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l~cybisKllp· Ropp. 
n .. ', .... ,., b\YYbdlt,nv ten ksią,:2e Kośdoła. zwraca. !l Sle 000 ,;czasu do czasu uwagę swoimi 
~efarsze szcześHwemiwystepan11, aczkol~ 
n t:1' to .~O zp.a, !en wie .. że. jest. to czło,wiek 

. aJ epszeJ wol!~ OfIarny; lue załuJa,cy anlcza:r 
Sf hwe~q9 . al)l środków, ale niestety, n~H.L',t 
s ~ o orJentuJący się. w polityce i w sprawHch.. 
s]§?~cznvc1). przv ~edl}Oc,z.es~enl, p.ies!vcLanie 
US:, v~zaJPłowanlu ~lę tern1 własnie spr awa,l. 
~1I. Vv chwih obecneJ, arcyb, ROllU ln.OŻ~ ods 
~:ać b~rpzo POWąŻllą, role 'v ,sprawie stosun~ 
Śłu KOSCl0ła. katolIckIegO, do ,vyzna111a prawO:" 
.a,vn~.~o_ PISZę on w teJ materji artvknlv dlii 

:~~m. ~rallcusk1Ch. a że w. Paryżu, . ,\yo::zólc ~:a~ 
~nIc:;t, a. pr.zede:vszystkteln w v\' atvka:nlc, 

e.s.tJa lUlw.r6cenitl prawosla'\tv».e,<;.U} . \llSle.bo!h} 



łUle'P0~wa.lał mu cha.rakter }(apfallll i biskuJ/ 
Pa katolickie~o. ..' .,,' t. 

'Kiedv wkrótce· potem zaCZę y sn.~ ~U~ 
.a8rozmaite stronnictwa, kiedv' skutek nIC::: 
powodzeń Rosji< naDalekimWscllodzl~~ . pol~ 
. • społeczenstwo staneło wobec mozhwOŚCJ 
». J)Szenhl. .warnuk6w. llieznośniei bez żart· 
uęjprawie zmiany CiłłŻąCych na nas od r. 
1563. biskup wileński wzti.ał .nader '.. czvn:ą.y. Uj 
'U. z~el W 1:)r.acy B.połeczneJ 1 zaraze!U kosCj,~e!~ 
Tlej, CO zreszta .za 'czasów carsk1!ch na se1:: 
§lej Jedno z drusdero ,się łaczyło. 
- Tę prace sw~Jednak bp. Ropp UhlI VI' 
formy tak bardzo teoretyczne i od saI!lef!,1 
początku stawiał tak nierealne warun'kl dl: 
Jiszczenia. swych projektów. że povv:stalo pr2 
ciwko temu wielu tych· nawet ludzI. któn:\ 
te same cele stawiali sobie. za zadanie. 

Np. założył bp. Ropo; g~z~te pols~;i 
... Nowmv\Vilcńskieh, oraz .:PrZvJ4Clela Ludu. 
~liał jednak koncesję ·na.~.,T()warzvsza Pra
Cy", - l'lolektowal dalej zał9źenie piSl11. 
białoruskie.rto, litewskieoo. rosyJskiego, - błl 
n.· awet i .żvdowskieg. o. kt.6r.ebYWs. zvstki<; prCr 
wadziłv'Polltvkę dla nas przychylna. nlbv.t"! 
więcpolsk~, . ale z jaknajszersze:ń1 uwzglednle" 
niem. wszelkich" 1.1raw mniejszości, że .szerzo~ 
newtedv nakresach zasadvekstervtorJalnvch 
autonomij, które rp.iały pod r~ądem.rosvJskim 
(tym nliberaln vm c,, wyzwolenIem z oków car~ 
skich) stanowić rodzaJ J.akie~oś cudacznego 
1i.wia. zku .:nieln. ile p. ylv widziane Wiec. b .. p. 
.Kopp· był. a l.'a.czeJ mial bvp pra.ktvcznytn Ul::: 
tel'pretatOrem o'wych teoryJek. Rzecz prosta. 
cześ.ć . tylko owych projektóy dOS1:ł.a do. skut: 
ką, tJ~.\:)Owstąło 'PIsmo polskte dla lntelwencJ.l 
i Ul"u$e d1a!udu l'olne~(l.. Nawet ,.Towa!i' 
t.:tV.S\IPta.OY" nie ujrzał światła dziennet!o. 7~
tem mniej dalsze .,federalistvczne" emanacJe 

I efiersJ4ks. bisku Po paru luiesiQca.ch, bp. 
• vI. d . Korwin;:.M!lewskie~ , 

r 
,1Crwawy poracb:unek: uliędzy 

FLORENCJA,l1. (PAT) Syndyk faszy', 
stów tonda.· zamordowany został przez ko~ 
munistę-

;,r(t HP 
tir: .'1 .., w· r. 4 4 - , _ 

lo h. 
komunistami ~.t faszystami .. 

RZYM, 11. (P AT) Stowarzyszenie '& 
l.l~te::;tnik6w \?ojny i faezYRtów urządziło Wiei 
Ide manifestacje na cześć Mus$Qlinie~o. 

e ,.& " 

uńskapara róls S aryźu. 
Prźyjęcie 'U prezyd.enta Milleranda. 

. ;,. ... ~~ 'fi.:, 11 4, (PAT) Podczas przvjecia 
w ftliaeu Elizejskim na cześć runl11{I"lkid pa,: 
ty królewskiei, prezyclent Millerand, wznoszac 
toast. nrzeprowadz.il pa.ralele miedzy WYZ\Vo::: 
leniem Alzacji i Lotarvn~ji a wvswobodze$! 
llient Besarabji. Prezydent .shvierdził 

J!łębokie Ilrzvwiazanie 
Francli do te~o ·pokoju, który zapewniony mO:i 

że być przez ścisłe przestrzel4~lnie tra.ktatu i 
przYPolnniał, że Francja zawarła z przviaznYI& • 
mi mocarshvmi 'ukłądv ochrOnne, przewidzia~ 
ue w pakcie Li~j Narodów i przeniknięte 

z 
'" 

'duchem zflooV i J)oko.lowoścL 
Przem6wicnie swe prezydent f;ak0{lczvł iy~ 
czeniero zaciśnienia stosunkt)w' mieazv obtl 

na.rodalui. "W odpowiedzi król, dziekowałzR 
przyjacielskie pOparcie ze strony sprzyml~ 
rzonvch. po:zwalahtce Rumun.ii pokonnć tr~ 
dnosci i zapewni!dflCC powodzenie jej odwieez~ 
dą.żeniom. p{)czcm wvra.ził wdzjęczność 
przyjaźl1 i solidarnOść Frandi, zapewniaJąc ze 
RUlllunjn, jak i .FrancJa prowadzi politvket» 
koJową, oparta na lojaltlem wYpełni~niu tr.akta 
t6w i układach obronnvch .. 

