6wion!O,; wiele ni~ 
,rzyjemnych i obraźliwych dla niego rz~zy. Z 
foc. zątku m., Ówisono o PO .. i;ytku . vry. kształc . .ema 

," bg6łUt potem zaś iDlielZltlacznie prźesz1i .60 ocet: 
4lY wykształcenia słuźących .kolegów, przyJII 
.em WYśtn.iews.no Się także z llizkiego sta.-= 
au OISwi9:ty. I tu, jak to się dzieje 'we \Vszyab 
Uch !IOtYJskieh towaf2ystwacn. ' 
)rzeSdi . od ogólnych spraw do osobistych. 

- Weźmy n. p. pana, Efimie 
pa zwr6cil,,$i~ .dQ.Petrkłądina jeden 
)..... i_ ~~. Pl'ZY~aita ·1tAflo~· .. 

~ PrzylWyklem. Prź~ czterdzieści lat 
Służby morna!Ulbyć wprawę... Z początku, 
tonzeczywi'ŚCie by~ol trudJoo, robiło $ic; blę.dy. 
aleplOtem ~przywykło się... i dobrze.... ' 

- A znaki pisa.rskie ? 
- I do znaków pisarskich też... Daję 

je dobrze 
- Hm! - Z'D.lieszał się młody. - Tak, 

ale przyz\vyczajenie, to jeszcze n1.ało, że pan 
dobrze daje znaki pisarskie ... to mało! Trzeba 
je dawać umiejętnie! Daje pan znak zapyta.. 
ni s, to powinien pan wiedzieć dlaczego go pal' 
daje .. .! A to pallskie nieumiejętne ... pisan~e ; 
grosza \varte. To machinulna re bota i ni, 
vYięcej. 

Perekładin 

. - "Słurż!yłem czterdzieŚCI lat-~Y~',:e(i' 
-rukt. me nazwał mnie głupcem, a tu, w~ą#Sł., 
g~ jacy .. krytyoy maleź1i li~I Nieumf.ec~~Ji.'.~t 
.Machi~ :robota ... A" żeby clę licho W~lę~O: 
A przecież \viemmoże jeSzcze więcej od .Cł~, ~ 
bie, choć nie byłem. w twoich unhversyte~:~)'~'~~i 

. ~ylawszy tak pod adresellllq'YtY.,:,"l 
wSzystku,~ znane sobie obelgi i okryw~śię,; 
ko.łdrą~ Perekładin zaczął uspokaja.ó aię.. . . 

"Ji8. wiem... rozumiem &ię na tem.··· ........ 
myślał zaSypiając. - Nie' dam tsm dwukr~~~ 
ka, gdZie potn::eblly przeoinek. tak, . ~fl1" 
tak. młod2ieńcz~. N njpier,v trzeba pOŹy(1,.;!r 
słuj:yćt a 9$ł,dzi,ć sts:.rych •• !'ł . '" ..... 

W .. zaI~niętych ()cze.ChU&YP1Qj,ce~ 
l!erekladir,.at z tłum ciemnych uśmiec .' 
jących ob jak meteorOil 

gnisty trzeci i wkr6t 
ce bez rozściel~ląOł 
się przed pokryła się z:b~ 
tym tluu:.eIL. ntt7~.cinkÓW..:'tl 

<p. c. n." 



z z ł~, ł~ 
W środę dnia 

swycb obowiazków: 

ś. t p . l ,. .. nieSlral~ośt. ' 
. Jezeh gdzIe w okohcy Łodzi znajdzie "i 

się kawałek "E~pre'su4', to nawet mało sp~ .~ 
strzeg~wczy CZ!I.()lwiek łatwo zauważy~ że nk 
którzy nieml'Y.gą... strawić l?ęstki odś1iwki . 
kiedy sam ,,.Express" nie mote znowu strawie' 
p. Cabanka. 

Wawrzyniec I{amlński Naczę!nikV~g(J cdcl{:i'~~~ D, uh I" ;I.ii.~ G~; L1 25. 

Ludwik "Bogus toporni~ 

f{lemensWasserling ,." ,. te" .. ,.. 2-

Czy to dla tego, że nie. jest on kaszel;, 
~Y'. jako I?rez~s tow. ,,&ozwój'\ czy dla tego. 
lZ .w. o~ohcy JeN~ sklepu, żaden "neutralny':' 
~1 'tPost~owy luter.es utrzymać się nie moll' 
ze. -. dośc, że od chwili, kiedy p. Cabanek 

" ~zy~a.ł k~r~, za rytualną. "zbrodnię" lliepo:: 
~l~danla cennIka, W dzienniku t,Z pod Dyszkh' 
na'\ pnnuje wielki "jubel" ;,szrajbHngełe
BZy" pocąijię a pis:::t, i odbyWają się· ra~ne 
tań:ce ~w. Wita, któ~e od czasu' zmiany na:: 
ZWlsk l przedłuterua swo~ch . zbyt· krótkich 
~~6wek, - zastąpiły, starodawny mazeł 

Oz:y skład' sukna, z którego p. t. "Es:s:: 
pressu ~zerpie swoje sok,i ży,votne -' ma 
~szystklecen~iki w porz~diku - też' jest 
'JeSzcz~ . py~Qme, Vf każ~ym razie nie' ulega 
najmn1e]szeJ wątphWOŚCI,. ze tysiące rodak6w 
~daktor6w z . "ExWesu" zoetałoSkazanych 
nIe .za brak cennika lecz za zwy-czajną lichr: 
wę ~ kiedy p . . Cabanek . jedynie za tego ro~ 
dzaJu ~~lą nieformalność -:- niema więc 
potrz~hy;tw\dnoSić takieg:ogewałtu, . <łh taką 
drobnQStkę, ~ o ile. oczywiście nie chodziło 
by .tuo.t~bntldyczną zasadę usunięcia wszei::! 
kiemis;pcaobami" gOdia: i niewygodnego konku::: 
renta' dra \vybranego narodu. '. 

-V 2 !a l1 óarl'y}t, 
Piątek dnIa 11 ~:wietnul. ~eona J,i. 

