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Dziś wielka premjera I I ODEON I ziś wielka remiera! 
Dla rodzi c'ów, kt6rym dzieci dorastają, nauka U Dla dojrzewającej młodzieży przestrogaU 

p Z z s •••• 
WielId dramat sensac. erotyczny w 6 aktach według słynnej "TRACiEDJI DZIECIĘCEJ" FR. WEDEKUtDA. 

Początek przedstawień o godz. S-ej po poL Początek przedstawień o godz. 5 po poło 

" 
l-sza serja l-sza serja 

Uwaga: Ze wzgl«:dów technicz
nych obie serje razem wyświetlane 
nie będą, przeto uprzejmie prosimy 
o korzystanie z ostatnich przed
stawień I serji . 

o • .1 

o ł 
Expose Dlinistra Grabskiego w komisji budżetowej. 

Wczoraj o godz. 11 przed południ~m, w sali plenarnycł\ posiedzeń sejmu rozpoczęly się obrady komisji budletowej. 
łt p. premier GrCłoski mówić będzie o dołych"zasowych rezultatach akqi sanacyjnej, ściągnęła, opróc.z członków kornisii, 
posłów oraz senatorów. P.o otwarciu ol'rad zabrał gbs premjer i mluister skarbu p. Władysław Grabsld, którego 
w obszernt!m streszczeniu podajemy poniżej. 

Zapowledt, 
liczne grono 
przemówienie 

Punkt wyjścia. l A'tak frontowy .. 
D. 8 stvcZ'I'lfa dO'~r doszedl do na}- Zaoas walut netto był wiekszv w traJu I Da,,,nlel lYc\rowafo 1YT7.ekonanle. fe ietcli wać s!e na KampanIe. 

wvżstej cviry 10.250.000. jednocześnie nii w styczniu. Pierwsza dekada stvcz- liczba znaków ob:ftrow\ ch lest mn iei"l3. Przypuścił atak z fr~l'1tfl. donła 8 stv/"zn'a 
tranzakcie zawierano po 15 m i,Lionów. ania U'POważnia a iednak do !'ewneg-o OT}ty niż wysiłek ro{],atko\Vv. jariel!o sie wv- rZllcaiac na rvnel{ ze g'\Ye~O z~n.a~;u de-

I!rano na ult~no na ZO rn łI.km ów. mizmu. \\'SKlltC1< rrnicis7cl!'o 7.adhf~ria_ rnal!a od kra,\u. to z te!:"o wvn:ka. że "0- wiz<C'wezo 2.5IlO.OOO doł::t,r6w. 
Dr-ożvzna od 7 do 1.3 stvczmi~ wzrosła ' Nie I!trzvmalo s'e. to ~d"<I~ 9'ul!~. N~ moc ohca. iest co sanacii k?nirCl'ra R~c- WV\\ olalo ~,~ o,dwrót nrzeci~v~:ka. I!rafą· 
o 33 proc Wartość całej emisii na dziel\ dochod ze c;przedaz,," flalo'Wle7v nie moz czvwistosć oo.l<a7.ala co Inne~o, Ob:e~ cc';!'o na m'ue rrark; "(l'<:~'el, Kll,nował 
10 stycz~ia nle prze'kraczala 70 mi,!jo- j. na byto Iicz\'ćrojvC'7kn wln<;ka w "tv- wynosU 70 mi!K>rń", zJotvch. zn~ dOf'ho- dolary na tenT'in no lfi mili'ot16w marek, 
nów frankńw_ Persockt"'wv na styczeń czniu również nie hvla ca;kiem realna.. d~ skarbu w każdym .• mie<:iacll' ",:ecei. I zacz,('~a 5i~ stabiJi7.2.c i a kursu i zahamo-
bvłv złe Dodatn'l\ "ltronn hvł niz tCl ~lI'Tl1a R7ad ml1C::'il' C::K(lrzv~t~ć z leI wan~e droZ\-z'r.v. 
Styczeń -we wszvstldch muisfwach r~t duh P05teD n,pafll.1tU skarbO'wC1ro. świadomości społeczeństwa i zdecvd.o- I 

młesLacc-m POd wzrrledem sl,a.cbowvm Admi'nistracia sKarbu "osiada wvtrnw- wan;- kr 
dvm. Ilvch nracownikó\\'. któr7v zn~r.znie u- S~odki dla op n liCU ZYSU. 

$!dv1; pr7.ew'3~nie w stvczntu nie przy· lenszvli nnarat. nodatnia c:troną hvło też Teraz Tozmatrzvmv szerel! czV'nnik6w. 
pada ia termi'nv pla tności ,poda tkńw. - n.osiad.a nie usta wv o mlda tkn !Tllł ,a tko- nmożliw;a iaev-ch wviście z krvzv~u. _ 
W stvczn:u r. b. kolei nasza WV'T11a~a wvm wówczas. ~dv w maiu 1023 r. 1st- Obok I'nterwencii prleclw snclrikowi 
dOMaty 35 nl:!\onów iranl<ów. PMałem Olała \vora\\'d71e \1c:t:lwa o sanacji. ale marki nalej..alo CZIIWcłĆ n~d niedot>us~ 
trzeha było uiścić 22 miliony franków chowano ią pod sukn-cm c7.eniem wzrostu cen. to też 
dOu/:!tv za rok zesz/v. \Vidocznem bY/o. Door~1'o "stawił z c1nla 11 sty~znl::. o szcze~ólna Ił",,'?""" "'1'''"1) zwrócić na 
że styczeń pochlonie sume 130 mi,lion6w, wn!OIrV7;łch dal1ł środki ratunku. ooti-tv"'e WVW0T()lW3. 

wówczas. $!dv cksocrci tw:erdzili. t.e choriaf skala tel ,,:a!.orvznci: hvłn dla Rzad nie uleg-ł t1aci~]fowi sfer '"tere~.n
d~chodv ~.ie nrzeKrocza 72 mili .. w t~c.h skarhu mniei \<'nrzvstna, nii u"t~wa o c;a- wanvch i ceny 7bo7a n;e f'nc1ninc:fv !\ir. 
"Wlec I!ra'r,lcach nrtdv zamknać hlld7et. nacli SkMhu, \\'lllorv7acłC1 miała wielka Wzrost drnżvz.f'lV trwał tylko dwa tv
Fl;_r:dll~z S~:l.cvłnv wvTtflslf tvlJtO 12 dnnio<:'o~ć, (!'d"i I1I~t,,·II!tnnr?'cl~r·c dn , !!'odn:e d'lIźei niż Slf'lldek rl'a,.ld. 
rn"'olOll.'ÓW m "'<ów. w n laOOl'1vch da-bro- reformy wa lutowei. ch.o~ nnd newnvm I I?z:łd {lOlZ,'"OlI t na wvwi".,ł~l~ 40 ~. 
": Ima przez or,.emvslf)/\vcńW w gnId. : wZir!cdcm "'"Ja'!1iatv sic tr\ldnn~ci. trdv wn~('(1ów zhoża. 'P~{l1!'~ rn,,.l('t 'n z"t1~. 
nit!. Poza tem h"lo wcksli nl\ 21 miron. I. kI ~ fl n • ł 
frnnr.ó\\'. Rvłv to 5;umv zn:kOTne w ~n... W ~wn. dm'm, wslmł('Jc rł i11't.~n·"" I",r~·t I armvało tv'l<'o '. 011 . dl' Ak op'a(OOl 

• • • , .... ~ tra' f ~, 1.._,...,ę t -t. ,,·V" "l'!V·VfT'I ró\' Daniu CO rOIr7eh, Z.ana~ walut hrutto , n ra WVT'~vl2~Q OtlP' ,-,. ,. ..... ,.. I" V pun- l /' · • 
wynosi' 10 milionów frank~w. ił netto i stwa. natoml~~t f'('l"l\!e urttędnf~ze W<:,kutek te.sro rznd. 7ryala'"t ~lC TlT~ed 
7.a 'edwie 2,3(10.000 ra dz/erl 10 stvc ;a. I wzm.słv. ~\"Ietra e" ('"ft!fll:(l~r'aml: 7am!:l~t ml'1-
Z • zn Z t ·1- ł i . tQo1a funta !\zter1'n(T,)'" na Mcfatek ma-

8Ota5 bYł wiec mOleJszv nit w maJu l' C'f.!'o \\'vnll'. o. e nl~ ,natefalo \V In- intkowv CHrzvm,ać ?O() nno '1'>0 f\O·T\.\'n.r:~ 
1923 r. i ooIożer-r&e byto ROiJ'Mle. nit wów- t~rcsłe skarbu duvć do zwlc.I<szenia na WYWÓZ, Rzad ,,;V'h~ał d~oQ"e tr dnie;-

" C%M I W1lTtoścl markI. dl . b· b Iż ć f k 
W . ? • ' . , .' sza a s:c leo a y u v svtuac i ". ono-

•• WlllU 19_3 roku wvdatkl wvmnsrv 91 I Jednak n:lIwaznl~łszvm czvnnrkiem w mlc1.n.ei kraiu. 
m!l:onńw. w CZ{'fIl1 dOTJłfaty do kolei 27 I stvl:1.nfu. czef.!'O hrnkowało w maiu. bvla Defkyt I!QI~' w stvczn'" wvnlósf 35 
T!lllio~~\V. Doch,()dv w m~ lu r~wr~~łv sie i ~wiadol1'"~Ć S1lO-! ~ze"stwa. i-e nłP 1V~ miUoollw franków. 
55 IDlhonom. a w stycz,mu 45 nu!Jo<uom., lść dalej ta sama dro2a. iednak minister zobov. .iązal sie ,na luty 

nie korzv"tać z ż~dnYc" do·n fat i tc(!'o do
trzvrral. Znaczne trl1cinn~ci hvłv 'l hnMe 
tern minlslerstw.n spraw woic:kowveh. 
które w IlItvm mi~lo do n':.cen:a leszcze 
17 m:11CJnów fn\lr:k6w. rachunk6w z 1>0-
nrzednieQ'o roku. 
Pi-envsze wvma'\TCłJnła fcS!o WV11oc;1łV RR 
-filonów fr"nkÓw. t, ł. włpcpł. "'~ 1f()1fli. 
"ta eksO('lTi{lw It'watała 7.=' ~otUwe do 

I M~1'fT".ff.'cl~ 7. 00'ł'2t 1rów. 
Pew"e rf'd\lkc-;e rrini~tr:l C::M:tw ,,~(')fc:ko-

I wvch ' oka7alv sie 'nit'wvc::tnrr.7~lace. ' 
I ~ 

I 
wł{'c wskl!tt:'k J;M''' ... ..,.'10~r1 ohc!!'Ci .. t~<J 

h .. !1ż"ttl. 7A,., ... ",. ... ~1~~~ <:.t" 11(1 krc~l'tV. 
. W ten snn~ól) Intv 117:":lno 7H moment 

odrr:owiedn: d,o N1en\'an;lT Orl'kl1 marek. 
Uczv'r:nno to. rrll<:le Nl\"·:ed7'cć. oprd
wCTe~"i~. ;c(!nnk rE'\d<,n cw1707ipmiec. 
zrcszta (!'ch· hd hvtrrn 7"ervclou'anv na 
to. p()w'cdz!~ł mi. fe nie hrd7 l e żałować 
ten. ktńrv nawet nr7.edwcze~nie uezy-

i ~nl1.ie z drllku mMe!~. 
[WYrzec1'C1T~ sic d..-"ku hvło włelkłm 

lu!rccsem w walce z dolarem. 
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. Obecny stan skarbu. 
Poslad~lne pr7.ez nas 2 ::ino noo cłnl::mhv Wnhcc stari\i7acii nle m,da Inż radi. Ro

PO 7.a'Orzestatliu drl'ku 1l1arel( kurczvh' nów 6 proc. wydal'śmy na 8 milionów. 
sie bardzo. ale tyl'ko przez dwa unio a Razem na 20 mi:!.ionów. kt6re mtes7.c7.a 
późniei wzrosły 7. ntrromnn :C;7vhknśc'a sie w tych 37 trvlionaclh ll'~re'k. Wydatki 
Ilość do~ar~'W. (iz;lś ~'?rł~13 wvnosl na!'ze w styczniu wv'niMłv otrółem 142 

netto iuż 1R.OIIA "100. i milLionów. a w :ut"m 108 milionów. -
To. cośmy dokUloili od etnla 10 ~tvcznht W styczniu na wojsko wyda'h~my t5 mil 
WyniMto w;ecel. nii wartość całel emi- I ionów na bieźace potruhv i 20 mil,ionflw 
si.i na d. 10 c;tvcztlia. Jest to bardzo po- zaledości: w lut\"m 48 mi1ioorów nn bie
ważny sukces. 7.ace i 17 mil'ionów 7ale!.rłości. W stvcz
EmJsfa ~~t w?~i~ OIfawłp. 300 lJ1łJio,,6w niu dochodów mieliśmv tvlko 45 mili.o
franlfów złotych. pn-(rrvta łel.&:t ,., "Ołowie nów. BY'I to na ltrorszv miesiac. Pokrv
roOOwła'la,nr~mi skarbu. w rłTUl"łci ooło.. I Iiśmy tv,Uw iedna tT7ec'a \vvna fków do
wJe walutamI; kre(h"tarni d'a o",<,n>V!i\łu chodami. W lut\'m c1och(l{j~w 1l1i'Cli~mv 

Mnmv dziś na rac-h""ku centraln,('ł ka- 94.500.000. Jest to kO!Malnv wzrost. -
sv skarbowei. 00 wV'n'łIl('f'n!11 nen:c;ii.?,7 Pn odtraceniu 33 milionów nodalku ma
trvlinnćw marek Ml~k;ch. W tern na sa-I' iatkowc~o. pozostaje 61500.000. wflw
mvm rac'hunku centr. kasy liOkarboweJ czas srdv w styczniu z tych samych iró-
32 trvliony. a deł tylko 45. 
P.K.O .wlnne fest skM'bowł S trvl~w. Manec wyka2.3ł rńWlJliet WZT05t dochn
Jest u, oierwszv wYr.1l\dek. l.e P.K.O. dów skarbowych. Ocz ceł wvnł;()słv Of1e 
winne iest skarrnw!. Dotąd było ,prze- 50 milf()\l'!ów. w oi('nvs"wch dwtJcft de-
ciwnie (\Ve~of()ść). ka"ach. wówczas. Ildv w lutvm 26 mill. 
BOnów ood~tkow"'ch wvrla1tśmv na 12

1 

2a 10 fiasko dała danina las.owa, -
młJj()łf1ów 1 w'~ce' "~ wvrlamv. choć ma- W lut:~'m 1.300.000. w marcu 2 milJony. 

my upoważnienie do 50 ml!J<'tlów. 

, Podałek ma::ąłkowy. 
Rezultatv te wY'l'asrala nrbrzY1ł1lego (P. Wvrzvko\\'~'\i: A drob~n ",'asno~ć?) 

wvsifku urzedów skarbowych. nrobr.~ \\hs/loŚĆ iest wolna od oodarku. 
W lodzl na 13.868 o'a-tn",ów ooda.tku a średnia. w:O'Śc!ańslwo f)ełnornlne. nlaci 
ma1atkowesro. nfesDP~It1", tvst.ac za1)łacl!o dobrze. o,()wodcm wiel-kiel 9T)rawności 
bez e2zckucłl. a U.SI8 przy OO1rOCV UTi'e<Iów skarbowvoh nicd: bedzic to. że 
~zekdcłl. (Wesołość. Ołos: fmrvkancl!) iuri 16 marca m'ałcm bardzo szczeg6ło
MIeU 001 DiemJadze. lec7. nie chclelł ~a- wv wvkaz z 30 powiatów. Eksperci 7.a
ołac1ć. e:dvż do rak ~zE"'kutfl'l'ńw. bez u- srranicz.ni. którzy Drzv'PIIszczaia. :te lr'ÓW 
cl.ek.anła sic do zafecł:a n,r>lIl1chomo~cl I na lrudnościa w podutkach !est niedosko
wDłaclło 5.557. za.łeo~ nfett,uch(}fJnłlćcI do- I ndość aparatów - sa w błedzie. 
kOInarttn w nkotn 6000 orzypadków. Do 
Ucytac1D orzeważnie nie dochoclzl. WSZy
scv ołaca or~ IIcvtacJa. 
Mniei wiecei tak o;amo w Za2'tebiu. -
W Warszawie PraR'a IPłaci lepiej od in
nych krańców miasta. 

Dutv orzcmvs' ma wielka ulłte. bo da. 
Ie weksle. ro7ł~..o'łe na 12 młcs'~v. 

Te same sfery. które w 2'rttdn/,u dobro
wo~nie zapłaciły srotówka. obecnie mo\!a 
dawać weksle. zwróciĆ wiec tych we1t
s1! nie motemv. (P. Mak~vmilian Mali
,",wski: A wielka ~'lasn05Ć ziemska?). 
RacI leniej. niż handel. 

Nałtrorzeł macI handel. 
Najłatwiej ołacić jest tym. kl'Ón;v maca 
z doc.bodów. 

Przy podatku waiatkowvm zorsraniL:o
waliśmv snccialnv Slf'Mób kontroli nrzez 
zatrZ"IT''iln:e rarortów z coszc1.eJ.!'ń'lIych 
urzedów skarbowy'Uh. zawieraiacvch da. 
-[le ° sumach. które W'Plvncłv. wv'kona
nvch ctrzekucjach, t. o. T n nam dtllo 
mO-Żno.~ć stwierozenia działania aoaratu 
skarbowel!'o I 

I odznaIozenfa zdołnvch nrzedn""ów. usu-
nlcda zaś nliedOołf't.r1vch. 

