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obficie zaopatrzone wszystkie'tfziały naszego magazynu w modne i sezonowe towary..
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SER\\ETY Kl\FY, plaszowe, welwetowe pikowe, gobeJiuoWe,.lIfYDsoll?e. FIRA.NKI garnitur'owe; vf\soWei na metry W tótnycb. kolorach i dese
"DH:lCh: KOŁDRy pja~zowe, wełniap,e, watowane. Koce i pledy wełniane i ~l~gzQme, CHUSTKI \ lN~Nj~NE:
,. ' . .
Eh:i.ł. ,".słer lało. u~raniow.,ch.
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.' ."
..
'.MATERJAŁY WEŁNIANE K1\.M.Q&RNQ\\.'E. na GĄRN1TURY, SPODNIE, PA'l.Tl\,SUK~lEi KOSTJU.\1Y ROŻNYCH
MA'1EIUAŁY:'wQJSKOI&E, STkUKSYl'1 PODszeWKI. 1 t~ p.
. : ....
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Uział mater'lałó. półwehdaflll,eh.: "
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PŁ0TNA' NA BIELIZNĘPOSC'lELQWE POSZEWKI TYi}llSaRÓWKA,DYMK:ł\
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alki krów

4J

W Martigny ,wdolini~
Rodanu, t>dbyły śi~ nie..'
dawno walki kr6w. spe~,
eyałn!e W1Łt@$oWanycIl

do tego

rQd%~ht jLlrzysk~

Na raty"·

jak

WiełJU wybór 'materfoło\(ł domsldch i m
oraz kap. obru~ów, fi re1l1ek t r~c:tl1ik6w Pl"t
dek i towsrów ł:neHini!\fivch, Nads:tt!dł Ś~Jiety
Darł jedttl~lbl: Crepe, CharmQWle~ Cre pe de
Crepe Marocain. taiła i h.tlar..

tU

I

praw. ofle .. PI,t.

1509
. Brutalna napaśc na.kQnsulat 'POlski w i~n()rancji cechują.cej nasze czYtDniki r~~~do:::
Olsztynie, r.!dzie swe~o c~~śU, podobnie jak W we odnośnie $opraw
niemiooko-poIskic,h,
.8icelsku rtdarto emblemat polski, Oraz are- .Ani \v .m:iuisterjum vV'ewnętrznem am w mir~IIIC".""""""
~towafiia i pr7,,/,1,.; dowal1iarodnk6w ,naszych l1istarjrun reformy rolnej niema urzednd.ka
zdobyła sohie uznanie, jako nłljlepsza mączkt1
",Opolskiem, przvpomnialv o11.ótowi mów na (n·jentujące~o s,ie w labiryncie tych. spraw,
odi~ wcza dla dzie(!łł statcbW l rekonwalescentów
~hwilę sprl:\we. niemiecką. Nie można wo~óle które są dla spoleczeilstwa całkiem obce a
Apteka
"OWiedzieć, by Niemcy me robili W s,-v6J spe::: . niełniwe do rOZiJoznania i ocenienia. Na. tern
Krakowskie·Przeomie!§cie
45 w Wars:r.autie.
. tyftcznv sposób \ w$zystkie~o możllwe~o ~ lJodłożu i.$!no1"ancJi sterc~v ibUe W ")czv zupeł
Zfldać mszędzie.
891";'0 •
:niemożliweS!o. abyśmy nie zanQminali o teJ n~ bezprą~ralnowość rządu d otvCZi!.C4 spraw
'. ,prawie, nie spuszczali oka z ,poczynań n:aszyc~ 111elnie:cko;:,polskich. Stwierdziła. ten oburzaJą
blYżackich sasiad6w i nie bvH w naJn1ttleJ.. CY fakt posłanka Sokolnicka. we wznlia.llkowa~
,Z"; WEłtpliwości 00 a1ę:t\rCZY ich nnstroj'll an- nej il1terpebtcii~ na· pierwszYm, mieisc,u swych
typolskie~o~ itch dążnosci i' zAlrtiarów.
postu1atów w21YWając rzttd, aby ,;opracowal
Poleca
J"lt ·ttUmotowszvstko,$poleczeIlstwo proilram obejlnuj~cy całokształt polityki Pań
Wal'no,
.cegłę
zwycl!ajną
dachówki kC!!
.. bwet . rzlitd budza sh~ tylk~ przelótnie dQ stwa Polskie~o w sptawie nlemiecki~u. Nie,
kcunh~ óW i. UAP8 iłWYCZ. i snfłukatOll"lildl
-'wladoJllości
istnienia
sprawv' niem'\ec~ jednokrotnie błaJ!ał i wołał o to także z:n-ako-=
~.• nkh.HI')I', cegł1! l gUłdtę 9zamot«nNIIJ;
ki~ i ~ro:inegoniebe2'Pieczenstwagremanskie .ł.flity' znaw~a tych spraw., pan nadprokurator
p I 1'1- t&! 1"#".$ ł10iUW19 dPI' pOdłóg, pfJU.
fiol.II'U'II8 oł_;lurawe ..
..ata 'Potem" rartów .. szvbkQ : 'Po~razają 'się. w l(aziulierz Kf&rski z Poznania·· na łamach
Ł6'd~ Andnel3 11, teletan 16 .. 24 ..
li,;,1depamieci,to doprawdyme jest wina Niem-. ~J~urjont \V'ftrszawskie~ou i ~dzSelndziej ali'
. ··ców, którzy DJietylko z wi,elkim razmg,chem daremnie.
Szybka. dO$blwt:'t do \Vszystldcb stetcyj kolejo'"
wjlch t". K P..
12 l 7"'" S
'dOpuszczają się raz wraz brutalnvch aktów '
Prasa polsJ::a, (] ile kieruje 'się motvwa ..
antypolskich, ale sami niepohamowana nie!Ht::: mi obywutelskimi i patr:iotecmerni. od:zvwa
wiłciąswoją .afiszuj~ je i rozkrzvkują. To Will €t się o NiernCtlCh w Polsce \v6wc~as $ldy spra:wa
wY~odneJ ooię~ałości,: ślepoty i inercJi społl 'js.ka aktualna wYl'l.urzvsię na powie.rzchnie ra~ 'litycznem i mo~ła dac Berlinowi po~adant '.
c~'ństwa.... Niemiec pokazuje nam ro,uy bryz~a, cze1,;!o strun1,ienia ży.Ciia sp9łecz., lecz to oCZy, spo.sQbn~ć do in~ererndi w sprawy Pgfl$tw~~
;'.Pl~nąladu,na wszystko . co polskie, wv~raża wiśc.1e nie mO~e. wywrzeć' nacisku na Sejm i PQlsldł~o. Nic dziwne~()f że ów Niemiec, kt~;,
.~~ .1'ięsc!ą.a Polak zŚJch?aw&Z,y~ię n,Rkry:, eZY~~liki ~zą.d~w<,\ to;ebudzic '?' nich świado,. ty .zrłzu n111ienuti1\C; te Polacy odpł~~mu·:!·:.
t:W~sH~Pleri!Vnąna.uszv lZ,daJe Stl.'ę nle n1e mesc. konlccznOścll 1;opraCOWanu;t pro~r~u O,: ohoć W części za je~o dłuJ;:!oletnią politykę;':
. Il~z,eą!,pl<) ll:ie:widzie;6,':, .. . . . .
b~jmujA,cę~p ca.łPksztalt polityki nąszej W $1lra e~sterminac~na .. albo wynosił swe peIlaty do "
...' . . . ..~ . t~em ·.tachnięciem sie.'takim rzad~ Wle nie~eckieJ't.
. '
~ atel'landu, albo siedział jak mysz pod miQ$ ,
;.~ głt!>s~m, kt6rvświadczvotem. że ktolib~
Doprawdvczas, bv wsz:vstki.e ~nniki tl~. ~odniósł 1UOWę zadzier~vścieł nabrał' 1'6Wlt
:·l.j;;~kNjmUde$ię$pra'\V~iflol$.ko ..niemłec;: po!itycznea pr2edew$zystkiemrzad 'Domyśla.' n?~k~l siebie i buty "i dziś B?5.skuie pj$~,
vj,)d'lnł,ods.yJanemizw\1kl:e na .,;p9dw6rko~' łyo tem,co wypadało im ~yniÓ jutcztety 51Wko, Pols.ce., śl~ noty do Ll~ Narddó~
'\.pQ8nąńskie -- hvla ·intervelacj,a .'Po~łankiSo~ lata telnu. Jest ~elCz4 ni~PQje:ta.. jak mo~na l ~rw: sobi@;z Urzędu Zlemskie~o.,:Konw"
;k~ł:nickiej w·Sejmie .dni~.12;:~o lttteJto . rb. W ,było tak dlu~p istniećbt~ {t'a6rv tJowC&ięte~o . 8h LlkwidacYJnej i c~łe~o rzą.du pol$kfe~o.
;':~~cie . kazdv czytelnik .spraw:ozdań . Sejmo~ planu. bez.. 'idei przewodniej . dro~()skaza. Nie pOwstrZynluJe także Berlina. i je~o 21af)~
;"';'1:;W~ch·'md2łby SłęW)lielp~ek()nlć~ ~eSft,Q . lłumaczv się tooo!ywi~~ie tern. 1;e!,tfZądy SPC dów an~Y~olskiQh. ~dyżwie". iż sam Z$ t d 'P~
\::;~~"~lj,~ąwY'wcale niedz.ielni9OWe lecz 'Q~6lno~pań czywały w rękt\ch.już niety!kozupełnvch i~no k~towac nle bedZ1ei ża żadraeszvkanv Pf1JSl'
-/:,ltWo~.etdoJllfl.gaią,cesięba~!,I:~i uwa~i ws'Zy~ rallt6wtej s}jrawy,ale- może takZe poruei$ kle włos mu z~łowynie spa,dnre.
,.'
;,~~w. naJ'Wl~$~yrn 8tqpl1iu.Chodzi1~ prze.. k~d z taj 'Przyczyny --o mniel lub wiecej filo-"
. .Z~chwaIQ$ć Niemców w Polsce bę~
".,~.">o,,Ji\l_;,l~laWw"w Nj.ę,mGZ8ch. {) kwestję ~erma{lSkichpolitvk6,v. Od takich co nawet COl'a~ wi~k$zą aspra\\'"tt niemiecka cor~z$tfQ~~
" ,;~.
.
••••. ąr,~~~retorsji wydalać zPąlski w czasie . ' Konrerenc:H ·Pokojowej sprowadzili tli,,3s~t\, jeżeli nadal ociitJ:!a.6 sie będ$ietny ~
'i .......... ' ,T. '. .. •. ' .·~u~:ów i wywła8~czycie1i; Qbec. doW ę.rszawv 'Posłanlerrtieckielto. rzucili $i<$ w postaWieniem Jej na pOl"gądku ~le:o.nytA 1
,·~,.t:~~~~,~Qi~l~aĄstwu·sPi$kujacvch. da~ej o r.aluionawieczYstego i naj~roźniejsze~owro~" niezdo.będzielnv się bareszcie na pro~raDl .
9
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• '. . !.;.~.,:.: •.w
.·.,.•.·. ,"polskich
~
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.,Języka
•'...A ~. . . z...t...'Y.t.. hnu~m1eckie~o
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~
e
. ~,.I.Oj~Ln.''~llH.
Ó
l
ł
.
'
.
~a,
,0. d., •. YC.~ c~ . w ~k.·.reSie
Pl.ebl."SC
,.t.6W
!lie
Qkf~~laJ
•
.
1Jł,.G.Y.
nas
.
z.a~
olitj.rk~'.w.
sto,tłD:k
.
.
~
..
d.
';l,'l:
. :.t& ,
.
be.z,.chGaeh ,;zrazac; . Be:rhna.· aw' czasie wOlny lo!? ZYWlolu. ,.CZynŻ rząd Ule powlnl!n naresz~
.
\,_lłlni,,'dd·:Lł~N~rQdów. i t.d. a więc o sipr~wyrzekali się Poznania i 1:>ruskieao z:aboru ___ clezWQłnć na poufn'tkonferend~ ~kspert6~.
1:;'Pł~~IZdr.ędne~o 'znaćrzenia, 1śkie Winny nie 1l1ożna, było zaiste o(lzekiWaĆwyrałnej. ,znawc·6w.spraw polsko~B.iemieckiG\h ipOiSłu~l~
',,:h" . ...• . ... kAjde~oPtllaka. Tymcza$em - tU). się . ~~ti·j9tycznej .or~enta~ji w. sP~awie niemiec~
wać się nimf" W. charakterze dQr~dc~yfilfJ .
. ',fł"i~1~~·: .,..
,,'. .
. '.
".' .
' . u~t D.late~o tez~s,tało się to~ co ,"ł{ ~s.d.nem;
PopyohaJąo Z dnia nadttieti·.t~~ę,s*
··lS~i<~"·:r:;;:':rl:oreter~o1e, p()sł~~~Sok9~ćllięj aUł- pań~.tw~ ni~ byłoby ;mQż1iw~m. a tn~anowi-' cia. polityczucj(o wedłu~ dawne~o .~żoru ~e?
'.?;,,;~.O: l14d run1' dyskuSJę iS!flf!W1t utQfięłfi cie, zet. aństwo PolskIe prz~ 4 lntarue rola.. dell$kiei(Q bez prot(ramu, ~llbagllinlY .(}otaz
:fi,:;~d.de4··'\\1' tttęluściach~oll1d$'i Spr!1w . Za.granicz ~ia.~ne~o. pro~ra~u •. żad?ej polity~, nal'~~ więcej~ sto8u;nki. powiększam1 ohorob,;w:voho
r:;;:r;,~chtA:kdobrz~•.źeodtąd o ttl&J~łuchO.; Gdy
oweJr;~ S])ra'VIC nl~lnleckleJ.
\
. w,.uJemiY ~obu~ wewnątr~ kraJu i Z4$tępy Wr.o"
,... " ... f~f~~~m0W'~m,rQz,tOCZ:Yf kt
spra..
"~obec te~Q nIC dziwnegO', że s?ra~va~ow. ,.
,
" . .."
~,·q,I'"ewno.śt~ią,'Vy:zrw{)le.nie lub, PP . zapror. kt6ra uJęta. odrazu w ręce przez rozuml1v, .' Nie mamy żadl1e~o pro'~ramu~ ta<.V
"I-"'~·.····· 'Ps"wko. :natyohmiAstowemu pod~ narodowo tnvślącv rZ!ld, byłaby bardzo skro# neJ polityki narodowej w st.ośunku do oplaka ;
m.teJ"j{l'l:~~Sejm. i Weq.l'uje to do nlne :prz.vbl'ała. rozmiary i powoli gasła~ roż nych dzielni.c wsohodnich. bez której nie l
. ~.I~~~6.b!'.'Qadal~ię'P09.ziemię.vV ta;!! rosła sie dziqki iner'cji i fHo~ermańskjm ten:: mQże bv.; Wielkie,iPolski i tak sQ.mon;i~ U)jt~~
.~
."zata:t~i~~ie. parlament 'Powoła:; dellcjOln. Tak san10 hlk on~i ,:vykarUliHśmv wra. my żaut:l.eJ polityki ntlfodowej. 9dnoeniedot~
"~Y nad:mteresamiPolski,1;esprft.. 2!e~o KrzY:luka na piersi Polski, na tOł by Nie.tniec w b. pruskim zaborze, bazkt6te~O~
b·nieraz~andali~zne~ ~ d ó magajacen11 ~~in~c~ował. i pr~eprowadził d\va rozbiory wó~óle nie byłoby P~bki.. ~ .
., ..... ,,,l
..~.Z.~I.ę,~,n~t~hm14stow_j akp31..
l'?lS~l,tak Obecnle wyhodowaliśmy sprawę
MacleJ WlerzPlns~. I
~.~t'IQ.i. i~w.Nv$tki&nJ wanue.dca,.. bv ookut~w:da UT n.asz.etl1 zvclJ;t 'l,"V"
~
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czerwonych katów
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[ ta &mierci nawet nie zdołała. ~Q zachwiać W m'i
łośoi

dla Chrvstusa.
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krain}' piaskÓw krr'
i słońca Ył 7 aktac!1.
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Tragedia kobiety, która w tańcu powinna zabić uko
chanego, aby pomŚcIć śmierć swoicb rodzil!ów(
W. '!oli głóWnej niezrómnaoa tragiczka
prlmabalerma petersl'>urskiego paletu

AZI

Dzi$ i dni nastc;}poych
szlagierowy rroj;!ram.

na

ile

rp

r

"prałat

ks.

dki.ę;w~cz, duch niezłom,ny i. l.li~l?~a~l~~ll1ie

którymmożnaov pOWledZlec, lZ fJ!;""
~"""n.a miarę pierWszych chrześcijan, ~dyż gro
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ARSZAWY

~,;.1WielkieJ Soboty. kiedy śmiercja męczeń, ska z

~l,

®
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1;;:l~OCZNICA 'ŚMI~R~J KS. BUDKiEWICZA .
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Rok n:tUa od tragiczne~o owe~o dnia
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Walecznych:
dekoracji'-

'4~krotl1yrn Krzyżem
.1dokonał P. minister

NI ł. Sikor"ski.