-- ~~ idowisłuil. . 
Tcealr 1&11~hdd «(.,;eaieltltP';";;;j (:~} 
Dziś :, Ch1:Y sel' de w grze" 
lotro pp. , Wesele", wiecz .,Gdy serc€. w gr2t.. 
l'~ałr l?opuBarny (Uarodowe. tS) 
Dzil3 uOałganierz par) $kjH 

. Jutro po pot nObrc>na C.2:ęstochowt' 'Wiec:zo, 
rem 'lGałganif\rz paryskila 
f'UharmonjatOzlelna ~O)· - -
~",tI...ln'1au (Przejazd n 
Po południu "Z krąju .. krwi! lez'r 
WłflCz(;tem "Tragedja podlotka' 
!I\'PC;iUio~(l'c.u{l)IQ r1\O'llli.si~e C~. 
.. Tragiczna smierć MessaHny '. 
,,!?t;lI;;t\'nu hu:~iaZ(l ::!) 

"Ody kurtync zap ~dnieG. 
~~, ~Ht\ .. Kh',(jJ (PiotrkoWska7~) 
ttJego t:;;Y oht\ ry" 

'. KhH:lł t pC-łIt.;~Aełni PI"taG.F-ani!il;';.. ",,,,.)ech 
.Z t} s:ą<.: Ul ... I.; dn<::i nocy" . 
~ ~łl~~.tQgl"~f 04wiatflWlUl{RokicltisF S:zJ 

, .'\Al s~p.(jn:~~h·nte. wia~ialnego wtogan 

'~datlOp:~~$ci ~]~eżące . 
I i, ;'i-n ,t~. ~ 1lZ,~' ~,.taI~,~~~~!!I!:..'!!!~.",,!!!!!!\ 

. - . ,ipóbytu. MInistra. ' 
. , . 'IV' .driju~ozorajszym z okazji pobytu 

:fi L<?dzlZ:ł.OZ~~,ka;rty wizytowe \v P.rezyillu.ln 
.i\la~lSt~~tu .l'V~.t~);1~ter Przemysłu i Handlu, inż. 
,Józef K.-led:rOl~ l D.vrektor De1)artamentu Prze 
·'lUyslu lłłandlu, lnż. JuIjan Dąbrowski. 

.. . • -- W parku PoniatoW8kiegobędzie mle 
czar1U2. '. 

, Wc~()raj odbył ~~~ w magistracie ustlly 
prz~targ . na utrzymlan.~e w' obecnym sez'Jllle 
letnim . mlecz:.l~niw parku Poniatowsk~ego. 

'NaJwyższ~ sumę ofiatt:Jwał SZtlluawski, 
a m ialIl!o'wicie -4025 złotych ~ 10 proc. od 
targu brutto, ,podczas urządzanych w ptlrku. 

. rozrywek i zabaw. . 
. • Wydzia! gospod'arczy maf?!13tl'o,ttl posta~ 
nowlł wszelkIe. wpływy z wydzierżawionej 
mle~zarni przeznaczyć, zg·odnie z uchwalą 
UUl.~stratu na da1szy l'o~wói plantacji w p~r 

W zmórl,ch trac1my dzielnych opowiązkowyc:b i zaWS1:e l'1"zykladelll śmiecąc~ch Or~hÓW 
o ld6ry~h pamięć po wszę czasy w sercach' naszych za(:hoW~my. Cześć Ich pamięci I 

Zarząd i Komenda Łódlk loi Straży Ogniował OchotniQZBi. 
.; ~ab?Żer'lstwo ŹlaI?Znę. za spokój dusz bohaterstlw zmarłych odpraWione zostanie m kated .. 

rZfl S,~. StanlslaWa Kosttu ViI sobQtęc:lnia 12 P. m. o j:)odzmie 10 ej nmo, 
Członkowie Straźy Ogniowej zbt~rają się na pogrzeb w sobotę dnia 12 b 111 o godz 5-ej 

po POłudniu "w V oddZIale 'iti Ul drużynie przy ul. Emilji 5, ~. 15'69-1 

t j U tram aj r 
Wczoraj zgodnie z zap0iWie,dzlą odbyła 

się konferencja w sprawie zlikwidowania zac::' 
tu,rgu z tram.wajarzami. 

II1II 

czyć" ze sto miljar(łamł&ficytu'l muslutw~ 
rzyć fundusz inwestycy~,ny. .' " 

PrzedstaJwiciele praoowuików podjtrzy.:. 
lnywali swe. żąda.nia, które zdaniem. ich S" 
min~alne dla QSi~gnięcl·a równowa.g.i budżet 
toweJ .. Po.Od~Y.ClU .~~ nwrad pracownicy, 
tramWajOWI oswla.dczyh, IŻ przedstawia 'W~ 
l~ooki dyrekcji na o;g6lnemzebraniu, . które 
z!ll,decyd'Uje o dalszej Itlikcji. ' 

W kooferencji brali udzi>al z ramienia. 
dyrekcji pp .. Ring i Dąbrowski, delegaci zwi~ 
złu tramwajarzy, oraz inSpektor pracy p. 
Wyźyk'O'wski.· Na wstępie p. Ring: imieniem 
dYrekcji złożył sprawozdanie lZ· posiedzenia 
rady zarządza~lącej,,,kt6ra przyznała pracowni 
kom najniżs.zych k,ategorH 25 proc., a na,j::~ 
wyższych - 15 proc. podwyżki. 

Refe,rent oświadczyłt . iż jest tQ osta~ 
i:ecznat decyzja d\ylrekcji~ która m,usi się li:: 

.. Jak się dlolWiadujemy, WIększość tram 
waJBJrzy jest za przyj ęąiem tycł\ Wa:mnk~l 
wobec czeg,Q zatarg· z(J$tanię z1ikwido~ 
ny. (bip) 

. .:.:!m&i!\~IIliII. iIIiI!IIIlIl ___ wa;--__ .. __ .. '.iIIIUd&III~------u .... ----------, ... '.[ --_ .. 

katuje soj'ązonę. 
':JSEL .. 'f OWARZYSZ" PUDLARZ·ZNEOA SIE .. :Pl1BLICZNIE .. N!A1> •.. sWĄ:;'siMfĄ! 