" r 'I 

Oy I'kowe owacje dla. hobenzolle'rnowskiej latorośli. r' ronprinz 
. odbi'era hołd podczas demonstracji {no rchistyeznej~ ~n·~!fU~~~t"d~2(1fl '. wWtlnie~,Kur~ 

~~~m'~d~~ki:eti6· i$fJrsm~t:01~~vłf;f~ si z ~~~~~.lIe4;~~~ "~:!~r:; ~ 
~t rosv·'. j,c·kl·e·]' Kronpl:'. l,pz ~!dzie poraz pierwszy Qdeb. ral. hol 

kaDeta. za~rała hymn n.łemiecki ludność.kt~ 
fa była odnowicdnio przesianą. dzieklll' w. VSOa. 
kiJA atu rz~dzHa Hohenzo ern°1p.·l 
demonst '. rej tendencja była OCZV~:li. y '" podczas' publicznei demottstracii .ttlouatch.lii 

on 'w pałacu' $tycnzej .. Krol1prinz b@ił~ił 'w towarzystwie 
' ........... "bitn:..;e .. szyćh ptzecl" ,sweJ żony na koncercie 'Re!chswerv1 VI evrku 

się . wszystkich PolakÓJN Buscha.Lic'z.na publiczność ,"viedziała juz od 

sta .. K.l'OtlOriUI ~aQhowvwal sie zrezerwtl-Mą'JI 
fi' nUestaejQ łJ.:wala· tak dtuS!0 .. dopóki Kronr>~inz;:,i 

l)QI;'lo'W' 'w ... wspólne kolo. PowstaJe, obok dłuższego czasu d przybyciu Kronpriuza i J;tdv 
,pol~kiego. do którego weszli wszyscy f"SI:I'IAlIj.,......,...."-:u.i."~::n;.;.'Jj/ffflIM'l1!M. iIiIIII'tfj_lWIIIIIml&Ilaw_GIIIIl$I~ _______ .Tr._.'.U.!ln ••• "I.1t.r*_"_I.'.ilII!l· 1.1:~n: __ a~ 1111I11III1_-

nie powr6cd dad.0mu.. " ..? 

posłowie z b. Kongresówki. drugie, jakieś nIe::: 
ok,te61one ' .. .,.koło krajowe~~; które z kolei roz~ 

·;rdtłelilo siena. lewicę i prawice. Bp. Ropp, 
:, '. z . p. Ledtrlokim, należał do lewicy .. ~ 

. bvł on jaknajzawzietszvnl prze 
, (~:'~O:i'~j(l;1!I:l~tlnl1ttr!odc)w'vc.h stronnictw. VV vobraża ł 

wyraźne z naszej stro 
'4;,6'1'1''''''0'''';1=> PQ:StUU:\.tIQW narodQwvch pol: 

~"]~()XLta(:~n'Qś,~i ..•. atxlić, . obra~ać 1 
, na$; , ĄĆc.: ~szelki_q inne 

ZQj~ti :ł(t(jr~,m~ Ą·prnajmnieJ nie 
l1a~częscietu:roj()nę l.ne 

·Jł~m1:e lłt)!~WldY'llt?dkr~śl2;l.l!laknaJ::: 

men iie I 
\\ybrańcynaroqu biją się po ~gęble.. , 

LONDYN 11 4. (AW) !\ta. 'PQsiedzeniu niu speakera poseł",Buchanan, który obdaf~\tv!;i 
izby ~lnin po burzliwych ., $cenac. h ąO$Zło.· ... do. posła Arm8 .. rv epitęte~ nświunia uliczu .. tl., .l f 
czynneJ obtazv międ2:'V dwoma. PO$łlmi. Pa Armeryktot'Y odpowiedział na to urerzellletn ; 
uCIszeniu sięz,giełku sP. t~,ęm4)'wił ostt.l.e '4 'Podali sobje ręce wśród burzliwYc~ ()r ..• 

~aJąc z~romadzonych. ~e . n:i.~ttlOłebvd t~ uw oałejlzbv.., .•.. . 
renem popjsów bokserskich. Pó 'Pf,Am6wieJ 
~~I!liJi'~~.lii;·';.A .. , __ ------_____ -----1ilIP 

BISKUPi FlłANCUSCY W POLSCE. jektowane jest 2\Yiedzenie Łodzi, CZę$toCh~~': 
PO~NAN, ll.kwietni:a,. Nazapro$z~$I' WYł Lwowu, Krakowa i G. Śląska. Przyby':wd.:i 

nie Episkopatu Polskiego przybywają dO.l\)l~ ją: Kal'dynałks , Dubois. jeg,o \VikarJuszJe~ ~ 
ski biskupi frauGuscy. Przyjazd. ma charakter neralny i trzej biskupi: ks. biskup Chapta d~ 

itltz<:d.ow:y .•. ln,.astąpiW sobotę dhia 14-go znany Swyoh usHowań Zjednoo.zewa ()b~~ 'JI 
o:zer\V9~. ·dęPąz:nania. Dostojnicy Kościoła ku Grecko-Katolickiego :z ŁacituskitfiQt?~:i 
~ranCti$kiegtOza&wią przez 3 ~ w Poznaniu. monsignDl" Bauddillart rektor Instytutu .~{ 

. mĄ ,;.n'W~z~i$~i~~pobytu odprawione będą solen:: tolickiego w l's.ryżU1 CzłonekAk.ad~:rnF~t"n-:.;~ 
wac, . ',.Q:e~ab()ienstw·a. 'orazodbęc{zie Się wielka cuskiej i Prezydent Komitetu Katoliolbe~~'} 

. N!l stanowisku arcybp .. , Molnr!ow$kie~ Akademja. •.. ; -. Biskupi przybywają na zaprc~'1enie wyst~~~\ 
Ji!.o,.wldzJIDV ks. Roppa krótko, b? J-ą!Z w.cza~, ....... Yf Polsce zabawią c zlocnk o wie Episkoł: wanei1rzeZ k&. Kardynała Dalbor4.' '·'/'x 

';tS1C ,wo.łn.y tYlko~N.le .ząznaczvls1e .natel. po,. :patu Fran.cusldego· oltoło 2-ch tygOOi. Pro- /,'\ 
$,łd~ię·. nl.·czem . wvbltmeJszem. PrzeCłte.m Jesz... ... . . . . '. ," . " ~---- st',. ; 
'cze,us.unietv brutalnie z katedry. wileńskiej ~I. 4$l!i!)Ii!mgiD&_~~~~FW$!! .p"'ilW ••• iM" ł*'Jrr •• ur . i .. >~, 
:I';r~~·'wladzeca.rskie.za to. że na serjo 'Wziął X'ozluaitycll'ptSllliach francuskich i włoskich c1zł~k. PQ 4 . latach is,tnienia tam pa.ĄstwoW1'ł 

.. ' . ;:~~'''Uk~lZ toleracvjny" i przyjął na ł()no Ko~ katolickich i ~łos Je~o 'Uważany jest za ~łos P9ls "leJ, sprawy nasze stOJą o W'!'ele~ ~Ot·~te1J:~ 
':Ę;'!~0łakił~a.dziesiąt tysiecy "opornvch", tułal glębokie~oznawcvstosunk6w' rosyjskich. kre niż yr &flmy111. p<{c~ątku. Prttwoął.awl8 les·ki· h;~ 
:.' S'lątradyovJny wv~naniec wileński lat kilka sowych i Ytązelkichkomplikadi wyznallio:: poro:tvnanla sI1nIeJS~et nawet nlZ zacb~rs~~:1: 
',tl~ 0:kreślone~o stanowiska. Dopiero ",Ą śmier ,vych,tla naszym wschodzie powata.łych~ 1 w c~a~w Vf. "l?oce WOJtP/.POP1,O wiele ez, "f' 
A-i'arcbp~Kluczyńskie1!o, wstą.pił na katedrę teru jest bal~d;t() '~roźne . niebezpieczeństwo. nleJSl, aruzeh dawnieJ._. . ' .#. .' • . tL.i 

-M:ohvlowska.z siedziba w Pet"''''~burgt1.' Z tej ~dy~ wla.6ulC arch. Roppniezna. wcale tych. Katolicyzm J~~t tak sam,o scisle '1JW1.~~~ 
~ $lWoje,J'placówki nie zeszedł nawet pod (!rOz~ Sm:llW, a jedllocześnie. przez sw6iwstręt do nv z polskością. na~resach jak l?rawps4WJk~ 

prześladowania bolszewickiego., które'ja,k to li.ftrvdowych nols1dch tendencji bezusta.nku P~.~lstW()\V .. ocioia rQ.svjsk~., Ale. jeśli llluoy.a.~6Ź~. 
'~latwo- bv,loprzewidzieć nie minęło J;!O. TJwie,. strawituje ku h~,vicowvm stronnictwom i ku fOlicyzmle, to. tvlk.€l o łacińsk~ . n"4,~:t't'· 
:dony w r. 1919. został po kilku miesiacach Illl1ieJszościol11 s4dz~c, że ntOżlla iehku nalIlllfl Jedvniewp.rowadzić zamet,xnoże, dO(J'~ei 
wyd~~y władzolu polskim przed wszystkimi '\vróeić dro~a ustc:pstw i illożlhve~o cofa11iana zdeZOfJtntowgóumvsłv ludnośC1 ~le~i 'W. 
lttnvmi zakładnikami~ kt6rych 'iV n., .. •· .. '" " .. ,,/ ostatni plan naszych postulatów narodowych. wszelkich ~vznań iost$.teoznie zaS~O"'f 

... '!JStn.kl~ .. ~ł ..• e" DS ... ' ku ..• Moskwie~ et~., tr~Y.:I manO całcll1i a 11awct ponliJania illteresó,v pa.:ńshvowvch. hFjj)i!~.r:'fV6z.vln rzedzie Kościołowi. lSt~ Ja,~. :: 
~t,; .. . .. .. • . Jakie zaś rezultatv,vvdała w praktvc~~ p'(~rB ten )szkodz' w 'e SZYl1'). tZęu.:we''''b' 
~. ,/:·d,.te{PGry arcbp. Ropp p'oświeca się te~o l'odza.iu taktvk::l, stosowana przez nasze r;~ katoiicki~i" l ;i;j P~~:p~$t'alld~.Gd1nu 
eał1eowi'Óie ,&'Pt4wotn nawtacaniaRosJi. prZy::r diJtvc.hczasow'e rzadv na kresach wschodnich. aJ:i.!h. 1{opp lepiej z:nAlstosunki miejSCOwe, 
=zem. i r.;ecz pX'O:Stą,kwęstja nasxcvh kresó\v, wIe każdv.~ kto tvlko bliżej zetknie się z 1'02,: sisH,y hit z tem zL10dzić . 
f Ob~~!ł~1itęłf p(lwa~ną ~rarole. Ar ebp'. 'Pac~l~~'r~n ł c?ra~. f(orszvpl stąnem spra:v" •. ~ .'FI. .. '. • ~ 
~O:PO ~lo,UCI od ~ .. ~ O~U tttvkwv W 'O<'\lK.1Jl'iV *lr .. M1.1CkleJ. DA. tel l'UhleŻv. Przemeł 
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S i kup ie l ~.n 

01 ra prześl u do\vań ni·.1 ~~kje'wS'ki ej 
ojczyzny. 

czreZ\iVyczajki ,vraca do 

,RYGA 11 41 (A W) Arcybiskup Cie
plak przy.-był dziś 'do Rvr.<i.. ~dzie .celebro'w'~ł 
mszęświetą w kościele Sw .. FrancIszka. Na 
e" 

fz z io 
e<I 

)'. ,. 

mszy obecni byli przedstawici.ele nose-lsh' a 
plJIsliieMo i !iczJ:l,e duchowieństwo. 

Iłl 

10 n i ł 
Okólnik: ministerstwa w. R .. i 010 P .. , w spra'wle zastąpienia 

nauki języl{a niemieckiego, nauką'języka angielskiego. 
\V ARSZA WA, 11~ (P Ar.P) Ministerstwo 

w. R. i O, P, wydało okólnik następującej 
treści: 

.. . Szkolnictwo nasze odczuwa brak kandy 
,dat6w na nauczycieli języka. angielskiego w 
$zkołach średnich· ogólucr-ksztalcących i se;j: 

,minal'jach n-auczycielskich. W un,iwersyte~ 
t.ach niewielu studentów poświęca. si~ stud~ 
90ln . angUsty'cZ1l/ym. W edług p~awdopodobień 
stwla" objaw ten nale~y "~pisać nieporoz'U iIll 

niieniu, ponieważ dotąd w· kilku zaledwie 
szkołach z'ostał" wPtowa~othy' obowiązek 
nauki angielskiego, młodzieź. UIlIiwers,ytecka 
nie poświęca' się. studj om. anglistycznyfn,' &~ 
dząc, ile studja.teniemogą,jejza\pewnić sta~ 

nowiska w szkole.' 
. W rzeczywistości jest odwrotniet ,Wła" 

d.ze szkołoo nie mogą wprowadzić, do szkół 
nauki języka angielskiego, gdyż brak kandYQ: 
dat6w n.a . Dlauczycieli tego' przedmiotu. . 

Aby uSunąć po",-yższe nieporozumienie, . 
i zapewnić dopływowych nauczycieli języka 
angielskieglO~ ministerstwo podaje do wiado~ 
mości, iż zamierza w 9zJrołach średnich ogól:: 
,no--ksztalcących, semin.arjach nauczyciel:: 
skich' i szkołach za:wtodowych. naukę j ~zyka 
niemieckiego zastąpić, w dużym stopniu nauką 
ję:yka angielSkiego, wskutek czego zapotrze~ 
bowanie na nauczycieli tego, przedmiotu bę:; 
dzie ba.r·doo znacznę. . 

_~l.łi''''I'a'W,r~:;l'i;:~'·l\lIii!''~41 ~w.. I M F4I!I1!!!! 

za warte zostało przymierze na wypadek' woje 
ny Z Rosją. . 

PARYż, 11 4. (AW) "P:ads Sotr" pisze, 
\VARSZAWA 11 4~ (Tel. wl.) N,a po:: że odwiedziny rumuńskiej pa:ry kr6~e'wskiej 

czątkudzisie.iszego posiedzenia Sejmu uchwa nie są tylko akteln uprzejmości le:~z lnnjt, 
lO1'1o w 3~ln czytaniu projekt t1stawVł o zabez srecjalne cel~ \' a:~JorajSz.:t ..tronferC~nC)(l ponli~ 

~:,;,t'bieczeni? po~źYczki o~rq;yman~j przez P.olskę dzy Poincarenl Ferdynandem i Ministrem 