.'

spraw woiskowych,

..' .

~en.

,

tar[y~i~ku~a [ieJlaka!

. 'Wieczorem ~Ś o.dbyl / \SIę na cześĆ ·~en.
Flo~escu bankiet. wydany 'Przez P. .ministra
wOlny,~en. Sikox:skie~o w hotelu Europęjskim

P. HANECKl U PREMJER.A::'
,
riji)One~daj przyjął p ..... 1"~łeS ministrÓ'w
pp.: Hałeckiego. sowieckie~o komis~rza dla
handlu zagraniczne~o i .Oboleńskie~o';' posła
SSSR w Warsza.wie. P,. Hanecki wyraził prem
jerowi podziękowanie, za pomoc, .. okazywaną
mu przez! władze, oraz PlOSU o dalsze poparcie,
rządu w' poszukiwaniu pamiątek PO Leninie.
P ... łłanepki odbył townjpź konfjerende

WARSZAWA GODNIE PRZYJM JE MĘCZENNIKA ZA. WIARĘ.
UWOLNIENIE...
"duzwiązku b'~zakladników z: udziałem ct'l&

RYGA 12 4, (AW) Dnia 11 bm. przybył
iuta,j arcybiskup Cieplak .. Arcybiskup odpra~
'wił uroczysta mszę w kościele św. Francisi2;ka.
,Na nabożeństwie .obecni byli p,rzedstawiciele
kolonU polskiej,poselstwa i licznie zigromadzo
na publiczność. MiejlslCowe duchowieństwo asy'·
s!owj!.lo arcybiskupowi ·w dzi'ękcz:vnn;ej ·mszy.
Ks:m Cieplak przybywa do Warszawy o ~odz.
~ rano :vi niedzielę.

Ratów orf.!anizacji i Towaxzvstw społecz""
zwołane w celu zorganizowania uroc . '
przyjęcia J.E. ks. a1'\cvb. Cieplaka, nom
ce~o z więzienia bolszewickie~o.
POWITANIE NA ,GRANICY.'
Na l?owttanfe ks. ąroyb:iskqpaCiep!m
w drodze Jako' wrotneJ. do kraJu,' one.gda;1
z 'P., ministrem:Zamoyskim.Wlieczorem zaś
o j;!odz. .11 wie cz. wyjechała dele!~ada,. do,;it~
opttśc~ł \V&r1SIZJaWe..·
.'
~ \..
,
rej weszli pP. :' minister kolei inż.. ,Ty
4iR
PODRÓŻ.
PNedstawicJel J. Em. kls. kardynała:' K
O:PVATY.P:OCZTOWE·NIE BEDĄ
.~. , 'PODWYZSZONE.
R'XGA 19.4' '(PATJW dnD,h.t dzisi/C~I' Skiego. przedstawiciel CzerwońleJ;!o
.
.,
!IIi
sz~. wyJechał stąd arcybiskup Cieplak do Vk.ia.tor, przą?stawiciel duchowienstwa k
l~~O z ąoęh k;:;. prałat BorkoWl~ 'Prze ~
'.
'. *.) Na okres od 16 do 30 kwietnia 1924' Polski. Na dwol'lcu że141:lało arcybiskupa ducho
.r .wJac2;nie ob owiązuj a te same 0~... taty pocz~ wieństwo z, biskupem Rananetn na czele. po~ wlClel .. ml!l~sterJwn sp~a~ zaąrą.nJlC7:.D:Vcl:I,<!,,. ~
tQWę telegraficzne i telefoniczne. jakie ustalo::: selstw o pols.kie i konsulat w pełnym składzie, Skr.Zynskl l, prz~d.ątawil.clel mlnlstel'lum qę"lt
oraz tłumy wiernych. Jesi. rzeczą możliwa, ze· ty J wyzn~l1 reh~iJnych p. ~an p~ oru
,~na czas okresu od Ido 15 kwietnia 1924 r.
~rcybjskup Cieplak zatrzyma sie w Wilnie.
p~e.zes Z~lązku p. zakła~:hl1k6w9 jeńców, ',Cyt.
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~AW'·)
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wllnych
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z~le)",oh arcy:blsk!łpCieT?lę..k. Na dworcu p():Ir \
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'Y:!b~cIl0,WąJ~. p,rz:ędsta:w:lcil~lę ,władz, 'dach()l::·:· o ~~!~. ~eJ rano p:rzybywaoo . W4f8za~
NOWY DELEGAT 1)0 LIGI NARODÓW•.•. ,vr~en~twa r spol~cul,lstwa~~ ",:r~dentem mi~ :: ,arcyblSIrUP Cieplak. )?owit~eCiep1aka b.,.';
, ,.
. , . s 1 : a . na~ele., . . . ....
'.j dz.iemialo charakter niezwykl~~tY1-:'
.
, .. W~SZAW A, 12 4. (A
Dziennik' . : \VAR$ZAWA'YO:B~C,.rR~YJ Ą,~nu.:. A:,f.ybiskup~ ,po~it~tąna dworcu~;,przeąs~~:
potiaJą, .ze ~elegatem .rządu polskIego do Ligi, ... . WARSZAWA 12' 4~.,Ond~daj wieGZo~; ·wIclel~~ądtl,. władz lromun.a1nych~ dlu.ili:OWi~,1
Nan'IOd6.w. ma zostać Al eks aooer Skrzyński rem odbyło się na.dzwyczaJne zebran,ie Z,a!'Zll::: stwa 1 p100dZleźy.
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ROKOWANIA .. W SPRAWIE

KOLONISTÓW· NIEMIECKICH.

. '. . PAAyZ. ·l~. AT) ~c~mjzostaiy tu
; podJ.ęte .wbiurze Ligi Narodów. rokowania
W',sptl;11wie, kolonistów Dlemieckich, wyC:alo51
nych,z Polski Ze strony. Polski biorą udział
wkąnf.e~e\lllPji dyr. departamentupoHtyczne~
gOI . Mn . Spr.. Za}1ll'anioznych p,.' Koźmińki
pn~ J.'.adc,ft legacyjny, Szembek. Jutro odbę:::
dżl~ Slę pOSiedzenie, na kt6rem ma zapaść de

(I?
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ALE ZP~WNEMI ZA.STBZEżENIAMI~ .
BERI)f'J 12 4: JpAT) .. Stresemann. b~;. Borga.oglosil pismo dQlrRchające rz~dowl ~
1

sWla.dczył, lZ sprawoz~arue, rzeczozna:vców, .mieckiem'.l zaakcet>towanie· sprarw~la,J'ZO;:
zaWIera podstawę .~o ~okow'.ln W. sn,.."",,~rle, Ul'e· ~zomawców~dyżw.praW'dJzie projekt.

~ulowatl1a ,kwes,tJl odszkodowan, przycz,em . . 'kl d' , ". 1 .",
••
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'.
krytykował tych, k~órzy ;uwp,zaj~ .raporty na . . a a Wlellue. C1ęZaty'. na ~rzc:m.Y'"'... .lecz.!',
rzectoznawców za nlewyk:onaIuv ,Oraz iluzo::: gospodarczego punktu .wldzenut Jest~/~.
r;fczny.. Rzad. Rzeszy, ·oświa~czył Str.es~ korzystny. 'Większość R~dy . Gospod@ZCZCl!,
. m~nil, p'r~vjl1).ir' '\vezwnnieLi11iJ'T~ ... l:-ry oraz Rzeszy podZiela zdanie &rga. .
. ;.p. '. l
cY'Z]a.;
soJusznJkow 1 wyśle swych przedstaWIcieli do ,
.
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' . WIEDEN 12" 4.
'(PAT) ,.Neue . Freie ~o komitetupowstrr, um llJa • się od;'kom:~1i1t "24 .
\~1: """N';"" . . . '. . "
." '"
'Pręsse" donoąlz Berlina. żerz,ądniemiecki w . rzy. Jedvnie "Vorwarts"zauwa~a.St'b~(';~e! .
;i'~I:,O. D~N, '12. (PAT) Proklamowany,", odpowie'clzj swejpoQzvnipewn.e ząstrzeżenia. stjirząd niemieck1 sprawozdarue' to;przv;lnief
:~Plrzez.~t~~~pi!lt· stoczni 'lokaut 1'łO~poozął się ,\ W ępra.w~e tych', ~astrzeteń obrłiduJe ohecnie ponieważ każdeinn.e· stanowisko>~a:dU!:,1'::~;
w dn!lpdz,sl:e)$~~
'Sla.bmetmemlecki. . ' .
sp!aw.i.e, .mo.'!łob.v. poc
. ' .i3gn.a.ć.!',·~." :.'sp
. . ". . ~.~.f~•. ;•.'.i'.;;"~.:.·.'.·.,~
.. l C,,"~
·k'"
" . ',' ..' , '
.
mlec katastrofalna lLekonompna:g,Ol'U'cif" . ,
CZY TO MOŻLIWE?
BERLIN, 12 ·4. (AW) Frezes Centr-.a.1: tychmiastowa. dewaIuacjęm.rki· ,~~.",ei;~' '.\
i',,'

(J?AT) ReuterJ dooosi· nego

związku przem~owców nicIJlie:

' .

··.:1.' ..'
"!;L\~~":Sj
1!~zP~ry~a~ Jakob:r~czoraJw.raźniej zaryS~ Siewy. Sytuacja jest tak niebeZiP[ec~a, że,. COrmkkbył je~ znaj~oc~a1~Ji'i~;
.

~O~YN.12

.

li .

wa}~ SIę tru~ŚCl '! QSiągnięciu iednomyśl~ 'zdaniem znawców sptraw, ~()lnych otwarcie ciwnUt6w Lig.i~;a,rodów".) ~raą;ft1fft~.i!:,
~OSCl poglądow :rządow sojuszniczych na pro~ mówi się.o klęsce nieurodzaju i kryzysie m~ traktatu wersalskiego .i nie pomij~~J.
Jekt r~eczOlZnawcÓWe , Jak sięi~daje" sprawa lato:
'sposobności do.Zlazri.a6zenia,.I~oboW~!~.i
zagłębIa Ruhry ma być w rękach F.rancji atu
Stanów. Zjednoc~ó!llych jest .~. sJę,~da
tem, podczas rokJotwać ze Sprzymier~onymi.
\",SĘNSA~JA" ~YBORCŻA, W AMERYCe '. la od polityki europejskiej.
I
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LONDYN, 12. (PAT) ·"Mom~. Post;' .
~OT NAOKOŁO SlVIATJC' . .
donOsi z Washingtonu:Według·.niieurzędo",,-r
..
",
BERLIN' 12'" 4 (AW') W praSIe
. co dzi erot wycI
...1·
,o,<:Jta'tn,I""e
wybo'. . . .~rJ w st"'''''';e 1111";:
,N.YORK.,.12. ,(PAT) olLotMeyam.ery".
0nl,leSle.en'
. l' Ul
.'
o
.~.
neJ ~ fąch.oW~J mnoż~ sięąłosyo fatalnym . noiSllla p,tanowisko republikańskiego senatora .kallscy odbywajacy~o>t rraok • o'świat~,,,!',.~
~ta~e z~::;lew0"Y' w. ~l~;mc~ech. Ostatnio po~ zakończyły się klęską dot~c~oz,asowe~o, s,,~a do!w,aJi wczoraj na wyspie Alas~"':
'
~~'i~ły SIę w.'':'lelklel hczbIe na polach myszyt:ora Mac Corll1:icka. . j!ynlkl wy~or~ mM'.1~
i.:~c..;'C{f;~'ilv-~ł~".
lAWle, krety l 1.Dlle. szkto~ kt.óre niszczą, za. znaczenie tJlJ;~~y~Q~:We. poctew.~·. ac
••
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podobnie bliższe stosunki z EstonJą. i Eotw l
ażeby. utworzyć nOwy zrwiązek bałtyCki dl~;
utrzymania nOwe,l:!o stanu rzeczy na Bałkanie.\
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SOWIETY STA'YIAJĄ \VARUNKL
. . LONDYN 12 4. (PAT) Konferenda twierdz;ił odmowe rządu so\vi€t6w na zalJlace
'tn~ieIsk()-rosyjska rozpocznie się w ponie::: fiie dlugÓ"w wO.knnvch. natomia~s.t rzad 50:::
wiecki Rotów:iest zawrzeć z AngIJa u!cład w
dzia.tek i portwa około 2 miesięcy.
sprawie ureg'ulowania innych kwestyJ go~mo:::
.
c
, . LONDYN 124 (PAT) ,.Daily Express darczvch z tern. że kredyt angielski zostanie
dOtlosi :t:: Moskwv. źe Radc-k ponownie po~ przYZnany Rosii ·bez specJalnych warunków.
'
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ussolini honoru
nife.,:, \.acje n,a cześć MUSsoliniego UD. placu
Golonnit... Burmistrz Rzymu imieniem miasta
wygłosU do Mussoli:gj.ego przemówienie, w
którem po,\\"Ital go' i' zill':orwiedzl1.ł 1 ~e 21-go
. kwietnia odbędzie się n.a Kapitolu utoczy;:
s~Ośd· )I~ręczenia Mussoliniemu honoltowego

obrz

. ~ N a rzecz rodzin: pozostałych pOt PIG!eg.: i
łych trzech strazakach, Polska Dyrekojl2 Wz,'

j.:..mnych ubezpieczell przyznała tytułemoci
szko,dowania z górt\ 4 mUj a:rdy ma.rek z ~ły 11

z
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-Z POWODU BES~ABJI.CZtCZERIN ,Ró WNIE~ONIEWA S1Ę NA POINCARE'GA'9

i

lJ:dOJłCOWOŚC kuracyjną na. K~kazie 1., wyje~
,oba,t.dQMoskwy. Po drodze Trocki'wyatępu

.'r:~aWia Da. wiecach.

N ,wiecu . w

. 11eeśwladozył,żeRMja adwiecka:tlfe

i,::5

l~A !:lZECZ RODZIN PO POLEGŁYCH
STRAŻAKACH.