ór sel, 
. TOWARZYSZKĄ.~YCIA. '.... .,' t. . ..•. ' ..• Ii 

. .' . . . . . . . ." '\fI .... ..' . 
1 •• 1Vlieszkańcy. domu P'!?iv. ul. Piotrk?w: wta1'~aJswe;nra&tv~inkwizycvjnę'~~~ 

SAle] Nr. 207 nIejednokrotnIe słyszeli Jęk1 sto stosowane w ~oliSZudOtn()wem.:M~_An~ 
dobywaJące się z mieszkania, ~t6re zajmuJecy. domu zew~Jll§duna szacuneK: .. dlac~citl, 
paf.1 poseł Pudlarz ~e swą, rOdzIną,. Chociaż. ~()dne~o.:niet'VkaJnego. towarzY6~posla . ~ 
bYłO to, 'RubHc;wą· taJemnicą że leki te .oz:na~ S,kupieniu ducha;' przy.,glądali' s~ ze· swych'; 
czahl l=!rol~tarJ~cki system wychowania. dOlnq:;! okien'· krwawemu . widowisku. Dopiero""'!»:' 
we~o, Jakle p. poseł w st.anIę . trochę chwif3J::: wienprzechodza:cyofioor zwabiony Z ulicy,' 
nym stos.o,vał wqbec sweJpolowicv.jed~1.akżc ję~ami. ka.to:wanej strutlią.l w obliOnie 'berztbron-~ 
ze wZl<lędu na nIetykalność p oselsk d': nikt :nie!,.-"' neJ ·Żouv pan.a lJoSlta. Lecz . poham(}waó. lla~ 
smię.ł inge~'ować i s~an~ćfw obronie 'biednej' posłfl było. trudno i ten . począł obrzuc;~inter~; 
koblety, 'traktowanej przez meża.~posła~.~ło::: w\3U.tUiace20 stekiem obelg i wybOrow~o1 
szące~o .. zasady ~.woln.ości. równości i bratel'::: srownikatowarzvs~ów~socdalist6w'9 wobec e;ze..i 
stwa'\gorzel. od zwierze,cia.. donlowe,go,,;· . ~ go oficer~ve?=wałpomocy przechodząąellopąt:". 

J ednfł.kze pan poseł nle zadawa1rnI1alsle trolu pollcyJne~o.W ()Ibelc;le~itym acJi Pose1.' 
tortul'OWan1eIll żony wzamknietvtD. mie9zika~ skiej1)~Pt1d1arza, pa.trol. o~ranicz;vł sie jedy, 

'mu, lecz przeniósł te aV\,:al1tury ~a. wi.. nic do sn.isan,ia protokulu i pozostawił be?~ 
'V dok publiczny. . .' . . bezblłollną" kobietę na łasce brutalne~{r 

Oto pewne~o dnia. ściagI!4.ł swą polO::: męża~ i 
wice. na podw6rze, i na forum publicmelU po- ' 

.... 'ifIl;m;II~.ila~w..~~.IlI"f __ II!III!!II~~.l __ &U ___ .... mps •• '·· ..• 1 I\IlIdN_~.ł __ ..... _ .. ~ 

, kach miejskich, a nie przekazywano je kasie Iodzi. ~apPrty Qozorów>sanitarnycli W't:~ 5;.;:;~i 
miejskiej. (hip) ws~azuJąt że, chorrzyna'tyf~sl plami~tY.:W:f,pe \;:~fę 

t 

P 
11-.... b t· . 'dnIe otoczen1e \ rekrutowah· .s~ę 'Prze~a' , . ~.' 

.....;.. o~oc D'QzrQ ~ llYm... '. osób, mających styczność ze SZUltiłłUtii.,I> " 
W zWlązku z akCją m.aglstratu Tha -r;zecz l' to handlarzy podwórzowych, practT,iącygl1:,>W: 

_.~ be.zrobotnych, miasto· zatruooia około 700 \sortowniach szmat itP. . . ....., , '>Y\,~,:<,,<.,;.( 
robotników przy plantacjachn1iejSkich i par::: Przepisy o ul'Zadzelliu i' utrzymyw~~1,ll~ 
kach. Prócz tego częśc rohrr!"nikówjest za~ składówsaUlat;· zatwietdzQn;e.1?4~'\l:l.&~ę' ......•... 

3'ęta ',plt'zy :l1rl"z.Qdzeu. iuskw. e.tu d!OIokblasz,kol'u .vlit>jską nie regululiCałkQwiciesp,ra""v kotl(ro;;,'~: .łwI'~ "'t .] li przywożonych . szmat. ich ()dk~av;in; a zwta' .' 
imienia Piłsudskiego przy u~. Zagajnikowej. sl,cza" sprawy. Wyvv:o,iend~lrz!)liastł,t. .'~ .... . ' .•..•.... ' •..... 

Wszystkie te roboty ukończone fostaną Z uwa~i nato~,żew zwiijz:ku z,pertli~" 
z dniem l mą.ja i bezr:obotnJ przekalZani zo::: :lhuni hal1dlowemi~,tprzemyslęm.: łód~~~' 
staną wydziałowi budowlanemu, który ro.z~ :1Jllastonas~,e nlożeOi:rzvmać trallspo<Uy·:,8J1 

P
ocznie p·.!l'acę diOokol,a·nap,ra'wy.· .. bruków, łódz, .. ~ gonowe t~ zw .. odł'adków. sprawa' sliitiacl€trn< 

1'"1' ch. (bl'p\ . w Łodzi staje się nad wyrazaktudnJ~·i";.; 
~ ') ~.Wobec te~o inspektor sanita:rnv ~.ł;o ... 

_ Walka z epidemiami. cizi,. dr. 1\. StarZYl1 ski, zwrócił się efo·'dere1!a~· 
W szere~ucz,ynl1ikó\vt' mo~acvchpj.eko c.lf\'VvUzialuZd11owotnościPublioe;nel z odp<>$ 

rzystnie wpłynąć n,a ".stan ~dr[rw()tnv tI11aS~a wiedri11n wl1ioskjem. który przez . delet!a~je 
;€dnoz ważnych mleJ.sc zalD?t1Ja szmaciarnle, \Vydzia.iu zostałzatwierdzonv. Wniosel;: t~n 
J,ldyż przez: brudne, nlleoqkazone szmaty sze~ dOll1agą się aby: 1) lłrzeprowadzić za,pośredI?-i 
rzyć się mOże tyfus plal11.1stv. powodem tego cLweluDozotów Snl1l1tarnychszcze~6Jowe$I)1~ 
"p.pislno lekarza powiatu k;.onl?11S1d~$:!o,. do: sv zna,;duhevchsie w 111ieście s'zmaGiar6ora2 
lOsz~~e, iż stos1ow:ą.ie do. wv\vlad0'Y ta111teJSze~ zapnznac sic ze źródłami przywo.zu. lWYWO .. 