{~)*;pd Rzplite:r IlrancusldeJ. Przętc!lwko ustinvle wy I)uca miały byćpoś'wi~conesprawom fi..naUBO 

.' 
i.~.f&~:;.I .... '.,.;"., .. Owied .. ział .sie .. poseł R ... o~ala(Bialor. t.lSin):t ... w .... ie.r w. yrn :i,.,1'\,Q!it:ycz .. ny"""'.. . " ;. " ~ż jest Ona produKtem dyplomacJi . tą.J~ , , J:': ~ 

,,~,,; .. J ibęq,zię użyta na WZll10cnienie militaryz~ PARYŻ." ,ll.4.(A W) ,,Daily .Mail"dchc 
IDU .RzplJteJ. !Wsi, że·PQdCz~SipobyturumUńskiej,pary kró 

Fi\ '. '~ ..... W odpowiedzi referent poseł Zdzie.,·... leW$kiejzostallie:wYP~8.COWabY l)!ojekt przy:: 
ip, .. ~()Wski oswiadczvt iź zgodnie z us,tr.wa ~ l:nie,rza rU1Uuń~kp.,;..;-fl'ancuski(!go.Pnz:ymier.ze 
., pełnomocnktwie sforInulowano cel użvciateJ to w. ogólności' ,opiooa6 się· bę4zie na. tych iJa~ 

P'Q.zyczki. 'tV sposóh o~óh}y, a .1l1.i~lnDwide. ż .. ~ b ę . rnych podstawach Copl'zytnietze czesko~fran 
CIzie użyta. na najpilnieJsze wvdatld jnwesty:: cuskie i nosić będzie defenzyWlly charakter. 
GyJnel które przez rzad beda za takie uznane. Sztaby. goen.eralne weJ"dą w. ·.pol'lo.'zuml·ew·e,.··..,by·. 
UCnwalęnie. ustawy o ochronie lokatorów.. "" 

SKON ST. BOGUCKIEGO. . 
*) WczON,j rano zmaTłw WarSzawie. 

na ttllewxyzm' serca. ~ i zasIużooy śPiO! 
wak i reżyser, opery w8.Tszawskiej oraz kierow 
nik Szkoły muzycznej Stanisław Boguckj,. 

~~, ronik,,·t818graficz~a. 
-

, (kt) Z blónachjum ({ODasZą te id.tri.itał 
'I'irpitz przyjalofiarowaną mu przez niem~ 
ko ludowo narodową partję . !łandvdaturę . na. I 

posła, dą. parlamentu z okre~u Górnej Bawa.til 
l Szwa.bll.. . l 

.~. (kt) Poseł niemieck(przy rz_dzie 
kOWlensklm OlllktusenWYclal przyjęcie. . tt. 
któremób~cnibyll wszySCy qzlonko:w:le) :r**,d&J 
kJ()wień'Bkiego z~jątkjemGal,.WAnauSk~ 
szereg wyższychofioerówi niekt6tzy ko.nsulai· . 
wie państw zagranic~ych. . Posłowie 'angieW' 
Bki i francuski 'w prz,yjęciuudziaJ:u nie białt 

Z !łbIei przystąpwno do rozpatrzenia. zabezpieczyć ścisłe, wykonanie traktatu. 
poprawek ·Senatu .. do ustawy o ochronie loka
torów. Dyskusje. wywolała jedna tylko pO.\'; 
prawka - mianowicie· ta, . która ,vłncza po.d 

'. ooh,one lokatorów :mieszkania familiinte robo:: 

OST1\TNIE WYSTEPY ZrM--Jl;".' 
BERLIN 11 4, (A W) \V czo:r(" :>'~";-4;.;'., .. 'l 

okolicac,h łiambur~a przezcaly ch::; ~~.lrl$. 
ze śnic~ien1. Snie,g spadł .w· takich .iloŚdacllŹe 
slupy telegraficzjieprzewracając się zatar~ 
sotWaly tor kole:i~wy i pr~e,rwałv " komuOJikac.ię. 
Tak samo ,w całych' Zachoo?ich ·Niemczech 
i nad Renenlszalala wczoraJ burza.'ze śnie~ 
~iem., 

{ktJD~ienlDliki. donoszą, ~. FrancJa Z8fł' 
mieirzamianować przy. rządzie litewskim:m~ 
nisfra ,.peł11JOllnOcne,go. Na· stanowisko tOWYII8 
SUWiallly· jest Grenard!, referent dla. 'spraw ~ 

.tyckichwD~partamootCieFIrancuskie~ 'MfS .. Z ft 

,Obecny przedstawiciel dyplomatyczny'l!~ 
cji w Kownie" otrzym,ac ijla inny przydziat 

tni}{:ów fabrycznych'i .kopalnianych. 
PoseJ! Andrz,ej Wierzbicki wskazat iż" w 

mysl' tej· poprawki' korzystaliby z o.chrony lo: 
kato1'6wna.wet ci robotn:1cy,którzy z własnej 

,woli.. prz~eśliby się .do iIlDJego z.akładtl prze~ 
myslowego .. W obrorue poprawld Senatu wy:. 

; 's~Etpjł poseł Popiel (NPR.) 
, . W glosowaniu,vszystkiepopr~l.\,vki Se .. 

nafupizyjętowz~lędnie odrzucouoz,J!odnie z 
opinjakomisH prawniczej., " 

. .\. ~V ten sPosól?u:stawa~.o ochronie loka.~ 
. :tO!o'W w9stat~~ \.:redakcJl uchwalona. 
',' ." ' .. 1Vlie.~v . z~łl)szonemi.· do, lasld . marszał~ 
"~t"i:~~~s~~'i;wlli9,ską.lP-i j~st wniosek klubuZLN 

,. ener,glcznein "'Ystąpieniu przeciw komuni~ 
stom.. >" 

" . "Termm. nastęl)ne~ . Dosiedzenia bedzie I 
:OfI!łos~onypóźnied.i . . ., .,' 

I". ". Pr~wocbiiczący wic~marszatek Sevda 
'1amkną.~ posiedzenie, ŻYicząc post. om. f.Weso~ 
tych SWU\t". . ',. .' . , 

TELE 
, ~ 

SĄSIEDZKm OSTRZEżENIE RUMUNJI~ 
I.' . KISZVNIÓW, 11. (pA ",r) Polradjo. 

W rocznicę przyłączenia, Be8arabji do Ru= 
munji Bratianu. zapewn.ił, że Rumunja zdoła 

, się przeciwstawić wszelkiej 8ile, która przy 
użyciu gwałtu wystąpi przeciwko prawomoc;1 
J),ości tego zjednoczenia. . 

BERLIN', 11 '4. (A W) . "K:6anische Zel$l 
.~" donosi, 7Ja miedzy' RU,1llill.uJA. i L1.p~q.. 

P ARLAME:NT BELGIJSKI W OBRONIE 
OFIAR BOLSZEWICKlEJ SPRAWlEDLI •. 

, wOŚCI. 
' .. BRUKSELĄ, 11. (PAT) Izba 'd.eputowa 

nych i rząd IH'zyłąc~yli się,. do wniosku. socja 
listów, l?~otestują.cego p~e~iwko skazaniu 
n.aśrilierćuczonychr()syjSki~h. 

SENAT:·GDAASKI. GWAŁCI 
KONSTYTUCJĘ., 

GDAI'JSK,' 11. (PAT)' Jeden z posłów 
do obecnego sejmu gdańskiego jest obyWat~ . 
lem Rzeszy t;tiemieckiej. p',osłem· tym· jęst· ~u 
piec, Russen, należący do gdańskiej'p.artji lu,: 
dowej. Fakt ten ,stanowi pOIgwałcenie, kon~ 
stytucji 19dańskiej, która pos~a!l~wia~ ~e z, 
p1rawpo1iycznych w wolnym ffileSCle Gda,!lsku 
korzystać mogą tylko obywatele gdanscy.· 
Swego czaSu na zarzu~y, podnoszon.e ze stro,:
ny ·Polski co do. uwalu obywateli Rzes~y 
illiemieckiejw zeszłoroczJily~h . wyborach, do 
sejmu gdańskiego, sęnat gd~ńsl~i oświad~zył, 
że zarzuty te .są tendencYJne l pozbawione 
p/odstaw. Dziś pk~zuje się, ż~ oby;;vatele R..ze 
S'zy niemieckieJ. nIetylko brah udz1al w' gh)sp 
waniu, al~ na-wet jeden z nich zostal poąlem 
dQ' ielml,l, g.dsńskie.go. 

(kt) "Observatore Roma11o" doln.OSi,: iC$ 
nieobecoość pla.pieźa ·na OIratorjum, .'. ina.ugtu:1W 
cyjnymw ' bazylice "Św, Piotra " ,śwHJdCzy (I 

. nienormalności po~ożenia.,w.jakiem·zna1duj. 
się Stolica Apostolska. " 
__ 'mea" ai ~". ,.,).~. " .. ,1 

. 1 . ., .' '.1 

KOM11.NIKAT 'KOMI'fETUORGĄNłZ.Ad: 
CYJNEGO BANKU POLSKIEGO." ..... 

Podsumowanie :rer&ułta~ów1Z1aPis6w.. .' 
akcje. BankuPolskieJ;!,o .wvklazuje' P1?~~ 
40,000 akdonar;juszów i 819 .. 732,akcyl.\ ,'Przy~i' 
dzielone w Komitecię.poni~",aż.l\1i'-~tW9 ~1Ql~ ... 
bu od. stf:1p.ito odsieb ... ie. ną .. 8. p. .. e ecia.l.,.n~ .. ,. c ..•.•.••. w, .....•.. kach około 200.00P· a~cy~ (1liczDa;',a~eJon .,..' 
3ZÓW .. nie. zQstą.ła J,ę~{t'cze" ~<>tnitęto~ <~Ut:4~,~ 
na) . przeto całVIIlill0D.: alfcyJ:;Z?S'tąłf::~?t~ :'" 
przez . sppł~zeń'8twoWt;\V'D:ąt~,,?~r~~u;i, : . ' .. ' 
du ·riieskompletowa.~i:al11aterjttłU::~r'RI:eA':i} l.: .. "; 
zamiejscowych· dane ·\f'e·mogą. .; ...• jeSz,czei/.1il,,~ .. ·j 
pewnej :zluhlnotn, leca; 'W,każdYlll ra0:ie·i1ie2ą~, 
nym.Świetny reZlllt~t .. za.wdziecz~mY':;')~~, . 
przychylnemu sf;tn <Nn.sku, caleso· ... SllQl~~ 
stwa, które niew~tpliwie '~l1aj,clzied~o~d.o,-., 
wolenIa .w.pOwodzendu pQniesionvch '~$~~OW 

Sz,cze.aÓ19we ·srrrawozda.nie.z .$$.,mie-i 
sięczne,ao okresu dzialalnośqi Kon~itetu,w.l'az.~ 
opra,cowaniem Is.tatvstvcznem WYników' \2aP.~ .. 
só,v, do którego bvćmoie ,dołącz()najużb~
dziepełn~. lista akrjolladuszów Banktt .:.' ~ol:l 
skie~o, ukaże się za pllr~ miesiecy., 

Krótkie snrawOUlal1!ę ko:m1t{ltuzostanle 
zlożonena· zebraniu założvcielskieu1' dnia. 15 
bn1. Przv zfikoflczl~;n.it1 swycl,1 prac Komitet' 
składa ~ol'ace podzi,ękowanie prasie p 01 S kie:i 
za ułatwienie za:danht Dr7.e.~ \1\"vda.i:nc Dopiera_ 
nie dzielazavisów. 
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MA MARGI*ESIE .. 
'l'l!, ,. _.. W:Z::::::hSS::;J! 

Ry~yf antk~1. 
Pochodziła z; -Piotrkowa, nazywała sic 

Wikcia i była u nas "do - wszvstkiego:'.
Sposób zyciaz \Vikcią 1.lło*vł się l'!astepu;la~o. 

Kiedy rano wstawahśmy Ule były 'Wy~ 
c2yszczon~ 'ani buty ani }l~ranie .. Zo~a sy~ta 
do kuchnl~~dzie z trudnOscl budzIło, SH~ \V.1.K~ 
ciG i czekało na butv; po kwadransIe tr~cba 
było iść i zno\vu ją buJzić a w ~onkl~z.Tl ~a;:: 
mi' C2yściliśmy ubrallie - bo mnle SH~ sple
Bzylo~do biura. 

Nim "do wszystkiego" ufrvzoiT~la $0;: 
bielaczki i wszystko inne .. - żona Ult1sulla S~~ 
ma zrobić śniadanie- które, należy odclac 

. sprawiedliwość - Wikcia sobie bardzo chwa .. 
lila. . '. k . _. . 

. ~ TakieJ _ kawy, Ja u. ~anl, ~o Ja nl~ 
~dzle nie l:>iłaml .""r No do brzę Juz WlkclU
trzeba iść do miasta po mięso na obiad ... 

~ Ano 'pójdę· ,,.zarezykuje" - odpowia~ 
Ciała 'z ,vestchnieniem 'rezy~nacH Wikcia -
brała ~azetę do obwinięcia sprawunk6w~"
bo koszyka jej "nie wypadało" i poprawlws~v 
włosy na pJowie. rzęsadl iWOf'l.ł.l0 WS,ZędZ1C, 
srodze n.uperfumowalla szla Hna miasto". 

~'lijały ~odzinv za ~odzin~, W~qi .jak 
niema tak niel11a. Z urzędu kolo trzęcleJ Jest 
w domu1 zaróżowiona. uśmiechnięta 1.Z miną 
zwvcięzcv z pod l\usterlitz komunikuJe: 

- Te rzeźniki nic nie maja. Nic nie mo 
~łam dostać. ani z ."pod kulkiH ani polędWicy 
ani mleka -- w piektu'niach też nic niema .. 

- Bój, Mę Bo~ał Wikciu i to teraz, kle~ 
dy pan wraca. z biura! 

- Bo~a. to ja się boje - ale jak niema 
to jaz siebie nie naleje!. "Rezvkowałam". żę 
nmieze· znajomych zobaczą. z temi rZeC,ł;f.llU1 

. •. .. ;\~!.ue :nięma. i j\1ż l '.. " . 
;~1·}.,.: ':/ , .,' Zpll.a ryzykował, i poszła - dostała 

':::,c':;;;i~a'~~~~~ ". co'~' jel,. było ... po~rzeba- a ~,rikcia 
"i'!·>5~j,~j,,~ t41a.1\4,Q'blad, .Il.a.·ka.nę.t)leCiZYtaj,~c nÓ1:NO .. 