Stra:;;łlckiej, Ziorgnniz()wanej Staraniem Zan'2ą~;
du Polskiej Dyrekcji Wzajemnych Ube~piec'
czeń . i subwencjonowanej przez tę): instytucję'
. w wYRokości dwie trzecie udz,iał6w. (PA11
;p. wicekonsul '\Vielkiej Brvtiltlji naa~
ACJE NA JEGO CZESC~
'słał na rece Pana Wojewody ł..6dzkie~() e~k
ob;y'\yatelstwa Rzymu. Mussolini odpoWiada namilj!lrd lnarek TJoIskich na rzecz rodzin.
jqc z':balkonu pała(..tu Chigi, wygł,osił przelnf~ pO'zostM'lch PO zmar!vch \v dniu 4. 4. 1924 r.
wie'l1.ie, W kt6rempo.dziękował za tę godoość tra~iczn{lŚ1nierchtna stnno"vi~ln~ członków
i zapewl1ił; że .będzie oddanym faynem Rzy::: t6dzkiej Stra:kv O!.!tlk.wet Pan WojeWOda
Panu Wicc"-kon8ulowi serdeczne PO
,mu. Mussolini,. p('wołał się na manifestację przesłał
dziękowanie za tak hoinv i wzrus?:ilj(~CV daurządzane w czasie jeg10 podt6i~r po WIo:::
tek, czek zaś skiero\yul do rnk P. dra Alfreda
.szcch i oświadczył, że widzi wtem-dowód Gl'ohmana, j~l.ko PT1.edstą\vicieht St-rnźy Poźar
nej, celem 7.t~zvtkowania ocln()śnel li:;wotv.we~
zgodvnaroduna. .jego działalnoś~..
dłu~ prtzczna.(.~?enia jf\j llrZez ~zlachetnę~o o·
Harodawcę. (PAT)
r!l'

'. MOSKWA, 12 4. (AWJ,Trocki oppścił SOr6w w Kijowie;
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u.

OLBRZYMIE MANIFEST
. RZYlt1, 12. (PAT) Związek byłych
uCfestn.ik'5w .WO. jn.y i faszystów urządził ma~

,
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,,~ięnlgdy naprzyłącz,enie~esarabii

·... ii. .Rząd:$O'WieQki Uiedąty do woj

·:'·"\I,:<\;'1

1

,·····<:1"';
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.9"łY\V~lkiQh .tat~ń, aby~likwido~
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Qziczetrinoświudcza, że interwencja.
Poinoarego nartlza $uwerernnośćRosji. W dał~
ciągu odpowiedź Cziczerina zawie~' ·sze
reg niepowśoiągliWych wYrażeń zt\t2ucaj~
oych 'Poincaremu, że staje onw ob~onie zbie

Ni 13 •

przy

zym

(róg Rotwadowskiej.)

Wszystkiego tam

g6w i ~drajców,' którzy okazywali $we usługi'

francuSkiemu
WyW1adowt $tosUitlkudQ
Depesza 'Poin-care
go jest wrógiIl1aktem:w
Rosji
, ~ltę dQWiOIdetJę ieRum\lnJi. ohce qostrzema sowieCkiej po:aobnie jak ratyfikacja proftkujil
i~:t:~vt\1AeJi..
.
lu' o Besarabii. . ROSJa 40wiecka z katdym
,nfli1t~po.koj()wo~l~elito~~nie u~a
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, MOSKWĄ 12 ~. (A W) CZiczerlnl WYt:
-~·ował do Polnearego notę w odpowiedZi
Qadęlpęszępreiyd~ntaministrów, zawierającą
J)toŚbęo

dniem, pisze Cz1czerln,

Firanki

staje alę silniejszym.

c~ynnikiem'w życiu międzynarodowym.. Rzą4
sowiet6w W"5lir'łl.ża zdziwienie, że Francja czy
ni wszystko, aby mieć prze.clwko· $obie Rosję

Kilimy
Kapy na

2'lagodt4eniewyroku wpa-ocesie profe sowieckfl.
,u

.,

I :
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I

Narzutki'
'Satyny na kołdry

I'"

•

..da_zły

ĘśćEUROPY.

PARYZ, 12. (PAr) .w ~j Fral'tcli,
<Al1~lji i S~~jcarji .$padlyśhll~.
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Pamfątki

po Leninie

doniosły pisma, dJO
zgtGdą rządu polskiego,

-Jak

Krakowa przy:.
wybitny dJygni
twrz bolszewicki, pan Ftirstenberg-Hanecki

Dyl, za

,celem zeb1'lania

I

I

p~miątek

po Leninie. Lenin

tym drogim n~ln f!rbdzie t odbywał wyższe .
lłudj4t, które tak piękny plon,lł/przYn4osły' j~
: go, a po części i naszej Ojczymie.
'
,
POlmirno yhętnej i uprzejmef! zgody rz,\
,du polL$kiego na te historyczne poszukiwania,
WątPimy, czy pa,n Fo;rstenberg, będzie ChCtl1l,
lub będzie m6gł zabrać w$zystkie p'amiątki
PO, 2bo1mej działalności Ś. p. wtodzimie, rz,a
"j{

'Lęlt~nn·-,Uljanowa.

Czy z,abierze,z

sob~

J4

trumiell %'olnierzy wymordo'wanych 6 liatópa~
da ubieglego roku? Bo to jest bezsprzecznie
" najQenniejsza dla rZĄdu bols!&owiokiego palii
'tn1~tka po ~bo:żueJ <hLałaluo~i Lenina, na tf$:

. renie

RzeczypQ~p'olitej.

,Obawiam Si~ jednak. czy 'P'O pobycie'

,naSzego. miłego gQścia p. FiistenbeJr.ga,:mę bę==
Ozie m.u.$iale :tbtęr~~w Pols~ j;)lamiątek•.• j;>()l
ąka. po1i9j'a? w po.staciwyklrytych 'J?-owych
r"ł1.iftzi! bolSJmek~Qmu:o.if5tYQln,y~h
"

~

'""

>I,

bi"urowj, bandlowi, bankowi i ubezpieczeniowi głosować będą do Rady !{asy' Cho-

rych
na
"
iJablka za~rariiczne stanowią przedmiot
wz:ględów
gdyź nietvlko nie ob~

zbytku. PrzyWóz ich winien

być

ze

listę

Bloku Zrzeszeń Pracownicz.
ł408

,

wsi

w·

walutowveh zakazany.
on cenyh!błek krajowyc.h, ale przyczy~
nią się do ich podbHania, napełniaj ac kjesze~
i
nie importerów. (pap)
,
\Vobec uchwalenia ~rzez Sejm na'J1łości Zarz~ldów Kas Chorych, w Łodzi \v ZaJtłebiu
_ Ochrona celna a inferesspożvwców, wniosku W spra'wie noweH~acH usta\vy o obo::: i td., a to w celu ulliknięcia niepotrzebnvch
, Od dwóch tYJ10dni w Min. Przem. i wią,zkowem ubezpieczeniu, na wypadek choro \vydatków dla Kas chorych. które dziś znaJl!
Handlu odbywają się niemal codziennie posie by poseł. Dr. Falkowski zwrócił sh~ do Pana duj~ się W naddr krytycznych waruhkach .~
dzenia podkomisJi fachm,"'\Tvch. rozpatrujacych l\1inistra Ochrony Pracy i Opiel;; Społeczn(~:i nansowych. Nowelizowana ustawa wyma~ałbv
sprawęochrony.celnej dla. poszczególnych ka.. z propozyda wydania prz.ez niego ziarzadzeń, dokonania ponownvąh wyborów.
te,gorJi towarów.
wstrzymujących \vyznaczone już wyroby do
. posiedzenia podkomisji nie są ostate'czne.
wy
'hM _Pl
" ,l!IIU
maJą jednak zna,czenie podstawowe dla dal~ handlu zanlieszanie cennikow,e, a w szczer.!61- dowe do' dnia 7 maja '~odzina 18 wkancela..;
szy.ch prac nad rewizją: taryfy, Tymczasem l10sci uniknie sję tendencji do sztucznej ZWyżc; r:ii ]!olskie~o .A.utolnobil::::klubu. \Varszawa Osso'
'd,aJe slię zauwaźyć, że nie wszystkie illstvtu~ ki cen. (pap)
liilSkich 6. Tanlże otrzvnlać można reJ,'!ulamin
cJe spoleczno-go;;podarcze zapraszane tUl pO~
wyścigów. który pozateul of.!loszonv będzie W
siedzenia KomisJi biora w 'nich udzjał, wsku::::
or1.t~nie klubowynl p. t. "Auto".
,tek cze~o intere,s:v z'właszcza szero.kic1rmas
i
Zainteresowanie się wvści~1lmi JeSt
spozywcÓW nieząwsze sa należycie oŚwie.tla~
...:... ,~e'atr _ftRozmaito.eCl."·w'Ł'~..l-#.
o~romne. Spodziewany.jest'liczny' udiiał. ki~
.tle w toku dyskusji. (pap)
'.1.
w:S
UWt'iĄ
rowców za'graniCZllych. Pierwsze miedzynar~
-,polska .placówka.
' "
Zespół artystów teatru Rozmaitości z dowf:t wvś,cigi odbyły się w Polsce jesienią
W dniu 10 b. m. ks. Ant"\li"I':; Mnct: ·.. JunOs?ą-Stępowskim, Honorata Leszczvńsku. 1922 r. na torze w Sttudze pod Warszawa.
w
,"
(.I..u..
i M~rJą lVlaJdrowiczówna na czele przyjeżdża
,k'~)"wski pl"oboszczz Gałkówka dokonałp~ do Łodzd na 3 ~ościDl1le Występy. Dziś o ~o;:
- \Valki francuskie w cvrku CiniseUt
'.,święcenia .n1o'wopowstałego sklepu zla.bawek dzinie 8,3ą vv:,ieczotem odbędzie się pietwsz~
\V 5t! dlliu turniej~t walczyły Pll~'f'ł f il~
, .PJ."zy' ul. Plotrkowskiej Nr. 152.
'.
przedstawle~lle Ro}UantyczpeJ. Panny graneJ 9rik~s- Śpiewaczek, 2, Czarna Maska-vr 0\1;
. . Zabawki 101& najtańszych do wykwint:: w 'Y\'arJ.zawle ną. WIeczorze Jub~l~uszowym za;: 3. l\hchelson łlamela.
. G..!'t.J':
tli h g t'
.
'.
. 'sk' h 8t l
sluzonel artystkI p. LeszczyńskIeJ. Komedia ta
W I parze nleznaczna przewajta I'JAlI'~
Oo1J
w'y~h WUyrs.o'W'~e zf.przewaa gą S~OJL' clIC l'" .y. '. wypełniła widownię.·teatru Rozmaitości przez sa, który zwycięża słnbo orjentuhlce~o si-ą
:
IQ bow lrm ~', n/om ". u po
1 .r~::j
kilkadzje,s,iąt wieczorów i zyskała sobie UZ~ " Śpiewaczka \v 44 m.
n;yc~ lnogą zadoWlolnlc nawet wybrednieJ$ nie publiczności i pJ;asy stołecznej. Przedsta::;.
II walka Została przerwtUla. :gdYŻ Orłow:
,~,guSta..
w-ienia te wywołały 1< zrozumjałe zainteresowa- nie n16~ł dalej walczyć z pOwodu krwawieuie;
Wl~ściciel()mnowej pl'ać6wki polskiej
~ie w I}ajs~erszycp.~fera9h 'miasta Łodzi. rany.;,
.
.•
.
B:ttac:iOll1 BaJrczślemyżyczenia· "Szczęść Bo,żeu • Sprzedaz bl!e~6.w l dZ1e razno. . . ' ,..
r
J~I .walJra nIe byla .s;lokonczona z. p~w().
,
'-'-:;Rel!ulac;ia ulic., ..... ..... ". , ,.',.' . , - D~I~J~~koncert p?pbłudnłowy. . au SPOZlllOllel pOry.
GOJI.
" ~,Oddział Zabudowy ,Miasta WydzJia-łu . , .
Na dZlS1~'łf}~:)m koncercle popołud111'bI
. - Z kola
Sportowo=,Wycieczkowego ,
Budowniptwa Ma~ist.ratu !U. ~~dzi opracowa) ;v~;m w sali Fi1harmonji ";Ystąpi znakomity,
'
p-lany re~uJacvJne .u!lC: .Pąn.Skl~J. R?=.!Zo\yęk1eJ. splew1aik Konstanty Kniagimn i wykona caly przy 'r:::wie ~.Rozwój~'.
P01p.ors}QeJ; Z?~a~nlko\y~~, ~leloneJ MilJono.~ szereg najpdękniejszych pieśni i 1"omansów
W dniu 27 kwietnia rb. Kolo SportOWO:
, ,WW~J., N..an~tO.wlcza,.. ,KIl.1n.sk1f'd~., rar.!!oweJ·Czajkowskiego, Greczaninor\v'a i Rachlnanino~ Wyciecz~owe przy T:::wie "tRozwój" w Łodzi
61czanskleJ, RoklClllSkleJ, GJowneJ. Anny
,p. ·Krn· .•
il' 'b
. ...:1._. 0r.ttanizuJe wycieczkę towarzYską. do Łeczyc~
" 'Alei.Kości~g.zki. Plany te zOstały tymczasowo wa .. , au. lla.gll~It~ na ez:y ezs1?rzecz~e UlV w celu z:wiedzenia Tu.mu$ zamku i· tp. starozatwIerdzone przez Ministerstwo Robót,pu- łrZ,ędu nlaJlWYbltrueJszych artystow społcze:;
żytności.
'
blicźnyyh. . '
.~ . . ' .
.
' snych, a występy jego budzą wszędzie p~
Vlycieczkowicze proszeni są o zgł9SNlZe~
... ' , :1: Pl~p.y ~e m,ogą z~vllt~resowalli. obyw~t~. dziw' i ent~jazm ze strony krytyki i f"f.lblicz nie się do biura T:::'wa przy ul. PodleśneJ tl!
le of;{l§dacwwvzel, wvrn' "
......, Oddzj,ale' no!Ści
4. w celu uzyskania znizki na przejazd.
(ul. N·arutowicza Nr. 2 -- IIpietro, oficyna) w
~
•.
- Odczyt o Pomorzu u KrajoznawcÓW..
środy l'soootv ód ~odz. lOda 12~ęj' w' tetrmi:"
-·yOpera.l 01?er~ a w Łodzi..
.
. N a . dzisiejszym zjeździe dele~atóy;~ ~
'nie prekluzyjnvm .4;::tv~odniowvm.
. '
' . W o.statnlch~ c1nHtJ~h odbvł? :iłe W Ło{~}-'"
.~, '.. ąprze,c;!wy składać nal~zv w no~n~~~Vm OZI ,zebranIe or~anlzącYJn~ KomItetu .tvmcza~ ktorYln blęrze udział ok. 40 p.rz:edstawlcleJi
termInIe na ImIę OkregoweJDvl"ekc.ii 'Robót so,yego .do utworzenJa . 1::wa . l}dzlał o,weJ.1o Kół Polsko 'row. KrajolZnawcze~o (z Warsz~
,Publicznych Województwa ., Łódzkiego (ul. "OperL! 1 oper..et~a W ŁO?Zl • 1'{a.li~znvnl tym wyi\vielu stron kraju) wYJ1łoszony bę~zie
Zachodnia Nr. 67) prze?'l\1 cifd~t\'ntm. ł,() rlzL
zebranIu.. ~rtore z.ol'1l a1):lzował ll~l;clat°t' tawa::: dla członków PTK. i gości o f.!odz.5-eJ P.9
--o schronisko dlrikalek i 8tarc6 .' rzystwa d)!r~kto! S~aliJ.1sl.aw JaęInskl, postan9 pol., Al. Ę.ościuszki 17, referat ;;0 Pomorzu' •
"'Z'" . ' . 'd;'
'd .;.. d . ,
' 'Y.
WlonO zwolac oJ1olne posledzenJe orgaruzacyJPo. zebraniu herbatka towarzyska.
. , . pO~o\ U. nIe . oJscta "oporozUmlen18. ne w. dniu 17 kwietnia rb. z udziałem prze~
.,- Zjazd Tl!wa ,.Rozwój'· w·· J("rako~
" !n,;,lę", cłZY,':.'"m"".aglstrate.,',m ,a, ,chrz,eśc, iłi,-ańs,kinr ,towa~
s,tawjCie,ljsfer przemYslowv~h.•, kulturalnych,
. ,. \V dniu 2, 3 i 4ln~da (a nie jak poprze~
'i:.ti~st'YV'emdo~r~.cz~niThości W sprawie przej'ęoli artysbnszl1vch i prasy nasze~o lniasta..:, '
nlO b,tło ogłaszane) odbędzie się w KrakOWIe
o
,f' ' Cl~. d~ust~~O.~,l.kalelr, wy:dział'opieki 8pO
' . , . . Na zeb~anlu wstepnym Ptz,edł~żon? -qr
krajOWy zjazd deleJi!atów' T-wa $O~I
, łeczI).ełZW1"Octł SIę do magistr'atu 2., pil;'ośbąo wIzorJt}mb.ud~etowe •. ~ ktore~o wvnIka:ze In;: Of{q!FlO
woj p~!qczony . z konferenc·ją. żV'dozp4WCzai
oddanIe ,mu ,do. dyspozycjipomieszczen.1a.' stytucJ,a ta pr<;>c~ 1?osladaJ.?ego ,~naczenla. k~l: . o!,az' z~!e4ZanIem·· zabytków Krakowa· I' ,k~alł '
P, Y 'Ul,.' Ł,. ~kow.,eJ" 38 p'o' warsz, t t "',c.·h· " " .,... .tural~e~o 'P,'l,."zvnlesle udzlU:dowcom . r6wnil~z l ID wWlehczce~, CzaonkowieT~wa. chcący',
"'!', ,. '
' ,.
~ '"
,pracy pOwazne zyskt
, , ' ...
. ·,yziąć udział w powyższym zjezdzie prOSź~lU,.,
Ił~Z~ wydfzjale zc1"'0'Y0tllJOlScIPu~llCzneJ" p,rZCd
. Nie ulega watpliwości.· 'ze' sfery zainte:c
~~s10nych do, wydzut.~u budownICtwa;;
reso""anew szerokitp stopniu przczvnią. . się są. o podanie .swoich adresów w biurze T ..WLl
przy ul: Podleśnej Nr .•. ,LoG~ w
W.ubikacjla,ch tych ławnJ.k,.Adamt'!dza do należvte~orozwQJu-tej tak koniecznej w t'}(~f.wP~'~
ł\.rws..OWle zapewnIone.
ąrlecia: urządzić· warsztaty pracy· dl~ .żebra=, naszym luieścię instvtudi.
. '
- Numer łódzki ".Swłaia".
ków ze~1Tanych,na, ulicy.'
.
•
N':llller tódzki .. Swiata'~.. który . mial
:,Pomewaź. proJekt Łarwnika Adamskie::
Sp O 'U.
SI uk~a~ dnia 13 kwietnja ,rb •• z powodu ?~
go '~Pl9rtkał sIę z'aprobatąmagistratu, akcja.
--MistrzWe~erwŁodzi. .
brzYInlegO pawalu pracy i trudności techI.lł cZ
ta ,·rozpoctzniesię w najbliższych dniach. (bip). :' . lVlistrz \Ą7egier M.i-.T. K. przyjeżdża do nyc!1 J:!l"Z,Y Jegą .. oprac~waniu ukazo się do~~rlo0'
..;.. Hand.ęI a nOwa 'waluta. ..
Łodzi na. Zielone Swięta w celu roz·egrania . po .sw1etach Wielkiej Nocy, w dniu 3 lulJ~ .,
~ .. ,;' S?cześIiwje ,nadchodz~cy' terl111n, wprb~; 'zawodóWl w piłkę nożna Z łódzkim klub elU nlaJa . .opóźnieni.e spowodowane cZęściowo ..te.z
zostaIo .nieSDodziewanem w ostniej chwili :za;:
wadzenIa noweJ waluty wywalał W handhl sportowym. (bip)..
' . .
pgnlyślny objaw PliZystosowania się do niet
.. h' d-Drut:lie mlędzvnarodowe' wvści~i sa~ deklarowanierp swe~oudzialu w reklamie c~
łe~o szeregu fJrnl1ódzkich.
, Hortownl'CYt ktąrzy poprzednio kalkulowali i moc o Owe w Polsce.
.
.
Nt;tmerŁódzki nŚwiata""wobec o'dr~ze
sPl'żedawaliswe tOwf!r-Vii wedłua kUl'&l1 dolara
Polski Automo'biI~klub urzadza dnia 18
,lub innych walut zagrankznych; przeszli już :gI~d~ br. drugie. z .kolei. międzynarodowe wy·' lua termInu ąpuszczenia przezeń prasv, Z'\;ską
.?b~cnie do obliczallią W zlotych polskich, da- SClgl samochodOwe na Błoniach grunwaldzkich !vlko, na sweJ obszerności iwszechstr onno.śC1
J@ temsa.mem detallstom możnoś~, oraz pod:.:
pod Poznaniem. Doudz;ialu ,.' dopuszczone są. 1 POS!8,('ł~ć bedzie około 100 stronic druku. f
\'V sp~awach numęru (m:tvkulv, fo~olU'a.
IstąWę wyznaczania cen w sprzedazy deta1icz~
motOcykle. motocykle z, wózkami, cvklekarv
,~eJ.również w"zJotvch.
'
salno.cppdy turY5~vc~ne j\vyści.f!Qwe. Tor two je, reklulup. 1 tp.) zwracać się należy doreo"ąk
,.Z te.tt0 teź powodu przeważna część rzy. troJktlt SZOs. obeJnluhH~v ,:v Jednem okr~::: tora v\-:OJhrńs.kicf4o •. w kt6re~o oprac?Wa.ptu
artykułó~ sezon,owychjest już ob~cnie ozna- żen 1 u 2,9 kHOlnetró"r.
v\lvści~i składać się ~un1er S,l~ znaJdUJe. (Redakcja. "Pracy~ ł~ ~Zle
,cz~l1a yv. złotvchpoIskich. które sa przy sprz~
bąda ~ 20 . rażeń, ..czvli przestrzeii wyści!;;!ów Jazd nr. 8. od god7.1nv 12-2 po poludnltV~~e ·
32.) lub do red. Sapoci:tlskle~o A11.. ' Wsoho~
da~ lIczone wedłu1Z kursu franka W<:ll orVZ9.::t wynos1 58 donletro\v."
'
. II
eyJn~~o.Dzieki tez<temu stanoWi'rzeczv z
Zgłąszać mo~ą udział w wvścilit~('h dnia •. tel. 2..151..
Cb.wiJ.Ą\Vj)r()w~t)i4 ?lote"o nd.e nastanie w amatorzy l zawodowcy o-p,1' li~.mv ,~or.b,04> .
ruża.
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zaczął zRunda.c' na ebor ob e -gastryczna, przy:::źa.jącego ~a:tbusK4, Ol~~ fouIt1ll'W W' ~
tern krzyczał PO nO'cach iżle sypiał WezV\Ta- za nl3Jjbardziejod:rażają,c*osobuika obi~l
ny)e,karz ra.dzIł. zmienić n1amkę. c,ze~o nje bv j ąc zapłacić najWięcej.
~::--,
to inozna spełnić wobec trudności znalezienia
~~
Na dirugi dzień zjawiła się u niegci:w.."
OLBRZYMIE ULEPSZEŃ. RADIOGRAFU. ",' biurze cala masa tych nieszczęśliwców, którzYi\