" ')OHcjl pa(ls~wovve] stW1eFd~oho'J ze wYP,a~kl Z'll sZina.t, j~lko tez ze sposobmni lchprzewo$ 
tyfusu pl~n:rl1stego w pO'\Vlect.e wsr6d WłosClun żenia; 2) zor~anizować aparat wvkonawczv. 
zdarzyły s~ę z powodu kupna przez. !11ch cza~ celen1 należytej kontrob nad s zrnad. 8. t'nU\mi 

Dek.. wyrabiallychzę szmat. przywozonych 7- istnicla.cerpL a 2.\Vblsz~ . nail 0clk-azariiem 



.mat:·'1 ~w~łac speclalną konferencję w ~p;ra 
W'C SZ~l~CHl.rn przy udzrale DyrekcJI WoJe::: 
,wodl&twa ł.Jódzkie~o, Wydziału Przedsięa 
olorstw Koncesjono'\vanvch Kom.isl:l.1'jatu Rza~ 
d~,. Urzędu Celnego, Zwiazku przemyłu wIb:· 
,~qCl1czeg() Oraz przedstawicieli biur przewo:< 
~..;t:\\;·ych l t.p.; 4) w razie dojścia do porozu::: 
tnienia liOmiędzy prZ1edsta\vicielami .• \Vniesz· 
t9Ptu· lo

• u pr:ze~11vsle111 1ódzkim. stanowczo pro 
. ~lC ~ładzep~ilstwowe o bozwzglGdne odkn; 
~anle wagonow z odpadkami na ~ranicy tak 
aby- szmaty nieodkażone nie mogły dostnć Sit·. 
do Łodzi. . 

, . Poza tenl dele~ada uchwaliła opracO~ 
wać ro.zporz~'ldzenie ,wykonawcze. do tll.:h\valo~ 
Dych przez Kadę MIeJską. Pl'zepIs(;1.'.~ \J utrzv~ 
cnywaniuszmacianl w Łodzi. .' 

l 

(I"" eatr i sz t 
, 

:..... Koncert Kwartetu Sevcika. 
,. . Jutl'~W soboto. o Ji!odz. 8~ej vJie~z. w snl~ 

111lh.arroonJl oąbedzJe się koncert słynnego 
Kwartetu Sevclka z udz1alen1 najz.nakomit~ 
szych art;ystów czeskich: LItot,,!.: le~(). Prohazki 
Morawec a i Fin~erl~da( · 

Teatr popularny. 
a:: ,~ 

.,GAŁGANIARZ PARYSKI". 
. Melodramat w 7 obrazach E. Payat'a. 

.... Mam. Wtrflźenie, że wystawienie uGaig~i 
niarza ~:vSkic;Jou było d~ielem raczej przy:: 
pa~u,:w~ głębszego l'Io\Zmyslu, bo czemże 

się kierować· Dytrekcja1 ponlijając cizIe I 

daleko lepszych. 'utworów sceniczn'lch 
MiSJtlrch. a; wyst~ liającsztukę, . k ',Jra and,,' ze$! 

J.,vu.· ... "~l ani trf.1Ści4, ani orygina1n()$ 

lawaD 

. Konlisadat Rządu na 1'n. tódź komuni~ 
kuje, że normalna oplata za paszport zacrtl~ 
nicznv wynosi równowartość 500 franków zło 
tych, 'zezwolenia na ponowny wyjazd 170 fr, 
zł. N"all10cv uchw~1ły R.adv .IVlinistrów prze::: 
wjdziana została pewna ilość ,paszportów ul· 
~()",·ych. prZVC'z.eln. w m. Łodzt n10że być Wy .. 
dane w cia14u roku ;iedvnie 40 ul~()wych paszr. 

. nortów i zezwolell l1aponownv wyJazd (raC! 
zero) zn opłatę 25 fr. zł. 0rl:~Z 100 ulJ,1ow:vch 
paszportów i zezwoleń na ponowny Wyjazd 
za opłatą 100 fr. Ze wz~lędu na to, Ze o~ólna 
il~ść ulgowych paszportów jest nieznaczntt i 
!11e Inoze być przekroczona, ul~owe paszportx 
l ze;'\\'-OlC1Ua na ponowny wyJazd ID05lą b, (~ 
wydawane jedynie w wypadkł1.ch przewidzia::: 
nych uch\vała .RadY Mjnistrów i to jedynie 
do wvczerpani odnośneJ kwotv .. 
Ul~o\Ve paszporty za~raniczne l zezwolenia 

na ponowny wyjazd za opłatu 25 fr. zł. 
lnO~a być wydawan~ jedv.nie osobom nil~zaJ: 
1110Ż!1 Vlll, które wvJeżdźaJa w celach nauko.: 
\\""vch i kuracvjnvcll. ~dy kOl1i(~CZllOŚĆ w,rj1.tzdu 
Jest w spos6b wiaroJ4odnv udowodniona, lub 
gdy wyJazd związany z korzyścią dla Pafl~' 
stwa lub społeczeństwa. 

Zarówno niezanlo::cnOść petenta jak i ko 
nieczność wyjazdu muSli być uzasadnionq w 

Do nlOwego "'-""' ... .<t.tq,u.14. W tajnem głoaO\Va 
uiuwyhl'l;lThO pp. Feliksa, Kie'lz!II 
kowHkiego Bronisława, 

nl'Cln.1 1 

sp~ób ruieule~njĄcv źadnel wq tpliwości. Ko- ;1 
nieeznuść Wyjazdu qla c(~lów kuraćł1' musi 
stwierdzić wz~lędnle urzędowo potwierdZić.! 
lekarz utzedowy.l~t~ 
Ulgowe paszporty za~ralliczne i zezwolenia i 

na ponOwny wyjazd za opłatą 100 fr. zł. 
nl0~ą być wydawane jedynie 'Przelnvsłowcotn 
i kupcom, którzy wyjeżdżaJą w interesach 
handlowych, Konicczuośćwvdania uhwweł!0 
paSZI)Ortu win:pa bvć stwierdzona przez WOJ~ 
w6dzki Wvdzlał Przemysłowy. 
Ul~owe paszporty za~ranłczne i zezwolenia 
na pOnowny wyiazd dla emi"ranł6w wyieżdza 

lacvch za oceąn., 
Enli~r1Ulci ci mo~ą otr;~Vlnvwac pasz~·J 

porty ul~()we za opłabt. 2$ fr. 211. o ile prze~ 
s.tawią odnośne zaświadczenie z urzędu emil'. 
aracyjnpl40 (o braktf przeszkód) do wydania 
pas.zpor'tu e.mi~rftcvJne~o) z urzedu skarbowe:: ~ 
f,!O (.:te opłacajn l)odatek dOChodowy w wvm,ia .~ 
rze niźsZ;'lll1 niż 2 proc.) . ·1 