d,,,,,,!,·, e:raekie~ .• ' .. 
,+,.Ją.'się .. dżiwie'te pi\nidąsiala - ja 

,'. ' ....of;11am :ni~dzie dQstać -: ale ten pan Sro~ 
loc, l kowski CO to napisał ten "Kult ciała" . to on; 

"PfOSZe," papi. był l'ez;y~antem i -:- mus}al.pew;:: 
nfkiem lllleĆ' taką dZIewczvuę Jak 0plSuJe. 

Obiad robiła żona, przy niewielkiej po~ 
mOcy Wikci t która. nie ;,w;i Jak pani lubi" i 
dla:tes;to wolała nie "re~ykować" sama ~otowa;:: 

',ni~ - "Rea;yko~' il"BzYkować były to Jej ulu;:: 
":'.biłJnew:vratenia. kt6remi szafOwała na prawo :t:'J !ewo"" . . '.. -, 
1.}.c"",'!!JI,. !!:Poobiedzie·. miewała sobie drzemkę, 
'f,(~'·,ot:ena:.ł>,Q szóstej' to' Ona robić . nię będzie bo 

:i,,~:~!;:" ,e,J'~o.tU,~ołlę.jest'i;z.wią~kowa~' i ··wie co na~ 
'I ' dg ~~a no9:t~ą.dków(': a c~{l1ie. - Szła do 

i:, i~,nę~o' s-gótaMichala opowiadać, jak 
ti',i,) . . '. " Je mo 'we robi~ im.usZą na nich 

iW 

'U ;J.:' k 
PSYCliOZA W POŁUDNIOW EJ ROSJI. - CUD NA UKRAINIE. 

",' t;;u.łt~g, doniesień "Pr~nvdy'.' nloskiewIII dach postanowili przy "świętem c:rzewk'; 
skiej w południowej Rosji szerzy Się coraz bar stawić wspóln:,,-v k;'~ vż dla ubłagqnia Boga. 
dziej' \vi4.!.ra '\v bliski sąd ostateczny i l~,onle~ Drugi :,az ukazała Się Matka Boskapa~ 
świata. Ro:uuaici wróżbici, wmawiają',: ''v ci~m ,t.erzowi i rozkazała, żeby w dolinie wvk 
ny.lud, iż jedynym środkiem zabezpieczenia doly i ogłoSić, że są miejsca gotowe na krz 
się od następstw "potępielli:1 wiecznego" jest Zeszło się całe mn{)·l!two żebraków 
ogt'ttdZal1ie' posiadłości lańcuche:ID dre.wl1ia~ da~·ty~h· włóc,z~góW i zaczęli kopać doły, 
nvch krzyżów. Chłopi rujnują buc..owlc l ur:eą Wlesc rozeszła alę daleko. Całe karawany zaa: 
d~ają .zasieki z krzyżów. SCinają drzew'a O\YQ;:;: częly zwozić krzyze drewniane1 kamienne 

,.~\Y(j i l'lo.zbierająstodoły, byleby uniknąć ka::: i żelazne. . \.,. ~ 
ry za l){)l'E:Inione grzechy. Rząd bolszewi~ki \Vieśniacy znosili ofiary, zboże, płótQQ 
poszukuje iwylawia. podżegaczy do lUa.SO\Vcgo sloDłinę~ pieniądze etc. gdyż według słów 
olędu religijnego w przypuszczeniu, iż .. propa,: rza, doły miały być zapełniono dtUlaln.i. 
ganda lna na celu odstraszenie .ohło/pow od nocy znikały te ()fiarv~ a. doły zapełnia.ły 
robót na roli.przy pomocy więzienia ich w ziemią nktóra spadała z nieba przez złQte 
cbrę,pie ogrodzeń krzyżow?ch. to". R6wnoc:i!cśnic jednak nittpełniały Się 

doły ,popów i komh;al".zy sowieckioh ' 
- So';;iecka "Praw'da" opiSuje cud, który 

prlZ,ez długie miesiące p.oruszał ca~ą Ukrainę. 
Zeszłej jesieni pewien pasterz ze wsi Gołow,:: . 
€-wyny koło Mohi1o~v, który p~l.s,ał owce 'w "Do::: 
linie pustelnika" miał widzenie. ' 

Zobaczył Matkę Boską w pniu drzewa; 
pl'osHa. go o p'0tZywienie. Pasterz dal Jej chle~ 
ba, wody i cebuli. MatkAl. Boska wypiła wodę 
i zjadła chleb, ale cebuli me chciała. 

Następnie· powiedziała pa.sterzowi, ze 'w 
grudniu będzie sąd ostateczny i Pan Bóg uka~ 
rze srogo grzeszników, ale jest środek dla U;l; 
ni1tnięcia ognia piekielnego. Wystarczy, aż~by 
każdy '\vieŚlI!ldak postawił krzyż w "dolinie PUli= 

steln1ka "" .".. ,-
Pasterz OPOWiedział we wsi o objawie~ 

nin,· wieśniacy ftebrallsię i po długich naca-

szklanki ustawiła sobie . z cyrkową. zręczno~ 
ścią na Jednej ręce i wolniutko zaczeła się pO;:: 
sUWać· ku kuchni. . . 

- Bój się Bo~a, . Wikciu. wszystko u
padnie~ pq.tłucze sięJ' fpój serwis ś!ubny I 

- "ZarezykuJe proszę ·panl. , 
. W chwilę potem ~duchy łomot \v prząd

pokoJU tłuczonych'· pmniatek ślubnych z'wIar;: 
stow~t że "rezyko" się nie udało. 

ŻOna też zaryzykowała i wylała int(~J;'e., 
ąulącą. pannę ".do wszystkie~o"; która ob wIe:;: 
śclla na poźe~nanie. 

-.. Odchodze ,. przez" żalu. Na dobrej 
slużącej ... - "bele kto" się nie poena. -
"zarezekttie" - pójdę jeszcze ta2l do służb V -
moze tXufie n.a:iakie, uczc.hvsze nań..<tt.wo -0--

chlop6w. 
We wrze.~ni':.l nn'zybył wieśnial{ Km'a 

dolillY z ładunkiem slonly. Jeden z pielgrzye 
nlÓW oZl1~jnlił, :te to jest lilloma ze świ~tego 
zboża, które w. nocy rośnie. Tłum rzucU się 
na nią i wieśniaka zamordowano. P , 
go pod l:r:z"yźcrn jako m~czennik:a. 

W październiku ozn,ajmU pasterzt że 
będzie ziIny i ::a Boże Naroozel1ie '1'ITU"·\łACl ... ,.'l18 

nie nowe .~b():i.e. Ale w dwa tyg-odnie . 
spadł gęsty śnieg i pnsterz przepoWia 
zaraa stopniej:!. Snieg jednak wciąż leżał~ 
vvieśniacy już wiarę w Ptt'zepowiedni 

Wrcs.zcie władze zajęły się tą sprawą 
w marcu postan(;\vion::> zaprzestać dal 
,ofiar, a lUiyźe użyć na opal. 

szych od nieg()" dopuszczał ał't: w calem 
cie licznych kra&ieży, udajt.\cpxzytetn 
ka, mającego pomieszanie ZEllyslów. Był 
w swelU krótkiem życiu 31'mzy 
rok przyjąłobo.ietnie~ Oświadczył ~e 
kary się nie bol,bo"1Jemu jest. wszystko 

łlziki W okolicy Ira 
(k) w pobliskich laS.lcli 

od dłuższego czaSu grasuj~ dzikie o;J H "" ..... ~"', 
ub. aobotę leśnicay Muszewski 
leśni,ctwie Drozdowo gnis.:{da tkik6w i 
wielkich tntda.ch zabn pięcioola $~axi1iJ 
dnego z nich. Poo.iewd dzik jeszcze .daw 
znaki zycia kilku rob()tnlków musinlo go '~:~i.;chf1to~adbied.ue ludZie' . " " .... 

'\"L;" L", rr~ z ni>swte]kiemi ~anę.mi 1)rzeszlo '. Sąd kamy we Lwowie &kazał tlIa pół;;: 
'"an:~;~~11~ŚCleit.4ż dll.iapewne~OsPlz .. tała ze t.orra roku c. i~żk. ie.dQ obostrzoneltt't. wi~~denia 

bić sieltierami. Za.blty dtdk jes ~ .. ,Jt~ 
zero, albowiczu waży przeszło. !5 ctr. Na. 1J,~N"'~f(~ 
tej dzikiej zwierzyny W!ządzono jut Z1, lSacllZlKJ. : t,~pl»~ws~~m~e~a1er,tet ... 'Półmiski.' ta~erzyki Ieka Auschu~sma~na, który a~~o n,;:' QZele 

",.:,J311 ,.- ,"re' .• '~~!.! .... ,!=!.J!. ![! .. !!l!!!'!!!!!!!!!!!!!! ~!!!!!!.!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~! 
.AN10NICZECHOW: : 

,krzy •• dłłl. 
.,Wiezmy n ... p. te przeCinki ... - mysIal 

Perekla.din, czuJąC pl'lyj~ ·&rętwienie 
ezJJonków z powodu nastającego Snu.- To 
mam doSkooale... Mo~ę dla każdego z:na1eść 
'D;l!ej$Ce, ieteli chcesz, i... i· ~miejętnie, i nie 
»I;~~ nawet ... Pytaj, a przekonasz s'ię •.• Prze 
,~.k kladzie lię w r6żnych miejscach, gdzie 
~·potrl2:;eba i gdzie nie jest potrzebny. Im 

·,:'Ludz!e;i p&wikłtanym oika.zuje się akt. tem wię 
.;ej tneba przecinków. Kładzie się je przed 
,;,lrJt~"i przed ,00". Jeżeli w akcie wymienia 
:lm,:.~rdiodków; to każdego z nich trzeba od,; 

.. ć przecinkiem ... UmiemI" 
Ogniste·przecinki zakręciły się i znikły. 

Na ich miejsce przyleciały ogniste kropki ••• 
~ kropki kładzie się Dla końcu aktu ... 

rdde potrzeba zrobić większy przystanek i 
popatrzeć DA słuchacza, tam także trzeba dsc 
krop~ę. Po wszystkich dł1W3zych ustępach są 
potrzebne kropki, $Żeby sekiretarrz, kiedy b~ 
dde cZyttI, nie oślini! Się. Więcej nigdzie nje 
~Qd:lie lit ~ .. 

'!!' 

Zno\vu przylatujt\ przecinki.v. Mieszają 
~ię z kropkami, kręcą Się i Pe:rekładiin widzi 
calągrom~4ę kropek, prrzeciników i dwukroJ1 
pelt ... ,fI te z:nam ... -myśli --Gdzie przecinka 
za duł;o, ąJt:ropki za mało; tam trzeba kropki 
Z przecinkiem. Przed ,ale" i ,więc( wszędzie 
daję średnik ..•. a dwukropek? Dwukropek kła 
dzie ai~po słowach ..,postanowili" ,wydali 
wyrok" ... 

. 'Kropki, pł'ze.cinki i dwukropki pogasły. 
Przyszła kolej na pytajniki. Te wySkoczyły z 
obloków izatańcowaJy ..• 

'"Widzisz ich! PytajnikU ChOĆ ich b~ 
dzie tysjąc znajdę dla nich miejsce. Kładzie 
się je wsz;ędzie. gdzie trzeba za,pytaić, albo 
przypuśćmy, pytać się o akty ... "gdzie prz~ 
ndesiony ostatek Sum za ten a ten tok?", al~ 
bo-"czy Dyrekcja policji znala.z~.;. ?'C 

Pytajniki dobrotliwie zakiwaly. na chwi 
lę swoiml haczkami i jak u&. komendę wycią~ 
gnęly Się w wykrzykniki. 

"Hm!. .. 'Ten znak piSarski kładzie się 
w listach często: ,b1ój r.o.HoŚchvy panie!" albo: 
"Jaśnie wielmożny ojcze i dobrodzieju!" ... ale 
w aktach, - kiedy?" 

Wykrzykniki wyci!Ylnęły sie jeSzcze ha". 
dziej i ~zeltalY •• lf 

"W aktach kŁad0ie się je, kiedy... . ...•. 
jak~e to 1iml Naprawdę l Kied~ kładzie 814 
je w· aktach? Czekaj.~ ach Bote. żebym ~obie 
pltzypomnial. .. Hm!::: L.;..l'ł 

Perekkdfn otworzył oczy i obr~ 
na drugi bok. Nie ~tył je§cae na 
zamknąć oczu, kiedy na ciemnej 
wu zjavv1!y Się wykrzyknikL , .... < 

"NIech jedjabU weam~ K.i~dYŚ Je 
ba kłaść? - pomyśld, starając sit 
z swej wyobraźni 
Czy~bym zapomniał? 
bo... nie pisałem ich nigdy'.« I~ 

P errekłfadin zacrząl przyp(jmina~ 
treść wSzystkich akt6wt które napisał 
czterdzieści lat Swej słu'źbY1 ale chociaż m~~ 
i zmarszczył brwi, w ce;łej swej przes~ . el 

nie znalazł ani jednego wykrzyknika. .. t p's~ 
"Co Za dziwny zbieg.okołicmośc1• ,~ 

lem czterdzieści lat i ani razu nie nap1Stł: 
wykrzyknika ... Hm! No, kiedyż się to 10 

pjsze. H 'ko" 
Z za szeregu ognistych Wykrzyk1ll1 Jn,ło 

pokazała się złośliwie uśnlicchnięt~ twar: .. ię 
dego krytyka. Wykwzykniki UŚ!l11eohnę~, 
tA.kże i .zlały się w jede.u wielki wykr~Y~.;+ l' 

IDaŁ.~' , 



,j 

-
W obronie iy~iw. 

lvluszę raz i 'ż~ydom ~lozyć WYh1.ZV 

uzna:nia. Oto ,z powodu tragicznej śmierci 
trzech strażaków. Żydzi stosunkowo dość licz 