Naitrorzei wvnadło Za'Włehie. na~leoiej 
zaś Włocławek. Aleksandrowskie. Kut. 
nowskie. 
W ŁodZI szło śc1a~anie ba'l'd70 ~te 
- 12.000 esrzekucil. W0t2óle wStZcdzie 
ooitrudłllcł Płaci handel 

Budżet w marcu i kwietniu. 
Teraz pare słów o buMeta-ch miesie

Cfmvch. W nich 
~r6d dochodów. ntlSZ3cvch chara1kte.-

stałY. wldaó duh POSteo w marcu. 
Podarki wvnosiqy: 1) przec!etnie w roku 
1923. 2) w styczniu l. b .. 3) w lutvm 
4) w 20 Dierwszych dniach marca odno
wiednio nastetouiace Iiczbv orzecie tnie 
łI3 miesiac: 7 milionów. R .. 1. 12. 13 (na 
marzec cały pre.limmo\\'ano zaledw:e t1 
miIJon6w). Op.łatv stemolowe: 2.7. 2.:;. 
3.9. 3.8 (na marzec preJ.im'nowClno 28). 
Dalej monDPo.le: 2.1. :t8. 4.5. 4.7. Poda
tek przemvsłowv preliminowa.no na ca
łv marzec na 6 mHionflw. zaś Dierw!\ze 
20 dni przyniosły 72. Wreszc:e n'o<.Iatki 
bezpośrednie hez !podatku maint'kowetr.o 
'W leszfvm roku wynosiły miesieczn'e 
4.8 miliona złotych. zaś w ciatru 20 d·ni 
marca r. b. 8.4. Z tC1!O zestawienia \\0;
dać. że wszvstk;e te docho<łv wyniosły 
wiecef za Dierwsze dwie dekiHiv marca. 
nli ohliczono za cały marzec: Z teJ!o wI-
dać. że , 
niema mO'WV n wlełkłm krv,,-v'SJp.. który 

hkobv row~zvszv s .. :tacJl. 
Te wiel'k:e Dlusv z oowvższ\'ch oozvcfl. 
ktńre oMwiercl?dlaia tetno hcia tro~po
darczeiro. sa t"Iko l!:W1f'1(s7ona ~nra,,~ro
~cla araratu ~karhowctro. W ten soosób 
OIl1t1wQem Jl'osl'odarke ~karhowa. 
W styczniu rf~ł~łv słT~h" tło kolei Wy-

nIosłY ~5 mll.łonÓw. 
z czel!'o ~ mil.i.on6w poszło pa lutv. T(o.!e.f 
'mrzed,ata w lutym l w marcu obli~ac!i 
kOlf'lowvch na nieC'afe 5 mi'lioo-(,w zło
tych. co Dosdo na jnwe~t"cic, Skarb do 
In\H~5tvcf; tych. wohec d"lHcsro 'Vvni'ku 
ot!'6 fnel I!osoodark' w lutvm I 'wobec te
jtn. 1.~ 

łorsowa,nłe Bałlkn Potskh!iro ułnufn(10 
s",rzedat n.h'fł'rc-fi "o'f'łowvc&, 

dofoiyl na inwestvcie S milionów. 
K".lef hedzie wieć bez deficytu ek~o

atacvfneJ!O. lecz kazaĆ ief pokTvwao 
ws!ystkie InwestvcJe - n/e motna. _ 
Zdecvdowarf~mv. że 
koJeł. DOCQwS~V Od ~ bed2te 
otr'ZVmvwstt' nn 7 ml1fO!'l60w fl""'flków mle 

sfecmFe na TUWE'~tvcJe. 
a cOtVCZkR knIeiowa ?'stmtować si" b ... 
dz'~ ",'nfstersh\'() !karbu. 

Budtet kw·ctntowv Jest lut II08:'Ib36lv 
ł ~ Da całv rok. . 

N1lforo lIfo osrranlcza na !'Zee~ śanacJI 
~~u. ~ w k~ . ..,~ 

stkie budowle rzadowe. Katde minl!;łer
stwo dostanie w kwietni'u D.eniadze. 
przyznane w budżecie na budo.w\e. Inwe
stvcie we wszystkich m'ni5terstwach 
wvnliosa w kwktniu 9 m lion6w soccial
ne wydatki - 1,15 milionów. wtem wv_ 
datki na emerytury I in\\"lloJ'dów - 10 
milionów i 2 rniljonv zale!.rIYch. Snłata 
rttug:ów za'!tranicznvch i nrocentów 2 mi
lionv franków, Unoważniliśmv posła na
szczo w Amervce do orzvstaoien1a do 
amortyzacji na~zych dłul!ów. oczvwiśc:e 
~totOni{)wo. le~,. 
pierwsza rate. w wv901co~ci :;00.000 do. 

l:wr6w. m'O'fcmY snłactć· 
Razem wydatki w kw!ellliu wvniosa 

119 m Uon6w. w marcu wyniosły 101) mi 
lionów. w lutvm lOR. lecz wtem 17 ml
llonów zaledo..~ct Pokrycie tych wvdat
kflw znaidziemv w dochodach 7. Dodat
ków w wYsokości 102 mHiC'tn6w. 
roootek maJat~vv w kwłctnłu l3 mł-

lłO:n6w 
l!'dvł bedn tvlko ŚI.::aJ!nlete z.levło~cl 
Pozatem bcdn wPłyWy z oożvczck: ko.
leiowel troch e wiecei nii 2 milionv i do' 
laroweJ - 8' m:·\jonów. \Vplvnie równ:ei 
D'erwsZa rata 7. realizacii pożyczki włl>
~Ildei - 18 milionów 
Jut dziś rt1'01!:libY~mv cz~~ z n!eJ. ale 
narazle nie mamy na co rotzdYSDono'WnĆ 
( we50łośćl. 

Poivcz!d wIce· darlzll razem ~ mi
lionów. nod,n<1v w kwietn.lu \Vvnin~a 
wiec 130.500.000. wydatków bedzie t 19. 
DO'ZostaJe 11. Pofvczki uivte beda nle n3 
hieiace wvdatkl. lecz na inwestvcle, \V 
kwietl1łiu uczYnimy zaldość wszystkim 
notrzehOlm. 

Przvou!\zczenie. Jakobvm zwracał u
wa,)!e tvlko na wzmo:tenle dochodów. 
nomilaNIc oszczednoścł. fest nlesłllszne. 
Bez wielk!ej oszczednoścl nie doszli
byśmy do tvch wvnitków i 
dołC)ŻyUby~mv oonaJmnlel 20 mlU<mów 

do Irotelł na wohko. 
Wofsko I koleje - to dwie dziedziny 

naJwdnleJsze co do oszczednoŚct. Bar
dozo tzcześllwvm obja wem Jest 
rvwatl7.acfa dWllch "Danltńw nIS7'.czednoa 
klowvch - kom~na CllUczednołcJo. 

well'O I ~mJłt 08f1~f. 
Knnt,ro.fa oal\stwowa wnrowadtll. 0-

sobna mrY'ke .. na1)rawa skarbu". Oha 
te aoaratv nowinnv je~zcze dłullo c:łda. 
łać, cboć DTo,p:ram koonisarza oszczędno" 
~ obliczorrv jest ar ...... 

Kalendarz wpływów • 
Dla unrzV'tomnien:a 'oble. Jak ten on

Sleo wy~ląda ood katem wildzenia calo!
gO rnfn,st(!rstwa skarbu .opracowano SlI,e 
cjalnv kalendarz wpłvwów oaństwcr 
wych od marca do $?:MJdnia· 
Wflływ ~t1fów bezpośredn~h w wv
SOkoŚCl .to mi1Joonów młcsleeznle łacmle 
z pod?tkłem maiatlrowym - wystarcza 

na uównowar!enle b"dt~tu. 
Podatek m3~atkorwv IlIOwlnlen wvn'e~ć 
w całvm roku 330 m bJo:n ów • Dla ()S~. 
~cł foc zym v . t.e "'" ~.ł~l ... ""t1('l cł~ 2M 
mJlJootów. W tOOll"Jt dnrlla ł trzecIa r30-
ta Mwłnnv' wv"h~. 180 mi1;r."ów. n',! 
rachowoliśmv ł(,OO'<łk M wł~eE"1. nit 60. 
nie dla tesro. aby cyfra t SO była fałs7.v
wa. lec7. 7e !!la duie trudno~cl. oowodu
iace opóźnienia. nD. wieksza wła5n~ć' 
7.musz9na Jest niekiedy 9Drzeda wać 
ziemie. 

Na czerwiec nczvmv tvtko ~łTm 
maJatko\ve1!1O "~ 10 mftłnnów.·w sJaro

Irin - 2~. wrześn'" - ts. 
\V na1.dzierni'ku lI\Cz.n!e sle nowa du

ża rata ieslenna. którel wv~ok~ć nhl!
aV'1lłV {łof),ero w końC'U mala wedłu~ 
:r./uiOllych dr:klaracJI. Wvnle~e onlł 
w p-crlAtt1erniku - 36. w Ibltooad'L1e -

70. w 2rlld:l!u - 61· 
'V ten SlPos6b Dooa tki be-mośrednie 

dadzą w marcu 42 m41,ionv 7.fntych. W 
kwietniu - 43. w maju - 45. w czerw
cu - ,Im. w li'Pcu - 43, w sieroniu - 36, 
we wrześnIu - 32. w llatd~lern.iku--
51. w llst<llPadzde - 123,. w grudniu-Il2. 

Za całY rok 1924 oodatk: bezpośrednie 
dadza cvfre 6?4 mlUoov. 

t. j. S'Ume przekraczająca już tvlko dwu
kmtnie wartość ob'e~u pienię~ez0, Wi
d'Z'mv w ~iernniu I wrześniu ~T)adek mr 
nlieJ 40 ~ljonów. ale te!-to mo.żna s:e nie 
oba Wiać. $?:dvi 'Ooorzednie miesiace da i,a 
wiecej. Na tomiast oozvcie osta tnich 
lIl1iesięcv przewvi~zala no.tr7.cbv hna7e
towe. I te nadwyżkę albo ~ę znźvie w 
nonrzednJcb mies;acach. albo na r(')~ 
19215 \VvjdZliemv Z nadwyżka. orzez co 
mOŻna bedzle dać n1ewit'Ika ratę na ~tv
czeń i lutv z korzvścła dla !vcla ekono ' 
m:cznes!o. 

Panowato dotvcltczas u na~ bte'dn~ 
nrzekonanie. że wo~óle wszelkie inwe
~h,.cje powinny być nokrvwane 1. M7V 

czek. tvmcza~em twierdze. ie tv1!<-f) h
kle InwestvcJe. które zw'ehzaia sile ca 
łe~n na rodu ł wvtwana la na T)rzvC::7To~ć 
wieJ1de frt\rHa dOl"horł~w ~~l'łrhu. O no
tyczce kNfefowet dolarowel i wfnc::1{ fei 
mówiĆ można iuż fako o rzeczy rea Inei 
Z Mtvczki wln~kiel 
mllMnv wvlm"tć orv~p labrv'" łvto' 
fIło!we I skoń~"Zvć "lłTn~ZCe 7. ta meta 

JtroIIloooIu. 
W dat!11 ","ICh '~t. ł'f1v botł?Temv ~Clll-
23" oo~t4!"k m~~!łłf.r()1'WV. Itt',.:f.mv t~ 
dwa wł-~'frlp n1"'Z"c1s\~htOJ"!'twa m1ft~two
we. tvf.()d I ~""'rttJll;. ~"'~w~.ł'l':;'< "'1 t'1-
k~ rotl~łu orll~l,,'1cr.1. :"fłw f"'flO'71v 
PGkryć wztnOłlone ootl"tlebv budteł:JWr>. 

Regulowanie cen. 
Dta resrutowanfa cen wOR'óle rzad W lutvm ujawniło sio ~romne zauo-

chciał utrZV'TT1aC cen~ tyta na t>ewnVln trzeb()wanie środków obrotowych. Jed 
nozłomle. To wvma~aro w~erke~o tru~ nocześnte iednak rząd wyrzekł ~ie w~7.:el 
duo lecz dalo wynik nao$?:ńf dobry. kiei ingerencji P. K. K. P .. oddal. ia ra · 

eona hta ood"~łlł sle w Warsza- dz:e nadzorczei. która whfcJała kredv~ 
wie w końcu !'1łvc7f1ia dn 2 dol 60 Co. IZdv tów tylko. o ile od,powiadałv warnnkom 
w Berlble była 3.20. przyszłego banku Dolski~o. ~ferv (!o~-

Wora WdZ1t'! oiek tórzv dał.vlif do zr"w- nodarcze domat!'ałv się iednak ha rd'7r) a 
nania tych cen. lecz hylohv to n~enałLJ- !-tresvwnie kredytów 00 to. co tlWa7~tv 
ralne I DrZeC!\V tcmu muslel ~mv ~'e hro- za niezbedne. Rada nadzorcza wvtrzv 
nić. Na5teonie cena ta soadła do 2.1 fi. mała ten atak i Drzesunefa flunkt ci e?:· 
obecJ'łi~ łe<m~k dochodzI dn 2.54. wów- kości kredytów na kroovt. ooarty na o.-

czat; ~dv w Amervce rest 2.69. broc'e towarowvm· 
Sadze. że w tych warunkach P. K. K. P. oooJerała fednak on..em,tt;t 

nie moma sO!I"Zvłać w'oekszemu WYWO- I handel. Ildvł w ~tvc7."Tu tl'T.p.rłvtv (f1 
ZIOwi ł zniesł4!f'liu Mlat. orzemysłu wvnf.J';V :;0 miUonów fran-

Rząd starał sie zTasrodzfć DoToaenle k6w. A dzt~ 11):; mł1łonńw. 
sfer rolniczvch przez obniżenie cen In' Rząd n:e wywierał żadf1ei nre~ił. raz 
nYt ł1 orodu!<t6w nT>. we~i. tvlko zwrócił się do P. K. K- P .. abv ni", 

W słvCntlu cen~ ~ta ~"a 7.17 dawała kredytów. gdyż jest zanotrzebo
dol. za tu:tne. a vórooś'asJr'"e:o 9.Z2. oo.d~ ( warne dolara. 
czas rrdv w "'''1171i1 wvnlf'''''ta 6.31 tło\..,., Bvł tald d'deń. ~1P.dv n.,c"'.:mv na srieł 
CzecłYv,fnwadi 6.:;0. we frJJllcfi 4.1 r t. d. de at 600.000 cJ.otalrńw. 

Rzad w okresie sanacji n'e zawaha' ale mie4iśmv Wówczas 14 mil.ion6w do
~Ie "oświecić po.dat'ku od wez!:, ~dvi nn- larów netto.. Polska Doszła co ,do te-tro 00 
litvka 51<arhowa mu,,' być także l!osoc\- tej samel tinii. co Austria. która równiej, 
clarc71\. \Vsklrtek t~n wraz z 7.:t'Drze5tan!em druku na ontr1.e
dziś tonlła '[c5ztl1h 5.34. t. L mniej nit hv skarbu rozwfneła wszystkie krt.-

za~1'""r1·ca. dytv. 
Bezroootn~h rnicliśmv w stvcznlu Oprócz t~o sa zadanie snecial"e: kre 

67.000. l~o m:.ł~a - 113.000. wlec I)- dyt bu{jowlanv i kredyt parcelacv1nv. 
2ri'\ nny wzrorst. dzięki któremu 

Oc1 R ma ~('a srdv liczba bezrobotnych rłrohna wł~sność rolna n~wde nrE\'I
wvno~ifa 118 nno. 7,aczela sie nna stale dzle., nomoca wleksz~J włarnO'Ścl w 
'Zmn'eiszać i mo7.na stwierc1z4ć. ł.e ołacenm oodtłtku mał:ltkorwetm lmZez 
ę,anacla na szcz('śCle "l~ odhvła sle kasz· klIono 2nlntów. (Orawo). 

tern bezroboczvch· Oha leża w interesie całelro kraju. 

Polityka walutowa. ~. 
Teraz Jeszcze dam rzut oka na cara 

naSta oolitvke wa1utowa. Pierwsza rze
cza była stahiHzacia kursu. dnm'a ~two
rzcn'c pcwncsro zanasu wahtt. Jl'dno I 
dru\{:e je~l o~i"2'"iete. Trzecia rZeC'1.R 
lest utwoorrcnic hanku emi~ytne!ro. Pe
Nne kroki bvlv Int orzv$?:otowane. hra' 
kło ostatecznei decyzji. CZy zakład~e 
C'ZY n'le. a Ildv zakładać. to CZy zaraz. 
CZY oMnłeJ. Prtedstawlcfele mi~lł an
sr:elskleJ bV'1~ tak strasznie tvm dV'tema
tem za n,eoo1colen!. l.e codziennIe bvłv 
Instandc. dehvśmv sle nIe snleszyll 
Paktem fest teraz. ie 18kfac1amv ten 
oank bardzo sZ\'bko. a~e faktem Je!;t teł.. 
fe tworzymy I!'O wtemole teoretycznie 
zuocłnie wla~c'w(łom. bo w mOlmencie. 
kiedy mlnellśmv ooawe. te st~bl1lzacła 
nasza ,mote słe l8ch\VIII~. Oprócz teł!'o. 
rń~sme b!ld1.c towa mamy zarteW· 
alona nie Iht mlcsłac. lecz nn c:łłv rok. to 

znaczv. na nastenne lała. 
Nastopm-e mówca DTZVP0011na. Jale 

bardzo sooma była kwec:tla daty utwo
rzenia banku oorskie~o. Przeciwko zato 
żemu ba rd<u w kwietniu bvłv zarzuty. 
które lednak razchw.ałv sie. 

To. co nam ostatnie dni orzvnłosrv. 
Jest dowodem ogromne! silv finansowel 
I morahleJ nas~o soołeczeństwa. 

Nl2dv nie I'czvllłmv na to. łebv "'""" 
łecftm~ lAmO ookrvłlrt wIece'. nft 60 
Iłf'OC. R1ceJl. Dzł§ n1(Mt,ł", sle. te ~e
czeńSt'WG Z08ławłło nacioWI laIeclwll 10 
~t alce!. 

(Brawa ł oklaski). r to na iv~eme oa-
1e!!(I rzadu. bo grD~i1(). że lDClIłeeze"
Vwc ~e <:ała re.ute,. 

Przemvsł wzla. 32 orOc.. ~\-tw" 10 
proc .. kuplectwn 10. a urzednlcv J)3ń· 
SłwOwł I W'OIłs1{owt wzłe1ł t;ume 7.t1l)ellrlk: 
n·~ornwdooodobna. bo at 10 proce"t. 

Cbra wal. A orzec~et to jest sfera. ktÓra 1-

banku emisvjne!-to nic m'eć nie bedzie. 
dla które.! subskrvocia bvła kwestla za
spokoJenia bonoru. ..Na różnv-ch" orzv
pada 12 oroc .. na !rT'UJPę mieszana 10 pr. 

WsZYSCy dali duło. ale n3JJzwvC"'T.aj 
duło d.1ła ta btelltrencta D01ska. kMrl! 
~w,ęclł:ł ł tak duto sU oar1~twu f'II01· 
skłemu. To teł dn ł"ł<t'o'wnnl~ ootnp.h 
teł ,,~twv 1"7.:uf bedzJe IJI"Zvsteoowaf 7-
nałwleksza uwał!'a. 

Do dz~eła sanacll oom~fv wielce ner , 
nnmocn,:Ct\Va. kWre zakreślone sa na fi 
mlesłecv I mam 'Drzekonanie. ze to :wnel 
nie wV!ltarczv do wvkonan~a TlrO$!ra"'U 
a jeśli będ" Jeszcze potrzeby. to fuż, 
znacznie skrom,,'eJsze. 

Musi·mv nadal zachowaĆ te !\ama sffe 
tempo do oracv. Autorvtet P()lskl wcho
dzi tu w ~ro.. a 
czeka n3l.lt Jeszcze ~lkie "młn WVCO· 

łania markf. , Z2llt1t3l'1V 'et na złołe 
1 rozpoczecIe w dniu 28 b. m .. działa'no
§ci ban1ru 1)olskłelto. Jestem pelen na
dziel. te nam sie to zUoeln:e ooa. 