Tej ~~t.tc$!or,H o!job(}p1 wvdaje się ulf4o\ve .11' 
paszpol'tv ,t zeZ\VOleIl1a nu:zalcżnieod ustalo. l, J 
ne~o wylej k()nt:v~.mtu. .il 

Bezpłatne p.as·Z'J)ortv dla robotników i 
uda.jucvch sic za~ranice za, pośrednictwem u~ 
rzędów pośf(!dnictwJi! prac'V i opieki ną.d ww 
chodicul'ni. w\~dajc się w dnlsz,\rm ciągu.. (pap) 

członków Twa .Rozw6j' 
p~ad~ą'),i 

proszeni saO 
nflV !{",. 

····8\W~;,.i~Ltl:Uienli ~entialetamisię nie q~ 
. . przemawia.-

EugjenjuszaJ Krauzego Stefana, \ Gllttmeyera 
Zygmunta, ł:>awlikowskiegoJana, Rep~za 
Eugienjuaza, Rother6wnę .Wandę, Hejwow1lll 

skitgto Tadeusza,. Felca AleksatllClta, Dziamar 
skiego Józefa, Szemiota Bronisława, a na. .za
stępców pp. Iiermansa; A1fon&a,MitChalc~ewlII 
skiego Bronisława, Kowalskiego MM'j anQ,~ PĆLNOCNEJ 
~mieclka.Bolealawa,. Wrońskiegc Wła.dysława, I' ~}terQht_1;,q~l).~;. '\ZXW;ą"lla deko 

00 pt2e 
są ·zbyt 

. Szefera Oskara. § .Tuż usUuje ~f~ ,; 
Do KomiSji Sprawdzającej weszli pp. istotę tych wl!pan:ialych świetlanyc.ll 

Kaffrunke Wacław, Andrzc,jak M~rjan. CzerJII które p~zerywaj~ mo'no1tO.ft.te nocy podbiegup 
. wiński Zygmunt, F~~h~ .. ~ ~ .. : K ~,'.' 1 'l'r'H;1" nowych. 

Bell1ard Ucz~ni Sł(lWl(lVllI.a w najl~p~i 
szych warunkach, ł"\6"i'HI'l"i.l~~ N'''''.ł_'-''''' sięt~\' 

-OgólneZel: 
Z~~d Okręgowy iJódzkiStowatzyS",e;e 

l~:ia Chrze§,cija{lSko-Narooowegto nauczyoiel 
stwiEf;$zk& plOrWszee:lmyeh w Polsce, za na~ 
.szem pośrednictwem, m*iad$lllia członków, 
00 'na niedzielę dn. 13 kwietma.. 11 b. .()\ godz~ 
tUe l1-ejraoo wyz,nacz;~ zoltałlo Ogólne 
Zebranie cdonków, w Don:tu LqdIowytt1, dla 
rotzpSitrzenia spraW, maj~cyoh byo pou;uszo:ne 

r"';", " ' .. ,.~,.',I~:i~,~ćyt~~elJL mi na 21jeździe delegatów w W arszAwie~ 
. c'':':';, ;$,:';Y;";~li,,;'~V;';J,~~ęju ., walozyły ,.paty!. - Jut,wsza Słepowski w Łodzi. 
1:.,J?~~~$Ptew«.·~~f2. ,Czuna;Mtt~~ Zespół artystów teaŁru . .,Roznlait4.>ści" 
Ham:ela,.3. Grlki~.l\'1ichelsou.:~. ;, I.~ Wars:z,awle z Junoszą Stępowskim na czele 
,:.~aj.c,~~a,,!~~~b~lł~.W:~lk~ 'll'tt-ryj skQ,fl ~etdZa. do Łodzi do teatru .,&ala" t~lko na 

"czyIŚ! się, tWY~ę;tw;etllt.>;i,.P~e~s~~>'V(.'i20",m')i·.łlośCinne występy i odegra znakomita koroe:: 

~Wa.łlta Il ~Zff~ał~~ĄU~, w;~t m< ... ~.' ';~'"Roman~~:~ !Y~r~=' ~~~~~* 
powodu ~acłlqi' ':a~eIi,(uder~e!oJ"ad6~; iOnej artystki p. Honoraty Le~ 
~ .... '. '.. . '",! .' .·.:"""""~i.i, $z\.1 .• :s Kouledja ta z udziałem jubilatki 
.A~~lli.eJ~ękaw.e~~ro .•. !m 'spotkal~, '9i~ysię :wWarszawie w Teatrze Rozmaito. 
~~.:wY~UA!.:telttl r~JSO.· ... 'iWem.. ..S~.~IO. s .. !t .•.. o.m., .. n. ~mp()w. odz .. eniem..W,. z. esp.ole 01$, 

, Go. fi". '~~oc,zJ .. . :stepowskie~of LeSZCZyllSkieJ. 
~awł~lfslfi . ibrtnerowej). Krzv\vickiet Jar~ 
s~~\V$.l\JeJ,.. ..obtza6skie~o~ Bendy. Zdzitowiec.:. 
kie~() .iiIf.nvchwystąpf również ce1"l.:iona artveb 
~a Mar3)aj"la:idr~wiczówna: kt6ra .. nie tylkO 
ze SWEJ. ~lit~śtvc;z.n.a ~tą. . .... ale' nalnowszemi 
tpoatetalni~aimpol1uje . bywalcom teatralnym. 
rzedsta,~ieplate . kt6refozpoczna sie od nad,: 

chodt~ceJ D.tedZ!eI1 rokuJą pewne powodzenie 
1361---1 

__ o Ze. spółdzielni Pracowników· P~ństw. 
W ~h~.e Roczne Z.~romadzenie wvznaczo 

!le, na dZlen 13 kwj'etrua. rp.' 7) przyczyn niez~ 
It!znycIf od Zarządu zostaJe odwołane. Termin 
zebranui wyznaczony na dzień 27 kwietnia. 