świata.

.MATKA Z ZA GłłOllU,
'
~. Opińja miasta Murt;jf' ""fłi~zpańJizos;;
tała zaalarmowana. nnstępuJącem nlą~"yyklem ,
zdarzenicln. W okoicy te~oż mista ... ~ TI~~zka '
' §) Pr~sa amerykal1ska donosi, iiwynalaz
jtt* nie młoda cY~anka. ISabaZarilla Z11d.nłl en telegr:afu isk,rowego Marconi zakomunikoi$!
odelttwnajnko zadziwiajfł,ce med:ium. pr:Z(V d.oś~, wał Edisonowi 'O dokonaniu prze!z siebie ule~
wiadczeniach
Przed 'Pi'.
lat6vbom
by~ ,pszenia w te'J· dzie,dzin~e. Zapewnia, iz.· wyna~
. , la
wożoną dospirytystycznych.
Paryża i poddawa.na.
w 'tamtejszym instytucie psYcholo~iCr.lillYm.Wd lazlsposób 'przesyłania Tiudiogram6w tylko w
~flldl1iu t. z.cvJ!anka zo;stała wezwana o jednYln kierunku, bezpośrednio tylko do
ci~żko chorej położn~cy Lasander, żony urzęck stacji, d1a której depesza jest przeznacz.ona.
nika banku W MureJ!.
.
Dzięki temu, całkowita energj,3J radiowa będzie
. W prz;ytomnoś'ci kilku' osób zaslufkJą.. skupiana w jedniym kierunku j,akD[>~ jest sku~
cycn na wiare. w tej liczbie męża oraz wf . ar~ piane światło reflektora. Innemi słowami, za::
Jusza
św. FU()menv
. Lasanderowa!Ze?
pewnia.łoby to taJoność depesz,wysyłanyc.h, co
kła dokościoła
nle.4j um:.
.' . '.,
'. " \
..- Kocham :r.rtoJedlztleclę Plerworod.1l..e miałoby l,1iesłychane zinacze,nie dl~ dyploma:::
ni"d~W'Szytko. czuję jednak !tblir},anie się śmrier- cji i wojskowości. Chodzi tylko o tOt czy pis::
ci. Otóż . wiem. 'że posiadacie dar łączenł a '<\u=: sma ameryJ~ańskie, skł:onne do entuzja2:mu,
c.hÓw2lt1,1advch ze świtttem.zvwvch. PotnoJeJ niepizeceniają i tym mizero wartości wyna::
śmierci, ~dvby zdrowie synka tę~o Wymas;l~o . lazku
1

;r~!:t~~ąl~.t!e~f ~Ilri~I~All:n:o~t~i~
dZ1e1llf~lo~ojf .. ~1;~It,~!§~fl~~.1 wkr6 ~

l,

•

.

bardziej uwidocznić swoją brzydotę. a~
z nich wybra.tly miał Się ZgllO$łć W a.telieJt ~
lnatof1rr.aficznem.
_..li-ak UlUVJ.
,........,."..':V,' ..uu;l19
,.....1.........1
~
, tej· Siamej· J"t::!UlU
a takowi apop].ektyCJlimemu.

HONOROWYM
PUŁKOWNIKIEM. .
§) OczywiścIe nie, u nas, tyU~o w Ame-.
rycew Pl aftsb urgu , Ma.rionDavies, aktorka
fibnowa, zostal! zamianowana hont-owy'm pUl)
AKTORKA -

>'VJ,

,kownikienl 26:::go p. Piechoty Stanów: ZJ~

cZOlIlrych. Pulkorwnik M. Grallam,lromendant.
pułku, ofiarował jej srebrne tnlilygma ~
która została je} nlaJdanaza życzliwe '1nt~
sowanie się pułkiem..
, .~
Na czero

BRZYDAr;~
polegałO f(»)±yczliwe~iy, załftw
reżyse~ amerYkansk.i: kt~l-y ~:r:;~~~~~!~=ć,an:-=r:~:~~

KONK'U''RS NA
§) Pewienl

i tak już upośledlZ'el1lli ~~ Mttlrę, za~
szminki i charakteryzaoji starali' Się j~

,t~e . ? ,n~ę1}łap..?11l1N·atl?'~"'~1flJepa'Y0;rJat)1l~~a~a~"'
potrzebował. do fihnu, celem odeg,ranlłt w ,rum st~rożnego obchodzend.dlsię z broni~
114łr -um'\t
' d(}, nł~ttio.w ,'ł014 ~as ,.:er,'ZY,,3.,'to mka ', 'głównej 'roli bardzo brzydkiego wprost odraW k·tlil-t
liKa tVRodnl PO P011rZqu[e s erot a,
"
'
, f

Komedja w 3 .. cb ak;tach'~anm:e.!. . ~~a.
Calkowiła

W głównej roll.
Ił\ZPMIERZ .mi JUWl·OSZA

O la',:Eł'l,h,
r II

'Q" a"

,r" fi'

a"

Pro

n,.n' J"'I.

u

~

..........,.~-~.~.....................- -..... ł11

,2 ·......

QPOwfadaC!be .

Iza.y

, '. '.

. . tuszty kuchenne' ogniotr.ałe,
B,lac~by'i,
g\'\iarantQW8ne."
\
.
'
pi ecaWe, '
Dr~w~czkl.,.rm,'~czft_
rU~jące ''16 prOc. ószczę:lności opału.

,

,a".

pił~YkJ ... Ufo:ll.
, . at)" kućhen ~

Kt,lt~e

I

.araj(jwe i zagraniczne
poleclu"

i« i,ewicz

przekładWi,ktora P()t)'łEfw$łtjego~ff~~,~'
,,~'"

obsada. WtaUP8zawske

ódzkic,h

Przemysło
Piotrkowska 96. Telefon 8-33
porecają na nalfchodzące święta: specja!nie tanio

Rok

a

zawierające

1

Wkłady o.z,ur;~dno'ciiowe w Z ł o t y 'c h
,
z "'ymoWieniem i na kaide t~danie. .

10 butelek różnych wódek likierów i wina za1 0411

mijh:nlow mk. na

S:Z,CZQunUfI50iłlG'• • W

życzenie mniejsze koszyczki podło wyboru.

Załatwia

k o n jak 6 w,

l i k i e rów
i w 6 d e k krajGwych
zagranicznych renomowanych firmo! az "m I o d u s t a..
r' 0,P o l s k i e g o.

wszelkie operacje banko\v:e

mk a.etek atalowreh (~~ afes

j

rybne, ora.z

D O 1a r a c t,
zwrotne VII Dolarach i t, p.

i innych Walutach obcych,

Dodatki do pieczywa \vielkanocnego ~at:J:a6~~w~~
Bogaty wybór win, najlepszych roczników,
Sw:eżo nadesz,ły: konserwy

Ew,ngiellcka Nra 15.

1881.

przyjmuje z o,::rOCf ntc\,\a l em:

te zn

śWlE

założenia

z vgr. odp.

wądzone łospsie i węgorze. kon"
świeże pomarańcze,

serwy z owoców i jarzyn,
banany i Winogrona.

III

ananasy,

Sery 16inych gatunków ..
Swieża

Wszystkie

tO\lk ~~y

oryginalna oliwa nicejsk8,

~li~lna

tylko w wyqorowycl:! gat. po cenach prz~stępnych ..

Ceny zniźond

Wielki wybór!

zakupy przedświąteczne w
Chrztśc. Halach Rzemieśln;czych·

Rób

"\

IWO

Łódź,u!..
POLECANA

!If

l1li

kł
tS

Rzgowska

w· mĘ

T~\\a

Rzemitśln:cza

Resursa

Aleje Kościuszki la (róg Rozwadowskiej) w Łodzi.

Wszystkiego tam dostać mo~na.