W końcu muslmv d()dać. fe Drze~ro
wadzenie dzlela sanacti nie nostll~vfo. ia
ko Doz6r do lwvtki drożyzny. Refo"m'1 
Dr!vC'hodz~ nIe wcze~n!e. lecz w ~am 
rat, SJ>otectet\S'tW<A. które tak nad'zwv
czaJnie pomogło. Doorze. mam nadzIel". 
zamłer!ellia nadu tak ~kuteclnie. !ak 
dotychczas poo!erato wszvstkie 7.alm!c
ą.e.n!,a U,Ia~ (HJlezDe OOclaskil. 
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~tuacja Jł łódzkim przemyśle włókienniczym. Walka z lichwą. Groźba strajku tramwajarzy 
"owe zarządzenia. Znaczne ożywienie rprz.edświa-' ,Idem ~r()ld,ków płatniczych, co 

, teczne. oanu1jace od kilku tV12'Od!lJ l jest przeszk()d,ą w nabywaniu 
, "Ii handlu 't>rzenOSI się I na prze- IPrzedzv. (b) Wo}ewódtzitwo łódJz.kLe otrzv 

Akcja pośrednicząca inspektora pracy.- Uchwały 
pracowników K. E. L 

. lIvsr. z.włas.zcza ,0rodukuJacy to- Poszukując nowvoh rynków maiło z minilS'~r~wa SiPl"ll~ wew- (b) W zw'ańu z akcja oracow- 1 i absolutnie niema nadziel. aby z 
l'arv sezonowe, do których na- zbytu dla wwobów wtókienni-lnetr~'YI~h okólnik w SPraWUJe Z·:VDJ naków tramwajowych. zwrócił zajęte~o orzez !\ie stanowiska u-
'żą ,Drzeważnie kahl. bo-ston. ze- czvch. oorzemvsl włók:ennlczv czatf1'La lIchwv. . .' sie w dniu wczoraiszVtm do okre- staoić zechciała 
nlS oraz nU'D'Oe. Caty szereg fab- łódzki zajał sie hadamem w twn W~adze !\ltw1erdza'ą. ze mrza- R'owes:ro inspektora 'Dracv. n. t ZebranI. wvrazlwszy zarzado-
'vk zw:ększV1l mość dni oracv dol celu rvn!k6w batkatiskioch i ia'k I d:zema StkaJr~i ~ood3JrCk~ Woitk!ewicza. orezes zwiaz'ku wi votum laufan,a. dali mu zara ... 
',a nawet i 6 dni w tV'1rodniu. W Informuja sfery o.rzemvst?we. SPOI ~'O;wa!~ .. S. :.zaJOJę l' ~kaJ I oracownik?'Y trafT!waiowvch. ' zem wolna re·ke co do dalszei ak-
niektórych worowadzono nawet doszedł do nrzekonania. ze w pO sJ\~tCJ I 0llJ'1I1Zeme przez m.e. t )r~ I>Tzedstaw'aJac nrzeh-I~ dotvch-I en. I 
Imlanv. Grecii moznabv liczyć na dość galłl;ZIIle wytwórczości. krnJQwel czaso'wvch oertraktacii z dvrek- o Ile zanad 'OIOIStal!1OWł Dl'Zvsta-

.la'k d~ece wo'bec nawalu za- poważny zlbvt łódzk:ch towarów cen na s:rert:R' l?T'zedtln'VQJtów POW- cia. które rezultatu nIe orzvnjo- plen~ 00 straJku. bedzł~ to ~ 
1I6wień.lPOleoszvla sie koniun!ktu włóklenniczvch. je<łnakie 'Doważ- sz,e~~!rO UZV1<:la. k . tr słv. PrzedstawIciel l.wlaz·ku włazu1ace dla rwólu pracownł-
'a dowodzi fakt, iż ,n:elktórzv na przeszkoda w teJ mierze jest ~:o bo .~a rYł1h ~ we'W'l1e • z wskazał InsDektorow: na uchwa- kńw. 
~rzelJllvslowcv zaproponowali ro- broak n d e z b e d 1\1 e g () trakta:- =om c~ulood~~a(\~ą~e:~ leo orzvfetą przez os:r6lne zr.-bra- Na zarz'll't ze strony Jedne~o 
jotnikOJTl oracę w godzinach nad tu hand1owell!O z Greqja. To tez sztom odtr1Oś~~ch aJf'tyłlrul.-l v żr0 me. która mówcy. iż staTV zarzad. z~o-
tatowych. lecz robotnicy ci nie 'P'rzcdstawioie!le 'Orzemy'stu wIć- dlłach ich l1aJbVc'i:a. OW w ttzewlduie bezro·bocle. 2dvbv dv dziwszv sle na zwalorvzowan,ie 
Ll!'odziłi sie na to ze względu na kiennicze~{} w Łodzi zwróci'li Sle 'Zachodiza też' wyopadlk:! ni'"ll- rekcja nfe ustaoita 7. 7.~I'morwa:ne- 'pensji. nonoslć winien ndonow'e-
~'ielk,ą f1<>.ść be~robotnvch. kt6- d{) czvntl'i'ków. mlarodajnv~h w W'ZIg'lędlnioClTlioa w kaJ!ikulac;i pr;e- gO s~arrrow·lSka. d~ialność za obecnie n1~ki. Wy .. 
'lV mos:ra znald.t ;prace 'Pt'zv soraw(e orZVS10leszema teJ nle- mV1S1'owej obn&ienia cen wegla ro-. PrzedstawIcel tramwalarzv TrI'ar stawek. dal odnow'ed7; hv-
~W<Y\V3IdJzenftu nOWYCh z,lTllan. zbednet ich zdaniem. sor~wv. bociznv r 't p 'ozV1f1I!1'i1k6w od~rv- orosił insoektora pracy. hv oo,d· I" prezes. stwierdza1ac, iż b. za~ 
tacznie z większem ofV'w1el1tlem Handel 'hurtowy jednakze. Jak \\"aiarCych dtCC'vdującą' ,rolę w' 1.0- jał sie m1sP zlikwidowania zatar- nad zwIązku z dvrek>cj,a K. E. Ł. 

dlowcm da.Je sie zauważyć nas informują sfery kuoieckie. po sztacltprodulkrei1. 2U. W odoow edzi inspektor Wo.it żadnej umowy nie ood1>isl wat 
\\'Zrost cen towarów. .p.rzeważ.. wraca do not1!l1alnvC'h stosunków UttfZymywaJ11ne cen na WV'SOkim 'klewjcz oświadczv!. że noroZ1l- która na ostatniem z dane{!n 0-
ie wełnianvd1. tak ka'D'lg'arn6w ł oorzoowojennvch. Weksle sa POOiomie .prz.etz handlu.ia,cveh. p.o- mie ~le z in!\lOektorem Wvrzv- kresu posiedzeń oostanowiła wv 

owvClh letmch, on snowodo IPrzvnrtowane bez licz.e~la zbyt mimo 1Jll0000oŚoCli nabvwatf11a towa- kowskim. którv dotychczas takie placać nracown'kom pensie zwa_ 
ne leost nietv1'kf> bOlPvtem. Ple wysokIch D'f'·ocent6w. NIe k1.l'J)uJe rów pO z.nQI7)()1t1e,j cen;e u piTOdUCC'l- za tarR' i załatw·al. oocze,m u..c;'ta- lorvzowane wedlug wysługi lat 
ostem cen wełny na ~u się jut także na zaloas. czyli na tów. oraz prz,ez prooucen'tów n:j~- luna zostanie wsoólna konferen- ·l)Tzedwoiennvch. 

atowVlm. pasek. lecz dla Istotnel ootrzebv. uwzględrniającvch fa/kltvcznego o!>. cia. PracownIcy wInnI otrZymyWać 
Ruch w iprzemy§le wefnJanvm Ruch nrz()j~wlatecznv tuż się 'niioolia kos7JtoÓw TJlTooUikcii. m1tSol i6" taka orocent do obecnych SWVdl 
staplł na skutek dostaw lCiia ar- roz.'OO'Cza·l w całeJ nelnt W dzia- być zwa·IOza!1e z C<lJlą stanow;:-l,oś W dm'llu ~ stara- poborów. aby ty~odnlowv zaro-
• wzmotoneto OOlPvtu na kon- le manufa'kturv oanuie W1etki Idą tern slmtecztf1Qej. ilŻ wv·krvwa- niem komisjI zwiazków zawodo- bek oSła. ~·ną.r wysokość w .0. rzV" 

damska ł dość żvw~o ruch w 90fzedażv detalaczne.i. W Iloie i S'twierdłz·etf11·e pr7ejaw~'" I Chi wvch odbvlo sie zebranie na te- bHżeniu 86 mill~}onów marek ce· 
do Galicji WscbodnieJ. ŁodZti ma:ia P01Jvt katm'arnv. Po.- .wy sta~Q się d!Zliś W(lbec SltabilJ::ta- rvtorjum remlzv tramwaJowe' lem Jednak trtrzvmania w zw'az-

,przomvśłle bawełmanvm łódz- IOvt również maia szewioty dam- cn man-ik1 wra' '\V,:oncm wszystkich oracowników ko'lel 1.\- ku ie<łności oracownlcv z~odzić 
kim 'Drzesilenie prooukcvine. sk'e. Tendencja na towarY wel- W zwią.zd<1U z t.>em odd!zi.'alł wal'k~ I lektrvczno-t6dzkich się musza na ten orocent. takI 
trwaince od d~uższeg() czasu. do- n-iane mocna. z l'iIC'hwą J)l"ZV komilS'cłoniaóe rzad.ul P. pllecki. oorzewooniczacy K. zwaz.ek zdoła od dyrekcji uzy-
znaro pewnei ttl1ti, wobec 'W"V- W :haoo1u n;ćmi obroty osla- wvdal! polocoode p-odwładll1Y1m or- Z R. P. T. zdał sorawozdanle skać. 
czennan'a zaoosu. I bly. Skóry. 1T'~0 sta·bvch obro- ganom.. by bacznie CZUW3JlV. nad zt'hranvm z oertraktacii z dvrek- W rezulJtacle zebranI z~()IdzU! 

Tkalnie w łódzkim obetJro nie, tów. pOd'roiałv ze względu na ~yood:ośc.:a cen ł eu1ergilOz,me tf:- cla K. E. t. oraz zaJkomun.kowal się na rezolucje nastepu)acej tre-
ma.ia dostatecznego zbytu dla skok cen zagramlCa. (D) pi,ly hcltwę. oolPowiedź teiżc. ści: 
swych wyrobów ł walczą z bra- Dvrekcja. zwatorvzowawszv ,.Zebraati prrarOOwmky K.E.Ł. wy .. 

Kary na lichwiarzy. pensie w stosunku do zarohków rai.ają vO<tmm ufnOOd zarządlr)w& 
Dwa bankrućtwa. W dml'll worora;szym sad nad nrz.edwoiennvch na żadne uste'O- swemu. oraz wolna reke' w sora-

(b) WydtzJ!tlIł hand'lowv sądu 0-
kre~mve~ w Łod.z.i o~osi~ upa
dłość Symche Ro1.J<opf{)W'j i Dawi
dO'wlj RecMowi. oznaczając J>()C7.ą 
tClk urad1tośd na d1.ień 22 uudn:a 
1923 !'. 

Obu UpOOlłydł kupców osad'Zo- liohwJi8ll"Zarni. rozważaJ sp:,a'We lnl stwa Iść nie może. WBe oertraktacJi z dyrekcja oraz 
no W a1T"eSZlO:e diJ.a dJl1l'ż,'!lIi1kćw. a ,ku osób. ()SrkaJT'Wnych Q lkhwe. Z:JcJ~nJe J)Odwyiki 82 D1'OC. dv- Z:R'odzen1a sie na bezwz~lędnv 
sedlzią 'komLsaJrzem tej UJPad~I}Śo:.i ?1me.an1n z'OStmtN: AJOna ~łoha. rekcja K. E. L. katet!Wycznle od-l strajk. ~,i1e ,Dostanowi to zarzad 
sad wmą,al1O'W'a1ł sędzieg-o handl!r WllZIf/'~ 11. z'a sprzedaż wc~la po !rZuciła zwIazku (D) 
wego Hariman-Jru!'eckileJro. lrorato- nadmL~nnycl1 oe'nach na 55 t.~()Ity:h . I . , 

rem zaś adw. OS1~, _ ~:'2~C: ~~!:t ~~kaZ~ Przed wyborami do kasy chorych. 
Wiadomości z elektrownI wygórowanyclI OerJoch ska7.a.'1Y 

. oostaJI na 330 zło()Jtvoh: Obto Gram~. Platforma wy!Jorcza okr~gowej komisji związk6w 
Od d"Y're'ktora ł6dlzkUej t'lłektl"ow) Z powyższego widać, że e1ek- z.arn. przy uL DolneJ nr. 17. za 

ni P. itrJi Oola dowiadujemy Slę, trownia łód'Ztka pierWS7..a we~lla sJXI"zroaw<!ft1·j!e mięsa 00 naodl!l1ner- . zawodowych. . 
;~ elet.'<trown;m pOCZa~v od t-~o I na. dlrogę obrtIi1ŻaJn,ra kOSZ',ów ener- nvch re.loch ska'laJllY ZOSlt~ na W związku z wvborami rady W skład kandydatów, WV'sta. 
arwiertn·i:a wlJ)rowadza. zniżoną tan gdi elekttrycz.nej. 275 :2J!~Y'C'~ glf~Y\VlIlY, Stalnr.sola"~ kasy chorych llS'tanowiona zosta winnych orzez kom. ww. wejda 
fe; ulsrowa za. 1)I'acę OOOla. 00 .,ie_ Jalk s~ i!tlformuj.emy, dalszyan MfUC~ K:illińS!kl~ 40. za S1f)I1'1Zedaż fa tfatforma komitetu WV'borcze- przedstawic:ele zw. zaw, wszvst 
wą,tplffwile barrd!zo ~hyh~e etrupem na teJ d.rodze jest tJU"OJek.t wędn~1!1 00 wwórowa'l1VoC'h cena,-:h go() O. K. Z. Z. (ltista nrr, 6). k!ch gałęz.i ortelJllvs-tu. włók.niarz 
J)!!'Z'Vlię:te będwie przez wzel!11vsl t W1J)Il"O'Wadtzenia speciaJI"yoh umów na 550 1Jt'QItyrJh. WaJIlda JaJtllus.zk!e- W d' któ uk' s: : metalowiec. pietk:arz. krawiec. 
pozwoli lila 1ll"llch<llt1itenfe ttiekt1- d1a wiclkich odbiorców: cedem mOl~?Z' ~-go. Si:~ia 18. za SPlrze. - dniac~ ::;l{i:szvch~ ko~Z.ifet ~; szewc. służba domowa. urzęd
IY<:h \VłaII'SZItaJtów IJ)t'8CY :'3: dw:e Ż'li'Wego doorosowtWI1i~ sie do wa- 'UfalZ mIęsa 1 W~·.1I1 PO cenach \\:v- borczy zaznacza że zobl źa sie nik i" tra1I11waiarz. oracownik biu-
1Z1l11atf1y,f '\\o"Otlyn,i!e na Zltt1!rI!1emen:e nllI1B<6w ilronarurowa'flłua z PfYwM- górowanych - na 1100 złotvch d ' . ' któ . k' ć rowy I' I'nte·lektualnv - WSZYSCy 
~I()śoi bezroOOtrnVClh. . n"" . mI' z wtasn"-h fa- g:rzVW1l1Y. oofłos:zenJie W'Vll'oku -.., 2 zlen. w rvrn, sle s: onczv 

Niez.atleżnie'od. tego na mites:ąc ~~~ek.trownL 3'" l6drz.kfCih mtS'l11aoh l WYWieszenie maią rzadv urzednaczo-b urokra- znajda s'Wvch rzeczników w kan 
maJrzec nastamta pewna. acz 1"J1~ • • • w'YlTQku PlI'zed sktte:pem Jatf1usz.kie- ty~zne ~ kaSIe chorych m. Ło- dvdatach. 
lMIaczna. alli'żlka tarryły na prąd., '. . wicz'()Jwej na ~z.eciag dlW1\l1Cih t y- dZI. dz:e~ ,w którym klasa .robot- Idac do wyoor6w, stawLamv 
rom,imOo re w ub1egłym miesiącu Na ~w srtosu obowią~1ru 'I1i<e '00 godlni. (Pap.) n~cza UJm1e w swe ręce kerow: sobie jako cele główne: 
nie byJo z.nilżki rooocfmv. aJl11i su- ~1, gilusi • ~QtCy. elek- • - - I n:ct~() SDr3 wami kasy chorvc~: 1) Abv członkamml rady i za-
rowców. za wYją'ldem b3!rd'ZO n~ .I~Wtf1ij łód7.'lóel. ,S11bS! ,rvlbulac alk: (Ib) Wile1klile zaill1wesowantj1e WY b~dzde mosr~a uSI~nać te brak1 I rzadu kasy chorych byli tV'łko 
2!l1acznego ootaJnd<ema weg;Ia f to ~e ~aI11~ PoIIS11negoo w pokaźnej woła-l w mtejosz~h kolaob rze~;~ nledolJl1.aR'an.a.· ktore tyle słusz- przedstawiciele klasy robotni-
dOlf)ilelT'o od 20 mall"ca r. b. ,aOŚCl tvsl~ IS1Ztuk. czvch proces l)t"Zooiwtko 17 rzeź- nvch. skaTg wyworały wśród ro- cze.i. iako bez;oośroon:io zai,nteTe-

GOOll1ym podlkJreśJenia jest fa,'kt. eł~Jla i.ń.rtlzllm SI.1bg1{~ nikom w Toruniu. krtór.zv oslkari.e notmków, Od składu rady kas v sowaneJ w sprawie kasy. Przed-
it -od N~ Raku jest to ,jui dm walfa 'PI"ZY ~tnl(')lC:reStf1em ca~?'WI- nli bY'li Q ZItt10we w oolu oodlbi'./oania chorvc,h. od dele~at6w. którv~h S'tawiciele kaoltalistów winnd być 
gie ooni2etnie cen elektrvcZ1l1~c~. tern pd~:u 500 szt'llk akoJl. - cen na rni.eso i wedHny i robiera.- mho.tn·cy poŚ'lą d? rady. bedz'le wyłączeni. 