- Z T .. wa ;.Rozwójtc .. 
Zarzud T::,va "Rozwój"· prosi swoich 

f:..odzi, Z!tierza. Aleksandrowa 
"lziędeud:l.i~llu w \VaJnem 

się odb~ą.zie w sobote dn. 12 
W saj~ Związku l\1ajstr6,,~ 

.t'SWl~~.~ •• 14 

~p:Mlwą. Proie~()t" Vegard ,3 uczynilI 
'znttczny krok naprzód dla te.ję~ 
nicy ZQrzy północnej. 

Według raportu., zł~ego w, tych' 
dnittch paryskiej akuiemji uczony ~-. . 
weski doszedł do w Labo:ra.tó~jf, 
jum. rradjacJi żółto ::I sielonej, ktÓl'lt1 jest ch~ 
rakterystyką widma ~y północnej. . 'i' 

W przeciwieństwie do dotychcz~~q~ 
mniemań, że w batrd2it) wysokich $refa.chi~;~', 
sfera składa się z wodoruihelu okazuj~:,f 
iesą"w niej gazy zwyczajne, ale' z poW;~~' 
wielItego zimna, l'tUooj ącego między 90,'1 . 
st. 8zerokości1 gdzie zwykle zjawiajtl. się zo~e 
północne - a.zot przechodzi w stan 8taly .. DZlA 
'anie promieni katodycznych ~ońca. na t~n 
a~ zalllll'ożoo1)' wywołuje tę wspmiał,~ad3~;;, 
cję żółto ~ zieloną, odtworzo·na na. mał~ s~al~ 
w \tboratorjum w Chrystjanji,.·P.VeSllrd,w,; 
d~ł.z.ym ~iągu prowadzi swo,je clekaW~'~'ii: 
WladczenlG., 8iŹeby wyjaśniĆ dalezepll'·Z:~c~y".:.:{ 
~ego zjawiska. Ma nadZieję równdeŻ'.z~~~,4ii:l~ 
fe'DlOmen fosfores.cencji.'·>;~ 

KOSZTA GWIZDANIALOKOMO!Y~!;<~ 
. .' §) Inżynierowie amerykańscy. pbl~~~~,ą.>:" 
li zarządy kolei żela.znychw Stanacll ZJe~9ii';i;f\ 
cZiooych) za. parę zużyt~p~zy·· . ·.dlAn;~U;:i·:.i!'~~\i~,~ 
kcmotyw P~&cą cor.oczni~· pięć . i6W .~O~}I~ 
r&w. Wydatek ten' dł\łby If~ macanie.~~~{f::ij 
k?wać . .po łJSunięciu syl'efn izaprQV{~q.zeni~:I)':':1 
tlłe~eJ de>nośnych gwl$&wek uZY~I~~~/!': 
aą na koleja~hfNtn;cuskich i s' . kiq~u,J~,~. 
k~otyw t;Q'W'Jrowych .. )?omysłods:wc1. dcWf/·, 
dz~:ie. :yk syrcnYZtlźy\taj,oy ~~ V~ib.~~{ 
najmnIej nie wpłyv" nazmnieJ$Zenlell~zb~ 
nieSlZlCzęśliwych WyPadków niepotrzebni~Z/~., 
\~ycze~uj.~ z kodów parę pl'zeznaozon~ .d:o.'ca:.!, .. J 
low ~:akcJl.ZaTZi\dy kolejowe oblicz6qt\ ~'i" 
naj\: IZ i,vizd6w.wymaga..labY Je· 
ra.2'owego nakładu kOilztów. 
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kła d szkła, p rcelany 
1 majoliki w 

ul~ Piotrka 
te]. 88 
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.,.. 

SKa ,. 
peclalnD~ c = serwisy stołowe. 

Dr. med.Z. GOLel 
ehor. skórne j wener. 

ul. Andrzeja M 3" 
p Tzyjm, od 1 i pól do 2 i pół,,; 

i odS i pól do s.. (lcs& 

ert 
choroby \."eneryczoe, skórne. i 

moczopkcio'We.(286 
Ul. KiliIiskiego 145, trzeci dom 
od (iłównei.FrzyjmuJeod 1~ 
! ad 7-9. Panie od 5-4. 

Letnska 
[)abrówka pod Zgierzem przy 
s~'osje PiątkowskieJ 1 lesie, VI 
k,lkomorgowym Ogrodzie, haj" 
7 rowsz8 okolica. Wiadomo~ć 
n J Au Ilchs ł Łódt. Poludniowa 
~el ~56!. ~ '1168·5', 

Hprzeda 
don murQwany na przedmieś"f 
cltt :z ogrcdem, :17 drzew 0\1)0<1 
cow'Ych. Oterty pod "F. P*"do 
ROZ.WO.1U.· ,11fi9..4\ 

OSOBA samotna, z dobremt 
. kwalltikacjami go spoi 
darczemi, pragnie o.bją~ posad~ 

'''i~' • "'-""-__ ....... ___ ....,.;;;.. .................. __ ...... __ ....... _--;" __ -_"""":"' __ - ___ ""-______________ ......;~---

gospodYni w. majątka.Zgloszea 
!ll~ pod "Samotna" do .Roz'\;\(J"I 
Ja 1120--1 ' 

••• omny wybą .. · 

ICKICII P LT D SHI·C 
• .,jllfpeze w,kończenie Załs,tepują zupełnie obatal. palta Prima materiał, 
Zdąiylit\my. jeszt'~e 'Podczas tatl~ch cen .roboC;łzny zaopatrz:yc sie VI ogromov zapas eleganckich IP II , • t 

. ·da.skich n,fjnó\\is:ze.1 mody l jesteśmy Wdame, oomimo t\.Zfosta;ącycd· cen rOJ)ocJzoy 
sprzedawać po Clawnie.:szych tanIch cenach. 

i alta damskie najnowsze fasony 
z matu. frensz. do mnót na podszewce 45.000000 
;. ..englel. W c1esetuach" 125 110 86,000000 
" "prImo kowerkotu na poi,! ea'WJp oc1sze'W~15o 12,5000000 

'. ',. naJt SfltyOy '" n. '. 185 l 65. OOQOOO ......•......••.•.... ' .. (,' 

F]ran\ąl /. ..ykwinlnadsm~'k~,.iie:i~:1: 
na. metry rÓ.tne desenie l.zooJooę.· 'do, n~jelegants:zel z J)at~stu I 

Mt),(Jras haHowane 52, 27.000,000 op$lu nl::l'azwycZo,llanlo . 