AWIE L" A II o C N·E

1505·4_

I

458. J 2ł

Wina węgierskie,
Wódki 'rÓżnych fabryk,.
L kiery Baczewskiego, i inne,
Koniaki i Rumy

W Imieniu Rzeczypospolitej pojskiej"

41

Dnia 25 lutego 1 ~f:4 f. Sad Pokoju I Okr. me todliObecni: Sędzia K.' \\ awrzyńSki, Ławnicy Bartc~akj
Landsberg rozpoznawszy sprawe przecIw oskartonem~·
\leksandrowi Ki1erowi z art" 210 K" K.. i zważywszy fe
II ~
.,vifla oskar'żonego została udowodniona na ,mocy art.
119, 122t 12~ f arf. 33, 210; 218 K.. K..
p o S t a n ali
l UH l ~
A ia:
Aleksandra Ktlera syna Karo'a mieszkańca wsi '
przy Zarządzie Okreg:Dwyn B, kOV\tlce gm. BrÓjce s;',a ać na h;arę grzywny 200 zło"
T.,wa ,.Kqzwól~ w t, az y"h' ora~ na zarłact:nie of'łat sądo\\ych ~o złotyc;.h. Za".
ul, Podleśna Nr. 4.
uIonćKilerowi prawa provcadzenia handlu mIeldem na
, Po;;capracowników h~l1dlo- )rfecią~ 2·ch lat. Wyrok ogłos Ć w dziennj!.,a~h .Rozwójwych \\sł:elklCh .oran~, blUrab
K' Łódk'"
k·
stów! oflcfal1st6w, rzemlE,śln .tturJer
Z"l na ·oszt skazanego ..

ferat ['/nnOffi'PZ'
I

"-

OB
:mecba;nizmy do 'zega~ówstojączcb,' zegarki
dużytn

wyborze po
wyjątkowo niskic·h. ce.nach. Obrąozkiślubne,
pierścionki kolczyki z'
, gwarancją na złoto,
w

'iii,

ków i robotników.
Następują podpisy Sędziego i Ławników
Ma do 8 f) II' zadania NieruOdpis zgodnY?'
."
(!hOmOŚCl mieJsKIe l place,mf.."
jatltJ 21emskie,duiY młyn mo- ,~95-1
~ekrefqr1.: r 0dnj~ ni~(,,?Vfeinv.'C
torowy, tart~ paro\tly. KSięgay
~

nię
.
:·poszu\9ie ~zia\rź",wc6 .. s·

,,~w O\\OCOW, Ch.
OSPOdb,ist\h
rolnych i ogrodniczych.