Dla poróW'TIa'l1~a lJ)Otda'.iemv talT'V- 1k.3JSa T>OZyoztk'Owo - OS'Lczedlno~: nIe 'I1aodmierrnvch cen, zalezafa cała dztałalność kaSY 2) Abv o'Olaty na rzecz kasv 
fe oboMazująca w Łodzi"~ 'W War C10W~ J)rClCOv.:'"ikrn ełle'ktrowm Na rozprawę wyj.e~ha,r w cha- chorych w pr~vszłośc.t. . chorvch oonosi~i wvtacżnie 'Ora-
~zawfe: ł6dlz.kl:el rr6wmteŻ. 'PrzY n'lłlty~b.ttnta- rakterzeOl~arżycitCla z Łoctzi klc- W OOCZUC'IU swe.1 od'POwle- c()dawcy. S!dvż o,ołaty na wvoa-

1924 Ł6d't Wan~wa sro~em caI1:kOW~lt~ .oo!k.rVlCI;U 100 roW'T1~ odtdrzti.aJ!u w13.1lkI z Iichwl\ dr. dz·alnoścl. w ohliczu ~lasv ooracu dek cborobv oTacownJków oo~ 
Stycz. maltlto 1.300.000 1.44~:100 la~Jr. ~ z:arrz.~d.l prac~~,''Cv ~h Grabowskti.. omz kLlku meźnłikó·.v, Jacej m.. Łodzi. w DOCZUCIu waż- win,nv obclaivć kao:talist6w. 

s1la 500.000 686.000 eklttr0Wll11 ~J()lI.T15~1Ie z w~as,"V'~, ialko etkSlOOrtów. ności snrawv kasy chorych. oar- 3) Ubeznieczen:e bezrobotnvch 
Mrur.z. świlCltfJto 1.1.';0.000 1.441i,OOO środlków. taarotez 'PT:V, WYdało'l'!:J Do 9f)Ira.W'V powOłano okolro 100 tie socia1istvczf1e w imie solidar- na wvoadek chorohv 11lob śmi.ercl 

silła 432.000 686000 pomocv kasy elekttrown'1 400 akr:ll. śwLadlków talk re surOO'V Oskarle-I nośc! klasv robotnicze! zrzekły na równi z DTacuiacvmd. 
pr6cz ł~ 'W WlaJI'SZawłe istnieje J tak w S'Zlla>Jhe"1nvm dlzielle W'::T'M mG . .mk i ooronv. s:e wystawienia własT1v~h list. 4) Podnles:enie zaJDomóz cho~ 
stalfa opla' a, ~ąwszv ?Cl ~ mHi~ -""acv ue ~'kalTb~ - ~OW':1:.cv Z .eksm:rrtów rze-m'iIków jedy.n!e. · rorzekazulac wvborv carkowicłeł rvm ro()botnikom i pracownikom 
na 8:19 l'V'S. mIles. (dla na.m1l1111ejc;.7..eJ ptOISz~z.e~nY'Ch 11!1'StvtuC~1 stamą1.~·- d'Wa:! POD1lCr·alij oskarlen,ite. nod- klasowvm zwiazko1I11 l.awodo- do 100 Drn-c. Ich zarobku. 
łnSl~a,l:acjli 3 - 5 ~poe<k~ a.1Ż don 42 :7"17 do ho"!()fl" ,; mety <;tUru,~\ia sie czas. gdy mm. &mlra[i sie wvdo-! wvm. które wYS'teouJa do wVbo-1 6) Przedlłużoo·i:e okr~ 1)I'3'Wa 
~lb;m6w m:att'ek n,iezal11etl.1ue od zu Jed)n, dlrug'lJC'h pr,z.~ąć. byĆ z ma,tni swvoe:h t0;var.zvszvl rów z W'J~sna lis~ kandvdató~, d~ za'PO~Óg ~la 'Oołozndc l 00-
tyCIa. nastkaJr'ZV, Dr. Grabowski poruszV?1 ProletarIat powlInlen bacznIe wlekszen'a ŚWIadczeń dla matek 

Tk l • W-d ". • f kt " ttend:encY'rt1e Zeł7A1runila ekspertów 11 stać na stratv wszvstkicb swv~h karmiacych. a Dla" l zeWSllleT manu a ury W51kruzvwa~ na kalllmlao.ie. wedtus:r zdobyczy pO'Ptvcznvch ł elkono- 7) PodwyŻszenie zas!.lku 00-

ruszyła której rzein'ilCV 1J3IraJbia'l'i do 12 pro micznvch. 1!dvż stale są one ze grzebowesro. 
• ceni od. sum obrotowych. I strony reakcii zal:!rożone. Kas'e 8) Zniesienie systemu biuro-

('b) Po klltk'1.tdruowvm zastoi1t'lodZeWS'kiei manufaktury·, Sad tl'be umaił zmowy miedzy o- chorych S!rozi stale nielbez,ole- kr,atvczne~o. utrudniającego f O-
sllowodowanvm orzez zata~ na Pabrvka iest czynna 6 dni w Slkarioo ym i, lecz za ootMeranie c7.eństwo. 'Powstają D'Toiektv boŁnlkom leczenie sIę w kasie 
tle nrac. w dnju wczoraJszvrn u· tvgod.niu orzy jednej ~mlanie, nadrnriermlYdh oen ska:zal 'W'SZvst- uszczuplenia lei dzdałalnośct • ro7.- chorych. SzV1bka i skuteczna DO-
·ruchomdona została tkałn4a .. W·- kich na ik.rure wireoz:ile'l1'la ~ gtTzyw.nv. bicia na drobne kasy I t. P .. woro moc chorvm. 

Zawiadomienie. 
Podajemy do wia.domości Sz. K., te nadeszła w wielkim 

WIIvborze do naszego składu na nadchodzące świ~ta 

Mąka alllerykańska ":rs~:,~· 

Petardy wielkanocne 
nIe będą straszyłY ludzi 

wadzenie których VI tvocie zmniei 9) Równoum-arwnloo1e jezv'kC)
szyć maja zdolność kasy do u- we dla wS'zystlkioh ozłott-k&w 
clzle1ania wvda.lnei pomocy człon kaSY chorrych. 
kom i SDowodować stooniowv 10) Budowa własnych szDital!. 
iej zanik. u7ldrowisk l t D. Wydatna o'Oie-

(b) Wydzi.aJł z:drowtil3 publllCZne- Akcja wyborcza jest jedna z ka nad uzdTowle6cami. 
2'00. rnatjąc na Cte'l'Il' z.aroewo'ienie SI'O cześci ()t2'ó1neJ wal·ki :u strolnv , • . 
'k<>óui łJ,e:zlPIieczenS'twa ludrnoocl. za nroletarjatu o ostateczne zwv- J~k Sle z O. k. Z. z. dOWIaduJe-
boo1l1u1 sporze.cmwaĆ i n:ab't»łać .chlll ciestwo. a zatem obowiazłk1em my. k·omitet wyborczy klaso- . . śledZI-e "Maties-PocztoW!!"ł szkockie, 'r ..... """*,,,oC'·"'\V'tT. ~ sfairOte. nA- do d-rtia wszystkich klasowo uświadom·().. wvch zwiazk6w zawodow'V'ch 

I J'armuckie, norweskie, J'ak równiet Włł VVL:aJ.:l'V. I ..,... 4 maja T. b. nvch rohotnikÓw jest skuoić s'e I zwr6cił się do zamleis~owvch od 
Inne towa17 kolonialne. Strzedai w t'Ym czaste jeSlt do- pod sztandarem kom. wyb. klas.) d!.iarów o. k, ~. z. w Rudzie Pa .. 

Wazysł.ko po oenaoh dostępnyoh. Z'W1Oitona tVIIGto w ootekach za re-- zwdazków .zawodowvch, którv bJanlck,iej,Zglerzu. AlelksandrO-
D H dl ooPtamI ~, ktb ~ w·łu- zastal utworzonv Orzez wszvst- wie f Konstantvnowte z nrośba o 

om an OWf ,rogOOf\1ym za każóore:7n\VYtn POd kie kl.asowe zwiazkl zawodowe. t1.fzadza·nle 'Ilnlec6w m-techvvbor-

J Degenszta,-n l- S~ka I;l:Sen1 odhio,l'C'Y. że środek ten' bę- kt6r~ . stpJe. i \yvirwale bron'a ca.· c~~eh do ratd,v kasv choncll 
• WiIe· U;ŻyIty ił'rikO 00 oeIów ieczm.. loksztafm tnteresów klasv robot. tprzez -te oddzJ3!łv w kafd.a _~e-

ltaa7 .. er," .. .a1CW. dzJc10 at do 4aia ~ •• (aJ 
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Nad czem radzić będą jutro panowie rada? Dzisiejsza pogoda. 
Komunikat patistwowego btstytutu 

Następne posledz~le rady mieJskIej ' fi. MJbsydjum lIa l6cłzkłC!d orld~ meteorologtcznego. 
O<!be<hie się w czwartek, d.nła 3 kwle- fIIhlllrmonloz.neJ; 
tnia 1924 r .. o godz. 19 I pÓr ttlmktual- I 7. statułll hmda~ stypendJal4tel In. Prawdopodobny prub~ rococły w 
nie w sali posle<lzeń rady mlelsk.leJ przy Łodzi przy sz1<ole morskIeł w Tczewie. dniu dzbJeJszyID. 
ul Pomorskiej nr. 16. I V. Odpowiedz magl~tratu na liBten)e- TempeoralliUra 2'Jl'3Ila w ~h od ze 
Porządek dzieony przewłduje: laci~ frakcJI chrz. dem. o nadmlernem ra do pięolru (plus). 
l , Komunikaty. obcią!eM! bud!ełil: mfeJsJdelto wyda.t- Pochmurno. mIeJsamI łt1Ita. sf.a.be wra-
n. Wyhór kandVtłatów "' c:zł011lc6w karni persondnymI. tey SokaJ.De. 

' .. • ' .,I~ :;'" . .... lF .. lJt. .; "" ~~ .:~;~. 

Zarząd Tawarz,ltwa "By kur ChDliml1 i Komitlt .. Uz4rr,.,is~ 
Wfr.!a, .. ul~lelllz1m Iwole na!.erdeclol.'8ae .... /,ółeallol. l oOulu"anle 
rodzl"'e po nleodhłowllue! l flner1~oz",\nle zm,rlel 

b. p. Helenie z Szulzyngeró\ll blnszYCOwB) 
",srOłzalot)'elt1ee l długoletoleJ nieocenIonej ozłonlrini Kumltetn .,Uzdro
wieka". 

CuM Jet Dletapomnlauef pamlęol. ~103-1 

-

komisJi S'la.CUflkOWYch do spraw I'odat-j VI. Sprawozdania komłsll radzleoklch 
ku majątkowego (po 30 dla każdero z .) komlsll do spraw oiól;nyclt w przed , .......................... . 
3 urzedów skaroowY'l",h) z pośrc'ld piat- I mloelo: W cXslu dzIsiejszym ocl Itodz. 10 .a- I DaJszv dąS[ UcvtacJl. 

W czwartek. dn, 3 kwietnIa r b, Jako W rocznicę 'mlerel 
nl,ków, zamleszkuJl\cyeh w obreble da- t t. us.talenta ,od~n otwlera.nla ł nmy- na odbywaĆ słę bodzie w dalszym cła-
nego urzędu skarboweio. ka.nla sklepów I zakładllw w m. todzl, tu nJeukończOll1a WCZ01'aJ lłcytacla ru-I 

TlI. Sprawa prot"l~tu przec1\Vko m. ref. r. RapalSikł; chomOOcI po b. 1'. MaksymIljanie Gold. 
b. p. Henryka Poznańskiego 

&lonemu d<> sejmu wnlQskowl o znleSie-1 2. zezw()lenla w "rodze wyjątku w federze w dOOl\J JeJtl) przy ul. Plw
n1e o~alllezed wywozowych na zbote. roku 1924 na budowę nowych wzgł. nad kowskleJ 77. 

odbędZIe 81ę o godz 11 I pół rano W 5\'"M, Domu Starców fund, 
mnli. Kon~złalóW naboieA.two łałobne. na które zaprasza 
krewnych. przyjaciół Wlurłego oraz cZłonków Łódzk. Żyd, Tou'. OpIeki 

TV. SprawozdaatJa komt"lojl radzAec- budow~ 1sł!rtf.edąGych domów fronto-
kIch:. lwych. Ictńrych proJekt(\wana wysokość D "lii-leli· en-l B parko" tli 

nall Starcami. ZARZ.J\D. • _____ ~1Ii 
\. • • • ~ .;: '. - : • t . ' .~ •• '. .', :., 

:lo) KomIsJI l)raey w SJ)r3w4e datsv.1 przekrncu szerokość ulicy przy któręJ 'l .. 
pomnev dla beuooołllyelt w m. ŁodTJ. '" one polotone; miejskich. Kryminalistyka i wypadki Pożar dOllUl mJeszkalnetro. 
ref r. %uhert. ,I a. J)r!ZYfecla w drOOize ~ny od - (b) Po przejściu JKlClUU osobowego 
'-) K f II do 6.1 h ed to k k Na osrolj:nl;em """'iledozetni'll de te-
'1 om s". sPraw ogu 11yC w prz wa.rzystwa mUZćtNt1 nal\l I t Sl-tu 4 na''''''''' -o-- w todzl, pełnJący sruthe kolejarz un, 

m,io::rie oddl3Jll~a !ódtzk. oddz. polsk. CZCl1'- własno~ emln~ mle,~klel Ł6dt carelto g'aJCji wvdlzirallu ~POdI3/l'lC.z~o -:- wa!ył nIedaleko Andrzejowa leżąCego 
wonel:O krzy ta placu mlelsk,lego pod Dozmtałego po lIkwldacJJ tegoż tlOwa- rozrna,~rvwamo STmt'We oowloerlen:a SamobóJstwo. czy zbrodnia.. tor k I I~ i 
budowę Sl7Jl)ltala dla zrut~h. ref. r'f r:lystwa mah,ttu: THlI~U im. S:'en:l<i1ewllC'Za.. Przy o- (b) Funkclona<l'jusze poilc.ll w Kon- na łzeb o ekw, ~ Ime CZYU1ę, dalą· 
k K .&_1. twalT"CiIu ofert na sru'Ov z.elame do cego s a e zna yc a. 
~ aczY"'\J\I: 4. przYfeota na nzęcz rmłny rme}sldeł ośw' I . I ~ kh stantynowie wyd<>by1t z rzeki Ner tItU-j Jak slo okazało byt to Wa.lemy 
e) KomIS!: skar:bowo - ~eI W

1 
VAt od towarzystwa dordnej pomocy mej:~h'las~~erdzon:gO ~ar ~ pa m(Y.'czyeny. Szcze!nlak. dozore~ koleJOWY ze stad.l 

przedmloclc;. lebr&kleJ daroW'imt~t w J)06tael nleru- WrL~ledem cen.. pOd uwa~e m()~a Z dokumentów, maJ.ezloaych przy to- ŁćcU.J<al!&ka,kt6remu poolag obd~ 
1. nabycia przez gmt"o mfeJsk~ Ud't chomoścl I ruchom<>~ rzeczono}to to- być brane tvllk.o ~ tlm'lV. m:amowi- pleleu okazało si" Iż test nLm Józef Wł- IOb!oe oog1 powyżej kobm, 0It'aZ zad!ad t : ~:Itl~'tu z mal,ta ChoJny, ref'l warzystwa. cioe: .. Wncltzewsfka manufak ura", ; tosl~wskl, lat 60, um. w ŁodzI przy . ka lDnYch un. 
.• . b) komIsJi *ubnwo~etow"'" w I Cw:tI'i.'11';'łki" oraz Rudlzlkj" Ode ul. ~leWf)eJ 2. ZwłokI zabeZPieczono do O wypadku uwladomlooo stacJo ko-

2. podw)"ts:zenla wysokoAd o"rat u -J ," .' ... Jści r dz do I k sklch 
h 'Iadczetlfa urzedu ,nzJemez~lto dla I przedmIocie: gaJCJa ~h:va~:a O&tatccme_.t. rOl- , ze a was. wo- e ar. leJow. lIlIeszczęśliwego przewlez!on<: 
,praw najmu, r. Turski; J. ustalenia li: dniem l kwietnIa 11)24 r. strzy~m~'CIIe 'l\'UlI'!ł~ ";Zlll\a'7.aĆ pOCiągIem na stacJ~ Łćdt-fabrycwą. 2 

3. ustalenIa we frankach złotych (1)łat we fral1'kach 7.łotych oJ)la,t za śwladcze- ik':r.nr.1s1! fa.ch<YWel, ZłOlZlQl11€11 z p, la ~ Dwa wuOrtv sIana w podągu I1I3stęJ)J1.le d<> szpitala Powańs,kIcb. 
nla U'l'ZęOO cywilnero; Inltka BedJl1l3JN:'Zvka.. Z f)rZedlS,tawI- ł 

1N św4adczenla bIura kIIlu stałej lud- t dela wY'dtzila.ht budl()wlI1rlOtwa O- SD OIIteły. 
IlOŚCI; a. lew~ 5'Zpltałom tpry'Wa'tnym I··W . S) ci 

4. słahriu c> ~ na nJlCZ k~ ,t *kUa na 1'ObIer •• npłat)' za ... r31Z anż. agne.ra I Inż .• 7.Uberta. ze(bs~:: ~w:~MJe= Komunikaty. 
m, Łodzi za W}'1Włietlł ml"'zh4 .. ho· 'łyd. sd operacy,",. materiał"" OP'- se · k · k()ło Pabjanlc kł~y d)'lłftI. w,doby .. a- • 
telach, pensjonatach, ookolach ameblo-

l 
trunkowych. 1IIM'k~ 1 ł. p.: anowIs O 11 ra18U1t11- lące się ~ Z-ch warOlIów. Po utrzyma- Z dniem 1 kwietnIa 1924 roku 

wan).-ch, aoclerow~h I rt)l;podach dła 3. llelbyda od p. Teoma Abrama Tu- kó\V handlowych- nlu pOCIągu okazaro się, te :r; DiewIado- I Polska Agencja Prasowa p0'Yie. 
przyJez~ych. ref. r. "'edler: Rtllwlda placu, położoneg" mIędzy ul. mel przyczyny w}'buchł Dohr w obu rzyła wyłączne ~astępstwo dZIału 

S. statutu o podatku mlelsklm od 1tU- . Prezydenta o. Narut<>włcza, ~~rad~w~, yv 1:W'ią'Z'~ t.e sl>rarwoz.dan!oem I waltonach z slalllem I srom. dla Łodzi • . rek,lam w łódzk1ch wozach tran:', 
bllcznyeh zabaw, rozrywek I wldowls.k Tramwa)owl\ I terenem połsldeh ~ł z tl",f()rma.cvme~<> zcbrani.<a. c~lon- Za.lanno-waJIo natychmiut slnt ~ I walo.wych K. E. Ł. - A g e n c II 
I)oblcranyeh Da rzect kul' m. t..odzl; I paAstwowych. 'k6w zW'ia7.dru ~. hamYowvch, wa z toctzJ I Pab]anic. lecz do Ich prZy Wy~awniczo - Re~lamowei •• !lW· 

--

SOBOTA 
_ ..... ___ .............. 5 kwlBtnla'19Z4 r.I __ ...;.;.. _____ _ 

DRA TDRlUM Haydna 
"STWORZENIE SWIATA" 

UdZlal bior.. Ruth Rene. Mo Rudlnow I E. Zaludkow.1U. 
chór młeuany Tuw •• Hazomir" oraz Urkiestra FllhllrtnonJI ŁódZkIeJ. 