Dam.kije i nuęsktematerj. 'Sui~nie damskie 
na damskIe. 'palta kostjumv \ i pak~ 
nietkamQprn:Y' nagarnHary l spodnie 
szewiOty, . frottee, -. tanio. 

Fr,ncuskię .~ t J~y 
wwielkim'w)iborze 7,5 7200000 
EtamJnyw t6tnychdes. 105 9)500,000 

. Jęd~. trikotmy 14.515,000.oóo 

z szewiotu 5528 Q6 22jO()~OOO 
ł' c,z)1stej weJny" ~5 65 58000,000 
ff jedW trikot.ny '65 58.450'00,000 
'1 etaminy 62 48,000,000 

wręS',;' ie gar!łitury i palta 
najlepsze . wyltoń:;zen\'e w ii:nanych dobrych ga.
tunka~h po na.der Ulskicncebaeh 

, Garniturki i paletk$. dzłecin~e . 
ml1Nlbiamy Wyhtczn. z wypróbowan~ch mocnych materjełów i sprzedalerry po'ni~ho ltalk1.11oWall}'ch~ cenaCh, 

. L' .• E Piołrk.o.ek. . I 100 i tilja 18~ 
Przed kupnem uprzejmie pNSltl.y nąs odwied2.1Ć ) . 1287 

eotrzebna 
Q ospo dYni ua wjeś 00 dW01U 
Wiadomo.~ć u państwa KujaiQI 
SklCb. Gdańska 68, od 5-5 PI 

1128"'"":'2 .1 

Z matematyki fizyk1, polskte 
. ge metodąUiJfOszC!zon.a prz"ł 

gotowuję pod gmarallcj~ panóv. 
Kolejarzy na kurs mechatli1\~ 
c.b'GWiązuj 'mtlsz:ynist6m. po-
mo.cniltóW. anty~cmska 25 
-20.. 1549 - 5 ' 

" Ru now,any 
kcrepf.lt:vtorudzielt'l lekCji' \111. ,ze 
kresie skkóf średnich., SpecJsl 
ność; matemat)llui,.cheUlJa, poJ 
Sld. łacina l iranctlsld. P(zej~d 
26 m~ 10 godz. 5;"""1 ." 

l08~ 

Z~ijW~~U włJaZUU. 
dosprzedt.loia: pies DQberman 
I saka) . dan: skiuoty . zeg.,rek l 
2 polowe. kużn'f •. Wi6domo~~1 
kiU:óskiego 2C5. m. 44r6gS~atG 
Zorzewsklej trómwaj.~. '(n~i 

.. ~_.--:. ........ .......;._ ......... _------------------ ~,'7 

I'.~a .rat, i. za, got uwkę 
Wi elk i· ' w y bór '., 

z' Wł~spy~h warsztatów· pOI naJnjis~ychcenach 

. gal'l"U",,,Ó.,. 
. ·.p~d~1 i' 

. pałtmęsk rch 
flukien, ~ 

bluzek i 
. ·pł.S~O_I" d·am8kiic~1.,.· 
O'b uwiał 

m~s~(iego, dam~kiego J' QZJe .. ,ol1ego v.y~w.ntnego i zl1vy~łęg( 

-- po 1 e ea --
., C· h· r .7 e • c ij • ił • k i D o m Ub io r .; IW 

A.a C, AG A EK 1178 
ul 

~ . I\apitr' o,," sk e~(l 49. -

'. -:, ..--............ ----- _._-------,---

Potrzebny 
woJ(: żera do Qrtykułów spo
Z}\\/Lz}l..h. Wit.lilQmość G'óuma 
58 Ge:ver od 12 do2-e,l ... 

1180-5 

Ho er 
SI'OrhlWV w6zek i· dzieCinne 
ló:dtO s·przedam. Mi1S2a 50 ot. 

o • . • 1158 .. 1 

Potrzlbna·4 
• 

kobi~ta do sprzątania .ną przy 
chodnie lub na . stale 1 uczent" 
, e do s4tucznych k\l)iatóW Ka 
rola Nt;: ~6, m.28. 1174 __ 1 

oncBrto . v· 
str oi:iel Iortep.ianów, p:anin i 
tlshamOl'ljl Gd~di.sl\1' 65. l\dol1 
WoUa. 1055-3 

I
,", lI""ł".:f saamGtowe (flisy) ktajowe r 

niczne (prawdZiwe, przedwojenne MUschetlłl1gowslde) 
uznane w całym świecie za najlepsze, nie 'pękają.ce i 

. n!epodpaJające~ .Najlepsze. uh~pszeae' prz~z~na.li~~·"o 
kI, ruszta _łal •• e oraz, wszelkie" prz~fł;ą,~y 

l
/piekarskie 04 maszJ ny , dzieJąt:lej ~iastG) d@ st,yQ~'4,. , 

" ki. Po cena.h najlańsZIQh, i w najJep' ,-
gatunku można kupić tyJko w fałlr,yce 'm,asz!R'~ > 

c karskjch i cukierniczych .1. ..••• . ...• ),I'~.C •. : 
";".'. .z. O .... ~pa, Ł6dź, Szkolna '. "''1. "i·' 
~ . Każdy' odwiedzaja€y przekona się~ (92-54 
;:azJI! ,.. 2 ElB .. ,. "1 l 

taryoło 



W roli 
głównej 

( 
Wielki. drarr~at w 8 aktach. 

r ze wnilnOl. arlvUńw lealri ~łanilławlijen 
a i tzsrnowvm. 

, buwia 
sprzedaje w hurci.e .. 

Swój do $twego 
PO$ioda nu shledz'e f1pijir1()W<ilit~P:p. 

damskiegO i a21eCłflltf~Q:') 

T-WG MI~Clar~~ie ~l.. KOŚCiU~l~i ~ ~R » 

Zarzłld 

Tow. Akc .. yrobów Połwełnian h 

I 
w Pablanhl80h. 

łfi",ió demia pp. (1kcjonarjaszóW, te dnia 24 maja 19'24 r. o godz" 
'16 'PP.', od~ędzie sie w Łodzi l'J'iY ul Piotrkowskiej oM 4Bw loka· 
, ~. /"io~fir,.:ystwo I\huhz:wyclItaine W$ n- Zgptuna ~'lłenle .I'lk~· ... 