nie s~ładają ofia:ryna rzecz rodzin spalonych. 
ChocIaż w ten sposób chcą się zrewanżow'ac 
cbrześcijanolu" za życie, które sldadają w 
obronie Żiydowskief!o mienia. 

. Bo tr:zeba stwierdzić, co jest zre~ztą rze 
czą ogólnie \viadoroą. że gdzie chodzi o nad~ 
stawienie karku w obronie bliźniego, tanl ży::: 
aów niema. Pomijając' już Q,g61rue znal1y 

'fakt, że żydów 11:~, było w wojSku nafron::: 
cie, również nie spotkaliśmy nekrologu żyda 
policjanta, któryby poległ w walce z bandy:=: 
tarni (a przecież nabo'ż'el1stwo za 43 takich 
bohaterów odbyło się w zeszłym miesiącu w 
;W airsziawie) jaf również nie \vidzieHśmy iy~ 

. da przy obr.ont~ pal.ąceg'o aię domu. 
~'. Wszędzie,gdzie trzeba. narażac życie i 
.to często w obT'onie życia czy mienia żydów, 
stoj ą tylko chrześcijanie. Klasycznym przy'" 
kl~lJd;em "wdzięczności" żydowskiej a zarazem 

. a:r<?,g~jlżydów jest sp1"awa ratowania powo 
dZlanpodczas strasznego wylewu Wisły pod 
Wusaawą. Oto źy~i zgłosili do Sejluu iuter 
pelacjfi' żepodlczas powodzi zmuszano ich 
współwyznawców do sypania wałów. A więc 
wieczne P~c)tZyty .całej ludzkości chciały a;ie 

.' by tylkqluQftoŚć· chrześcijańska pracowała i 
broniłai,~h;; przed rozszalałym żywilOłem a oni 
ze Spo~0!~m mogli Się przyglądać jak goj za 
. nichpr~c~de. Nic dziwnego, że gdy chło11i 
W jednej ze 'wsi nawiedzonych powodzią 
,usłyszeli o interpelacji żydowskiej, tak się wy 

> razili: "Czemaj-cie, pSiekrwie niechrzezone, na 
, .. ijrugi raz to my poton,ieU1.Y, aby 'W'as tylko 

dQJ?ochł()nęła~'", . '., .' . ..' 
Dobrze wiQc,' ~e ~azl chociaż Składają 

dki Dla rodziny Poległych straM6w, .. aby 
:r. pO'iarze jakiej iydowskiej fabryki str3.ta 

ł~~'I'\i'i, .. ttie powiedzieli:"Palcie się psiekrwienie~ 
il~r'łilhrzczone .. kied'v do ratowania was niema JH 

K -. _ K~(erldar~yk~ 
Sopota,dnio 12 kwietnia Wlllt01D 

- \i\ido'v\ iska. . 
Tealr ~ ielsld (Ce(1ietXli~n~ ,65~ 

,D:zig pp., Wesele1t, wlecz Ha~y serce w grze. 
Jotro PO pat.,Sze~c postaci sceniczn~ch Vi po" 
IzakimamtI autors"ł/Wiecz "Gdy serce w gue

łJ 

Tea,t .. pop.,lIIsrny (Q()rodoWa tSl 
Dij~ po 1'Ol< .• ,Ob rona Częstochowy" Wleczo
r.ettt •• Oał~aniarz paryski" 
J·utrq. po poł.· i \l)iecz •• ,Gałganit'lfz par)skiu 

,. U'łu:armcnj_(DJielna 20)' 
Koncert Selicika 
~~ :!.,I~Ulad (PrZelazd 1) 
Po połudnIu .,.Z kraju krwi ilez" 
'Wh~~orem ,.Tragedjapodlotka' 
",O~8aUOu (Pio r !w wsk a. 67) 
~ Tragiczna .' smlerć Messalint'· 
"Oue.on'l

• P'rzeia2.u ~} 
,.Gdy kurtyna zap~dnie" 
~rand".Uno (Piotrkowska 12) 
.,Oko za oko· 
łU.,1JI Spół~3d,eill1li P"#U~II P.aństwowych 
~Z tysiąca l.lf.dneinocg" 
Kdllem:ałogr~f O'wlat!ll'" (Rokiciriska Sz) 

J\t 'W szpun&chniewi42.1alnego wroga" 

. Y:iiadonHlsci bieżące 
! .. .... -

-Ofiary na rzecz rodzin bohaterskIch 
mdaków.· .' 

, Dnia 9 b. m. wpłynęły rui. ręce Zarządu 
Ł. S.0, 0, ofiary na rzecz. pozostałych :rodzin 
pO. tragicz.n.ie zmarłych Druhów: 

Od dyrektora .. Teatru "Scala" W. P. 
Kupermma rok, 100,000,000, od przedstawicie 
laB-cl. Nobel G.Zangera rok. 50.000,000, 

. ęd u:rzedn.ików Ł6d.zk~ Banktt De.PtOZY.t~ 

lIł 

I tel' 
PORZl\DEK CEREMO NJAŁU PO G RZEBO'W·EGO. 

Dzi~ o g:odz. 3::ej odbędzie sIę pogrzeb 3 
~tl'a2ak:ów, którzy VI cbl~onie mienia f:;\vvch 
bliźnich oddali życie. \V ofie,l'ze. Porządek k'on~ 
duktu j es t. lliilstępuj ący: 
,l) Krzyż 2) Orkiestra Stelhl 3) DcleJa:: 

cJe (cy\y~lne nap:l'zedzie) "rojsko, poli.~ja. 
~traże, ~n ~\:hlb, 5) Orkiestra Widzewsldcj l\1a 
nufaktury· 6) Pier'\vsze 4 oddziały 7) Orkies':ra 
\1I oddziału. 8) Pozostałe oddziałv.9) Orkie::: 
str;a V ?ddzialu 10) Duchowieiis1\"vo '11) ()f:= 
znaczenia Ś, p. -K::Ulliflskiego kal'awani najbIiż~ 
Sza rodzina 12)Odznaczenia ś. p. Bogusa ka~a 
wani najbliisza rodz1tl:a 13) Odznaczenia ś. p. 

Wasserlin-ga kara'Wttni nt\)bH:i~"i !'c.ddn~. l~l 
Za,rząd 15) V oddział 16) PoJicja kor.. .,,' 

Na cmentarzu ub,·t,~rnuj;-; P011ządeK ~z~ 
grobi.e VI oddział. DOjłiZ'~lttt cmentarJ.U zat 
111yka policja. Oddziały tWQr~ą Szpaler;' ariJdo 
gl'iOtbu. DuchowieństWlO. Trumny. Rodzina, ~ 
od!dziat POdą~il :zn trumllLliuidogrWll Wta:t 
z' orkiestrą. Zarząd. Del~je. Szbtb, . 

1) Mowę powie kaiątt~ Urbatlskł g)'~ 
śpie\vachór 3). Przemówi p. W(.\'ł~.~) Oft' 
ldestra. Dals,ze przenl('hvie.nia. ... Mi~f.~m cerel 
luoniału jest p, iuż '\V ~gne.r. . 

lN"!lJI"A!,p ",",,!I!lijlM!!\W~I~IMlltł4f;Ta~ ... ~~~łIIItIIl.~.. ....., _. 2ijj'/§"_~ 

we go mk. 364,000,000 i od firJ;l1Y Grudziński -- Ze stał'ej'Vystawv Sz!uki(Pio'ukow 
i S~kalnk. 100,000,000. Rs(cem: mk. 614,000,0'00.. ska :nr. 53) . I 

. Ofiarodawcom w.ylraż~l ,\y imieniu poz:o~ .\v v sfaw a, jak .nale~alcr. 'PrzewtaV#ać 
st'ałych rodzin serdeczne "Bóg zapłaćł'~ . zail1tereso,v~~p.lą niefvlko , wytwór~e sfery ~o~ 

Zarząd Strsży Ogniowej Ochotniczej$ lekcJoncrow 1 mec'enaso\'v:. sztukI, l11a.bywa.l~ 
cy,ch skwapliwi.e wystawiono prace znanyCJl 

- Ci, którzy ,ponieśli śmJer'Ć w obronie naszych ar~vstów, lec~'t6wnięż' i szerokie ~~ 
mienia bliźnich: la spoleczenstwa. NIe czekaJtlc na. ok61nl!KJ 

1) Ś. p. Waw~zyniec Ka.miński uro:dzony zachccaJące"zarzadv i dyrekcje szkól, ocenia,:. 
dnia 29.Vn 1876 r., wstąpił do strrui.y dnia ;;ąM wartość estetvczn~ l peda1to~i;ClZna: Wyst!l4 
lO.X 1899 ir. zo:nlnt"o·: 7, pozostawia plO sob. ieżonA . \\lY". poczęły wvsvlać· grupy wychowańc6wi 

, .T "'. pod kierownictweUl nauczycieli, celemzwi~ 
i 4 dzieci.' Otrzymał dnia 28 grudnia 1923 J:. dzenta. wystawy. ' '" ._ ..... 
najwyższą 'Odznakę, me4alza ratowanie giQl Zarzad wystawy, chcac up:r;z&stęPnlO 
nących. Był w· tyn1. roku przedstawiony db jak U!:dszęrszvln" ,varstwom zapoznanie si~: Ż 
ooznak Za wysługę lat 25. rodzim~ naszą· twórczością, zwrócdl.się do 

, 2) Ludwik Bogus urodzony dllllia '25.VI Z~tr,zadów zwią,zku ił zrzeszeń il1tJel,e~encH ~ 
18

· _l. d 4 robotników ,z· prQśbą;. abv.żachęci1v . s~ 
. 94 Ir., ·wstąpi! Ulostraży nia 16.11 191 . r., członków do z,V:iedzania wystawy wOni! pow; 

kawaler. Bylw tym roku przedstawiony do szednie. Na. żadanie, kierownik ~awy '1)) 
odznaki za wysługę lat 10. lvlarjan Diellstal:rD~browa. udzWela~,· be.dzie1 

3) I(lemeus "rasserlinguro'dzony 'dnIa 'ijru'Pom nie wieksztVm, niźli BO ()6ób obJaśDa.eńi 
2.II 1897 .. r., ,vstąpil 'do straży dnia 7.VII 1922 Za uprzednie1l1 zr:!loszen1em Sic. "grup ,uczestni:::\ 
r~ ŹiOIll,aty, pozosta~:-;ia po sobie żonę i 1 dzie.!'p kom udzielane będą: znacztne zniżki.. W:vstam 
ko. . Jest kaw!a1erem Krzyża. W aleoznego .~. obecnie jest otwarta do ·~odz. 8 wiieczQ'rem, ~ 
St.Qn.nia.. * • - Bezpłatne przYmusowe' szczepieni~ 

l."" ochronne OSPY. ' ". ' , ; , 
....... Urtedowani~iurłQpy VI Ofąsłeswiąt ,. .Oddziął Saąifa·rny. ,widZ.Z'Clri>W&n(}.tl) 

Wielkiejnocy,.... .; - śc~i Publicznej prz,ypCJtpirnp,it ZlbUżasi~ te~ 
. ·Z powodu' śW1ł\tWielkiejnocy urzę'd~ l11Jn d,orOre.~e.ao ~p,lJem.a os'PY"ę','. ," 

wanie '\vdniu18 bm,., trwa do godziny 13::: eJ k' (':DW. lnY,~śl Ustaw .. '! z dnia l,9li1)C"~f,191.9,,.· tQl 
w d,niu za. ś 19. 2.0. t.· 21wolnę. saod.załęq,·ąłUź~. u. f4 .. U, Kz. P. nr. 63) prZYlll;USowe szczeJ 

bowvch .. Na. obes świat Mln. Spraw WoJsk~ pieniu.oc.brgunemu, OSPY podle~aja: lr'Plerwot1 
wych zeZiWolil dowództwom oddziałów n~ u~ nemu ,.dzlecl w ls::ym toku' ŻYC1il. oraz te \łztecil 
d:r.ielenie .personelowi wojskowemu i cyWilne- i dorośli, którym z jakJiąhkolwiekbą.dź '; pay..J 
ll1U urlopów świątecznych od dnia 19 do dnia. czyn ospa. zaszczepiona :l.e.sZl. C'żie.nie zOISt,ala i, ~l. 
:;2 włącznie. Ilość urląpowa,1lych nie' nloże pp,wtórne1l1U wszystkie dzieci w7~vm.roku·zY! 
1nzekraczać 50 proo. oficerów 10 proc. fa:k::cxa,oraz osoby stanSlZe. które niepoddalv się 
tyczhe~o stanu szere~owyc~, a . bilet y kredyto po,"v. tÓt, n, enllJ szczlepieru.u. przeJ.cąwko . ,osPie lub\.l .• ' 
'walle Jllo~~. byćwyda:~vane Je:dvnie w ramach były 8ZCZeplOne· zWYl11klem ulemnym.. . BezJ 
prz"sru1:!uJace~o osobom wOJskowym prawa płatne n. czepiem.·eospy o. chroooej. rozpocmx.·d ao kredytQw'anych 'biletów. (pap) . . się w polowie maJa rb. o,~ we wlaS~ 

_ Strajk farmaceut6ww kasie· chorych' .czasie· bedzie ··.pQdane··. do \v1:adoD;lości .• 026lU. :,r'V 

zlikwidowany,. ',<-Walka ~ wścieklizną. .,' .. 3" ~< 
Zpo~vod.u .przeału~aj ącego .się strajku 'Vv" oj e,vództwo . :E6dzkie .... roze'slald ad 

L..... h' wszystkich starostów Wo;iewódmtwa. okólnik 3 
fa.rma.ceutów kasYCuvll'YC .. wyzna.czO!OO kon~. sprawie zwalazania.wściekli.znv: .•. w. s.k.a.z.' td .. &0.,., ' 
ferencię w Warszawie. . Konferencja. ta odhy~ nhu, iż. rozpoznawanie wścieklimy'.u ~~~ 
k sięonegJaj w ministerstwie pracy pod prze je.s:t bil;rdziQ c.z:Jsto tak t1.'udnn. że ntetVlkofwl.ilO 
wodnictwe~ dyrekht~~ AdedPartamenttiO""kubez~ toJe· onarJt1sl:Z~ pto ~cy;jn!~_a1e.naw.dn~t }ilekarte~. ·~'Wa'· ". ..... \ .. ~it., •. ,\, .. ' .. '.' •. 
pieczeń SpOtecznyc UlL. .. a.tnozyka. . ręgo.ry. na.ry Ul s aJą W. ąoec -tru" ó~.c '. ew ... uOW,·' .', .•.... " '. 