Poc ... tek egod •• 8.1a wlecz. 
, Bilet)' w kasie fllharmonji. 

któ~ IJokaullo ~ we W'Cror~j30~ej bycia oba wuony wraz z ładunkIem ZWiązku Jn-:va!Jdó\/ .~olenny~h 
f)r3s'e I~!'lklet. z3Jr7.ad WV1Il11en'o-I spłonęły. Władu pOliCyjne ~czeły ~zeczypospoh!eJ Pc.lskleJ, OddZIał 
ne1ro zW1l~l'lro proSi ll'3IS o zazna- W tos sprawie śłe~wo w Łodzi. Gdanska 57. 
czesn,;e. że iadtmt re:wh.l<:ia Die zo- • Zarząd Puls!(IEI AgencJI 
sta1fa przeg'·I'O'-'Ow3'T1a. me 1T1#~'a 3067 -1 Prasolllo-lłeklam01ll8}. 
wiec tnY'Ska~ wtfękSZOŚ'Ci g'r{)S~w. Pod kołamI pociap. 
te1TlbM-d:zieł, it n,:'komu z U<:.ze~trH- (b) W Za:lerzu lobtor domu nr. 12 Z d St H dr 6 P l 4<ó 1>" b ł ~ć arzą ow an owc w o· 

.w re ra~'!u "'le Zlnooa ,~(l tres I'rzy ul. CzerwOlllej wYSYl'ał popiół na. k' h podal'e do' W1' adomości człon, • 
tej rezonliC.tl. którą t>odat P,A,P.:. I s JC 
pewi«t osobnik t!'Sitfll(iacv seanta- przyle.g34ące do d.oma łatwopalne ma- ków, te dalszy ciąg 
wwać ori.,n',ie pu1>I~c.zma. I terJaly. OgÓlnego 

Je<itn<>eześn.:e zarzaod zw\az.\m\ Wybuchł tKltat'. 1ct61'Y ~ bfJ"S'lraw1cz- R g Z b • 
~reśla. iż zwlą.rok nalei.v . do ną szybkoścl~ objął cały dom 1 wszelkł (' oc.zn,e o. e r~nla 
b.olru wvborczego zrzeszen Dr.t- ratUlUek obzał ~ę spótnlony odbędt:Je SIę w pIątek, a 4-gc 
<:owniczyoh i wszelkie p.rzvlete • b. m " o godz. 8-ej wiecz. w lo, 
wobec t~o bloku roOOwiaza:ll'a Nim przyjecłw.1a StTat ogniowa, spło- l kalu własnym, Piotrkowska 108, 
.{QJadn,je wYkona. 11l~1 cały dom i ki~kudzleslęclu lokato-. Ubecność wszystkich członków kOł 

rów l)OUl&talo bez dachu Dad głową. I nieczna. 3100-1 
&S 

Tealr "Scala" p.erwszy gościnny występ teatru ,.!~tn,ego" 

~~!~~~:!~ PAN ' NACZELNIK.... . TO 
\II Warsuwie fU: :d~~:t~i: llnłofe]o ferłnera 

A! 
oral calkow lte'~o 
zes(}olu (20 osób) 

Bilety w kaSie teatru od lt r. bez przerwy. -Doroczne Zebranie Dgólne:~~~~a~t:!:i~!~!~~.i~!~ Do sprzedania 
cz.łonków Tow. Gimn. im. Orzeszkowej odbędzie się w lokalu zna~y z dz!ał~m podatkowym, ma 6 S I , 

o S7.kcrltlym (Al. Kościuszki 21) w niedzielę nnla 13 I\wietnia , zamiar. zmlen1ć posadę. Oferty: 
r. b~ o godz. 3 i poł po południu w pierwszym terminie, a w .H. M. 3070-2 
razie n'ep' zybYC l3 niezbędnej ilości członków --- tęgo! dnia pll· d 
o godz. 4 i pól po pol., w drugim terminie bez wz~ltiJu na O S Z U u. U, ę p O S a y 

, no~ przybyłych członków. ObrZ8l1olanln, młody eU4.!rI{ l«Sa111.' talę
~O"'08n'l\ I kore!lpon,lI'neflł (pnIsk, IIlea:. 

Porz2łdek dzienny: rUłł) Ittlr.), orRZ ~"'elkteml Clzynnl'solaml 
l) Wybór przewodniczącegO!, blurfl"'l!ml dObr • obeml1llny. posJuku! .. 

lA ęcl" na .tałe lub na llo,'~lnf Pll!r,,· 

po 350 wrzecion 
(znajdujących sl~ jeszcze w biegu) 

ogółem lub pojedyńc:ro 
zgłoszenia pod lit. F. F. 100 w adm •• Głosu Połskiego·, lH 

2) Odcz tanie protokółu ostatniego Zebrania Ogólnego; I:IzlIrzędne 8wla,lectwa I rtlr"r"ncle. f,,,-

;i) spraw~~da~~::ządU Towarzystwa; :~~:a6U o~~~le~:~ •• ~ t. Z· dM:~~~ bUCh~";~-k;~BI1JOndent'OtalVin18 d3 SOi ze~am!a 
~~ ~~~~~;~r~o/~J~l~~m. -I S Z k a n -I ił szef biura i ki~row~ik fabryki .po-! umeblowanie pokoju sypialneg-o. 

-4' Wybory członków Zarządu na miejsce wylosowanycl1J B szuk~je odpowlednI.eg~ stan~wlska Slitsze szczegóły: Sienkiewi~za 53 
5) Wybór Komisji Rewbyjnej; , w wlę.ksze.m prze~sq!>lOrstwle. ~a I m. 4, l piętro, front, w gorlzinach 
6) Wolne wnioski. ZARZAD. do wyn.ajęcie tądame naJPowatnJejsze referenCJe. 6-7 wieczorem. 3077-1 

• 'ł Oferty pod .. Pierwszorz,clna siła'· ____________ -

Uwadze PP.Kuncd~N i Przom1słowców 
, POLECAMY 

reklam~ W łÓ~ltić~' wozach łram 'Y8!Owych, 

. 
które kursują w dzień i w nocy. dając 
umIeszczającym jaknajleps7e rezultaty 
przy stosunkowo n i s k i c h c e n a ch. 

,Zamówfen:a na reklamy ,tramwajowe przyjmuje W y ,_ C Z n 18 

"Z I W" :/lqenc"a WvBawn\czo-Keklamowa 
Oddział w Łodzi,' 'ulica Gdańska 57 

~1 4-1 

w nowokończą-:ym się domu blisko do .Głosu Pobkiego·. 3082-2 
stacji Kolei Kaliskiej. Wiadomość 
na miejscu, ul. Kowieńska Nr. 10, 
od godz. 2-6 po połud:1iu. 16·1 

Dr, Ulec:l. Gustawa 

Zand -TenBnbaumowa 
I Dla P. Kupców 

Buchalter
korespondent, Cborob" Kobiece l akuszerJa. 

I· w Poznaniu odstępuję mieszkanie 
umrblowane na dobrych warun

l kach, składa iące się z 5 !lokoi I 
wszelkich ubikacji. Wia '1omośł: 
Szosa Pabjamcka, ul. C/asnn 21, 
• Strem-. 3083-2 

SaD\Od~łeln7 

kawaler, ostatnio samodzielnie han
dlujący, ustosunkowany w mieście 

WólczańsKa Nr. 4. 
PrzYJIIIuJe od godz. ;) do 5 popot --cieszący się najlepszą opin ą w _______ ~ 

świecie handlowym I towarzyskim ~A ____ • 

przyjrllle stanowisko szefa biura, FI'rma ,' Chem-ICZlla łub zastępcy szefa firmy • 

Łask. oferty .Olos Polski- .,~b 
.. Stanowisko·' 3068-2 

buchaltftr.~ilanslst3 Sprzedawczyni 
, władallłca językiem niemieckim i 

PO!\zukUie-m ł o;d e ~'o cZluwiel<a, 
Chrz.eścljanina ZIIAlllceg., brantę 
d., biura I ns miasto do odwie
dZlłOla klijent.·ll. PI etw~zot Zl' dna 
'rełe rencje lub '\\1lade,twa ODO
wiązl<uwe. Oferty z warunkami 
do . Rt'ltlamy IJo łi'\klp.j", Warsza., 
\1!A, nI JRSM 10. ~9 'S 

poszukuJe posady. Przyjmie na wy- polskim poszukiwana od zaraz;. 
jazd. Łaskawe oferty do .Głosu· Zgłosić się.; Piotrkowska Nr. 98 ~ : 
pod .50· 60-2 L. OLU(.. 3093 -l '. __ UJII1i11l __ i.illililIIE __ , 



Nr. 9~2_. ___________________________________________ n~t~O~~~P~O~L~S~~~' __________________ ~~ ______ ~ ____________ ~3 __ 

sanacyj e • 
Widmo strajku 

górników W Niemczech i o r~iemczech. 
\VARSZAWA. łTeh,:f od flasz. POLITYKA LUDOWCÓW. łftctórrY' - tak wi'adomo - uchyla-

RZ'ąd o. \Vł~dysła~ 9ra~Skf~-\ prO'wad~ić. łede~. tyl~o. wnłosek: lroresp.) Dowradlliemy sie. te w HANNOW1:R, t kwietnia. Pat. li~.ę dotV'ChC'?tS 04 w~z.elk!ei l.acz 
IW odczuwa. ze czas JUZ najwVZ- sr)(')ł,ka .. 01I1eflo-T ItaJSta Jest za.ka~ą IZYr luku z zatargiem w przemy- p . j k p I ctOSOł z innelru IPCl:rt;:ml! rea,kcyme-

. ć d Ik' t·· 1- . rzemawla ac na On1{reSle ar- . . SZV w".'lrze z pu e a ~ nanls~'l1 nasze~o VCła r>an~twowo. - DO I śle ~6rniczYtn w za,g-tehllU dąb.ro\v- r l d j S ~ d- ' mI. 
"sanacJa skarbu" na ŚWiat Bozy. tycznego, trzeha sle od nel Jak- sklem od d.zis:i:ad ma wY,buchnąć t! u o~e tres~~T1ar\'O ttzasn I Dhrtszą mowe p.~ntO'\Vn wv 
P.erwszym objawem wskazują- naJldia,l'cj til"Zymać. \V1f)łvwv jej i zna strail<. nlał poll.tvke parw. Stresemann' l gł{}Sill le .... der PaJrlrumenta<t"t1v na~T() 
cvm na te zdrową i pożadana ten- czenie maja wszedzie tenden.cie Wobec t~ jednak, te 1I~'p.O~leddzl~ł. tel ~o łro~ 1920 p~ri na'lisów Tl'~elll'ieci}dc.h tLerrd. 1>00. 
dencię .iest wniesie,nie na porza- rozklaclowe. dezorR'anizacvme. wszvsrk!e or!{an1zatCłe robottn!cze la . u ~~ a n,a e a a OPOZVI., I nosząc. te 
dek t1zie,nnv obrad rady ministrów ,.Clrjeno-Piast" marnował oar1d- porozUlmiQ~y sie co do proklamo- ponrc"az łtrjk u?zucla Ónrodo-ltlOczttcłe kTzYwdv nlemlecMcf nbE 
kwe,)tji mn.:ej,srości 11taJrodowyc11. mentarvzm. rZł\,dzac w se,lmie. ni- wama straJku. a talkźe pOll1iewat weR'O w rewo. ucymv!1' w. wczas dy nie bYło tak sIlne. łak obe~nłe. 
Nic. copra wda, w tej sprawie jesz- sz.czv1 oaństwo. mala,c swÓi rz-ad 'ocza Sle Je<!Jnocz~nle ITO'kowania. .pa.rlamfincle nIemIecki":, me o~po Mówca protestowa.ł special~l·e 
cze tl ie zdccydowano. ale w każ- opieralacv S;ę na tej większośc.i istnIeje nild·7, i-cłn. ze stra.f.k ~(\r",('-ZVD wlladal dtrch~wdl I 0ła~)l łudo" el. przecIwko aUa"ckl~' kontroU woJ-
'dV1J11 ra:de postanOwiono przeka- w seimie. w zagłęhi,n d,\broW'Slk"i.em nri.e F".)tZ- ate~o. POWIC z a '-,tresemann, sl(oweJ, 
zać i'l kom:tetowi politycznemu. Tvmczasem 'D. Inwald7.kl. nai- szerzy się l da się szybko .zdj,kwi- s~an~Mmv. po stron 'e. wszech- j:aiko ~Twtf.ac7..a.ja<:e1 honorowti nie-
który ma ze swej stronv wvora- widoczniej wskutetk zbyt p6tne~o oować. nle!"c~w l s~ nam drO;R'le. wsl?D:- miedoemu. 

A. k ik tn . k' dl .. k d 11, • mn 1enla armii' floty mem'ecklcl. ~o\Vra'l.,; (Jf!l re;. e. wmo~ I. ,a. rzą· otwarCIa WIei a Pll e "a ~anacv.1- KATOWTCP. 1 'kwictn~a. (P'\.t> N l' 'k . OSTATNI MONOT 00 LUDEN. 
duo Trzeha mlec nad7.,leJe. ze te rc~o. ze s/lIsznych swoIch soo-.· . asza. po It, .a za<rranlczna o- A 
pralCe przV,g'Otl()I\vaWCze nie b~da strzeżeń wysnuwa n'eslus:me I n ie PołozenIe &ttra~o\V'e w JropallJ'HIL\';h, b~acać sle hedzle w ~ar~zo Oi!'ra- lJORPF o • . 

trwać nazbyt d!ug'o i że z tej mą- lo~iczne wnioski. Powiada Orl. że ~6rnośląs.kitCh doznało T1~ez.naC7.nlej nrczone.m kole możl!~'osct. Na- MONACH:lUM. 1 kW"etnla.(Pnt) 
k i \\'VlP'ltX:ze si.ę iJaki clhle,b. ..oni". ci co przeszkadza ia do c;a- gO po~Otrszen1a, Do donia wC'ZQ1'ai- sza Dolltvk~ nie ma niC ws,pólne- ' Po Ol?'fo-s'Zenl11 W'V'rOkll zabra'ł R'ł.?;S 

\V tvm samV'l11 mniej ' wleceJ naci!. to cały seim. a .. mv". którzy sz,e'!ro s"rnikowalo 16 kOP<1.'lń. T)~iś I!O z ,naC'tflzmt em. Odc
d
7uwa ona I!~n';(),(l~keakt ol?~~cVrrD·U.~'7kc'ztÓr~~I"" llHo~tttal~~'at 

i J--. I' l' l k - ~ . , d : d' racze ws re z 1'0"'0 II wvmu- ty , ~ ty .," "' ' "," '". ~zas..e .u ,aza sle ~~ amac I Ta _anacte nro~ a Z'!l1y -. to rza. ? sbrajk objął og()tem 24 ropalll1itt.. <;Zf'nia na Niemcach rnzhr,()ienia. na \\'o',"a c;t()lpc. Przpworiif1ircza,cv 
kowskle~!'O .. Czasu artvtkul wy- Wf. Grabsklel!'o I onln,la publlc~- P . ' . I l ho.. ~I R_. : N -t . h! l' I b II oświ'adczvl że to nie należy do 
raźnie ze sfer rządowych 'nsoir.>- na.. 'onnerrni SI!{)wfclmi to WSZY$' ko on'~waz na llO ,<;I(.mll '- M'l\ 'U ?onaJ- a' eonie "V \anc erz r('tf1 " . -
'wanv o. t. .• My I oni. któ~v row- 00 z ~rzeStr;'Tlek ' P. In'Wa,td''7lk~eR"~ duje się 58 kOlP<lJlń wę~l{)wY<ch i 3 nort\'ki :.o,noru hi~rnel:;o".. bez 1c{);;.f)eten'~ł1 :sądu. T'JO.n,ewaz r wv-
niclŻ \V'Slkazuk\. że rz<\dO'\\"i już je3" wvni'ka w stosunku do .. Chjeno- ,kO'palnie kruS'Z('uwe. ~bra'Jk o-h ')C-I k!órbelr°

l 
b,el!o z;t~nłlem. t;11;m~v 77.":;'~\V~o~ ~~~,~a o:l!'7~C;~;i~~>.k 

liasno w puule sanacv.inern i że Piasta". autor rozszerza na cały ny na,leży uważać za shby. W ki.l/ nle V" VI z~~'rl)C'1 v, ""w' a!!"1 :O;,"'k'a- nalcż~ S'{le'mw~Ć d~ ~rnk'1!1'atu,.~ 
samo zycie \\'V'nvcha sro na szer- sejm. a w tei Iicz'uie I na lew c~ kit konalrn'iach za~og'i nie m{)~y tYlI t:lÓna'ł<;dwnl e

l 
ł\Srzvwc V <;ze a I} •. (Llld'end~rff 00 o(kzvt~'"''U ~~r~ 

S a lit l·t.(·· ', . m \VI a e tresemann. w pra· . '. • 
Z<I rene PO VC7.nC\. o .,,'lul'eJ sam PIlłs.ze. ze n e ma O"'a 100 lłt'<l1t pnd. ć te sz: v I . . . 'k-u o~\'\"'r:tdtCzvł ze ze "'7{!"edu 113. 
Artyku.ł ten zasłu'f!'uie na bt:ższą tendencli do oowtarzania eksTle- . :e!ro 1n 'piaCY, A. - ~\ ;. ~ot.o\\,()ŚCI do f"o'roszenła <: odznaki l~oT1Orowe, zdnb;ll~e iCI.!'O 

I ohszerniejS1.ił an:tllzę. Niejedno- n"Tl1ent6w .• chiello-oiac:to\Vvch". I!any nIe l.,ła~",'1(.1 s~e do ~cy. Z.l- f a~ lest wlecel fl.~tr'otyzmt! anl- mtmq,.11r. wstydzi S'ie WV'Toku ; " I. 