,P

IBCe ,

Btzeż~ńska

lO.

~~~~~nf~;; ~~~d w ;~~~~~J~~
l

bu d OVvi6n)Cn.

Wskaże jet .. isllra
r'tbj mc!u.~j,

'Nawrot 20.
parasole, kra
., a"D,jmOdniejsze riJiraebienie i podp raki do \\'k.
sów oraz wszelkie repeIa'::je i krydeparascii.

__

pracowni h!Ulki,

.. ___
1591·4

"_IłłI"IiIfiI.Ell_

~

'JO"'

.,..,J .•-

.

ft··
ii1f

L-

t

..

.

"

11.,

.

.\

erli' Pansłw~w~

Wydz eriw. 2 mdoroW)' te \Jęd~ sprzedawane c!ZIŚ lo kWlat
ren cHa €;l\spioataCJi z,m:ra de, nl60d gOd,Z. l, z'aś 141 15
Wyrop. betono~ych w 1:<ud,de liwldn16 przez' cały dZIeń; ,Ko-

l{adyńs&i
'ol.caZ\\lasnej

l,'.osy d·Dl
1· LIasy'

~~-

W RudZIe

luto! maCJe od 10·ej ranc
ao l-el w poi.
14J5· t

ieluura.

~lt.nklewlcza
W'

.

·z,51em6temdty~1
fizyki. polskie.
me.tqdau~tOSzCZPJ1ą przy.

i;·

gotO\\ojE; pOd glfarancją paąór'
Kolejarzy na,' >kurs mecban~k'"
LPGWiązujący maszynist61A1, pO,,:
mocnfkÓw. Konstantyno wskD;,.20
-20.
1349 ar

.

P. 't·'a 't ·ę' ,

.N

67.
a··
Y'
l ~C>\-l,

pr·'Jf,lL:
. Q'I\ .~~'l- 'm
~c

oardzo ti:\nio!st61 (J~powy

f OZ

\:)uwąnYI 6 krze~el oęDowy(:ł:
mc;De salomkf 'I1be $tut:J PIuszem kr}te tOle! do biurka o"
1&Z et6zet!tę ao KSlą1t;k.. Adn:.$

=====================, Jul. Konstllf.l» no\\>sl(ą bl .. m.. 1-11 t.
lhmt. z.o.:3I:,".~ m{Jzn~ o ... ~-5 po
, ol.

_.,.
torebki, pqńozocłlf.

tlranłd, Jedwab,kOiZUle,,fflpskie. pł61no i wszel ...
"'.
k~.

m(im.• ~f.akląr. e

'1

'P·otr'
Char i
' (
Piet.. ".,,; ,ska, S?

sas

w podwót;!

.A

.;

r'n')ll l-... r(,wletni~
S.

_I'h,'

1924,. $ ".,'.'"
.....1
...

_

t

,r.Ją,l!!!

'

bil !!laill" tiUli

li p

'

1:af1i1111

. 'I'

lażyr.łóuw są

zsu:z=. .__.ARGłi~ESIf:..
. . __. . .
_It.or_ •• Bn
_~

_0

__

'st,y d pali"...

epa lalna

dq.wiaduJ8111V się nic mniej i .nie wjęcej że du~
chowieństw o katolickie z~ljn1u:ie... 'sie."han~
dlem~ywyrn towarem!
,I.'
Dowody ż~k*żaPto~adzą ten zyskow
ny proce derek "Kurler Wieczorny" \r,.'idzi 'v·
~em;.że wiele młodych kobiet wstępuje do
!clasztoru, a potem . doslownrie wedłu~,.,;Kt.1r;::
;Jęra. Wiec,z. ''', za też żydowskiIn ,;Dzienni. kłem dla WStZvstkich". powtarza

... "Te mIodekandydatki naUl~
wejściu do klatsztoru, jako

. konnice po

rz, ile,je

SK~BU ~ WBREW USTA.wIE POZWAL.A ZYDaM NASPRZ)f

,DEPARTAMENT MIN.

DAZWODKI 96
Oba nasze popoludnio,ve .,rewolerbla.ty"
P,Kornecki i kol. ze Zw. ltldpn.arodo~
mianowieje ,;Express" i HKurjel' \iVieczdtllV"
.
:v'ego
zgłosili
interpelację' do min. skarbu
prześcigaJa się w szkalo\vaniu w.szystkie~b,'~o
l spr::nv \\'ewn. VV sprawie łaluania przez or t1a
lliedof2odne wybranenl1.l narodowi.
. ..
V',J Nr..- 83 ~,Ktl!;JeravVieczotnef.!Q" :zna.i ny l1~in. skarbu uSht\vy z d. 23 kwietnia 1923 c~ o
dujemy ąl'tvl.{ul pt. ",Vsty~ palL.": z którego ?~ran~czenhl.chvySpIZedaży i spożyciu napoili
Ił

.

.. RQZWO
, ... I Q'" ISUą
Nrfl'rJ?I;-'~,
Q_Iii,;;: h.
M

.. .....

JOW al1t~h,olo\vych n~ rzecz ludności żyd.
Według 'a,rt. .3 obowiązującej u~tawy z
d.23 kwietnaa 1920.r. sprzedaźna.pojÓw alko;:
holowy.ch) ~awierających pOluad 45 proc: alko

PROCENTOWEJ.

holu, pod :2ildną postacią dla· spożYCiil 'sp.rze lll
dawać niewoloo. Tymczas enl'v ostatnich ty~
godiniach .we wszystkich l11Jiej scach sprzedaży .
oopojów alkoholowych pojawiła Się w sprze~
daży wódka.tżw. "pejsachówka" zawiera.jąca

.'

,"

scach :wyrobu i sprzedaaty trunk'owoez "źaanych og.rarticzeń.
,",
Jak wynika z brzmiellia tego rozponi\1Il
clzenia Detp~rtUim. a.kcyz i moo.opolówwbrewJ
wyraźnenlu:: rznlieniu art. 3 ustawy z 23kwif'
tnJia 1920 r.) opierając się na rzekomych przepisa.ch obrzędu żydowskiego, zezwolił , _
s.przedaż llIaJPOju, zawierającego ponad 45 pro Q
alkoholttwe wSzytskich miejscach wyrobu,: i.
s-przedaży trunków, a więc dla calej ludn~
państwa połskiegobez, ża~ych

Qlgnuicze.6..;

ZatPytujemy Prtów Ministrów:
, 1) Czy znanero 'im jest powyżSze' ~
rz~enie?
\
do 96 proc. alltoholu. Stało się to n,a skutek
2) Czy ~nte zostało z Icll:r~. .
.'01
wydania specjalnego rozporządzenia Depar~ , &renia. i je2!eli tak to "
3), na jakiej podstawie prawnej została;
tamentu .akcyz i xnonopolów mindsterstwa
skarbu z dtąia 31 styczn,ia 1924 r. L.1113 (v)A, ono wycane wbrew wy;r\aaneID1u brizmi~
'
•. ',',
które to' rO/z!porządzenie spil"zeczne z wyżej po ustawy i czy wobec tego
4) skłonni są do natyc1lmfaśfowega ~
wolaną ustawą. Rozporządzenie to zezwala
żydom naspr.zedaż spirytusu pejsa.chowego od wołania PQwyższ.ei!ołrozPQr~ent"'?1 '_ ., .,

!;t.ąiostry". zostaJą wywożone do. Stanów
ZJednoczonych ~d·zde dzięki . sHuaniom
i 'Wpływom rozmaitv.ch wybitnych figur
dU9hownvc~ wwvsokich sferach h:ierar
chli fUllefvkańskiej. - są. . \VP\lsZ!Czóne
na .ziemie 'Waszyn~tona.
.
};)o wylądowaniu roz:svłane sa do
+oZl11aitvch . rlłiejSC9~pś9i, ~dz!e nikną. 10.lutego do 26 kvvietnia we' wszystkich miejJak karofora"l.w
",ldusztorach lch odnaH
~"""". . . . . . . .atiri99,.1·"1~!~"".-"!I. . . . rm.""I.".''']I.''''''''''''''''''''''''''.
.
leść nie. moi;na • .. .... . . • . .
. •
"
. A . 4al~ ZJ;l0WU . według. również
Nie możemy
tego rodzaju krecią czynny się do obęrwattllia' się, kilku, ,obraiów;
zvdowskiegQ: nAmerica-Echo" pisze: robotę żargonówek. \vydawa.nych . po polsku, naruSzenia. całości pr~edn1iotów muzea1n.ycll;
"PonieWłaż ~ącb.b,nnoś.ć kleru. rzvlnskie~ - nie zwrócić uwalti polskie~oog6łu. któl'e~o a ćze'-" ~kro'ć wybicia s.z;yb. Je~eli tedy zda..na
~on,ę.~ oto. jest, .. zItan a .. -'- przeto' ni.eje··
po~willien ;iwstvd palić". ,że różne ;;.s'trajbin·
den możet podejrzewać ·Że zarabia on, ~ielerzv" i HUlełamedy" --.:. mo~a sobie pGZWO::: ją się szkody . !l/aIO!Cznie' stwierdzalne,. toil~
strat ponoszą zb.iory zabytków bezcennej wSltt
n~ tef;fOtoazitJu ,handlu źywyrrl. towa~
lić bezkarnie na te~ rodzaju kalumie. wstręt;;:
tem.·~./&·· . .
.
.,
tości histQ!1"Ycz:nej przezni,e dające sięna.QktQ
ue i celo\ve oszczerst'Vfl.
'
stwierdzić US2kodzema, j ak pękanie, ma1()widlel
.•. WY~h9dzą\c z naJba~dZięj postępowych\
as.
1.za$tl.:ą/' : lUÓ źitfJJ y ducho~wieńshyu zarzucić
itp. 'v ile okaźesię niemowwemprze8UDlięc~
r6Ąl!i(S:rzeICŻY1 łI.b nie u BQga.()jca handel 2V;;
---0-'."
arterji ,kon'lun:ldkacyjnej, n.;ależał()by wpierw1&!
~;~, to:w~reln. chociail{v jtlŻ z 'tf,::i rac'~( i
:.ł~~ ADOłV~
l
·Ki,;.!"Pl'·~,f~
szym' rzędzie ogrooaczye szybkość. ruchu U
.)J<?4.Ju~ lnlędzYD:arodoweJ' statystyki znajdu~
•
I BMiUU
tej ulicy i poczynić wszęlkiego ro~iu z~
;~~Sllę on w 99; 3 procentach w relcachżydo\v
-"
rządzenia, aby przedgffilruchem Muzeum Na~
. skich.
.
.",.,
. . ~Jiuzeum r~
d
'
Znana jest rnefoda złódzieJa, który u .. ;
.... ,hl grOzf.ni {~ fi
~ro owego,
dQwego ruch ten oob~aJ: Się laknajbezpiec~~
'. . . . .
.. '"
.,cie1.<a~~clfkrzY~ziy:. "ffrzynlaĆ ,zł~dzieja" :;:-;: ,i. ~ ,.' .•.~ (k) Dyrektor MU2Z·euIll Nao:odo~egoi UiJ.el· ..
t?rJef3f te.z ·p~~~zny p(,f~y6d1 ktQ~y U\vZ~l.e~lł. ,lńild.ctu!t';Wój$ltrNw·.~t·ai·oWi·e' . $lr;e'l~malł .•..~j....,.
,.K;~r. W;ecz. 'T/,r~v pornletS2C~enlu tald.&\'ln~& K'." ,.",~:~)~ ..\,;,.1; ':",i • . ·.. i ) ; { d . j ."!,.! . ,;!;~,i.;,,~,:ilJhl;~,)~
..•.
. .. , . . ' ,
S\ychaneJ 111:lpaSCl na ·dUrchQvvle{).stW'Or~.j katollc· . ~tp.ls.:~rJ. ,;.,~~~~VP,!~~~q···~Y:f;·~~~~e.!~ro;z;ąlo,;e!t0 "
: •............•. ,"1 ......... " : .• '):'
kle.,
.
... '
. ' zbltl>rp1Jl mU~~l,J1l1 :l~~~:b~zP!tę~~ęllS)t","a. .JskBlę
(~)·W~ila~Cn'· ···<łnI~~liZ4~~P::i.~·
..t\!e nie to tylko: ".
i
okazuJe~~d..i:caB6d~vale,.: ptzy'którejznajduią
•
W teIn s;tale~stwil9 jest ~l1ł~toda --lne~ sięte'muze,a, j~.:t: gł0'\V~ąarte'l.tją:ruchu kle,ło" ~ra~owie. ~le,~e . • fałszlYWYoh .p6hnnł~w~~ .
lo.da podrYwan~a . ;vlary .'Ki !{osmoł w ,~~er1l),· w,egp ~~la ··\vs:z~ystkt~h;s!lxnochodóv,. ~iężaro== St.wie~boo,że banknoty sąpodirobir6tne.~ ~
lOb. bezkrytyczn" ~h, sferach~polec~enst~\ 11, W'i.7ch l ft1rc;onow clezlnch. Pędz~ce z nad::<.· dobrze,żez tru~ciąmOOna .je ódróżriiĆ.
a zarazem oQnOrnoscl narodov{eJ. gdvz te d'l\,ra . '!
. e'
,~..
"'td·.
, .., . prawdziwych. lDotad nie :WIołaoo natwafiĆ Dtlf
POjęcia dzdsia~f wśród ludu - są nierl1alnieJ' mlertMą. 8zybk?scut wozy~e, !lleJe ,nokrotnle śląd.fa,lazeny.
. .
odluczne..
. ,
.
po,:"odt:iJą c o,golne. w s trząśnlerue dorou"przy•

.
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•

~!J;~
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Ii~DEN$TTERNA,

A.

, 1)

.

SZCZęŚ!!WH
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1

•

...

•

..•.

'.

1t

~ Nie .pędź·tak - rz~kł·Jo:ą.asz ...... cllcę
nacieszyć się widokiem. teJładn.eJ okolicy.
-- Pr,zenraszum pana. doktora•.... alę p~
dziedzic kazalIni· .jechać~ . CQ koń wyskoc~Y,

..~dyz panienka bardzO .·cierpiaca.• ' ....•.·11.
- Co.u diabral~pomvslaLJQna$:z·-:-·
o
.ronaszLl1~nqvilS.t,· siedząc w wa~oo.ie czyż. wsiadteln do .niewlaŚciwe'f2: .. pOWO;ZIU?
Ale
któ2'·mógl
,vied.~iećł
.że
oprócz
Piotra
trzecieJ ,klasy pO'cią}lu pospiesznego, czuł się
z~J.lełnię .przybitymna ~iele~ . \Vłaś,~jwie l)ow'i- Safbolna,. inni JnająJt:{ W o:koHcy l~dne PO\'fo::
zy.- Ptru,ptru -:- zawpłał, d'a . stanf{;reta,
n~ęn.bYi CZUĆ'. się przybitym takżeria duszy,
-<Njechp~l1.doktor sJę USPOkOI, zal'az
gdYzlte~o &aI1le~o ... dnia •. p~zed 'wyJazdem z
na mieJscu, ..... . . . .
\
.Lunl·
..du,.::.otx~Ymiłł: 04 rScw,ej")Jl'łlIllY; wdow:y:, list be~iemy
. Powóz zbliża.ł się właśnie .do wspaniałe'
Pd~~ę~;.'lYr~:6iW~,~~:'~łtt~~~. q~z,ywala ~o tam '"nie "~o d)Voru oby\vatelskjegó~ o dtliV1)1~a:ąku. na
p~'
·ąQ~~Yl,:tl,i ~ynetn~~; .. wyrzucała mu
kLórym 'stał starszy iuż mężc~vz1;}a, w JasnYln
:'ii
.
.. ~9t\Y"e~2.aminz prawa.,
ubraniu, zelz~w oku.. i ,vola!: ~ ...
,J... .... .i~'~~' dą po,z9Sta.nia na kur
. ~. Prż,ylacielu 801undzietprz:\7j.ateielu
,CI~:6.);Ó"Je~n., ..... . . . ' .
..'
1 YnlQ~a~~)l;t,kiędy,nade&zła wiosna. a Bolundzie! .n,aszaJennv umiera!
UsłyszawsZY to, Jqnasz 'b.ardzo.~oslnut
drzewa pokryły'si~;tielenią, uie udał si~.J<i~
nasz wprost do dotrJ:u, . leczdo kolęgi szkolne~ niał i chetnieby' się zn~ła.zł '\v teJcpwlh dw~
tl0t1ft6ry odziedzic.zYl.wlasl}ie .majątek ziero~ tys;ąceniil pod ziemią.· .Na Boga. co :robić l
sIq 1 ObIecał. wyslac PO p:u;yJac)ela własny po~' AleniebvlCi CZa$U $10 naroysłu,povvózz,atrzy
maI się.pfzed ~ank~ęro.·
..'
WOZina. st~.le.
-Aha. Bolunda:p.ie .bylo \y domuI
.. ··Przeciągły śwjst lok6~otv,vy objaśnjł·
~9nasza o bhs~Gmc,ell!podroży; pOwstał tedy rzekł' .starszy bU111 ocieraJ~c wil~otne OCZy. Ujął "!' 'pęce . tłónlQ~zkl l wyszedł ·z wa..gonu Pan na.tur!l,lnie t iesteś do~torem Sa~lt1ndem? ..
VIi dziechlstwie Jonasznaupzył sie od
r
, . cZ,nie
. . ',po.
. ,. . ,.ca,.lor
......
' . U'$ mamv,'że ni~dy nJe należvk!alna:ć·Lcllatego
Sdzcz.Leshw,.y. ze. odP.,o.,
. aczn.l1"...c. h. , tr
.:~- parę sekund pył juź po . dnu~iei stro nie przeczyl' mo.",~J~celUU, . ale ma~t1.. IlaUCZY~
prz~r~wa<? starszym.
,DlebuQYllku stacyjne.go, gdzieznalazl dobra la .~o także,. ze n18. trzeba·
o
parę koni9założoll~ dl,? . eleganckiego powozu kiedy mówia,więc tlkł n1ł s1('~ 1 m1.1cz~t.·' ,
. _ Ah, S;ltll1o\"lTnv.d9ktorze, Il10Je ledy~
ze, .stangretem wliberli,
,
nc
<1ziecko
n10Ja llaJdrozsz a Jenny 1fagleza:::
'. .UsiadJ niedbale . na poduszkach, stara):: chorowała. 'Wczoraj
była zdro~ą.zupełnie,
!lłcsiEł-.nadac SObiewyglad zawsze leżdżacego
o mało. nie ·skonała pr21v~nladanlu.
l>kiowoz.em, .z9.pa,lił Cy,g~o'" za ośm ore i ' ~roro;::, 8. dziś.
" Jonasz był tylkO. człOWIekIem: usłyszaw
, om ~dosem .rzt1cił woźnicy:
szv
słowa . .Jedvne dzie!ck o". 2'mierzY~ okiem
- JedźL.~
.
.
znawcy
pIękny ~onl lnl~szlpl.lnY oraLI dobrt!
. .Dz,ielne rum,akl szybko pedziły, '~l iaskół zabudowania
1 -poczuł ogrolnną .
k,.l zatr4ynlYWałv się w locie dla przyjrzenia cl:).(-!(t f\Cve.lua ~ospodarskle
:mJodee:o 7.ycia'P~v J,enuy.
si.e p0aJ-óż.niko"Hi.,
.
~

'ilt

M

acJ.~

•

I

l.

;$

{

,

. ,·_'• • • • IIIIIW".:

.\\i'.:duchp.

p1'zeklinał .f{łupote. hołdowania ,Te~: ,

dz.te a nl~ Eskulapowl. W ostatnim· wY'PAd.k.U
m6J=1łbv napra.\vde coś 'POra~ić.
, . 'i
Zupełnie jak we śnie, dat się .·wn"l1!mv:~'
dzić do salol1u•.. gdzie starsza· juź . dama, aot~r~
t':IS2Y, w ciemneJ peruce na ~lowie--::, WlIClO(~
11le1XIUIUa panny Jen:nY~ siedziała.na.:
;i\~alleln krześle,· płacza.c

li~
J
ry,pop. i.e.l~tv f!1~.li,.:' s.tal
...p.t.zywe. .O.,' na . . .• ,.'
bruksel.s~~,ll}, l
. vwal Jedna.łaę Po.'

Przy

rzewnellli

Jonaszazaml'tlczatJak··
. . •. :.' .... ,.. ."
StarSZ!fl paru m~no .przy; :POwltatUu .
sn~la dłoń Jonasza. i rzekła: -'.; .:. '. . .
........:
ko!' - Doktot:ze, do~torze. ,rią;~
.~~~'1~,*;}
.,. Jonasz \V?;tus~~ , . .
oku chust~ą odl., . . .... i w\rhe;if1tó,
~ U cyzl1i'e "rSizv~)tk'@;/
weJSCIU

PQczulw nim,;lyyata...'

lnÓtC,YL.
,

.
...' GłQwa
'. . ..•.mlodei,~·
. . . . i... ...';t~··>i!
...~z~i'tiiąpei'\ll~~:,

pelna. ż:vcia,. . . . .0.. tW:~r~v . :twni~ • i)ł~i......:
w'SpaniaieJ P(}wtócz~~ .z' .kot.o .'0/ .."i·t~;.;'~~:;·.'
t.

Ja •. j ak..· Wr~QlC01)a ··Pfz\rpadko,jvo .w·lCWaśQ.~

ko naJdorzalsza.czere.snia. .·aóŻ.')~Yil,r4ęJka::
czywala .na zielopet fnie ~:·:strute~ '!al"s~ę*nl~ęm
kołdrze; .niby~wo~dzjk n·a, zJielo~~' 'traWI:
Na hądawcz.e· spojrzenie,Jon3.s~~lf,~gt1q~1
POdllioslasięona zwblns i dał się~;ysze~.'drH
cy glos, zaledwie dasłvszalnY··· iclclly,. nib~
trzepoczace . skrzvdła· .młode~onietoperza Wf
pię~ntl, noc sierpnio'Y~,.przervwanv. :łząmil
.,Panie doktorze, czy Jest leszcze nadJaela ... tG
bardzo przykro umierać w tak mlodym\vi~,
ku1 .. ~" ,
' .
..
. ·:i
Jak już. wiemy, Jonasz nie odbvwalia"cI ,
n:vch studjów medycznych, ale mimo to znd'
się dobrze :na' wlaściwościachpłci 'Pięknei. ~
stynktownie '9oczul. źe tęj dziewicy. -;.'oe~

'

(k) Kilka

1:::-y1 burfitynu' znaleźli prze!

chodnic nad, bnegiemWisły pod Toruniell1
tam l1l1OJiejsze bryłki '\0. wielkości jaj gołę::
bich. ~. także tu.~ owdzie więlr:sze bryły bur; .

Były

eztynu wielklOŚci

pięści przeważnie Z:ielone'g:~I.
za który handlarze płacą jak wiadomo ceny
wytej srebra. Dotąd jeSzcze nie stwierdzono,

~dzie e.ę

zn'ijduje wbeciwe gUiazdo burszl..ynu
wody, kt6ry p,omię

TIUllllaCZą, że wartki jJi'ąd

~'~y ,\~ łQdawi:iem
~Wł lz,ył'V

Ii

na prlylcgł.

1\ j un~p~Il •.1ynqc

p.'1I'

lJ{·)a..;h rt:...~ y

znacznej głębokości i bursztyn
ny z p,okładów gliny wypłukał.

t

i Sz ;zelmy
tu ~~Ilalezio:;

«)d

własnego

korespondenta).

Paryż

7 kVłictnia 19'"24 r.
;~ jjr11 "tV li l' ~k . roboczych we Frallcji j~st
za W3ze aktualną,. N abrata Ona spec:ialn~~o
z11uczenia zwłaszcza od czasu zawartCia 1: ra::
ktatu Pokojowego w roku ł 91ą~m, a to ze \yz~lę
,

du na olbrzVlnie straty Jakie ponIOsła Fran~
cja w' ludziach z powodu ·wojnv. Nie mO~f.~C
siłą f2teCZY braku telolo uzupełnić w ciągu kil
ku lat, za~ odczuwając. jeJ;lo Oflromny niedo~
bór przede\vszystkiem w rolnictwie. lnusi onn.

z konieczności zwraca.ć się o siłę roboczą .d~
2a~ra!li~v, a ",·ięc. do . Pols~~, CzeiC.hoslo·wacll
\\ łOCll 1 PO czeŚCl łllSZpanJl. Jak dotad pro- .

. Zj azd katoHcl\!.

dotycz'! sprawy róinicy płacy rObotników
polskich w stosunku do francuskich. Sprawa

ta. dotij,d nie była ure~ulowana i pozosta~
la bardzo wiele do ,tyczenia. Robotniknolski,
llietylko że v,rskutek ł?raku odpowiedn.ielo"
pieki ,prawnej opartej na korlliecznvch umO&:
wach m.iędzvnarodowvch. był systematycznie
krzv\vdzOllV pod w2~lędern zarobkowYm W'
porÓ'~vntlniu 2 robotnikieln francuskim, leci
również narU20ny był w razie zerwania kon~
tra.ktu najulu. na niezwłoczne wysiedlenie li:
atanic Francji bez prB.Wa. rekursu ani rekont)en
saty lup zapłatv k!)szt(rw podr6żv powrotnej
do kraJu. Działo SIC. tak bardzo często na za-.
sadzie jednostronne] d~klnradi 'chlebodawcy"
Inne punkty dotvc,za szkolnictwa i p~
trzeb reH~Unvch. \Vvlouiła sic wiec spr~wa
budowy Bzkół polski.ch oraz dU~~lPasterstwa w
języku polskiln. Nie ule~a wątpliwości, że le·,
żv w interesie Fr~lnc;ji utrzv'mać robotnika na.% ~
sze,go w zdrowiu Z11.r{rwno fizycznym jak i '
lnoraltu nl, jak równiei db~lĆ o jego potrzeby
duchowe, tt;tnba.rdzi~~j źe wszvstkie te CZYJ).!liki przyczynią l~-iie do wzmocnieniA je~o 10M
nosci ,do p,rzvbrHnej. ojczyzny. wzmo~enia dyl'
scvp!irlv oraz. wydajności jc~o pracy. WS1.V·
stkhn tym dotvchczaso'\,,·vm brakom ma:z~
radzi!.! obecnie zasiadaj~ca konferencja. .
Francja. . potrz~buje robotnika rolne~o i
Polska ml·}1.e lHj
dostRrc;~vć Vi ilościach

ces zużytkowania polskiej siłv rohn,"""'ej. we.
francji dal rezultaty zu~ełt~.ie zadawalaJące;
bo\viem . robotnik polskl Jest doskol).ałvu1. !
zdohlYl11 pracownikiem~ mało wvmagaJucvm l
szybko przystosowujacvm ąię do ut?w'Ych wa::
runk6w lokalnych i dawanIa lnaXlffium pro.,
dukcii~
.. '
..
.
Jak Już \viadomo pl'zJebvwa obecme we
Francji około 400,OOO~cv pols)tt?h ro.botnikówemi~ra.nt6w i zapotrzebo"\tvaJlle lC1;l cHl.l;!le ~zru.
stll. Celenl ure~ulowania tej masoweJ emlgra.·
cji Rząd polski za.warł z. RZildern,. Fl'anct.lskin1
dnia 3·go ,\ytr..eśnia 1919 roku ramowa kOn:::
wencJę ·(:;migracvjna.
..
Dnia 14 października 1920 ttZUPi~Inlł jf)
.Najbogatszym człowiekiem w Stanach dod9.tko\".. ~t umO\Va. W ch\vili.obecnej ..RzQ,d
Zjednoczonych A. P. ma być T. J. Margol'ze.- Polski odwołał obie te konwencJe z racJl toz:::
wvstarcz!l.j~lcvch
\v71J.ledem.· jakościowym
wicz pr~ybyły tu z Polski przed 16 lat. POI! l11iaru jaki przsbrał napływ polskiej emi~rn- idettlny!u.
Lt~;tV
"l Jej interesie e·~zvsten
otn1czejdo Francii oraz z powodu l1ie~
cji
rob
~:ątkowo jako zwyczajnyrob otnik ciężko wvstarezalnosci niektórych klauzul tych kon~ ci! ·jeAo na 'nowenl polu prncy dać podstawY
~raco'Wał i oszczędzał~ kupował grunta. w Los wencyj, które dawały okazJędo poważnvc:h prawne stule i zctbezY)iec1.~jace jeRo interesy
żywotnecałkow!.cie. Polska ze swoiej strony
i.A.tDgelos i założył małą odlewnię wyrobów nieporozurnieii.
szczę.~li\va jest, xc może UŻY\!ZVĆ swe~o .silne~etalowych.... Gdy już zebrał p6ł mUjona do,,'
Celern' wh~~ o~·r't"'J'·'· . .
'·"""'.1
'larów. nabył wielką odlewnię w tymżerpieś~ kOnwencji RZi:ld Polski mh\.nował p. Sokola i:!O rttmi':;O.lil w t:,l~On(ip'~r"ZtH~nl O(1roo,..""iu Fran
~ie,;zgrom.a.dzah,;..kapitały w dalllzym ciągu. jako prezesa oclno\viedniejde]egacli, za,ś R:Złł.U eji i czyni to tern rftdzie5. że tucza ja z:Fr~
"ś • k
n' . b d ł dl Francuski --o p. I)g,eschnter'a, dvrektora Depar clą stult\cia. przyjaźni; 2auf~tnin i WSP61nvcn
D:n,
.'
la o m Jon-er, Wy 1.1 ()Iwa' a .tame.ntt1' Adrninistr2.ICvjne,go 'N Francuskiem W~~~
siebie wspaniały pałac w Hollywood kosztem l\linistel~stwie Spraw Za~ra.nic2nvch., pozatem
Stefnn KleczkoWBlQ"
,mUjona dIo1~ .Marg(}ir,z:ewicz praWle,~upełnie za· ?rOIf;\~~r~l N~).!Zal'C? pre:zes.a Tl"l'iędzyministe.r~
pomnia,l mowy:rodzin·nej1 lecz po przyjeździe JalneJ lc:omwJl (~lnlarucVJneJt P. N. de Nuv~111'za interesami elo Chicago. zaznajomił się przy~ les. szefa sekdi w dyrekdi spr~\v admjnistta~
'~'odnie z członkami Domu Polsldego, którzy cyinvch oraz panów: PiQuenard. Lebel. Paon
W grudniur.z, zaprosili g'O na urządzany przez
i L'l-Iopital;· jako radców technic".... 'irch.
lt
... ' . b h" d .h .. k'"
"1+
Obrad v obu I)ele~acvj rozl)oczełv, się
. . orporacJę . o c o "COll) 1 .W mI ]onerze dnia 25~~o marca br. i postę.pujq w tonie;przv
. ndżyły .jtlStynkty połaka. Zapisał się na czło!D!" . :aZnYln. ZastHlniczc punkty d~y'skusJl za
ka, wkrótce z,aczllłmówić po polsku, dziśzas rnieściłem in· extenso wc '\vczorajszel kores~
~spomag;a instyt. i wspiera ubogich rodaków
·pondendi. Oczv"wiście najwaznidszv z nich
~,~.~~, '11 ~ ~$~~~~~~~~~.~~'
~'~.~~.~~~.~!~~~~!~~~~·~~ł~I~ln~iU~d~~~I~~I~!~~I~r~7~~~~~~
.~~Io4~·""''''''''_,r_(i:p ...
,.,h'~(
~ -~ ~::
Ck) Dnia ,2, 3 i 4 mają cdbęd:dC się w
Gnieźnie perl. protektoratem kSiędza ke.!1' d yJ'
'tlała prymasa Dalbora .ioroonlY piąty zjazd
btolicld. Komitet miejscowy·' w Gnieźnie
t>rt1.cuje intensywnie nad przygotowatliemzjaz
t,;,du. pod pr~e"vodnict\vęm hOllorowem ks, infu~
łata Laubitza i ks. Zabłockiego.
,
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:;ni".

II
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. Lundu,czem sobie wszystkie ser.cn
, :'.tJckl:"
yc.~iti,. ·~dn
RroZll.
• nlebe:ZPieczef\stwo.·
' .enie
.
....
.wiec
'

,. 'b. . --. Ivlatn. nadzieję, ze wkrótce oddal... ę.·
;"'e ezpieczeflstwol
.'.
.~
:; . ' .••..-...····Niech Bój.! bło~osławi . panad()kto~

~fat '.-.. r,zeJdirod~ice·.l.wyszlidyskretnie, 'ZPOM
Jcojuchąrę j .. Z .chustkami do nosa. przy bczach.

:.eD.l()psem: za

sobą•.. ,

.'

.

,

. .. . ~JQnasz przvsiadł na łóżku i uj::tln{dniek
)ueJsz(l. titJc.zke. jaka dotąąo~lądat
','
,

i

.-

Febra! .... -

rzekł.

. -- ·0, tak - Odparła .Jenny~
.
- Straszne .osłabienief... ' .
.
~-Tak.·· . . . . .
'.
l'
-7 Czy panidoświadczs; od czasu do
'e.zasu bwia serca? .•
'.
~ Aha •. właśnie przedchwila,iak dok::
tór wchodzi!. •. biło tak mo;cno•.,
.

Jonasz nie oddalał SIę nigdy, nawet pol
mili od miasta ma:drości, bez buteleczki konja
ku wlepszym gatunku. Tera.z:<powstał, wpuś:::
teił kilka.·kr~pel do szklanki. napełnił ja wodą..
~sunM.szetoka swa rękę po za białe pIec.y J
'JennY~ nada.łjei pOZycję siedzacą i prosił. aby

, '. "

,:wypUa.

".

'1>

spodziewam sieI że pani do jutra
IlUpełnie 'wyzdrowieje.
-l_L .j'~ p.o tez doktór raówi? Chociaż ...
.... ~...

.

No~

UlI trochę ulzvło.l.,.
Wszedł oj~C,

u.z

Naw~t

podbił.

dolnu c~eść je::
SZO ubrania z taką. min:.:!" jak· ~dvbv eo Już l.1wa
źał ~a członka rodziny.
:
Po skończonym ob~ed7.ie, CO dziesieć
minut, wchodził '. JonasZ do pokoju padentki,
brał Jri za puls, l:)Oprawiał poduszkę z troskH ~
wością matki~ zakrv,vał kołdra ramiona, oboIr.
których śnie~ świeżo spadły wvglądałb Y. jak
stara zmiefa chusta do 'nosa.
-.-. Bardzo' troskliwy - rzekł 01 ciec.
...... Prawda, zainteresował się bQ.rdzo D.a
szą Jennv! -:- potakiwała mama.
- \Vow!WO\v! - odezwał się mops.
mops

chwytał zębtltui

,

.,

=Ił

III

.' ' - [)!aczego t do milbn . kroć tvsiecy
dJahló"v., nie wvslaliście po mnie koni na sta:::
cję? - zavvołał doktór Bolund. ukazuj&c dziar
ską swa, Ininę'we drzwiach do salonu.
J()nasz Lugnqvist, uslvsza'\vszvte stowa.
wysul1f~ł się zrecznie za plecami lnamv do
przedpokoju, włożył palto i 'niebawem zn,dazł
się na dworze.'
Niepokaźl1v 'wó.zek ·wło.śdaiiSki stał
przed gankieln.
- CZyŚ to ty przywiózł h1taj dokto:::
ra - rzekł Jonasz.
- Tak! ..:..- brzmiała odpo'\vied7. "v(~()7,nlcV,
- Dobrze,; '\v takim razie :zawieziesz
mnie do pana dziedzka Siifboma ł ale predko,
słyszy:sż? ,
..
. .
-- J-\ pan doktórt ..
_. Pozostan1e tutBJ n::ł. noc. JedźL.

M

karm.ić ~ołębie •
Zastanawiała.
raz poraz, kim bytów
młody c';...11f(jmiek
........;p'" O·;'łrll·f.~l;f
oj-··'n -:rlos6.b
"...., co .;r
~,..., "
~l. ~'.'
,ł
~._'.

z nita

postaDić?

\o.;

••

1..' ....

,

" ,

\"1./ kilk~ dni p6.źnied miało rnidsce' pt$Y
w parafJl, u pastorO;:;hvu; rniedzY ~a.ptO~
sZ9n ymi bvł równieź dziedzic SiHbom 1 le~p
• .

,lęCle
ROSĆ.

- CZv m,o~ę· przedstawić: kandydat
prawa Luanqvist - panna Arnblom- rzeki
pastor..
" .
- Jak zdrów0czko sza.nowndpa,ni?:za.pytał Jo:g..asz~ uśmiechaj~c sic dobrodu~le:
.' . . - Nedznikq! - odpada panna. lennY'!
odwróciła się do okna. przv.e:lndaJac sfekilk~
~rze'!V'oln a,grestu tak dokł.adnie jak ';!dybvbvh
lndV.Jskin11 słoniatni.
. ' . 'r~

-On jeszcze nic
Lu,gnqvist o agreście.

dojrzały

rze~

-

.
.-' .Niestety,na świecie dużo rz,eCf1,:y
Jest nIedoJrzałych. - westcl]n(~hl panna ]en1?-Y'
- To lepieJ, aniieHbv mh'tłv bYĆ z~!lil6,
p~nl}o l\rnblom - Odparł Jonasz. a oCZY Je~o
lllebH:!sk1B wv.eIą.dalv poc2ciwie. '
. qazeta;

,V'

**

którd

*

POWVZSize

zdarz~p.ic

było OPISane, koszto\vała tylko dziesięć~O!e.:
a za te ce~1e nie możecie zad~:1.ć całej. p0'Yles~l

ze 5zc:tzf.<óła\ni.
pobrałJ.

Dlate~o dodam tylko, ze Sl.ę

."

.,

Konny poslaniecczeku. aby z~1:\Vieś,ć
~on!ls2 przedstawił ojcu Jennv. że.rUi~
da panIenka, która \vidziała w swej SVPIO,h,l!
~ceptę doktora .do apteki,
nlłl)d~go czło\vicka. (nie bedące~o dok~oren::.
-'- Dziękuje. to zbyteczne. n'~ ,",'N~"''MI zaw
lit
$
lir
. lna$a~v.stC:t. agentem ubezpie(.~zeń n11 *VCH~ ~}bo
8Zi
. e 'Przy sobie niezbędne środki ra,tunko"'.y·e r
Już zapobieF!lelU złemu~ i zdaje mi sje, że
PauD.a Jennv r:-Ink"lła ~or.zkie!ni f::runL q;~odZleJr.:m1.) nie ma.. innego wvbol'u. Jak posllU'Mł
Jutro .córka p'allstwa będzie ztrp~hie zdrowa, . d(fWic~łzi;l'}rlSZV sie. że śmjn]v l;:lki!; OJzust r:~l tJ1C. ~o,,- Doktór Bohtnd. który n~ wese t~
Wll1os1 zdrowie nowOżeflców przemówIł.z zttZ~
WlęC pan ma nadzk-le? ..
d11ł jej puls i p:e1c~~:lovnr;1ł w cI:oTobie. Czuła
~ Zupełną panie.
sie \\'s:~nkże zcirc,'ra i st8nO,\",·C7.0 od::':6wUa po- drością o '.~d:użvn1 honornri~m*". j~kie JonasZ
.

.-

.j

zjadł wvbornv
l opowiadal wosole historię ż

, .' Po konsultacH Jonasz

.obUta nU wino

slUSZC(Flt 'Na
T

doktorc)'\vi Boh'n :,:lowi. -

l'l~izajl1tl''.7 jU:f. "Vsta,l<l t

<;.TnllfTij:.')

otrzymał

Z$'ł(>!?f'b
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złotych. oplaconv będzie .kwoto. 680000 nlkp.:
kupon zaś nr. 3 od obli~acy:i. opiewajacYch nl:1.
.50 zł. opłacany będzie kwota 3400000 mkp,

Sprawy wywozowe

'.
(-) Według projektu Głównego l;Jjrz~
HOROSKOPY EKSPORTOWE DLA
PRZEMYSłlUWŁóKIENNICZEGO ..
du ~ZYWiOZ~ i 'wywozu Spr~vla el~sp~)t'ttl tl'z.o~
dy chlewnej w r. b. . zapowHl.da. Slę Jak nlaf3tę~
;li
puje: ko·ntyngent wynoSić będzie l00~OOO sztuk
Głównynli rynkami zb y tu dLa pol~
świń, przeciętnej. w~gi 75 - 90klg. sztuka~ skiego ptrzemyshl wlókiennicze~o s~~ jak nas
Opłata wywozowa wynosić będz;ie 180 f,r. zł. in:fol'lllują z kompetentnegJo zr6dla; ,Konsttln~
Od. wagoll"L. zawiera.jąceg,ol 40 sztuk 80 proc~~:; . tynorpol i Angora, a -następnie·· Południowa A.,.