wy msp'ektolr: IPrracy p.Wojtkiewioz, oraz' ma o tstotnym stanlezdrOWla'Psa, ubko: . 
przedstawiciele łódzkiego i warszaW~kiego k.tóre P?zostawton,e przy· życlu.sta,j~. ~ .. t··. .. :(11' 

"WIli ~zku. farmaceutóW.. brali r6wnieź ·u.dz.ial nlebezplecztnynl:l dla żYqJla lud~l tll~'P~ ,.'en:' 
,u "'t' nić olbrzymie ,straty mą.terJamę .. ,;, '.' '})i 

W konferencji. ........ : Z .te2o tezpówodunde~" ;':·.'\i"~'; 
PokilkogQd!Zinrn:ej . dyśk~sjifa~~a:ceu:: z'. zabicielm. '.kkazt· d ..... e~o,. Pq.·~ .. e .... !t .• , .z .... '.·,....... ~q;.' ····;~;,::, .. :i.; 

.ci zgodzili si~ na. pierwotną .ti,lomprVllUSoWą zne psa UD "'0 lit. P02:ftr;;enl: . '. 

Propozycję in. spektora,W ojtkiewicza t;j dla lecilolekarzom wetery:r;ut~Y~n.~ -:;:~;~ 
520 '1' zestawienia sprawo~Q.ań o"-WŚCl Y 

pomocnika fannaceutycz!l1tego . nu Jonów s:tczleaólnó8ciP"l'otokuł6~~~qOW }iAi; 
mk., a dLa. prowizorra - 25 proc. więcej. na te~ p0-wodu. wsciek1iząy~zwijtt ',s f:~c(. 
tnaJTzec i kwiecIeń, ~aś 00 do $tyć2ni~ i lute' przeds.tawić Ut.Ziędbw1;.Wojewó·· 'i 

'go, to sprawa ta' zostanie polubownie za::r" kuły sekcyj psów, Stwi.er~,:po'Y';~; 
latwicną w lJodzi. '. . wściekliznę. (pap) ... . ' l':': . . ... ~~;~ 

Wobec zlikwido!\VaiDda !tatargu iaxmai$ .'- Konces~e ~oW'e'·;" ~,' l i: i::; 
ceuci. kasy chO'!ych w dniu wczorajszym prz:9' wiedzi)j~k· &ię z DYrelCcliPan~siv/pa;tf~·r "'lf.,,: .... i1l.il.i."·''-'"" \T:';~;~' 
stąpili do ,Pl'acy. $ (bip) " · tomu . w Łoąz:i dowiadujemy,·· na .. D.()c: :It!,ta,n.· ';':f 

__ Zjazd w~jewodÓw.. '. . '. rozporzadzen1a Min- Skarbu konoesJ'eJ u'dsjl8lJ1lJ1f .:~ 
Z Województwa Łód~ie~o d!ł'Y~adt1Je~ ue osobom prYWatnym . na. czas pn;ejśclo 

1iY, ~:1ę~ iż w pj~rwszy<?h dl.llach ID!Wtt l'b;ma potrzeby na 'ProwadzeniLe fa.b~n~ I .P1'l~~1 
się odbyć w Warszę.w}e. zGazdj 'Y0Jewodow . z siębiorstw wyrobów tytuniQ·t\rvcll i;: 
całei RZeCZYP0spoliteJ. Celem~ zJazd!l.będzl~ wypowiedzian,e w cia~ 4 miiesie.cYl;~"od,: 
omówiense spi'aw' doty~ą.cych aclm1!ll1StraCJl wejścia ·w, życie wapomnianego· " . 

~:.~;~~;ell~:!~~~.arsr:~.· :fzg:.ar"~~ nia. . Dó mowfe'<ken'itt Jtonceś;i!t 
pr;łJekazania woJewodo~.} ..,..Jr~vcll .cmd',J2..owlt±płnna ?~Yt~kc:ia .~olsldelto 
Ql~n. &>ra.w .. Wewn. li>·· . a~ ~"lUl.ati~~m~, lR~1J 



'kllP UlaSZND .. luu:zcazi i m~ter:iałó\~, ShlŻ~lCV~h 
bezpośrednio do fabrykach\vvrohow tytUTITU;' 
~wych. (pap) 

. ~ Nowe t()\varzysfwo urzf;dllil{ów Pi111::: 
~~ow~~ . . . 
. trak dowiadujenlY się z kół urzędni
czych·poczty i tele~r.aftt zosh\l 'wniesiony do 
Rady lVl1nistrów proJekt s,tatutu tq:warzv.stwa 
urzędllH\:6'w pocztowYi?h i teI(~l~ntheznych ,. "\ z 
wyższym ,v:vksztalccllWnl. ''Zealu~ st~ltutu lo 
;warzystwo to DliGdzy i11Jllyrn1 lna na celu l)O::: 
'(1 11 oszeru e poziOlnu wy1r..siZitalcellia zO,.V\;Odowe:: 
!Ro,oraz podnoszenie stallowIska spOleCZlle:2° 
·stanu utzędni<:ze~o. (pap) 
, . ~ Wszechpolski ziot mlOdzieżvw Cz~ 
ałochowie. . 

Staraniem :Ra.dy N ~iazorczej Zje'dl1DCze::: 
nia. Stowarzvs.zeń lVUodz1.~żv polskiej, pod pro 
tektora.tcm J.E.Ks. BllSk. Zdzitowieckie~o? od 
będzie sjc::. dwudniowy zlot ll110dzieżv *e~.ski::'\.i 

·katolicldel' w Częstochowie w. dA i 5 lnaJa br. 
,\V zlocie biora udZiał X .. X. Sekretarze J;1elle~ 
ralni. patronowie. członkowie patronatu O-r.az 
mło~ż .. BOi!ai-y pro~:ram zlotowy oraz histo~ 
ryczna mielscovloŚĆ, daja gwara.ncjeiż w zlo~ 
'Ciewezulą udzi.ał tysi::tc.emlodzieżv. W okr~ 
~~ Lódzkin~ w ą.pr,aw~ch zlot~vvch należy 
SIę zgłaszac. do Zwwązku Sto M~, P., przy. ul. 
Przejazd 34 (Dom Ludowy) o.d d. 18 bm. w 
~odz.od 6-&cj wiecz .. Ks. St, Nowickiego. 

-- Podatek od lokali za rok 1924. ' 
11'." ,'\Vvdziiał Podatkowy Magistratu zajefv 
~estobeCllie nl. in.. sporządzeniem spisów 
Qłatników podatku od lokali za rok 1924. 
Ró'wnocześll.ie Wydział Podatkowy Występu:: 
Je do Magistratu. z wnioskiclll Q ukarruiie tych 

, ,;Właścicieli domów. wz~lędnie pJ.a;cQ"r, którzy 
\(łotyęhczaswvmaganych deklaracyJ nie złoży:;: 
Ul Wydział Podatkowy 'WsZlCZ41 rÓv.1Jl,ież stara 
b.la, aby tych wlaśiCicidi, kt614ZY wyma~ane 
(lekIara.cde do dnia 15 kwietnia. rb. złoża, 
;wraz z usprawiedliwiai,ą,cemi motvwsll1i prztv 

, :~~ zwłoki~Ma.sj.stratz.wolniłQd bry wyno 
'ęz.ąceJ l037fr~ zł.Dek1ar~e. przyjmuje . oraz 

· ;wsze!k jnfol+tlacli udziela w te:i sprawie 
"~o J~ydzi.. .odątkow:y Ma~j\Stratu (Plac Wołno~ 

się autetn do prs.';vdziwegohr'llhieg(}, kt6Itt;~I;J! 
na,;..;v·/isko pravll1ic nGsi~ by u.zysl,;:u'Nszy łatwy 
zresp:tą ro;:nvód poślubić kuzyna. Spnl'wl:\ cią;::: 
gnie się przez pal'ę tygodni \yystarczającydl 
tr ... k Svlwi!1ie fak Raulowi do wZ~ljelnnego za::: 
kocIut.1lht s,ję 'z \veSelenl, jak.oz:pilog, ku nie:: 
zrrlierllej Ttldości ll1Iutki" pr,;.gnąc.::j gorąco nioco 
"zielo~lej lu;voii" \ypro\vs.dzić do rodziny. , 

S:;!tuka gra s'woją kolorowością. Obok 
czysto 1{0111icznych Sytuacji dt~:i.;o scen o l!j" 
ll1ującynl lirycznie i prostej PO,t~2ji. Piękne, sub 
telne \vvkoI1czenie nic ,zbanal'izCNt .. nego Vi 
m,onlenłh~ch' llajpl'il'wdziwszych zbyt tanim-i 

'efektarni. ., 
. Więc i publicznosc l)rzyjęła ją .z \viel::: 

k ' l . •••• b 1 d . '"lm zap,1Icnl tenl. WlęCCJ~ ze 1 gr:~1ną :>':.fl o::: 
skonale. Na pierwsze l11.icją~e wybił się Jan 
PawłowJ:;]':i spokojną pewnością i mo:c1l'O uj~l~:l 
POShlcią hrabiego Raula, dając kra'leję Z\va.;~tn 
i jednolitą. Sekund:Olwała mu 'WybOTlldc kon~ 
trlOJStując Stefunj.a Jarkowska. Zp.ic.z jak zwy~ 
kle niezró'Wllany w uchwyceniu typu kom,ic~::: 
ue,go umiał pocU\ireślać Dowściąglhvic głęhsl.c 
mtki i nie przechodzić w 1'lOlZ'wahnuie grotc~';\o 
we jak to ucz:}1'Jlił słusznie zresztą Ml'oziilski. 
P. Roz'Wiu,q;owicz:owa ujmowała miły.m senty:: 
DlcntCln a pto:zoStały zespół grał bC'~l :lll~'. ut~l na 
tle stylowych dekoracyj. J:l. 

e sp rtu. 
-.-

-- '\,"alld francuskie w cyrku CiniscHi. 
W 53 dniu turnieju walczyły pary. 1, 

Czarna Maska--Śpiewaczek. 2) Grikis-Wild::: 
ulan. 3. Peters€n-1vlichelson. 

Zajmująca ,valka I pary skollCZyła s~p' 
zwycięstwem Czarnej l\1aski. ·w walce II pary przew~a zmienna. 
Wynik remiso\vy. 

III walka. nieciekawa. Wynik nieroZ'-
strzy~ńiętv. Go,;t. 

fj..ff\'fI::U',6>K W ,Mic.isidni, 
DrUź,"fna lHll'c~.;Ska im: pulk, J, Kiliń::: 

skic~~o po:v (;ilTm;l:t.h~lj1 j\'\icJsldcm im. l,. Pił::: 
sudsk.i!·~tO dn. l.? l~\',:iet~ni:l rb. o godz. ll ł30 ra 
no w "feutl'ze lVhcJsklnl llrz~~dza przedst~ 
\vlenie 'wri1j'; ~ koncertem odd,cstrv Gimna~ 
itun lvliejskic(10. Re:i,vscr p. l'vL Znicz, artysta 
~reatru lViidsldc~o. Doch6d pr7.cznaczony na 
kOlouje letnie dIn n1e:"aruożnvch harcerzy tej~ 
że drużvnv. lln"h; do nabvchl w Teatrzt' w 
dniu rn'zcdstawiclli~l. 

GOTOw K.A. 
Do lary 93500000 '-9300000 

CZEKI. 
B(~lgja 475000'-'-469:300 
IIolandb 3490000 -"" :l'J1t1000 
Londyn 40575000-·:t0275000 
Paryż 557000-545300 
Pra~a 271750-269150 
Sz"rajc~.rja 1645000""'~1635000 
'Wiedeń 132.10-~131.0() 
W,!ocb v 415000--410.600 
Złoty frank 1800000 
Miljonówka 1050000 1100000'-'107500n 
Bonv złote 13.50000 ·--1400000 
Potyczku dolaro'\va 49tl0000 i' 
TcndcndLl bez i-:lnianv. 

Bank Dvskonto\vy 25 B1Ulk łLl;i\.!lo'NV 
27*75-2'1 Bank dIn 1"1. l Prz. 4,15--'1···-4.1Barik l 
wileński Pl'vw. 0.310 Bank Kredytowy 1,9-
1.95 Bank I>rzcnl. \;V"" ars.z. 3.5"-4 Bank Przem. 
Lw6w 1,6-1.5 Polski ~bank l1dlowy 8-8.5, 
pOlski rJ.'ow. Sp6łdz. 18,5--18 ank Zacho.dni 
9-9~5- 9.25; 6 elU. H-8,25 Bank Ziedn. Ziem 
Pol. 4175---4;5--5.25 Bank Zw. SP. Za.r. 19-20 
-""1919 Bank Zw. Zicrniun O 775 Bank Pr.zem. 

1# Polski 0.550; 5 eln. 0.500 Ćcrat11 Oj675-:-O.700. 
Grodzisk 2.75; 4 i 5 enl. 2;2 Ki:iewsk11,3 ...... 
1.275---1.3 PrZCIllysł chemiczny 13.5-14

d
-: 

13.5 Puls 1 ł35 Spiess3.4 Sb'cm 52-56 Wił f 
0,550~O.525 Elektr. ()l\r. I)ab:r .. GÓrn. 4 Elt:h.. 
tryezność 6,5 P .. Tow. Elektr. 0.625-0.575 Siła' 

~.·, .. 1, ·l~sze ; PU~trQ9 . 'Pok6J Nr. ą. i swiatło 2.15-2.05-*2.0';'5 Chodorów 18,5~!~ 
Czersk 2.25--2,05-'·2.1 Cz~stocicc 9,S-S.6-S.OJS 

I 1f1:""1IlI~.r~~UIII GoslAw1.cC 4.9-5 Micha.16w 2,2.5-2.05-2;1 
DOWBORCZYCYf .,\\lar. ,",Tow. F, Cukru 16-13.5-1rt5Fif~~Y 

Celem uczczenia, oHm; Glbowiązku oby~ 3.1-3.:> ł.,azy 0.4So--q,500 l)rzcwp.y., P .... :11-
w::ttelskiego członków łJ S O ()., któr.z:y dnia 1,{l:-·1,8 ))rz'9m vsl les~v O.4~_ Wę~l~l (5'~~ł 

GDY SE~CE:lV GRZE. 9 k . t' b' . li b h t. 20.,,-19." (3) 2o--19.5-20 ..... ~? (41 ~2. 
K\o!'h"IIe-'~J".:lI w "2 aktant.. Fell'l-o., Gl';!ndQ.r~. . ":le ,niw.. . r. przy pozarzezgmę o da l:: .-- 21,5 Nubel 6,175'--6.1 CcsieIski 1.55 (res$ta).i' 

" 4U Y <j;II '" 'lvll J. A"a Q. M".. ską sn11c:rClą, - wszyScy Dowb()xczycy ZJ.E 1..9---2.1-2 ()iitrowitt: 5.7 .. 5 11'itznt~r (4) 31.5~' 
. • ..~edt!1m z lepszych komedji ostatniego Se;: o godtz.3·_·-ęj po południu stawią się p.od 30.5 Li!pop 2,4-2,3 i\lodrze16v? (7) 3~32.5 
~o~u.~je2e1i jej aJrt pierwazy stoi niżej pod ztil.ndareln Sto,varzyszenia: w Katedrze Sw. (3)39·-35 {5) 42:-38 Norblin (1) 1.9-2,3~~1 