botnle na tern mieiscu stwierdzi- P. JnwaMozkl oi~ze. 7.e . .IUd'71C tr,g;j wIęc mtlS~l3łry fl{)\V1r6ct~ 00 dOI ~eh IW :'razr.().lO!!~ ,nac.lonal'st~~. ~ w{\l'Tlp.cnie swe Itważa ra.czei za 
łiśrnv. że Drzez swój pasvw zm te!!O nokroiu. co PP. Orahski. S:- mu. Na nlekt6rych kOflalll1!ach ga- ' "m en e . "Ie~(' ." nie ,nozw~ a halibe. LnGenri'Orffa (j>n,,~'7C'7.aia{'€'. 
p?,litvcZtlV i usiłowanie utrzyma- korski. Sk:ZYliski i inn~ ~liscv im mi pracodawcy od~la1.i dlo d'omu ram k~ó\lacZ\"~Js:t.dł. pÓw .r.t- R'O gma.c~ <;ad~l. z~omC!~zone t/u
iti ~t pr'l,ed'e\w;,z~r5't1~. doorV'Ch SltO- ~~ znaczme no7.vtvwn ' e'~zem u- 1"Obotn.iH<ów kt6rzy chdeli pracc- Rera. rv DO"" e, zla '. rzel cle, mv TlOw',bI··" ht1irzhwe'1'l11 Ok!'lY. 
Sttn!kÓw z •• CIII.-PlaStl'm" rząd o. cle,leśn'en.iem rdzenn.el woli naro. ' .t • enu pod czerv. QlT1()-h ata-rzar- kamoi: .. He-i:l!". mzvczem o.brzuco-
:Wladvslawa Grabskiego utrudo'a du od ohecne,R'o słimu". wat. Z poSlcze~ :JI'!n11Ch kon,a!n nvm s!t~ndarem i~st tak la'we- fil() gooera4a w.vlatalTtii. 
sobie swo.ll oo&vcle J ł>odry"a Z"danie tn było bv slu!z!'łe. $!dy_ $traJku~: w d\VIoch ~yoodl .,s .tar Do~ie.'az taKa oolltvka Ulprowa-
fundamcntv twojej akcJi sanacyJ. bv zamiast Iłów .. ort nhecne~o bołermu" stra.ik\l~ 50 procent i :14 dtl nas "a dno nedzv. 1\U' .Jft. RDOW A POŹVC7.I\} .• 
tlej. seWoo" nrul'i~t . .od .. Ch 'eńo·l1'as- pmcenr rohmn:!<ów, w ko..,alnl Ó PARVZ l kw;etn1a. (P.a't.) -

Artvkuł .. My i oni" w 8wO'łei fO\"""":rei" \V'iek~zOOcl setn11·'. ,~Iask" 10 P1"OCcmt w konałn. KONGRES NACJONAUST W .•. f:cho de Parlrs" nisze. że I'ze:w .. 
Clcśd f.a.ktvcz.nei po~wi~rt1.za to na GDvby rzad o. WładYsława' B ' . d b .. t? ' W.)'i- HAMBURG. 1 kwi,emia. (Pat.) znawcy nruw:duia 
tze przeko'munie ctI,IkO'\\icie. ale Orahskie~o. którego zdan 'e najwi- ., ra~ eon lrrg w proc." ". ,,' J)l)~ rO'zpooczą,t sie t>u k()lT1~res z \\'.' f)rzv7."I~.,ie Miemcom o07.vczld 'W 
wnioski. kt6re z teJ!'o wvnrowa- rioC1.nici p. lnwatd"d<i wvraźa. ga'llg 34 proc., Hu a .. Pok'0~'\l 40 T1 ,acionaHstv'Cznv~h n,ioe-mieckidl. sumIe 1 mIU;l~da marek 7.!otvcl:. 
d1.a zbaczała wvra!nie na ma- m:.ąl oowa1!e raką zrniall1e \V sowo- p!l"QIC., "F'ra11dszek" 74 pro.;cnt, K'·lku mó\\"cńw za:z;naczV'ło Z!a~ocl~enj,e Qł'mnadi zal1.'leb',a P.uh 
!Dawce. im świa topo\!'l,adzie zroh Ć. wle- .. Aschen Pum" 70 IPU'OC •• "Rad;; on ootrzebe utworzenia w!'o~lne(to rvza'leżne ma bvć od wvkonatfa 

Bo oto pisze n. trrwardzlki w d'z,iler:byścnv. że- ~'S<tom~e od'slll1ał ze kOWtslm" 20 (m)tC., .,Matyłda" 25 frontu z n~rodowym; socjalistami Pl'\Ze7 N'iemev &w:n-d-czcń Rospoda,t 
.. CzasIc". że w or"anach prasy sw~ch oczu sanacyjne zas!nT\v i proc .,Oi&le" 70 flIT'01C., .. Kleofd.s" w kierunku łIittlera, czych. 
bv/cj \Viekszoścl •. wvraźnie wida~ te Jasno natrzv na sanacie. W 0- ". n. • 
uzdrość" o to. że rzadowi pana beeneJ .. redakcjI" św'atoflo~lad 40 proc ... ,tIO'hooldteł' 100 pro .. .mt. Skandal w francuskleJ izbie 
Grabskieg-o udaje sie to. co nie u' rzadu moie budzić pr" Vf>USZC2e- .. Mancos" 67 rm>e .. ,.F'erdV'1and 70 d h 
d~ fu sic P. KucharsklemlL przv- ola. że rząd zbytnio nrzecenia proc., ,.M}"StoW'loe°' 100 proc., ,.F.m eputowanyC . 
'J)om:na P. Jnwałtltki, że t>O'Se/ swoie siły. a zuoe!nie nirdocen:a ma" tOo prOC., •. Kotler" 20 PM~ · , PARY!. t k'Wietn:'lł . (Part.) W:z Po wznov. iel1Uu. zabra,l ldClS pO--

StroIiski skarży się na otoczenie 'stoty i wartości o~inii nrrhlicznc! ... Prag-a" 100 po,oc.. ..PriJn,z1eld" Me d,ef)lI'tO'Watnvdl rwxlczas dvsku- nownie Gabor,,-. 
prcrnJcra. które 2'0 ..zadll~ca do i- któr~ vrz.ec"V'S'tn'Wta C'alre~u seJ-IIOO Pfl"OIC. sj: na:d QIŚ\\'iiWt.ll\.~z.enl'lCm rzą.d~1 flr~c- Oświ-a{lCzV'ł ()n w konktuzn 
rgnorowanin setmn i rozszerzenia mo\Vlj zamiatqf f.eg>o sZllrod,llwe.I !"C'j . m-a'w '!ra~ m :!Tl. def)1\' OW:lnv Oah()rv swv-ch wywodów. ;ż 
kO.fl''!nctcncji rzadu". co znalazło akcvjnei cześci. ~ ł MICHA.ł który pOdlkrcśl",!. te ud:z' e 1.111 Pohl- wj("r<:~n~ć tlar·am~ntu ma ~włańo_ 
jako-bv szczcg-ólnv wyraz w no- Trzeba otworzyć szerzet o'<:1a KOSZAlKt-OP .K1 P. . caremu nopatrcia Drzy kai.ue,i $IP,O- mość. te ponlerał:1c Poin~~reu:()o 
m:nacjj gen. Sikorstkieg'o na mllli- w pałacu nrezvtliu01 l'artv I11PII'\t-1 1.0WA. soht1-oścL I spełl1t~ sw(.~ obowia7.pk. 
stra smaw wojsko\\'v-ch. rów: lufcik. orzez który wvir;.al, \VARSZAWA. (Te'ef. od na",.. Mówca zaznaczvl, że cieszy ~o. Komnn,!,sta Siane, zabieraJąe 

P. lnwaldzkl zunetnle słusznie n~ światło dzenne n. łnwa!dllk'" KOTCSID.). W na~dzierni\<tt r. uh. tf. trrlf'~~. ztl'zna,czvi f.e 
stwierdza. że te ooinie sa wvra- nie wystarcza. I.na ooc;a~ r.n~ple~znv \VarC:'7a- ,do ~abinctt1 weszli równIeż htd7.1a. Po.71C3[e IICIV"l zadl'~ć ŻV~Z"'"t!J 
zem ideol~ii wicks7.ości .. Chieno- To \V~zv"tko . , co dokom,! do- \\'a-M()!'k\\'a. na zlem:a,h rO<;\'j- którzy nl"'~"-:"łr~ .l~ zwalcz.,n Io:om':n ~t~w: ~; tór7.v ~ c;3s1e de. 
P iasta", która nie tyle troszczyła br~o rzad o V\ ladv~la \\'a (Jrab- skich (lokonano kr\\ awego nan(t- ł • Pomcare~o,. bat ftr:~n:,o\', vch rłomavnt si'" ska
~Ie o wysoki pozIom wlac1zv. co sk!~o. zosta~o s')etnlo~e istotn!e, du rabl1n1<()we~o , 0hecnie nrokll. a'.&owl~m .a,~ces tv<;h POht\~k~w SOWatlla wS7v"tH"h nods~kretarja 
rząd z niej wyroniony. Słus7.nle elz.leki ~oparclu .zdro\v~1 ~n·n.i; n~· rato.r miński, p. Michaitow. or:,e- ~'Y"0\~'1l n~~!<l,k<? ~~w :'C~nv trVUitl,lf ~ Mw ~t~:u. ,~ 
tez orzVt>omina. te .. zbvt dro!!o hlrc~nel. nrzeCI\\'c:taw'aI3cel s:ę <I11a\\'iaiac na 7.chra'Tliu nuhlicz. {\.~.(1tfa. , :n'OlŚC1 PO:!T1'_R,rel!'<>. \V !('lTI I3Tcvh,; d'~'m~~a'l ;"Ie, , abv . . l,a 
Jlolska dzisial pokutll.ie za k,1'kn- .. Ch.1eno-Piastowi". ta wlaśn c 0- 'nem miedz\' Innemi . o tei ~ra- rr.:'c,is'CtI mowy d.epll towaJ1'e~o I p;rze1 rQ'zCJśc ! cm SJ~ UCl1waJ ta am 
lI1licslc,cznc rząuv n/eforhmnetro ninja pooiera I utrzvmuie f\fZV wie: o;ka ria władzel 

no!skle. że I doszło do ostrel fl<ll<,mll.rj Dflmte-1nestJc. 
ldezorR'anizatora naszej slnżbv za' \\'ladzv .. ltr~7.i t.el!O ookroiu. co P. one !'arre zClrR'ani7owalv ten nil- dzy mówca I IJriandem. . 
R'lan.fcz"eJ p. Scvdv i zabóicz.a dla wr GrabskI SIkorskI Skrzvlio;k: d '1. ktJ. . I. • ' flt'ZYlC'zcm na sktttc,k t'tlmu,tll PARYZ. 1 kw!,etnta. (Pat.) ~e. 

I . . .... oa w wyn·,...·I flrrl!O m" ""1:1- ' .1 l'" I. o l o 
mora "egO i materJalnegokredvtu ~ inni" ale ta sa ma o"linia dama d' ..' l . b t r ::-{"l'.~\\'o:Jn czacv izuv zmuszony SJ3 PM·?ment" 7.0~t ~t1łe zam Ulieta 
'Państwa za~ranic7.na ~osoodarke ~a sie: ahy z jef drogo; ' usun:et~ ornI kO: hllclerola ° paru o vwa e 1 bYł zawiesić pos!edzen:e. 'przed dniem 5 b. m. 

k b ólk J..ł J' K , ., po ~ IC • • -0-- ---
s ar owa sp i uamer mg, u- ,Dr,zes~kodv w nostacl . .Iudzl te,I I Pan Michaltow powiedział mle L d·· '. h .. 
marski". m ary co Dn. Moskalewskl. Lu>1- d I' i .. R on yn TUZ nie c o II p'leszo 

~ILlsznle wreszcie stwierdza. ł.e ",li< ZóeIElIi~10, ! imn/ t1ozor~v emctEY'..- zv. nneml w swe mo~v(e ... ~- ~ . A , • 
ie\yica oarlamcntarna w~a/e nie cy w rządzie oozarJarlamentar- ~lI~hka o,?"ska ~taća sle .. s;rdzld LONDYN. 1 hV"etnia. (~at.) -l dzięmtilzi tll'tejsze JJookre51afa DO. 
zdradza skłonllości do f'Owtórze- nvm. v n m07e: za.,~ nam CIOS () I W wVl1iku orzvjętei na mceetinJru JTorlne usnoc:ohlcnie. 7. łl'lkłem wie 
na takles:o eksperymentu .. na lc- T'l"Zeha tęlasrtą. łalk słońce. pra\v tvłll z nodzlcI~la '. rCJzo 1u,;ł1. ~zkańcy stPJ!cv zno~'łi Olbrzymie 
wo·'. de nare~zcie z Q,k:en !'aracH nre- . Ze strony mlarodaln-el. zwra<,a- "omll",kacł~ zo~ta a dzt~ mnn w nlewvuodv. 

Z ty.ch wmystkf.oh falkttów l zvdium rady ministrów _ zauwa. la u \\'a g-e. ze leR'() rodzant ~arl\l- carem mtc~de wznowiona. będące na:stepslwem strailm. Ca.ła 
<przegłanek trafnie soo~trl e żonv.;h żyć. ty ł iftHnUacle. rZllcan.e nrzez Nlek'(~rlV z rHiH"(.\\,~,iik{\w rem~.z niemal prasa zwraca iednak uwa-
TIJ Dudetku sanacvjncm motna" \. Sł. Or. \\'v5oł<If'~'n urzednika sad-owei!o rra'"\\~d,low"ch oł.,~W Jlra('e iesz-' I!'e na 

nrzeciwko OIłI'stWII pOl!\kiemu. cze nO\.·v \\,C7urlllę:lei. ahv orln:o not"z~be Wl'rowarl 7i?Tlia w tvdo 
O heda musialv wywołać nrotest łO\\.';lĆ tahor trrn' 11\\,'3inwv, n:e'~hc;d taldei lIstfJWV l(ł.Ar~h" f"tlo1.1hvllł • • 

'''ZROST IlR02'YZNY 

ze strony rlyplomacii oolskiei. nv dla wz'n{)\\'r.eni.a ruchu I la \\' ~r7'!"7In~('i ro.,wt ... "'l'n'e teqo 
" \V z\\'~azku z za,'<oń...:zen iem 1(1- ' rn1"'l;~1 f{o"niktćw bez uciekania Senat rałyfikował szereg konwencji. 

Na wcrora)<ilZeTn r>osled'z-enht 'Ye- cza~ej JmlW I zwvcza.i6w woi-!v W KRAKOWIE. 
na,nl przv~[<lp:l()no do sprawo:d:l- lądowcd. praw i ohn\viazków n;e- KRAK()W. l kwietJnia. (Pad Na 

d11ć'O\\'el!o ~tra tkll W 'lrzl.,..Js ieh or· l· ~Jc do strajku. 
,; ( \\'a~ 'h \ '(}l(om()o('vN1v~h. ----,--------------------

Ilia kom:lSjj SJ)IT"aw za~arr11tCl!llV'Ch t Tlrzv'Jacielskkh. Wszystkie trzy I Echa zamachu na un·wersytet. wo:s-k<nvych ° rat,,1l~a,,;j1 s.zerelru usta wy ra,tyfi1<alCvine przyjęto. . d~lSj.ejsrem 1'OI3;~t17.eniu komi~la 
konwc-nlCjJ l umów mIWłZy.na.rooo-, Po przyiedll ustawy miedozV1:11- paJrY'tet~zn-a ustaliJta WtZlro~ dro- WARSZAWA. (Tt:1efunelll od ' o swojem ivd~t zaznaczaiac, .te 
'Vory'Ch. ., rod{Y\J,'elo zwak7.amril1.l eoiiroO'tti : o tV'ZllV d1a ~Iej pOłowy marca. M'S'Z. korcsp.) W d'nill w~zo,ra i -I! 1IJ1g'UY nlc.bv,1 wywrotowcem. 
P~rw"izy W lIl1ieTllltu ;J(o'Tll'ilS'; z;a- \VV'mia1Jo!c dokll'l11 en' IIw U'T'Zt'u.,.. w por~wnanf;u 1. rncTWszą oofow.ł. szym sQd okrel!'owv wo.i'Slko W" , Co się v~zv ZUD:,gÓW W notesle. 

~ra~ f,!'los sernal[(lII' Banoszewlcz' l \\'YCh oraz wvdawn'ictw na!nk~ na 183 J)If()CeIl't'" wuost zaś d.ro- jak zarmwi'adal,:śmy. przvstar::'ł dol to oskarżony twierd:zf... że zal?ad-
roa!~c s~ra\Ve z u5tawv o ra' vil~ wvoh t l,;,tetrackloh, oosilXhz.enie" . ' rGtzpatrzen!a S'D'rawv oor. Ba~ń'lkO\\C znaki. robione przy niek!6. 
lka~J; projektu umowy han,N.rywei i z.amlmieto zyzny S'ki,e~o i tx>door. Wie~z{)trkie'Wlc;m. rV'ch datach. w tel U.czble i przv 
rrQ\\'gacvmef OOtnredzv lh,n!i.tą 001 N'<ll"ltepne JlO"'ted'Ze'llliie w ~v~'t- za cały miesiąc 5.79 procent. Obrońcv malor Z!e}'!fl',ki i adw ,dacie wybuchu w un : wersvtect~, 
~ką i Jał[)Onia. Txx]:Disanej w \Var- lą śmde . dtnia Q h. ttl~ o ~. 4 PO Pr.z~wms.ki zażadruli od!ożenla J)ro l 'l1A1aczaJ'ł drue ic~o slX>tkan " vafl 
s.z.awi~ uma 7 grud:nia 1922 rok'l. nOlhldnht CC'SIU d~a zhadani'a ~czel!'Mowe~o 'la (l. 

rv~ ówca ood'kreśli.r. że stoouł1'il' Sen8ac7jne w;yniki me- j-eS'zcze szcre,lro świra,<J.]<ów. I Dalej ~zezna.le o<;,kartoov VOOP. 
naS/ze z JaJ)on,ja w os'taJt'l1k'h CZ:l.-. • czów "agranicznych poda szcze- P·rokl1rMor ooono'WCl.ł: sad ~,,- Wieczorki'ewkz. ZewanIa iegoo. to 
Meh znacznie si,ę POlen~v~v. la~, I ~SZ an I e gÓłowo./ dar"ie ooroliców uchvII!. !lIlQWII bi·ografia. o zamachu na u-
'Że Polska - \veclJlug ha'n,:1~DW(;'j d . Po od czV'tUJnhl aktu skarrtcnia, nlwet "Vtet. dnw ł e(f7lirl )l ' ~ I. ~azet. 
\S ta rv stV1k1 jIa'PDós'kk"i· Ul.wnuie ",hec J Z I en' 7.ez'naie P'i'erws:zy p(')r. 13a:~ f l'ski.·a b v ł l>od6wczas w Kmko\yi'e. 
nie 10 mieJsce. podczas. ~uv R'osla Mówi on. że os<kadcn ia () udział j Studentka fiiJozofii P. RMa MV5'Z 
za jnmje 17. to jes.t o:wl'tn'.e. , Z 5-riu lub 6 ciu P9koi ~ wszeJ- ' " w zamachu na ttn i'wersvtet zupe/- kate-r;hlitz .• zeznaJe. że bYła w u-

Us ,a w.e ra.tv[,kaOC'vtJna ~y~ę~e II klein! wygodami.. w c.en Irum nie !Ile ro.zum.'C. a na,sJle.nnic: na J v I tl i \\'ersytl;'tC~e w czas!c \\·vhuclru. 
f)lri w .'C 1e:tll1og'ID~nlJ " miasta od dn. l-go lipca r. b.l t " czenie prz.ewoofl1li~za<:csxo, dos~'ć-r W :'dZ'ia la d wi.e meskie svlwet'ki, 