·zY$]d,vanych z ekeij)or~l.l ŚW~l walut m,!si byc tueryka. Według ścisłych obUczeń głÓ"wnie na
przekazywane BWDJkQWl Polslemu. Ter~lnpod::: tych rynkach polski p.1"zem .. włókien. będzie
:o.oszen.rua pozwiOłeń - l lipca r .. b. ProJekt ten mógł pzemÓCkO!l"lku:rencję włosk~ i caeską.
rozpatrywalJJY będzie w .dniach naj~li~lIzy;}h
prze~·Komitet ekonomiczny RadyMlnlstr6w.
STATYSTYKA BEZROBClA.
nia posiedzeniu
uchwalono
'.\C,,\.
pdłożyćspraiWę
wywozu celu]JolZY do na~t~j1I l'~"cCV, ja.k ustalają zebrane ullzędo-we staty)ty
nego~iedzenia, t. j:. do czasu załatwleIlla CXllC~ dane, 21a.poŚiredniczyływm.lutym r. b.
sprawy' ~łat wywoz,.)wych od celulo7Ąy, ktÓr.~ . w '7932. wy·padkach. W tej liczbi.e zaofiHl'OWanO
"e zosta,ł''t7 l'~\ fi,(11. e. Dokon.!'ny>:to~.ftU'
k·
774 b
d· 0. tgd'?'I."
o.:
J .
pracę w województwie warSZa\yS'lem
e2~
rÓ"\vnież podział kontyngentu wywozowego ,Cb<>tlolym, W ,,'roj. pozn~lnskiem 2,234, pOln?x;;:
ąkt,jlktóliCzy<·b. 71~jęczychw ogólnej lloścl skiem 1557, 'NOj. kieleckien1968, oraz w woj.
2Q wagoDów. Wobec. podzielenia całego leon..t śląskiem 7~.
i,

Fbżatem

Utzędu

,L.l1J.

dbkqn\if'~::u!l:d~ dowiadujeiny się,/" te

INSTYTUT

( _ _)

(~) Państwowe urzędy p1c>średnkt

_entu żadnedałsze przydlzi~y wywozowe

nie polskie kopalnie skarhowe. StarnlOwis~o po-.
'wyższe Francji uważane jest przez Niemców:
zapewnego rodzaju kontrolę piozezka;pitał
francuski.

i~K~!~~!!~~y~~S:;:iad~tJe.

(-) Jak się dowiadujemy w związku 2f .

koniecznlOŚcią

·Wych·wydobvwa. kwas sIarkowy, wy~orzy~
·stują.o jednocześnIe ~azy pr.~y produkcJI cyn~
ku, K\'vas siar;,:owy prodl1kuJa:, ziakladv ąo henl()eg?,~ E;ische.ŚlnskieT~w. ;A*c: dla ior~

,.~;~w~~,~~~Ł;di~\;~~~;uLk~~~~tl :f~~k~:e~

."

P1"od!ukc.jł·
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Dowiadujemv sie z Min..

..

Przem~

sIu i Handlu. że obecni.e uznawane b-edą. 'P .

it~

1.1aUd. lu.z.,a fZ.. raniczn.Y!U.. P, OlSkimi.',tow. ar.aro
.. i.
kotakie świadectwa pochodzenia tow
które są wYisrtawianeprrzelZl łzby: ha.ndlow·.
przemysłowe tYM okręgów w których
duje się zainteresowany zakład wytwórczy:
eksportu:iącv towary. Chodzi w tych wypa
kachwylącznie o te kraje ł z kt6red zawll'i
tezostalv umow,v ha.n.d1owę. .
. .'
,;"::.1

WaMZ• •Jlka g'lełda

'

ofUSi• •~

aÓTOWKI1.

Dohry 9;j~9300000

CZEKJ,

Bel""8 ~75000-0-'ł11200.'

eJ
ft{4\A
Holandja
348500o-3462;pw
Londyn .40515006-40300000

się 'v Wa.rsz~1'\vie, Łodzi; Bialymstokut Krakawie, Lwovde, Pozl1ianiu,zaśelektrownie okrę-=
gowe \v Sierszy W.odnej· i Pius~k;owie~na p~.
d
El k f'k
mol'ZU nie zalicza.jąsię o mdat'Ych~'
e t!Y 1 4
cjla Polski posiada' duże ,wioki rOZWlOlJU ze
wzgl~dtl na Uiprzemysłowiel:lie'krajui wielkie
zapótrzebowanie energji elektrycznej~ .. Poz:a-=
tęmPolskaposiada nie\vyczerpa.tl.1Ją· ilóść natu~
:Irililych ';Źr.ódel 'energjfwf,Qrp.;i,ę ~.:::VtY(;)dv.ęj..
.,,l,;"t;. '.

ek~plOlltu

śWIADECTWA POCHODZENIA

(
rily s.ię~ "że Polska posiada poza Górnym slą-.

." '.. ,'. . . 'U:'R'·''Z"~4~nu it\~~;O>;·':':ł';IĄ~~C;\/~)~f~;60' ;
·:gą są trudności ta:ryfowe.. POln1.tt).o to Jem'lak: .Z4· '... ~"",' .. ;'i~,~~JI;;'i:;J:} "ii

rozwoju

krajowej, zamięrzone jest utworiZenie Instytu
tu dla handlu zagrano Zainteresowane sfe~:
zwróciły Się w tej spraw,je do władz tl'!Z~d~)'~y.::

;wbrewpodany~ kQrolł~l~atom o praw,? \vyr::
w(jzu·:~.ie ubiegają s:ięeen.tralnc ZłrzeS~~nł~ rob skiem i Kresami Wwschoooienu 276 ·elektro~
'nicu, leczty11roplps~cze~ólne Of&anlzacJe w. wnio chMakterze publicznYJ,n, łącznej moCY,
s.kład ty. ch wchod. zą.c.e.
.
klm N . . l
k+'
..
"d ·
160000'"
. .ajwup:sze el ~~L;~owrue
zna] Ulą
PRODUKCJA.KWASU SIARKOWEGO
'\V POLSCE.
~
'
"
l
) '. . (-") Produkcia kwas'4 siarkowe~O .na ~~
zY,l:la·.G6rl1\'·rn Śla~ku do. Jedn~~o z naJwaz~
4leiszych przc}nyslow.W1f~!-cszosc hut cvnko-

HANDLU ZAGRANICZN•.

New York 9350000-930Q000

P~1I'Y' ~·'560000-,,5S5,n';'ń
"" ...
VUV"
Praga 277500--269500 .
Szwajcada 1642500-1631500
Wiedeń 132,10-130,85
WIochy 41~411150. .
.Z.loty .ft.Snk 1800000

Miijon~~k8łłO~1100000

,Pó~c_adol~O\!a .~sooąq--491Q
.

Ben:yii złofe

l~~~

rpzwój przen1.ysłu ~wasu slar1~owek:~o. VI .PkoIscje ". . . ,/(~)-J;rzt1(:r Em.il17acy,y~,ostrzega rob?t.~·Tend.encja ~ zmlauy,:
jest.nada.l ~a.rdzQ p?Jllyślny 1 ro ule Ja ·na ~. nikć,v .sezonowych pr~~ą .'tYła.zdell1q.o·. Nle~
. '., ' .
MeJE.
,lepsze nadzH:tJe..
,''nliec,gdyż z br8J~u ttt~towy etn~J2:ra.cyJnej.~
botnicy . 'polsCYt zatrudnIanI' w. NIemczech, nle
Bank' Dyskontowy 24--23,5 Bank Handlow~
SPRAWA. SPRZEDAżY PRZEDSIE~
l'naj~ ·zabezpicczęllia,.plt!tl.W in):;naleźllychta 26--25725 Banł dla HatlIdlu i Pn. 4 Bank łi
:SfORSTW PANSTWOWYCłI.'
staranbt.konsulatów .polskich na rzeczrobot.. pryw. 0,315-0,31-0,315 B,,_l,.. Kredytourv, l.
.
ników pokrzywdzonych ' przez pracodawców.
~
oT
,
'.J. .,(--l W' zwiazką. z"nie~ci~ł~mi in~orm~.
zwykle
,bywają,
bezskuteczne. '. . ..... .'~ B~ PrJZlenl Warsz.4,Polski Bank Handl.
c anl ll.J:a.',k.-.le., u. kazały, _Sl,ę.wpraSle,oeśYl
., la9.Cze
.. Sprawa z~twarc~ ·UlIlOWV . e~nigracY'n&l Bank Przem. Lwów 1,45-1,~1,4 Bank
niu Prezesa Radv Nlinistrów na RadZie F1nan pOlsko;:ll.iemieckiej. byt~ ~a p~or~ląd~1,1~brJl.~c1;l()dni 9,25;6 enl~7,85-7,8a.ąllik _ . .___
sowejw s~rawie::sprzeclaży
przemvsłowo-h!L~::: topzonvcl! z 'przcdstawu~.lelanllPile,I1ll'tFm:J.i'V'· ~.Pol4~ Bank ,Zw. 'Sp. Zarob. 1~-".l..o',J--""7,•.J\
olowvoll·lirze.dsięb1 Q,rstw pąństwowvch M~n~ ,\ ars.zaWle Julka tv~o9ru te~l1u. JednaJCze węku Ban~ Zw. Ziem 775 Ba.nk PrzemPoisk
,·s.tersf"WQ .Slc..ąl'l;,.", kO{tl}llli.kuJe:Na z.apYt®dl~ tek zerwallla' ukladu. Jak WUldomo, n~e Z.Wl~Y
""..
. ...........• , .. • .'. " , !
. . , ' •. ~ *, ..
na RadZie F1n'ansoweJ. posła; dr.H. p'la!Ilan a~ Rz,aduPolskie~of zalatwion.ani~ została.
S?le. ~~asQW~ . 21 GrOdzlSk 2,8, 41 5, em,
CZYi····:r~Ąd.wobęcpQll1yślneJ.. .,s.ytuacll :f1,1lallS0~
.
,'.
..'
...
.I.,,;
'-2,3 KiJewsla 1,25-1,~1,275I?rzetn;ysł
wet w;; Państwie. zaniecha sprzedazy przed.
EMIGRACJA PO~SKADQF1tA,
.. Nc.JL
13--:-1~13,75 . Puls 1.3 Spiess 3t25-3 ....H~ •
.siebiorstw państwowych' i 'udziałów swvch
Wildlt 0,5 Elektr~ Ok. Dąbl1'l.
,4 .t,JeJi~tm'f(;'
kj
W.ipr.zedsiebiorstwachł pJ:"Vwatnych,Prezes
Ra~
f;--) .W. odług uiizętliowej sta.t,ystr. fran
"ć' 65 . tt:. P PT'
El kt
1
'd' )\'1.'luist'r 6w; P. W.t•.G· rab SJ.{;l
.. ;....l OSWU\
~ • d
l z·e
..j.~ F
54473
nos. l ,-4)'.,
ioV{, Che ..dr. . 1
'Yl'
,czy;l.~
. .cuskiej . w 1923. r. prlZY'b y.ł o UlV
. ' :r~cJ.l:.
, •. ' S
2025--1775
.:wobec prze't' yżki wpływów. państ,voyvvch n~ą oobotników. ptol ski.ch.Wedl4g. ~aslUlJLrodaJ" '. WIat o' . ..' ,.' . , . . . . . . '. o .QI1'ÓW .
wydatk~lniora~'wpływtl z 1?O~YC;Zkl ,vł 9 s1peJ
h' d'
h·k··· h
liczba roBotników Czel1'ak'2.25._...2.05 . ~2.15 Częstoelce
'sprzedaż w:(laJb1iż~ZylCp.-1J?le'Slacach:~e Jest llY,C '. anyc l'f..]OWyC- .••• .........'.
G{)s.1a,wice4tHt~,75Miohałów \
·zam.i,··•. i~~.:~.'p' :Z''tlW8,C1j na to ze obecnie me dą:; którzywyeUligrowllllidJo F~an~11\p~'zekra~za 2.2Watsz.·Tow.,'F
12~1-.... r~
łoWy:lSl'~
. \zeuzYskać· należytej cenysprze~ 71 OOO~P6dkręślićn.ależy? ,z·e tylko robotnIcy 3,2-3,4.Ła. zy .u.J..:,a---v.'':rOI.JF--:''';.JllU
. .." .".~
. '-;;;...,. '.
.,
w{.oSCy przewyzszająliczebnie ro~.otnikÓw ~Ql
.,
,.................... , .\:;~J~dnak . PT2v~ot()wania . :do &ki~h przyhywający~h do.Pratlcl1 .. Przybyło 1~%5(~J~\ . 1~
.A.:,'. :.:.'~. 9:a. ,~.y. \:"."p.ę:'., ą.. J. . ;. . U1
. .. , ,w,:
.. ' iały
Y. Ć dalej ' Pr.",o.,,:adzo;: bowi~mwr.t(b. do F:ancji 112,1?5l'iohotni~ 5,7 'Pegie1ski ~,9~F ~
.in~:'azebY/W~,QPJ7ęhniete0bjektvłktofe są .ków włOSk~ch,wyjechald ..zaś .. ~ Po:Y.I!iO.tem
rudmniej ,::pąjIst~t~.poj:r~b.n!e, i uzyskać za nie 49.. ~3. 8.3 ... Imigrac.. ]·a innych. 1".o. bot. k.. 0.w,'..J,ak bel~ .2,275~2.2
w stosowneJ chw'iU ll,f\lWyzs2iącenę,"
. l k h
"
34'33,5
~~ijskich~ hti$zP)Eli181~łCh! Po!tu~.a. s 10 . a ZW1aSZ~
Qrthwe.in .
..
WYWÓZi"RÓLSK.~WOŁÓW~
cza; czes4ich~est o meleIX}nleJsza. .'
.wozy 1~~1.",.,....,......""...,
.\
(-) KJQmitet"EJiottl~1:n/w~~y:przyRa·d6j.c
,vPtYW FRAN·,CJINAPOLSKI
Rudzki. (1) ...... . . .....• > ..' > .••.•.•.•..
Ministrów uchwalił;na'WDiosek ministra roi::
RYNEK WĘGLOWY.
--6.4 (dr.) 6, ..... .... . ' :
.nictwa kontyngent wY\V'ljU;GwYiD/awoły O p l l 9 0 · ·
'1
cho:wice JO,s...-:ll,35·J)1~~·P11liW
:We~K.ootyngent ten w r . b.wyillOSi 31000 sztuk
(.......)Wedługopinji.znawcówprzemys. szyny i narz.roIA),.35J]tl3u8,J
Równócześnde zastrzeżon'a~ostalawaga do 500 górniczy i hutnicz~w~QI8~ewwart1nka~~ 3,4 Zielęniewsld98,~~~ '.ll'lI:ri~,,·t>i'.p ~".&.L~
kg. wzwyż, każdej sztuki '\VQłu.. <l)płata e~spo.r~ ws.zechświatowych ]'e.st pod .WJ?h"\~e:n.Fran~Jl. 2yrM'fd~wl.475,~1....... .•. ". .
towa ustalona ,została w ,wyęok,Qśoi 60 pr.oc. We~ug. tej <?pinli. P.oIska Jest. rlzl$laJdruglln , BorkowSki 4. .'
5." '
zysku, eksPortera.
największym' .2 ltJołei prodttcentem węgllil . na 0~650 Lloyd O.425~O.450' Skóry ..........J"'-~..,.:
. świecie: i przewyżSza ~od ..tr~ wzg~ędem ...'\n~ Synd rolniczy 10,5-10,75 SwmiJinO,400 '.
.PROCENTY
P(l~lYCZI{I \ Zł..l) TEJ. glję, która ma 189" nlH]ono!W zapasu węgk),\~~~ T. dla H. iPtr:z:.· l Żegluga 0,670-:-0,8: 7'iem,
{-)N.amocvrOzPol"za'dzenia ministra go. Zapaslihy Pol~kir:.atąmiast 'wynoszq~ ~8mJU~ 0,60-0,600. Ćmielów 2,9-3 Haberbusch 24..Skarbu w przedmioCie wypłaty procentów od Zdł<lniem niemieckich. rze.czozn:ł"\vcow. pUc, " 22,75--23.25 Dźwignja. 0.875 Klucze .1,~1,21'
8~proc. PallS tw o'\vej pożvczkizłotej kupony z kuJącychpowyż,sze'w "Handeis II Industrl~ 1,3 Pustelnik 4-3.Ę-4,3 Spirytus'. <31.6ł~~
:datą .,platności 1 kwietnia 1924 r' opie'Yające Ztg.~' Francja reguluje eksport węgla . PolsIu, (4l 5) 7.1-7.2
n~ z1oto brrda,płatl1e w markach pols~klch po p"osiadaJ"!te COIl'az t.o większy wpływ: IW prze«=
1'\
kursIe 1 70000.0 z.a Jedęn złątv. Z;gOdnle z tem . 't7ś1,'e Z.~rtlebia Ruhry.. dzierżaw
. iac rownocze$
~•• ;. :.4,*.
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Za\i\'odo\va Szko·ła krOJU sZy01a

robót

ręcznyęb ę
Odznaczona złotym medalem

RUs AtJt,ru lIlłi!cbo $.l. K O,~ 12' :.!:
ŁÓ(lź, al.

Che a'.: Szan.. swoim kIijentom dać możność na S\\lią a t,h

ne

pl'2y detalicznej sprzedaiy..

tssonow p~t'llero'll)ych.

1l

Mar1ella~, ~) arata, Be Ule aU ł I kie
ry francuski.:, rumy oraz to\,' a y kolonialne I dtllxQte::·y
po ,naczn;e zni:ionych ce';a,. h.

oraz' orygiralne Koniaki

Oryginalne Szampańskie firmy GeHng 1. Co. \v Reims
-

przedwojennej dobroci

zet

l

l

1." 1';
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własnych

kę.

warsztatów po nH
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palł

• ukien,

lamanu kGUf2ktli damskiRll m~tkiHj Iskład pnYborów dla wolskownll
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Wielki wybór
z

\

• ti'iij

ÓJcickiej ,

zosłanie otwarty dnia 6 maj8 ~ Poddębhlle pod l'uszynen1. l1ief'
\~,CO'fliO~ćst1cł.at górzystą l h:sistt1. Kuchnia .."ykwfntna.Ceny prayę
3tępne; VIi malu I e~erWcu zniŻOne. Blit~~zy<!h Inf·:..!: nHlcji zliHaięgnę.
nj07n}~, Or la Q1. m ~;'. 7. \\'Óf<:"c,kfL
(ló1a-6

rat
Egzystuje. od 1893

~51.

z.

art

ul. Piotrkowska N2 3.

Egzystuje od 1893 r.

oa

f

b

'fil

1393-3 '

~

morgów 2iem l.agajl1lkóN : !Ełk" 4 kiiometry od toJzi. korzystnie do sprzedania .ZRłosz~n;a dod tłA. R."do
Adrnin~strfłcif "Rr·z·Ą o:u"
ł/ I O-3
r
n.u
r

t,

I

(i •.:.

kUl'Sie uczennace: otrtymUjH l:iwindee:twa pl"y\:l)at~
Dla Pl'a~Ll)ących katSl,Y wiec:torollOe. Zapi$Y1
kaot'elarj' sd~oly ud 10 do l e) 1
I;) Jo 8 W1(~e". Sprzed4t

-

"

lo

,lO 8kończon~m

f~rnla

poleoa

••1

Kurs kroj!.1 pasO ;;enia i modeło\\1ania. Kurs Si:VCla i rnierże
\~Ii' fi .. kurs wszelkich rob6t l'ę<.!ZI~y(;h. sluidu i rObót treblowskiCh

nieg~ kunna w :raktesie spirytualji. postanowiłe.m urząd;d~
wysprt.:ec;a.~ 'slarych w6delt i likie.t(:lw, licząc,eny hurtowe~

Polecli01 r6wnieJ; wyborowe wina WęgIerskie, FrAncuskie
białe i ~terwone,Reńskfe. Hislpań5kie~ miody staropolskie,

••P

Piotrkowska 154.

m«l8."o•

blu.ek I

J

zimi ·ryr

iń

w Łodz,i~ ul . Piotrkowska 121, poleca:

i i

Bieliznę kołnierze. man ki dy. krawaty, spinki, kamizelkit'iOńczocby H,I
Rękawiozki danskie, męskie i d, a wojskowych.. '

Obuwia I

męskiego, dam~kiego i dZleclOn~go .~ y K~;ntnego

-

;

i ,wyldego

poleca Dom lIbiopó.

bpzeioIJ.ń.ki

ul. Napiór:, Ol,l sk:' ego 49.

PrzJtuJttj mundurOW'$ dla wojsKowych i poli cjf ..
Włlllsna hafciarnia ws:celkich oznak wojsl<owych.
ąan,b8rdzon~.idd.1Il
13;;~
Cen" bapdLzO niskitł,

-

u19
FIlja: ul.. Pio1rkowska 215

T,tunie, gara i p8pilr~sy .
oraz 'WSZelkie towary \l)cbod:zące 1\1 zakr. brani, t,tun.
,
- p OL~CA 8:9--

tefan Lewandowski
,

pr Z·I daŻ szyb oki enolei
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