.'W: ... z.glę9entkoneepCji s.cen:icznej, to zaplQlm.u, imy., St Kostki, Czołem' 2,5 Orthwelll 1.9,,-1.9 fOS ice 39-35.l:"'l: 
to te ".:1.1, - • •• Zat~~d.. ParOwozy 1,415-1.35-1.375 ocisk 4,5 RuWJl.Ji

7
·· 

l ... ' m ~ry,~o podo$kOlOialych ą~ęściach ~~ (2) 6.4-.,6.35 (3) 6.8-6,6 (dr 7-6.fl; 5 em,'155• i 
't!aISzycn.:. . ". ~ - StabatMater. . -5.8 Maszyny i narz. roln. 1.4 ursus~3~ -
'. .. ·~oicm.:t p'01dkłaOsatytyna sfery dlo;;. W Wielki Cz'wattek d. ł7 bm. w sali 3,25 Zielen.iewski 38 Zawiercle 0,185 Zytar .. 
~'b:k~:e'\Vl.CZQyv:akle~:Ąlepa:zel'rowa<ba; jEb autor Filharul0nH o ~odz. 8:::~d wiecz. wykonane be~ dó\v 1.575.0--],.515.0 Belpol 0.270--:0.290 Bor:; 
.,~~Jedn.Qf1t~oIllJllfych ten,clencji, \z i!rronją pobla,:;: dzie oratoriU111 Rossinie~o .. Stabat Mater" y. k()\vski 4.9~:"5.1.:....·5 Jabłkowscv O,680-D,72D:'" 
· \~mrla,s.nie~2a,wiśCi,~tak bardzo dyskretnie, v.e udziałc111 125 osób. Wykonawcami będą naJw (~.700 Ro.lbal 0'250" SV1)d. R()ln,- lO~10,5 SZUIDl{ 
pi,e przesłardian.iIl,t.reśclsztWd. A ta jestpeł::: znakomitsiartyści (}p.ery Warszawskiej a .mht lIn Ot .. ')"U--O.3~b 1 kall111tl 0.400 Zach. T. dla

óoo Mni~.· ... -anelt.' ..;........ '.' . nowieJe: lVlarja Mokrzvcka. Mttda TrampczVll i P. 1·_·O.95{) Żegluf!i Ut680; 7 mn. (}.55()-1). ' 
S ł ska Adam Dobosz i Zv~unt Mossoczy oraz Cnlicl6w 2,7 Haberbusch 25.S-?4.75K1u

3
cz

97
ew

S ": .. ' ...••. ·.y:whla;,e6rlia f~btr:ykrunltki <makar~nu chóry Sto~. Handlowcow. Polskich i orkiestra 1.3 Granum 0.835 Pustelnik 3.9-4.1-. 
{n:ajaJacll):zosta.je, wyd.a1\ązl9,hr.:Rttttlede' Filha rmonJ ,1 pod dYl'ekcJł.ł Teodora Rvdera. Spirytus (2) 7,5 (3) 7,75 (4) 7.75-7.6~ 
rrrembly ,Matom. Stale) Się> to za sprawą jej Ponadto progl'aUl Z il\vi erać b e dz;i e ~.Cud WieI;: 

··lr:tłatki, . ktorelll:np.ono'Wa~a; kO!rona zsieclmio;c kopiątkowy" Wa~nera i Mozarta ~,Ave .'Ye;: 
mapal:ecl2lka.niia;ryatokratyc,zne~Q. zięcip, C9r~ rum'" (l\lotet na 4 ~łosy solowe, z tow. Orkle~ 

'Im iednll:itowQZ, 1nJchijąc B:uzYIJlL Mark .. , g~ . Stry)"I_ :BacznoŚ6 Rozwpjowcy! ~. 
· ~ię ttalten~zek credynie:d1amożoości etQ,an Dziś tL W sobotę dni, 12 Iv bm. odbe~ 
icY1Pacji z prold wpływu matki. To tez bynaj== dzte się w sali Zw'i€ł,zku Ma.istr6w przy ul, 
rmniej ·:oa.e~ci,się, skoro w parę godzin Pań&ldej.nr .. 74 o gQdz. 7 wieczorem \valne ze~ 
!PO ślubie mlaiionek' zosnruniezdemaskowah.y branie' członk6wT~wa. ,.Rozwój" z, bardzo 
łam· QSZ'UBt', . ktoty ukradłszy pa.piery .. Ra\lJa, 'ważnym porządkiem obrad. Obecność wszvsb 
.po;ds. zY;,~ 'SiępOdJ je. go namęko. Sylwioa .. udaje ',kich cU0nk6wkonieczna. 

~ 7 W,...,. 

·Polrzebny 

od zaraz motor o sile 

rJ 

gaz ssany.. WiadoIT10ŚC; '\vieś Ka
mocin, gm, Szydłów. poczta piotr· 
ków. ltJomund Jarzębsl\L 
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I 
c";:'· " 

C~j Po SZU kilany 

ni'l$ch zakalind:uJe 
Ubder·'w .ta li B Y. łj85-1 

przy .solidnej chrzakij8tiskiel 
rodzinie pokój umeblomany, 
eWentualnie z czę~ć. łub alo
d.ziennem utrzymaniem. Łaska. 
we 2:gloszenia sab ",Silent-, 

119~2 
1-

= .~:::!W : 
~mi'~ 

~~1 Wi~l~i w)Dór 
ar~lł· a ~l~. .·~~I·~ ~i damsk'ich .tor." ebek, por.tfeli, pi-

b isszczsnis. 
, • ,lek no~nych 1 aprztl2 na kome 

, .' . po cenach kOl11~urencyjnych S, 
Oddział Zabudowy Mia5~a 'Wydziaru Budownictwa 

Magistratu m. Łodzi opracowałplany'regu1acyjne ulic 
"lafiskiej, Rzgowskiei .. Pomorskiej, Zagajnikowe}. Zietonej~ 
Miljonowej, Narutowicza, Kilińskiego, Targowej, Wókzań. 
's'kiej, Rakic:ińskiej,lGł6wnej; Anny. Alei Kościuszki tym .. 
czasowo zatwierdzone przez Minist. Rob6t Publicznych!', 

Mające n1oźnOt§ć zatru Joieriia 0koło t5 sił wy· 
kwallJikowanych, całkowicie do wydzierzaNlen:a. 

,zgłoszenia przyjmuje i informacyj udz;iela~ 
DZIAŁ PRACY WIĘZIENIA wSIERADtU: 

'. Sl~artyńsld Piotrkowska 155. 
. 1172·2 

ziemia Kaliska. 1039-3 
____________ ~".l!ił.llll~ 

łacia. 
Dn; 14!k"-'iętnia b. r. O godz. 9 rano zostaną sprze .. 

··dane w ikładac.h Tabf)poW',ch, OjjIl"Od()'JJta 9 
dtQg4 przetargu Vublfc:wego mat~tiały tab~ro ,'le, niezdat« 

, "ne dla wolSka, tak: pO'i!lnł21~bPJ CZkl, ,.o~y ła
borOW.,8:znle30 błaS~i'Ui, il u.ł1l'z,~że .,ja!:: 
'!d. __ •• ..' 
',. Puedmioty powyższe są do obejrzenia na miejscu 
poclawszy od dnia 10 t<:wieinid b. r., co jzi';;t1;li-;;; o i goj;; 

do .godz. 15- ej... .. . .. . 

,. .' '~ief~ttwij~~lUi~1 T~ił "4 O.K.Hr~ lV. 
ar: II 

J·wa Rl~mi~~lniGl~ liR H ~ ~ ~ ~II W. {UUZI 
zawiadamia tIinieiszem swych cllonkóW; że W dniu 15 k,Wietnia 
i. b. O gOd~. 10 rano la'} sali kina. pIZy l1i. Kdińskiego Ni 12Q {.111) 
oGlpęt1zie $ię 

, roczne ,walne zebranie 
i: 11$$1 ęp\1jącym por:zą'tkiem: 

11 Wybór Frez} djuro • . . 
9) Sp~a\\ozd~nje Komisji BalofuJącej, 
5) Sprawozdanie i dziahilnoścl Zetz4du 
4) Spra~ozdanie' Komisji Re~lz\jnej,. ~ 
5) OdcZ'\'tfniei ~at!.\)ierdzt!nJe Plfanstt za i923 r()~, 
fhZatwJerdzenle budżetu na 1924 roK, 
1,. ,.fodltu;tl 'zJsk6w, ...' . '.' . '. . .'..1' 

3) Wybof!y nowego Zarządu, z powodu. źrteCzena sic.lAo" 
tychczaso't\lego... . ,;' 

,S) W)bory KOIl.1sji Re\\1izyinaJ i B llotującej, 
10) Wolne WOlOskL ' 

Wej~Cje na salę .,feto .tą ókaz. bUetu czloakoi.VSt:o;t o 

Z a '" ~ a d. 
, 'MNt",' 

$< .' , . 

~_~~~~.~, !!ll.Iii'. ·~~~~~Ir. .. _~"ilt~~~l 

NaJWfększywybór inajtańszacany I 
.'Clhrahuf;'cU.turkhn Jap m;.ark~",;,. . ;dlł!:k,m I' 
13rollisław ;Jagoda 'i ~ .. ka'!'Sp.'Akcl"~ 

. ut Piotr,i;'OW9kaM 44~ . :. 
POleCl3rtl.'~) obf,~ ,Zl\()P8tr. z •. '.wszvstk·~cJZ. 181v. w m.Odne. l' s,~z ~ 
no'Woś;t:Vleł"YIl kan,na.-.ny na garn.tury!'l spodtue ~. 
palta" suknie i kostj.,.m!. Froto, trJkotJnę. sat}lny, mu .. ~i 
s.zlny kreton) t pł6tna. rr.adapolam,'t bat:s:st)1t~efir'y, Qkstor.. i 
(h, lniane obrusy, serwetkitr,cznHd, chuste~zl{l, ~:1PY, pod- łł 
szewln kapy .. Pltll:;ZOW. "e, kll1m. y, dywa. ny. '. flt:-ank). ~. «.ałdr, .~. 
watowe. ceraty,hatty, niCi, biellzne, kc łnlerze. ltra\\aty •. ~' 
szelki, skCJrpetki: poalcz.,chy jedwabne' lPf!kl\łwic.złd,,· ~.it: 
gaJsnte..,ję. PrO\Hldzi) y dz.ial ODUWift ,I~msl{leg'(l l n,lę"'. ~' 

I 
Skieflo. lakier~n n~jnow&zJch fó:1lS0łU.1W. '. ", ~ 
, Spec alr.ej tlWadze. PO. le .. carov W.'. ellO. d1.jOf !tOnł,ek. CP . de,m., ~.'.'. i 
8~iel; męskiei i dZleC'innej z 1:\.tasn)!ch. praCO\9ni. D3Jnu*.d. !~ 
IfIUltJsze palta., garn t lU" Y , spourue~ b!lUI&u ., fu.d(n~e ~~: 
t1l"ikotinowe j weł'rmaane. płaszcze g~OW& . fJ I 
," Spr,Zedajem1łft& raty~ . 1121- ~ 

:"U~ A <JA: Nasz magazyn mIeści sł~ty!kO na i,p,i~tr.te~ .' .... ~. 
, .. '~~;"" 

.zvwa dzieoi 
~,J.p.Stanisłema Sadowskiego 
zamieszkałego w 1904-5r. we 
wsi Poliku poW. Brzezińskiegol 
o zgłoszenie się Vł~pra Wie ma 
ii:ltku do J6zefa SadoWskiego 
syna .B.ntoniego, Wieś PoHk 
gm. Lipiny pow. Brzezh1skiego, 

1184-5 

, , 

żółta do sprzedama zaraz la 
, met. " Hotel PoIsld JII PClkój 
Nt .. 29 •. ' .", 11 a8 .. 1 

SZU~Ui8 
się' wyk$zia1coneJt sympatycz;. 
neJ guwernantld -i.rony, do pie 
'ciolettllltgo chlopCO, •. Ofertv do 
adm. Rozwoju sub "K~R. D." 

1190~2 

Potrzebni' 
rze~nlcid ż mIeszkaniem i ca
lem ur:zadz~nietn dot:przeda'" 
ni,! od:zaraz. \Viadom,:,~ć Wko 
dz m:erska Nr. 10, K021r y . 

. 1192,2 

UD sprzedania 
. wilki szczeniaki 

r;.zy~tei rasy .. "Wfadomoś(: 
Slet1kjew;cza' 13, u gosoo· 
darla 1 T 'lO· ~ 

Letn'sl$a 
Dabr6wka 'pod ZgIerz!?m przy 
szosIe PrątkO\1Jskiej' 1 lesie, W 

Plany te maga ~ainteresowani obywatele' oglądać 
wyżeł: wymienionym Oddziale (ul. Narutowicza Nr .. 2-
II pi~trot Oficyna) w środy i Isoboty od godz .. 'lO do ł2.rej 
-N 1erminie prokluzyjnym 4,ro tygodniowym. 

'Sprzeciwy należy składać w powyżym łerminie:,oa 
imi~ Okr~gowej Dyrekcji Ro'b6t Pubiicznych Woj ewÓdztwa." 
Ł6dzkiego (ul.. Zachodnia Nr. 61)' przez Magistrat m~ 
~~ . 

le79 t 

Magistratm. Łodzi •. 
(-) . Oynarsk,l 

Prezydent .. 

Z"kład wyrob6w 
Skórzano.Galante,f'yjnych 

Ja ońskii "szczynski 
.t.'d~,l!.d.,GłÓwn1lll .Ni U. 

Poleca: WALIZY. PORTfELE, SAI<IEWKIDAMSKIE 
Tekifte,;:zld 'isakwOlaie.. 1363 .. 1 

:;'~'l!.""'!I!*,ur , ...... u""'" .. ~.,,·~ i tylko ·3 występy 
~ 
~'; J' 

Niedziela 

Korriedja w 8 aktach Martfnet-Sferra, pr%ek~ad· ) 
Wikt. Popławskiego. 

~'Cal:Wowlła . ob.' da " ••• X8WS1ł8 ..;.; , 

kilko mor gowyrn ogrOwd.iide.; nBśjć' ł~. 
zdrowsza okolica.. . ll'l oma . 
U J AuI,cha,Ł6dŹ. PoludnjowP 
4, tel. :c56z. i. 116S"o i 

'. wgł6wnej roli ' 
UAZIMIERZ Id JUi;fOSZA 

!!~3"~~_ .. ~ 

". DbU~'i.B,:"". ~Z.iB.~ .. , ... iłC.B.· ._I,ii'.,<,~ ..• '· t.~,~,." .• ',:~ Ilcnor.ał~ L~d~i;:~~;~;~k"'! Mar). , \.1Wjil{\~1ntnE.1 rOPuty ,.,~ '"~ajdłPOW~tHł:"Wn~,,, 
" polecą firma' " ~.,' Helena Pawłr)wska, Helena- Krzywic((a, Wanda,Jsl,'i 

:""'~ m ... 8." .1:;l S{('\\'51\i~, Jul:an Dohrzański. {(aroi Banda,,' 
"~~~ ~ I~ I ' Witolli Zdzitowiecki" i inni.. " 

fitUWill~"B~~kl ostatnich ti2ison. ~~ ~ Reżyserował: ~a~eł Owepli)~l 
~ ~wfl'c~1, \i)POdWÓrz,~' .. ~t I otr"l' \) ITI,' c,. n~l"Iźna w kaSI' .~t;~HtiJ ytScala" ,g;:' C.:my pllystęptre t (llJ~O ~ BiletY"'J \,: . . 138

ft 
I't;;<" od 11-2) od 5-8 ... wic.c~. ., 