Naster.:·me za&ra'l [{fos senator . ' . por o ca ",bszerni'C opowtfada swoja bro\trn- ! ale wobec Z'Upell1v~h ciemnood. 
Wy~I{) II-ch , omÓ\V'i~ f)!T'o.k~ usta- p O S Z U ki W a n e. !. , fję. Z!łJCzvnając od ~am()łksz:tałce- DOznać by ich nie m~la. ' 
wY ratt yfi.kacyjnej porz Y'SItąlJi.enia r'·1 c" d rt H 33'3" ,: ' . nl()\V.!~ pra-cv w p".flku a kOlL:zctl!l Po zeznaniach lużace,i Ba~ti. 
Po!,~iki dlO mię-d'zvnall"OdQwej koa- j "g o . z~n l a po I erą" . l na slużb:oe mi·J.'tCf lud:owe,j i w WOh~i'C~o J stróża uni'Wersvteckiego. 
wen-cj;! haskiej z 1907 !"Oku. dotv- l do I adm ... Glosu PoJsk." 1 06-3 dzi.j po południu. sku. pOIuczni'k . Bdf{i,ński o<po'wJa.da · obrady odJlotooo do ~ 



Nr ~ 

emokratyzacja a sztuka. Teatr, muzyka, od z fy. 
Artykuł nadesłany. Toratr młełskl . Battłstktl na ~ PODołu-

W 71-vm numerze .. Głosu Pot- naisze'T"szym warstwom snore- kła~v t>r,owadze daJ1ef ł nie m~e InIs1a,t. t. S. w Wodo teatr mfeJski wy dnJoWYl1L 
zamieszczony został fel- czeńgtwa I umOolliwian'e wszv·st- pO'W.edzieć, abv sztuka źle się Cz.u sta .... a .Wesełc" - St Wyą,laAskJ~ Stałych bywalców koncert6w POl>Otu-

O. t ... Demokra.tvZclcja SZlll- kim. bez wz~lę.du na ic'h !Stan ma- ~a w tei na wskroś demO'kratvcz-1 • • • dDowych oc%druje w 1!3dch<X1z:tcą nle-
, Wywody n:e7ManetrCl mi ~uto_ jatko\vv CZy DOl10m umvslowv. nej atmosferze. Z:al no na.da na W ponIed'7lałek, cIIIla 31 marca r. b .. I dzielę, dn. 6 kwietnia o ~odz. 4 po pot 
ood'Disa ncQ'o litp.ra .. r". ia k kol- dozna wania wzruszeń e~tetvcz- dobra ~lebę II wyda ,pe wnie owo-I'" lokaJu wydziału OIŚw1aty I lrult'llr, I u01Jłla artYStyczna w wJelklm stylu, 

:ek wvmrowadzone Z słus1.ne!!O .nYCh. o,ba wv talk e hp.-ła Dło".,e . .;e. Obudzi drzemiace dusze. pod-. odbędzie slo posIedzęnie komlsn te. · gdyż dyrekcji koocertów Alfreda Strau
!lelnie zatO'żeT1"a, że a,,-tv~cie nie Bo forme sztuki mQlina zmi6'1';ać niesie ie i uszlachenni. Demokn- tralnel. Po zatwierd%eniu Pl"'LedM ..... fo. cha udało się pozyskać wIelkiego arty 
1M .. hoMować nainilkczemnicJ- do w 010"1ie. dos\oClSowuiac ia do roT. .tv.z.owanle to nie obnjlŹanie ducha. nego pr-zez dyr. K. Wroczyflskle1:o .Me JesZC%e na Jeden koncert w Łodzi. 

uno.dn.hal'1iom t. zw. ""hrcl. ma;llv<:h 'Poziomów wiodza CZy du- do pozlQlmu mas. ale oodnoszen:e sprawozdania ooatrru mltJsk1ego za lit- a pra~ ~r%YS'ł~pnJć uslY'Szctlie tegO 

i·'. W dal:;zei cześci al tvr.',ulu dlćlCza. w'(.'Ulc n e zmniejszaJa'\! lej il,h do wvivn. na których duch tv r. b. przystl\plono do dyskustl nad Jednego Z na.lwlckszych śpIewaków 
o'PTo'wadz:łv tro. cło 7.unefnie fal- istoty. Jei trcści. CZYŻ o f1kles bl·a. JcrÓ'll\lje. Sztulka W nie obraz w g-ru Pf~ekrowanym przez dyr. K. Wroczy6 Wl5IJ)Ółczesnych, będ. sprzedawane bile 
ZVv.'y~h wn:osków, kt6rvmł która lamast cicikiei .svmfonii bo oozłaoeanvch ramach. al.,i f'ata-c .sklego reperliuarem nol czas na)błLższJ. ty po eenad!. mc.Wwie naJprZl'stę;pni~

zy\\<!e czn:.i i demokrac1i I Beethovena ode:.rra na PO'ouJar- marrruro\\y. and posag z bronzu Ze sz.tuk ~edstawQonycb prz~ dyrek- ssyeb. 
wtaszcza sztu(:e. nym. rcłx.1·tnicZ:\'lI1 koncerc.e .. Hu· .xi;anv. Taka sztuka i demokra-· cłe teatru ,"leisk~1'JItO Aaswobmriąno; 
Pan .. r" .. łwi~rch:n. ł.ł'. w okre- mores'he" D\\ crzuka cz~ dumke lvzac.ia rzeczywiście wzajem ~ię I .. wesełe'· - WySpiaflskJe,o, ..ody SOł'- Odozri 11 hand10twców ooTsklch 

:e oowoJe'T1nvm wiekszość art y- WiCIn a wskie).!,(Ą CZY malLtra wyC\'\uczaia. Pra wlłziwa sz.tuka. ce ... grze" komedja z franc:uskfe~o, W CZlWartck dn. 3 b m. o odz. 8-~ 
6w dla dorainCll!o inlf.eresu ma- z .. Halki" udostOJ)'ni'aioac w ten choć z tych booatvch sza t .odarta.l"tółta rękawlcZlka" - BachooieKo, o.. <wlecz. o<Ib--1 _I '1 k 1 i t l 

l. hoć b' -I .' ~- I 7-.:~_ d " "' __ L Q" ......... e .,.ę w o a u s owarzy ria,lnegoo. W sztuce swei robi 11- 'SIPOSóu masom oroletariatu wloru- ,c. ICuna I meuczona. m'\,; z swe 'I'aIZ '-""""1& am ---...uy Uld'Y. Iszenla b ndJoowc6w ov..I kJ h p' '-k 
I bl .-ll·· t " ...I.. a yvtSl .c... IQ "" ow eDstwa n1l r1.ecz ,"i'<~7.ern"V'Ch szcn:a estetwznc. pope n,a ~o a'~l\u l1J'e racI .• ~zru'szy UlU- Komisj. teatrama wYl'uila tyczenie. ska 108, drugf z kolei odczyt, kt6ry wy 

oochań wzro,R'aoCOn~O Plaska'r- ~zL"Ch przeciw .. arvstokra,tce .szę. kazdego mal'uczkl~o. ,,?,vrv- aby ruiJbl4tsrzv repertuar teab'u mlel- głosi P<rof. szltoły lJauk l)oI!1l'CUlVch w 
oOlPełniaJac W tell soo-,ób ,sztu;~e"? W~Ja:c lro z s~a'f'Zvznv d~la co- sklego u~giędnił gl6wmie lIwórezctć WarsuwIe J6ze( Czekałski n. 'temat: 

w ado;nie oo<!ło~ć. Zunern,a słl1~t A bullSzewid<.a Rosja? Wynir.d d.zlenn~.o, daJac mu ch wIle za .. autorÓw polsldeh. I Udział p_LLo •• hand! 1...1 d 
A h ; " . Ś . .. . "'~l .. . u m ~zyna·ro o 

ość. Tvlko że pan .. r$O twierd~;. dzfal'ahloścl wSPvlczcsnyc rosvj- .pomn,enla I SZC.lę C,3: W zako6C%emu obrad koml.sja tea1ral wym". CJekawy temat odczytu. mrów-
czvniac tak. ci ~etrdo-attv~cI skich arŁvstów sa \V1Or()~ imoo- . ~ tak? Cz.wdanab~l.llbU~:11()śĆ ~zl- n.ł IICbwaJila wysłać do zwllłZłtu dy- no Jak nikłe celtY Mletu weJ~ola. nIe

emotkratvzuia sz1 tł< e". te .. d~a l1uiace. SztU'ka do. os1atecznvch o;l.e~sz.a k l ~r(}C.iL\!e~.'\.ze wOJen- rt*t(ll/'I>w scen polskich protest z powo- w.tplliwie ścfUlDll szersze ~ono slu. 
ki demo'kratvzacia bezwm1ed 'trrar.'li\; zdemokratyzowana odżv- l1J I oas arze .. I rt:Ialą. swa muzę du wyste-pów art,·słów teatru ..LeoIale- chaczy. 

ie Jest I'laiw'ekszvm wro{!':em" ! ~a. nahrała rnzmachu i śW;CCJ trv· ~odkasana.. malą S'.ve lazz-b'llndv gO" w teatrze kala". 
,.te dv. a tp();ecia: sztuka i de- umfv. Zwłaszcza w d'zicuzin.ie te- I kabarety i' maia swV'Ch o~co

ratvzacia lodaia .się wvklu- a,tru d,olkor:ano w bolszewii z'\.J'nel- artV'Stów. hoMu~acV1Ch i-ch \,...,. ... ,,0- • • • 
Ć wzaJemnie". Jiesz'Cze: .. sz.tu- ,ne'!o przewr.otu; przeW'Totu któ- baniom i chamsL1I,vll duchowemu. W pIątek, dnia .. b_ ID.. o 1Oek. 8 I p6f 

wieki w'eków zo!'hmic naj- il'cmu z oodz:wcm DfZVl{laJaJa S1ę Nic to ISztoce nie ubliża. bo ci pse- wlecz. odbędzie się pod przewodJnic-
~,i<>b. ... ~ arvstoKra.t1<'1\ świ".+ .. ". wietlICv znaw'Cv teatru 'Oa1'odów udo-artvści. Jak sami n'e sa a,rtv_ltwcm P. dYl'. Golca, I>06lechenie komI-

Zdałe mi sie. że orun .. r" niezu- europejskich. W ardJile'k'l'Urze po- starni. tak tc'Ż i n:e szllllke twor7~. tItmI budowy teatru mlel~JelO & udzl.a
ln:e zdaje sob:e snrawe z te~o. wsta.l IlOWV. ootcżnv sM. który Two.rza towar. Ik'tóry ma dzi'Slaj '\lm przl'bywaJącego z Warszawy prof. 

bo fest .demokr~ł't'zacta. Ił ! O':If1;ewatD!iwic wvwrl.e W'Plyw .na zbyt. a ~dv kooh.tlnktura min:c.,Czesrawa ~ybyłsk4elto. 
dość mętne ma on l)Ojęcie. 'hutdown'ctwo calc~o świat., Ma- z.glną I oni. I niech sle pan .. r" nie Na porządku dziennym llUtePt1i.ce 

mną działalność DowoJcnnych Jarstwo. ooez,ia i nnlzvka. pomimo obawia. lI.e starczy im sił, !Czasu. P\llll.ty: I) SflfatWJ flflansowe; 2) S1)ra
tvs<tów n którel ni~1.J nan ... r" , chamstwa du("howL~o. które za- aby •. D()\,,"TaŻVĆ na dno ciemnoty wozdaDle prof. Prz)'był.s.kAe-go w przed-
wać bv raczej ll1aleźaro de-;!e- lPauował.o DO przewrocie w Ro-sH caJe społeczeństwo". mkx:ie opracowanych S1.k.k:ów bu<l'l-
cja, dC'l'1WTalizacla. CZY też '00 I w większym niż w inn~h krĄ"' Stanl-łaiw Shevba1. wy; 3) W11ioskJ w zwkuku ze sprawo-

cbcrnicn;em sztuki. Demo- ,dach stOtrmiu. z żvwiołQwą siłą _ zeałllem; 04) sPruwa ... z~dZł'·nla w maju 
ratvzacja nieiest wcale wrQoR'iem wzrr:OIS!v s.e na n!CZll1a"\e dOotvcll- Sprzedaz· =, r. b. "'.t>lktcco lłlstYłHI 'eal.r:llrl~o na 
tuki. Wrecz prz.eciwnlc. Pan .r" czas wvżvnv. Tłum ma za\VlSZC = I neaz budowy teatru; 5) kooptacJa DO-

zalDomn'at n ~ztl1ce hldowe.i. za- .dusze zdrowa. dostcona d'Ia RAT' y wyeb członk.ów, 
p omlt.i al n chl'()I[)1::1(łoem budowni- wz.ni'Oslv-ch wZTUszeń sztull<i a na Co do lesty1lU toatralcler.... łstułete 

wie. zdobniotwie. uoezli. muzv- wzOO1.:acone itnu'r"widua n cham- projekt urządzenia widowiska na otwu 
, tańcu. Uekroć sztlt.1<a ootrze- skJch ;Ilstyulktach tak w I~osjj.;ak towarów mannlakturowyoh tCIn powlelrz.u, ... Jednym z parkÓw o-

bo wara odświe1.elf1la. zawS7.e nra- .j U OClIS na sZlukę i orawdziwwu & • kolicz.nl'cb. Udzleł w l1:m widowisku 
·wle. z n;ezawodnvm &1<utłkiem .artvstów wiekszeJtO wotyW\! wv- J- obuwl-a wveryby naJwybHnlełsze .uy aktocskle 

ala PC) motywy ludowe. J na- .wrzeć n~ ~.uoł?!a. całej Polski. 
ót; artvści. arystokraci 00- ' Zrob:łem próbę. Prz.ed IkJllku tv- ",. .~ 

~~H z talentem S\\'vm i kultu- ,godniaml w Z"l{ierzu. w sa,li uni- "Kredyłopol" Piotr Rozln f !·~a 
100' i szt'llke j.e~o ulen- wersv-tetu looow~o. pełnej pu-

i usz.olac.het.niall nie demokra-, blicl.noŚCi. zlożo.nel wyl.ącz·nie ul. 6-go Sierpnia 2. 
łvzuJac łe.I bvna;;mniel. bO od 00- z robotników. \vv$!'rosilem OOP'u- weigf'ie pr~t'I skI apt. 
ezątku istn~enia świadomej siebie larll1V wvkłnod o ... filozofii sztuki. _______ ---__ _ 
~urdz.k<>Ści. bvra n'11a ł1awskroś de" Za.oow:e<lz·ałcm drugi wv'klad. n-a. • 

ratvcztwl. Pan .• r" zaoomiloa. który przV1bvlo jeszcze wlece.l sIu Sła01Sław Jakubo\VlI~z 
łe arvstok'Tata duchowym może chaczv. M6wUem o sztu'Ce lu.dó w I l 

Teatr DODU1arnv. 
Dramat hlstoryCZllY Moersa .. Obrona 

Częstochowy" crallY bedrie do p/:ttk41 
4 b, m. wląautJe w nJezmlenlolle3 obsa
dzie, POCUfll ... sobotę 5 b. ID. oastąp[ 

zm1ana ... ~adzIe ról. Rafo przeora 
X .Kordeckłclo kreowaĆ b~zje p. Lud
vdk Steł a ńsId, • rolo Piotu Curnec
kielo P. Józef Pianki. być i cht.o1> t rohotni1k. a. arVSlto- p:er-w{).t~v.ch. Pomimo oowod~e- ~~aj~:,: d':~h6~łt~~ro!in~:ki 

krata rodowy mO'że być Ilec:t cn;; nla. zan echa·lem. da.szvc~J wv\.ł(!:a- gips zwyczajny i sztukatorski klin-
.sto .du:ch~~r:n chamem. Pa~ .. r d6w. wa tn a~ nJe'C~ w Ich celo-, kierowy, cegl~ i glinkę szamo. Wvstepy AntOUl.lelro f'er1nen. 
mvli s:e. lezett ?I'zVlOUls7.cza. ze d~ WQŚ~. Po ~llk~ dn.l<tch 'Przvbvło tową płytki ti'rrakotowe.JO' poJlóg 
mokratvzow8'1'lIe ~t"kf to ob",- do klerowmczlkl Uml'\VC/I'svtetu IU-, i lki §cien le la Ir wane ' Dziś pierwszy rośchlay W)'Stcp te-
'ianie .tei ooziomu. Jcźei.i orze'7 rJe- , 'ClOWel{O kHku ic.ootnrków. DrO- I' P,Y I g Zl U - .tru .. Lctl1iel.'O" z Waruawy. Tytuło ... _ 
mokratvzov.."an:e sz1uk-i rozumieć I '5zac vi imieniu bardzo ZI!laczll~J' ł.odz Andrzeja li I Tel 16-24 1 rolo kreował beUttc Alt. I"ertner na 
będziemy tO. 00 rozumieć należy., ilości słuchacz y ok().ntvn'lłow~lIie I S z y /l k a doslawa do wszystkich i czele P/erwszorz.odneco zespołu. BUet, 
to zll1a-czv udo.c;JteDT1ianie lei ja.k- 'wvldadów O historii sztuk.i. Wv- ~tacll koleiowych p, K. P. !-lfl4 -I rozchwyty ... ane. 

Polacy na Svberjl 
Jutro. l J. w C%warte:k dno 3 kwie1mta 

o godz. 8 wlecz. w sali mllośników mu. 
zykl (Traugutta 1) Tad. Wlen!awa-Dlu
gOSQX)w&k>! wygłosi odczyt n. t. .. P;}lacy 
na Sl-berjol", Prelegent ujmuje temat z 
pun:kłu widzenia własnych przeżyć. 
gdył sam priebywal dłuższy czas na 
Syberii la ko zesłaniec lloJltycz,ny. 
TreŚĆ odczytu Jest nastclluiaca: n Sy 

berja, lako kra4 kary. 2) JeZ1llta Kul
czyclcl, Jako praw()6ławoy ~wiety Ino
centy. 3) Pierwsi polgcy. 4) Lata 1825. 
!53t, 1863 ł 1866. 5) SIeroszewski i 
Piłsudski na zesłaniu. 6) Zesłańcy 1905. 
7) Jeńcy 1914, uciekinIerzy, emIgranci i 
kolonIści polscy. 8) Kolczak I tra,gedja 
5 dy ... lzjl ~l'beryJskleJ. 9) Pam!ąLki pol
S!kłe. 10) Tubylcy: bu<r}a.oi l. bwngll~. 11) 
Bogactwa I przyuJoŚĆ SybcrJl. 12) Pol
siu, • Syberia. 