, : "'::lj~~Jtltf: c~ ... ~ ',t\ttłl~pl1j~Climpbt zą dlt\lell\:.flh1enrlYID.. 
. 'Zar o nowel ' i akcyj. 

C1mi.~le bilansu zlotowego. 
R,I)}munda BUfier t a \\ 

:)eu~.·,z~iee\1d~rWa,n1e. Uk:liJi"daejl' TOWfirzYstwa, 

~--~--~--~~---------------

Sala fUharmODJI.. ----~ 
,W liJĘD~lELĘ,'dnfa 15 kWletnia 1924 r. o g. 

~a~l' )~PIłQ8łt '~~dowy (Poranek Symfonlcznv) 
u·~,ą~6po~mi".,zanych T·wa'śpiew. 
• . .'l "im •• oniu.zki i •• ,Lodli. 
)i~~ałt~er.DW,f. 1l •• 0i.:.,foBnana. 
tł~rekcl$,::K,.'iq:d.Or fi NAROlNO. 

, I" '''"1\"'1, (~r~';:<~~;a~in ) 
.,' ·t Sdlilstk~/'III, •• naf ot.,IIO.Śpie;w. 

'.: I.,.,: !: ' 

W31~o~ne ',ł>t:dą",'PQr~:~ pier~sz'I!1i) Ł4dzi) ~ Poem ęty 
. S)'n11cin~' . Ks;Dt., lij'ztł' 1. CARNĄ~O 

oezo 
1',·~~1."f 

:4:t.lip się;odby,ć, dnia 13 k~ietniał zostaję odwołane '1 

.p:Jąc;yn nie~ależny~h od Zarządu. PonowiY termin teb· 
'QtUg: wYtnaczony na dzień 27 kwiełniar. b.. 1375 ... j 

Kupno 

1\, Na vr,;yptatt! ·.Firanki,Je(h~ab 
~. trykotina/ p16tJH. 
Ihania, suknie. Dłaazcu. k 

bklnJ Gló\Voy w ł .. oQzi uj. Alei\l'!ntlrQw%)ka J6 
FUja al Ol e~noVv~ka .Nl 18 -. ł6g ~todoloiD.n~l, 

UW aGA ~,fałe S,Z) Idy U ,I,' Auli.: BIale sz.yldy 
l t'oaz!;> 2wlerl1.IĆ ł PI ?:I~~ (H'UH~ łOWCV t 9; 4-1 

my, fi ohe, zefiry, '\'$sypn.pod .. ' 
szewki. Leon 'Robs$zklO Kłłln... ----------......... ....;.;....,. 
KiegO 44" i 1~07 -8 

Tanio sprzedam nau,edzia ko 
wl'dsltje.Wladomoś~ Ol,. Kan .. 

~tantyno:wsl\'a Nr 158. . 
. ' 1471-5 

scprzędam tanio kTZl~sło dE;DO' 
ą...,'iwe, otoml:'lnę, treuw salono' 
v.tll pjclrku J NŻIW. e ;otf lHH\' 
ska 154-9 II pIętro. 

Sprzedam bUlo rO\fl.E'ry mc;;?kie 
ch ms'oe nowe, Kcnstanty" 

nOWSH,O Nr 5, mleS1. ~o. 
!4S5-1 

M. :;!;JZKuflję zmeplaml.do l!i")fze 
dania od zaraz. Wlso\ a l S 

m. 14 l pięt. 1478 .. ·1 

'lokaJ sklepowy Z,Ut'Zf <lze 
, ni~m, mie\łtkenf~m,mf1:11łtmj 
ClO sprzedania. Ul.' Jitl asze. )GO 
m. 10. 14',f:li-t5 

{lntrzebna kucbarKo i porny· 
r '\\'laczka do restaaracll. D2:.1el 
na44,l491~2 

Pn.Ybląk'Bl sle ples rltttYi 
U1Jlczej. Odebrećmożna 

:nrrott:tm kO$ztO'l\'I Andr2:eta.te 
11", 15. 1498-1 

.... ~"6 .. '. .... . '. . .... . ~l 
F ':.:Jf, t. t p I Al . ! 'i"'.; , • P I 'l1li110" J . , l r I ".. '. ... ".. ".' .' ,- Id. "','" 1111< n p _lIP" , g ,!i'o 
('t~tł, .• i' ... o~anł' .. l;)fzedtekllem I W tekŚCJe,16C.ooo 11H:. Za tekstE:l.n l~"':'Ooo mec. ZW)C.iWjIHl bJ O(~:) mk. w~cód dr:.LJ(iyca m; niJlifOiO;,li .20.000 :Ocim,r 
~. Pi ~L'..te t rounUulty ,}2t,oOO tnit .. ze wIersz ,ml1u~E:tfOW'y lub Jego nn=:is~e. Dropne ogloszcma beztermino\\e &J~QO() za w;. f Oz, daże litery 5°9· e t5gf : 
,.~ąC)dI pra~ 40,000 mlc. Dl:.ilmniejsze ue 5~(.oco. Ogks;i,eł~a "umiejsC'iiwa pr'led. tekstem l \'lo tekśCie 5~J gr. Z~ hull. stronica 6 lflm. zw)tcZaJIl see1l1~( 
la .~ _tUm. *cnde:a 5 łam,t$w., .. l&oeUrowe i ()glO~1.Emia 50 p·!oc. drożej. ArtY;l:uly bez Qznm.:zEnia IU)llorarj u m" uwtlta re~laHCla Ul bezpłAtne ... Ogł~esz.czei 

1ttuije .sIę do ~dl.6-ej po e..ej doUcza Gai 50 tenlHW\re 'iAł)CtlO,.z<:nlf!' (.L.:lwsze:l aamlmstrecja nie odpo'\i9iada. Ka~dl1 nowa PO.;1ifyi.:Ul opowłąZuJe. ,<' i 
dŁem 1'flł;3'i~te ogłOł%enła bel Cipn:edmego l{cJz'IlIój nl0:tm.l zaUBWWĆ w Zgierza u p. Lacha, w Pabjanicach u P .. Zab:>rskieno ul. Za.mko"Qia. ~ 

tt r hl A:, t * u J $I j 1 $i, J4i aUł 12 .., ~~: i ... :~,I"· 
"1,... li" II \. .. 