~~~f,~t:,~~~lrw~v.::~:~:;:: JJ~tm&~~~" •• f.mt I r ] '. 



h ł zner ul •. PiOłrE~Qw:!k ~;! 

fllj~ .,~~;o 

I
, p Otl •. zcł:n·y chJop!ec lat 16 ...... 17-

W iadomo~ć: G}óv.ina aS 
Gevel'. . H~9-5 

"\ .ł'PJ I Z~iinęla. s .. ci o ,111iesięczna SUk: 
1-: ~ rJ.f ~ _ rasy w:Jcze;. łaskawy znelaz .. 

en zechce odprowadzić za' wyli 
nqJi'o'jzE:111em td. tiłÓ\\)na Nr. 

Sprzedaz. świął~e~na ~u 

Paltada~11skie 

r~~der prlyeł.~p!iilycb cetrłGH~h .. -
":2 ł.\.rajewsk l • 16:0-2; .. 
no wynajęcia pol\OJk ,liltleblo
U Wanv Plac Wolnoscl 2, par
ter. triecie drzWi Izkl('\ne, po-

". .. 
:l! reater.Yrensz Ą5.ooo,o.o.O 
łI 'fI anglel,sk. 125, 120< 85.000,000 
.t 'II' kowerlwt. iSO, 125.000,000 
ił /jl prima s;a1yl1)1 "185, 16.5,0001°0.0. . 

,Suknie danlsiłie 
• z szeWiotu ~5~ 28, 26. 2z.ooo 000 

11 czystej \tleln:v' 75, 65. 58.000 000. 
II trykotiny jed\1l.. 65, f8. 45 .. 000.000 
,. Etaminy 621 48 j OOO,?OO 

Sp6dDicłZ .; i ostatnie .-fasony .' 
:z: szeWiotu 16l eoo,ooo 
" czystej '\1l1elny 5q»(}OOiOQO 
"gathardiny 

Garn~'~lII!rJ męskie 
z \Veln~ sztre chgws.rn 125 1C5000,ClG<i. 
l' bostonu 150,000,000, 
H '}l:amgarnu ~25 .tle 000000 

Palta damskie 
z ostatni ltrój z lUl~iel. 

des. materjalu 1~5. llL':,oooIOOIJ 
z . kOi'JeJ kołu 175; 150.000.000 

. Spodnie 
z sztrajcbgelrnu w paski 58,000,000 
/1 kamgarnu 75, 65,«)0.0,000, 

Garnitury dla chłop. 
z tr)AjaI)ch materj~lóW po konkurenc. ·cena~h. 

cl't'órze 1655,:"",1 

~TUDENT ucll1.iela mateml 
~ . . . tyki, łaciny, fjzy. 
ki. ję~yk6m. Ktlińskiego 96-5. 
sublokator. (dru'§a l>ramtl)t go 
dZiDa 9. 149I~! ... 
PottzetmR l?rac,zka ~o pralni 

na stale. N. CegIelniana 8 
1495-2 ... 

ontr~ebtl8 kućball'!,ka 'j porny
! \\'laczka do restauracji. D2.h.l 
na 44. 1497~1;.. . . 

nadzwrcJ:aj tanio Do mYdzierżaWienia. na dogo
dnych 'W~nunl{ach, ogró:c1 

omoeowy szeSctomorgo\.t\y. oraz 
5 pokoje. kuchnla, wygody. na 
letnisko. WH'ldomo~ć: bmro Ta 
r;~yckiego, Piotrltowska 904 

S VI e t rew fi k;ll mi,~z e Bk i i b I u ,sk i 
. " najnOWsze kolory i fesony 2.8, 2l )8, 1 i or~o 000 

W,kwinłna blie~izn~ dam.~a 
. 1501:....1 

Pctrzeb.na słu:i4ca de.. W$;l:.ystk.le 
(.IO plotrlwwska lĘJ7 L. Ges

:;,1 er. . 1505-1_ 
. najlepsze wykonanie i batyslUł'opaiu po przystępnych ceoadl .. 

'To" 

ogłoszrni fi '·/ .. A! N. 8hiJ'.~~.~~, F'~t~r~.!,/e .. ~.~ 
~55555~55~ brania, suknie, płaszcze, !rostju 
~ , my, fł o,tte1 zefiry, wsypa~. pod .. 

,.,.,K· " u'n.· n.·o .1.' 6-P"Z8 ..Jaz· -. I s~ewkj. I. Le. on. ECJ. bas. Zkl~ Kill.n .... ,'l"' ; .' o I, vU. kIego 4'h h07-2 

,;" ... ;; ... .... 'ranio sprzedam narzędzie ko-
s.Ptz,ed8ź ot. om .. ~ i Ieiąk .. óW . walslde. W1EldOmOM. ol. Kon-
a taPicera ~rot 8. stantyno'Wslra Nr. 15~. 
: !.6~-2 1411 ...... 2 

. A life. dellsl1"garderoby. I. S, z. a .. 
K- n f y, 16żl~a9 stofY1krz~sla 
otomall)'. trema spr~edam •. Sien 
kieWlcza59, otłcyna·drugie,we l 
Scie, drugIe piętTo,miesz 26, 
ł!.f ech ota. . .'" . . 16~2 ...... 2 

Mclin. ;,WYbora:U1. }ich· kUk a s"e t 
·.krzewów. do' sprZedalHa" 

Pabjsnicka 59. .· ... 1(j18-:~ 

'" rQwer. N'Rwrot 91 
1619 ....... 5 

SDrz,edllm sldep spożyu'czy. 
.' Wladom~ść na miejscu. Ul. 

\V ójtowska Nr.~ .. 
, 1620 .. · 2 

n.ar~ tóiekdęhoWy..:hi sZofa 
r do. ęptzedartla Slowiatlslta 
2:~, Il1: 65. .... 1621-1 

Mas~YJ:la 'do S2;YG!ą .. mę~ku.ąo ' 
. sprzedania KinpskJe~Q142, 
Ora1Mą.\ .... . •. '.'\16~4-~;..1 

.... . ... ' .........•.•.......... ,.~!; 

Do.m ... ··nt.n .... rowa. ny .d ... S. ęplZ .... ę!~.8.rtj.a, .. f., ::Z.· ogroąę~. UL. No~~o.prol~":' 
.kto. rłJ .• , ano El Ó". 8,1.Ieon' Jagp~~ln8k.V 

. . .... , . '. '16M~t . 

l· CJkal ... aklepąWY i~ .\tr:tSdze" 
'. niem I. m i·eI:lzka nitID.melHami' 

do:.przeaanla. . Ul. Ju}' uęz'a ~O 
tO. 1'0, .' . . 148~4 

·S· przedam .:Qttep!an .:v .. dQbry~ 
. starl1e.'t;ena przystępno; lflr' 
lińskiego,125, Maciel$kh. . . .

. ' .. 1492-Z i. 

rn~~~f~~~ ·~~:Y:t'~i]~sP~~6~: 
. er;esf . barHiHo,\.\(.eimająda. 

.. 9F1nią:.piJI'ra ta~r~yckieg(), 
(j~i ·,fiottkoWska9Q. ~ya" 

.d_OSACZ .iD w orcowa 131 , 
_., . i.··. . ... 15(,2-2 

. lm, ęttt", Potrzebny zdolny stolarz na 
tt umnv: rrzeł~zd 22, od 8-9 

GospOdarst~"o 20 mor~~o'."e 'Pr~yr. 7-8 \\), H505-1 
lesie, 2 kilometry cd Zgie· 'p-'"otrnón~z zdolne Pod~ 

rZa poleca BiUro. otPe;,średmklt n:c;mc. Ul •. W6lczańskEl.218, 
Zgi~rz, Parzęcz€Wska 5. m. 1'1. 1607-1 . 

.'. .160a-1· . 

P01rzebne zdolne panny do 

S· ,przedam bieliźniarke z lu- pracowni sukien~ Pańska J5, 
.. strem~ szaftt dQ l,\siąiek. 010 m .. 1 16C8-2 .. 
manę,parę }().że.ł<,zeg-~rl stół 

. i 6 ttT2.fSel;: t:rHCza: 4 .. m18. >P. otrze-.. ll .. ~Y .. ' płac. na sktad, 
. 16t5 .... ~ ;. ", Whti:lQ,mał1ć Przeiazd 

ront. nt. 6 

S. tl!wyrypne siedem f!l0r~;I\ 
Róz' ne: mor~l ląki. mieszl{anle b . fi 

ko Łodzi. dO w yd2!łertawt 
. '. ~ tylko chrześcHanińowi. Wla ' 

;---------+--.i?f- .. _--:: mO$ć; Andrzeja 4.4. sk\~"";':t 

głody czl'oWekz ,średnim Wyl' '.' . d~ 
IJJ ksztaJ'cerdem ' .. :r1oszllkuje ZWir na wo~Y do robót .bq4~ 
j8kieiko.lw.telt\pOsa. ~y.' Z ..•. , ł,.O.ZY kau .. ' Wlanych i~elazo,'" bet. (;)119-
Cję1 Łaskaweofert3' ". proszę w}ch dostarczamy. WlaiIom 
~kladać. w Ro~wólU'Jł)od' t<UCZC11 Ąindu~tja 4.4, sklep - tetl. "~i 
wy". . ". ' .. 1614-5 . ' . \60 :-:~.t.. 

'.pr.·· .. ~~.'b. łą~a1.. S.łę .... p,.leS .. (.S.U. k,' a) ···ras. y . . ·p.otrzebna .. ' zdolna ~el,tspedfę~fitj.'t~.: 
'Wile~ejJI n;lOŹt1a odebrać ~e . ka aoskladu 'WęaHnz pfe ~l 

~'YrQ~em . kO$dó~6"go Sl~r· ltą Brze.zlńska56. 61'2 . 1. ' 
pllia 24. ZieUński. . . . l '-...... 
._---~ ____ 16 .... 1_5_ ... -_2_ potriebny uc:e6f1' do zakłb.~~ 

.P· 0,. tł. zebn.a dzjeWC~l'na.dti SłUŻ.. .. frY7.jerskie{!o, lub caltCi~nlk. 
by. Namrot 82, p. $zwankow Łó·;tż ol przęqza.~J;dalla,k;6~ ... A·:::".n .. := .•... : .. 

$eka. ". . 'le16- 3 . J ~-of<= .. 

Potrzebnakobffta do.: splząta ~z~lę (lamaItą Jmęs~ę bieliznę 
nja na przy.chodnJe lub .la ~ bardzo eltf.!ancko i slłr0tllne, 

stała. i uczemce do s~uoznj:ch : soknje~ tart1ż~ potr~ę~J'la nc~eni 
kwiatów. Karola Nr., .26, m. 28 ca. Konstantyno'4')skti 28. m.4 
y 1'$17""'1 . 1606:-1.". 

... p·.-o-t.rz-e-bn-e-ó-z-ie ..... ""-c-zy-·n-y-. d .... o-kwl-l' 'RUi~nOWany pedagOSJ4 la09dOQ. 
ehu!. Restaurł\cJ~t f~Lonvr e" ~()dzlną I~or~petycJ~ 'prz~~ 

.' 1626- j r,oh)wanle egzflmmO'\\.~: uwarBn .. 

Potrzebnazd.oIh. a. 1'la .. ,.n.' .. n.a..·. .Mo'ejaJę.zYkLws~ystkl~. 
y mioty~ KonstantYno,"" 

... nitlszki. Nr. 2, Kędzierski. I 
...... r '. .. ..1622-';1 

l 

Zginęla$uCzkąr~sy 'Wn~rl~jl 
. 5 .. ~iomieslęcina. :(irlyby kto 

~ledzj~.t, proszony jest o -wsb:a 
zatlie aqreSll zeJnagrcdą l'h". 
l'iÓtkoW~iego ... 451 m.5 

162~"':'2 

'iI ,·Skl·e~ ~z . drządl€n;~'fllii mle$z. 

F.
".",,·'lw.ar.k 10. 'W.·;2&k .. O. W .. y .Z ł .. n. wenkamem zarez(to wynajecja 
tarzemżywym ol martwym Pl Rzgo\'\ska Nr. 98, . u, 7; 

OHzl<O Zgier.za . zatazdosprze . 16'27 ...... 5, 
ilan'f.'t. Zgierz,. ParzęczewsHa 5.·· . . 

1602 ... 2 Pi 6łtorej r'mrrr~j. zie1'nl. Vtarzy-
-------....-.~~\;;..., --- wnej.w m

'
esCle odstąnię.. ... Q. 

Spt'zec ant ~klep spc:tywczy ztal'typ'od ~Ziemia~ do Rozwoju 
<!, pokOjem ikuchmą \Ńlado· 1628 ... 2 J 

mosć; .RlgoWska45. li' sldadzie 
W~gla. 1611-2 

.ł?tzed tekstem i.W tekście 160.000 mk:,zt1 tekstem .1~0.ooo mk. zwyczajne 80000 mIG. wś!óq.,Jdrobnych 100.000 tWi:, n9Jl:'t'olof.!! ' .• oo.omK. 
munikaty 120Joo!> .mJr. zaWiQCs,zmUimetrowy lub jeJ;o 1ll1e.is~e. Drobne ogłoszenia ~ez.termhl?We ro.ooo mk. ta wyraz dciżeUteł9 500.000 

. . mk. naJttltlleJS'zą, Qgtoszeme' 50C.oco. Ogloszcnta. zamIelscowe pr'led teic.stem l w tekŚCie 50 gr. za )'·bU" sttOQ1CaO tern. Z\61~czojne 
·~ •. _łlIni-4~I~,!!!.~5. Jasnów.1'.aIJelkowe i fantazyjne ogi()Szenj~ 50 proc. droź<:j. ArtgKuly bez oznaCZEnia hanorerjum U\'euta. re~!9.kejaza be2:ptatne. Oglos:.:,ołA ...... 

•. ' ... ". .po6-ej doll~zasię 50 }?fOc.. ,Za. tenmno~e \Uychodzcnle o;.!lQszefi actmtniSltracja olę odpowiada. Klttda nOwa podwyźlte; opówlązUJe 
,ogłoszenia'bez oprzednieg& zawaadomtenta. ROz\\1óJ możrJ,a zal~aU)iać \V' Zf~jerza: o p. L.acha. lal Pabjanicaea ł1 P. Zatorskiego n1. Zamko~. 