O<k:zyt wzbudoza zr'OrunBare za f~te
resn .... n/e tak ze względu na osobę 
preJegcata, lak:' i Da sw. tTdt. 

nD\V~ stowarzYSzenia. 
(b) Zan-ejesr!1roWa11e zosia t y no

we stowarzY'SZe'l1;a 'I1a terenie wo 
iewóóztwa. a mianowiCie ~.Rada 
rodzikielsftra m'Zy ~mnazjllm H. 
Ra;sJdej" ... Tow. ot~f.etk.i nad iJnwa
łidami na Województwo łódz,kie" 
(z'l1lLana s:ł.a!tu!tJu). ..S tow. żvdQ w
sldc:h majstrów iryzjers.kidl" ł 

.. Stow. JnemV'SlłOWlC6w f handlOlW 
ców oh!'IZeŚC.iarn w Rudlz,ile Pabja
nick~j··. 

A. P. KOWALSKI. 

o DrOpSZen: ach plantacji 
dziej oddalać się będz;emv od stra ogromn;e trudne i cieźkie zadani!e wagl.a jest to o~zecież krok oierw le«o nabywania ~Mlntów I las6w 
szliwych czasów w'Oinv. tem wie- o-dra~ian:a te~? C'O za~orcy olIano- szorzęd:nei ~ag1.. • jW btIiskej i dalszej okolicy. Ba. 
Cel wzrastać bedziemv w dobro- ",:0 n::e SPetm.h. we W1!aścilw. cza- Do rÓWnte waznv::h ~adar1 w I,tam idą tak daleko. że na wielkich 
bvt. a iednocześnie f(}zwUać sie s'e. Dlateg-o zble~'v SIę naraz za- 'R'roozle naszvm nalezy njewatnH- Jeziorach Michi~an. Superior. tiu. 
:pocznie oomvśln;e orzemvsł i ha.n dania tak .o1Q'romnei \Va~; ! kosz-l wie uleoszenle systemu olantacti ron. Erie i t. <1. svnla obszerne wv 

miejskich w Łodzi. deI. te dwa czynniki Mdstawowe t6w. jak: kanalizac.la i wo-docia- 'miejskkh i wV'korzvstanie 2'run· .SPV i na nich u.rzadzaJa wsnaniale 
. . dobrobytu i r()zrn~ttt m:l'ł~ta Łod:d. i:i. Prócz tych. sa Jeszcze inne. 00- 'ł6w mieisk;.ch zar6wno na rzecz ogrody. Sy,paM1e to od'hvwa się w 

Na Ol'\.łałnłem pos~d7.enlu Koml-,. PrzyszłośĆ gł6wnegO' mia"ta chtR'a.ia,ce mn;eisze cieżarv i'11we- zdrowia ludności. na rzecz DOUCZa ,ten sPosób. 7.1> wszelkie śml'e"l', 
s-I! oprekl nad plantacJami m. ŁodzI r ł p ·1 . b" I' d . d ł -~ -r 'l f t A. r K I Id p. zemvs nwetro W O sce. n~~ze- stvcvme 7..a so a. a e nlem'T1 ej wa- nia zlatwv i anIa iej Idoros vm 'R'ruzv z budowli skierowuje za-
;vg 10~1 re era ~. ki . ~wa ~ -l ,~o Manchesteru. wvron,i się z 0- żne i konieczne do orzeo"owadze- ,godziwej rozrywki na świeżem .rząd miasta w uoatrzone miejsce 

rzye o StO z wnos. em, a y .pr'>-j parów woiennvch ~Mna i świetlna lIlia w nilęda!''Clldej przywfOŚC!. ·POwietrzu. ale i w kierunku oro- na wodach z oomoca mostów i lo-
~o~w~ne ~Iepszen!a wP:JwadZi!ćł w 1, do tej nrzvszło-ści sto~ować mu- Jedno z takich zadań zo~tało iuz wadz.enia ~os.oodarki na o1antac- ,dz .. i zSV'Pllie sle w lezl,oro. Par::>-
yc e O'P11d 0kwo, ać,sam r erat po e-j Simy zamierzenia dzisieiszeJ do- zapoczatkowane orzez Wydział jach ta'k umiejetnie. bv ziem:a I Je.! 

00120 wy ru owa ' IL. d .., d . d 1 d L. wa ma~lvnn WYSYsa oiasek Z dna 
Z I 't j uY. R' v nrzvg-otowtllemy p01edvn IZOSJnO arczv maR'lstratu. <! v orty 1> odv wv arv lundusze na ookrv- łcziQra i roz5vnu.ie ta'kowv na wv . 
I ~m esz~a~y l ~ POnI e ~ cze działy luh całokształt rosDo-, ieto uchwale Q zanrowadzenlu ~o- de wvdatków. ~wiazanvch 7. cia- wiezj'onych śmieciach I ~ruzach.-

wzg e u na o os o poruszany .dal"kl m eiskief. "lf)()dar'ki warzvwno--rolnel na no- ~łym rozrostem i ulooszanlem \V ten soosób miasta Chka~o. Su .. 
w nim szczegółów. (Redakcja). Łódź nie zektz:e 'Z drogi, jaka I lesiu Wild7.cwsk em. Jest ten czyn plantacji. Mów:my o tem niżej w 'DeriOor. M:lwaukee i inne oozvska_ 

Miasto Łódt. narówni z resztaie i dziele d(}tvchC'7.ac;owe nrzezna- niezmiernie wa7.nvm. nictV'lko z 'nin;e.iszeJ I[)ra.cv. ~v w cla~ s.krzetnej pracy ki'lku 
krajU nasze'!o. n:e WV!\ZrO lesz- czvłv. Redzie iei nrzemvsf I han- I leI ok()'liczno~ci. że worowadza Ilat Otrl'omne orzestrzen:e ziemI.. 
c~e z one?vĆ oowoJennych. D.ziś : deI nad~.t ."ósl ta:k dalece. 7.e rale:n i miasto nasze na. tor. samódz:eln:i Nabnnnłe złem~ I lasów dla Ina których urz.adzono oarl{i d'Ja 
n'letV'M<:o rołacamv kos'ztv WO"1V z nommcl"lzemi oc;ad1 m' fabrycz-, -g"Osoodarki z dZledzlnv a~ronomll miasta, OIiesze.j i samochodowej PUbI::cz.llo. 
~w!/łtowel i wolnv 7. ostatnim na- neml. rols.iaonc·mi w bln'!;łkim J)r~ W!7or()o'W'ej. C() ®tvchczas Cl..V'O'i~v Wszystkie m asta nO'woivtne •. 

I !SCI. 
jazdem moskiewskim. ale ieszcze mli·(,1I11~U utworzy sie bu PQl!ę~ne 0- . tv'lko dworskie ~os-oodar~twa. a zwracaia w ostatnich latach 0- Mia'S'to Orson w Szweci! l>osi'a 
!'onos!mv koszty .od~l1dowv znl- l'!n ' sk~ orzemvs!owe. zasi1ail'lce i dzi$ ~iasta T>ode.rmUikl .iuż n.a za- ~rnmna uwaR'e na ci~oglv r()zwój da znaczne obszary lasów. na 'kt6 
~zczonvch ~advb I cleżarv hudo- SWVmI. wvrohalTm cały wschth\. ' chOO'ZlIe .. a~e. och.wa,ta ,ta da ,e PO- u rozrost systemów t>arkowvch. rvch I[)rowadzl tak rozumna ~os
wv oo',Ą'state2'o z R'ruz6w pań~twa połu<lnle I nófnoc. .czatek nle'7.'Tl11erme wazn,emu czv- Jeszcze Dr1.ed wolna rozpoczeło p/"lldarke fe 7. doc.hodu hudule'" 
oolskie~o. Niski ooziom zar()hk~~' Jak każdy o~ro..jek orzemvslo- '",?wi. bo dal.e f'~c~ątek ut~or~e' sie "Y An.golti. Nlemcz~h f Amerv: ooat sadzo~ki. nwoce7~ dz:czv;; 
lud~oścl oalls~wa c.ał~o. oraz .nie wv?a zachodZie lub w Amervce. tl1la olborv rmelsklel. ChoclalZ m~a- ce c,a.~le zaku.lJywan e 2'~unt6w. I ,ne utrzvmuie cały ~v!'tem swych 
lM1~zność naWlazarua wcześnlel.ll-: tak 1 naszlł: oer.la orzemv~lowa. s~o .nasze Ul.c~vna OOO!ę z.'d-z:e- 'la~ów w obreble. w sas'edztwle szkół wzorowych. onłaca zarrad 
mow hand10wvch ze w!'zvstk·e· 1 Łódź. oowlnna IUŻ naorz6d. za-, ~iec,u krowalT'TlI. to m07.na ZVW1Ć m,a~t. a nawet w dalsze! okollcv mie.jslki i trltrzYT11'llie tr2Jl1·w. aue kt6 m: oań~tw~mi ~cle~~emł. OSObli-l wczasu. iuż teraz przvgotowv- '11~dzicj~. że li~z.ha ta oowi.e'kszv tyc'hie. ąe!"l'łfn nr-ettyl!ko m.a u s!e- re są bezn.fa.tne dqa mie~zkań~6w. 
wie z ROSJa. utrUdntal.a n'OT'Tl'Ialnv waĆ olany stosowne dla swe'!o ro 1'!S1e w medal,eke:r ITJTZVsztMCI i roz ; bie na mleJSC'U l>I'Ucu.dlT1e og'rodv, W mj.eścle Orsoo drz,ieki TQlzumneJ 
T()zwói orzemvsłu ródz.kieR'o. - zrostu. d'O ~wei wle1'ko~ci i maie- 'l'oonie ~I~ tak znacznie. że nietvl- a~e z~Ik\1ll)il Z'T13czme ob"l'7.G1rV la:c;ów O'osoooarce leśn~j rolnel' parkO' 
Ci.eroi wiec nasze miasto dotkil- statu królowej przemysłu oolSlkie-j ,ko. ~:elka.lfc7ha dz!eci k()r7v~ta~ ,i oustkow~ w gMach Szwarcwa.l- ~ei. Mdatki sa ~ie7.mier~ie n15: 
WJe z oowodu n!-ecto.rna~ań ol!'ói- "o. . tznlCJ Oed7.1e. ąle Istnienie T>Od"hneJ ,duo abv ~Ieć wt~sne przestrzeme k e. Sora wozdanie zarzndn za 30 
Dvch. deml O~TOmn.te nrzemvsł. Ponlewat dawmefs1.e warunki wzoro'Nef obOTY w·nrvnf.e na ulen- na l)orn,eszczeme ~'-l1'<a!acv<:h lat ~nsP()darki do rokll 191' wy
deiacy ś'-n,"ki do tycIa setlr"." tv- n~sze2'o bytu bvtv 1'\a"alito.wane ! ~zen ' e nrv:watnvch 00b6r w okoli ... 7{J~owia mie!'ltkali~6w: lub dla szu kalało dochodu z lasów 6 -miljo
Siecv os6b chetnvrn do oracv. '· n.ewola. gdy orzez 150 lat n'e hv- ' cv. en'lI Jesteśmv na drodze do tka 1acvch rozrvwk f CI!t1.V oracow nów k.oron C() na owe czasy u. 

D~rs!eł!ze nled~maltania n.asze i;~mv goSPOdarzami we ",łasneilooJepszen,a zdrowotn. o~Ci. miesz- 'l!lk6w na czas' l.ch letnich wvwcza ważać naletv za ,pOInyślnv rezwt-
nle będa jednak wIeczne. ZmIenia oJcowłtme. orzeto wszertde tflep- Ocańc6w I zmniejszenIa ~mJer.tetno- s6w. tat 
~tę warunki i-słnlen·ła tudno~ci na"ł szenla miejskie b}iv tamowane i ~ci wśr6d !1a~zycb dzieci. - Nie I v.,' Stanach ZjednoczonyCh wszv . 

. uei' sasiad6w a..a 1eDue. Im.ba.r- :zaldedbano. Q.M4 OQJMtalo IWD _wrócono Wl <=-• .1$ łeB ~ "..' '$łkie mi.asta, weszły na drogę ci~1t (D. Co o.) 
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D alk-, czy konfrybu·C-la,'kaYde:n~ ~~~:~~~Ć~~I!rU:~ Kronika eKonomiczna. 
• g~~eiea-l~~~~O::~ mi::l~a;~! WIDOKI WĘGIERSKIEJ po- I fINANSE AUSTR.n. 

II. teres l){Iies.zenł pIJ a;tn:iJk6w. o ter.l tYCZKI. Wydatki skarbu w~osllv w 
Mniejsza o k1rzvwde materJal!1ą.1 Slydmć o rzeczach WlPT'OS't' me- bowiem wcale nam nie chod~i, Bankier amervkańs){;i liarddn~. 1923 r. 7976 mi'l.jardów koron oa-

w\'If'ządzaną ptatnlukom - n.ie o te w1iMo2'ooawch: te żąda sie ty tu- wiprOSJt J)!J'IZeCiw'11ie: chod~ nam który przV'bYł do Budapesztu. w D:erowy~h. wpływy - 6.39R mi
lI1am chodzt Gorsza bawilem tv- lem z1i1ł:czki sum. wileJok'1''Otn,e tyl,ko o to. bv wławe S1k3Jrbo.ve wvwia-dzie z przedstaw c.ielem hardów. Deficvt skarbu - 1.57S 
siaclkrotlllie. i~s~ trag-:tC;z.oo wmoot '~rze'\Vyższatią~vch CCl;łv SltaJI1 ~ p?stę~walll,jem swem ~i,e przV',}V .. N. 1:~"" p'owiledz:rat że węg-i~r- ł miliard6w ko.ron oaDierowvch. 
:krzywda. 1akli~1 d0Zil113JC podiSlta,wo sladruT1la .pł~,tn!lka;. U UiI"Zęd~:cy Ima,ł~ Sle ~o ~s~ywaml3. tv;h !I. e- ska j}OzV'Cz,k~ tY'1k~ 'CHa Wę~ler I albo 109,6 m;}jonów koron zło
Vtv ZiJ11ysł p.ms:'Y0'.vv ~OIteclet1- ska,r~ow1' Jalko zamrerewwa'l1I w sZerJl, bo 1l.~ ~ęzszVlm Wed'IU~ za- ma z~aczenle,. zalnte.r.esowan1e tvch został pokryty prz,ez 00-
~twa pnzez stłr.t:mlien'e 'Y13Jrv w na wy'Il:łkae:h pa-.zvmusoweg'O oobo:ru sad pr.a~a JeS' poda'bek. ~em skru- za~ran.cv nalezv dOPIero przez żvczkę komitetu Ii~i narodów. 
sza praworz~~?ść. ]'€Izeti ustawa dZ'Jęlcl prz~z!1a'Yc:n.vm im ta'Tlt.1e- l)UJla'tn·;,eJszem by~ musi l'I;~,e,ry 1)t~- o~'Powiednie środki wz'bud.z~~'1 Na'leżv zaznaczyć. :te komitet H~i 
lDod~t~O\ya nQ;e test a.tfa f om~~a mom .. prz.esc~gaja. SIę w bez:vz~ted ~a PI"Z7 strze Rame. A ?.a:sz~~a .Ie M.1ędzvnarodowv rynek Dlentęz-. przewidywał znacznie wiekszv 
oholą.zenna ~atJlrow~o. ~e·)j I II1OŚCI ; ~e relruru}ący p!~tmcy o- k'l'eszem p::-zez p4fa,ttn;!kow. Sl?\ w nv zna.iduje się pod WPłvwem I nif"..dob6r (226 miljon6w). 
dowolność l nai2'orrel 7.lro7.uml'a-

1 

trzvmuJą odpOWIedź. lZ wydalIlo p!"()Sitym stoSl1mku do naJl)llęCla w...,. ha'USlSY fra~nka. p" nas1ą.pi.ell1ilu u-
Ina .goOTI:iWOŚĆ urzed,"iJC~ dotnlc;~- ozaa"zcłdz~ie. ~y rekUJrsó~ nie ~- koracza.!ąceR'o oro:a przepisy p.-a\V~1 sDokoienia mo7.na bedzie mówić IMPORT OBUWIA AMERYKAIQ. 
czone sa do t.l'Zt1'P'etnlłał1!la przern~ wzgleoolać: ze mawo me mOl.e 'Ile nacIsku poobolTc'z,c·go. o I>ożvczce. SKIEGO DO N .... Mn:'C 
sów Ulsta wowvcb wedtług ilndyw,- \ obowi-a:zywać. gdy skarn pOtrze- M. B. '. IL IL • 

dual'TlcJ iII1teroretoc.łi.. ieieM. m'k zo bule pieniedzv t. t. 'p. .• ROSYJSKl BANK ROLNICZY. O~tatnio wzmó~ł sie imoort a .. 
ha'czvmv w nastetmJ'V!Il1 rozdz,ale./ A w~adlze Skarbowe US'P3Jka.taią, I" mervkańskiet!o obuwia do N'e-
nawet nomiJanli.! ohowlM:u.iacvch że UJrzędv podaJtkowe otrzymalv Rynek p-len-lęz·11Y_ ZbatwklerdzOn? statutKrO~VJskfe- miec. które kal'kulu;e sIę imacz-
przc.nitsów Pr3WTlvdt jest tal ero!)- f zezwO'len~e oonq:ŻaĆ oobór 4) 25 go an u rO'ntc~elro. ..a oltał za- nie taniej od kra.J.ow~o. 
wa,ne. - to pta.-ndIcy f)()dtl'tł<f1w1 proc .• gdy PObór calłości 2'lt'ozi ruil- I kładowv wvno~. 40 mdlon6w ru-
czuć Slie musza zdant na łaSlke ł ną pła'"i!kowi.. Za'tern prZyznała Warszawska". ieł~~ urze~owa. ! bl.. .. którv hed'zle .?okrvtv orzez IMPORT TOWARÓW Wt6-
lI1 i rłti"ke łednostek. z źadmvm po- same. te pobór l>Odl3Jtku może gro Ll p.mlsle 400.000 akCJI PO 100 rubU. 
datk~m ravć g.e noe mOR'ą lako zi~ ruiną! Czvt ta!k,i poda'tek Jest W.A~SZ:AyvA 1. kwietnia (~at).- Na Rank 7..o~tanie ntwartv PO WJlla- 1<1fNNTCIYCH DO WĘGIER. 
Z k('lJ1/KtretlTlvn'l ~ s~ rozm1)\-: do oomyślenia? CZY ;lOdatlkr mogą dZISieJsze, gleldz!e u:zęd'lWeJ Dotowa ceniu 15 milionów na kapitał za- W 1923 roku imnort towarów 
T'ach ol>ciaiffiJem. a maworzad- być koo'S'llrUQwa.rne z tern tV'Lko u- Ola były nastę~ri;Ó;VKA I kładowv. BaTl'k ma na celu odhu- wł6k'enn:czvch do We~er wv-
111. O\Ść z kooriocznośai t1W'3.ŻaĆ mu-, względn~enrem. bv nie ru.ilnowa~.v Dol 9350 9300' dowe rosviskieg-o ro!n'ctwa oraz l nosił 193 miHonv koron 7fntvch: 
<:Jzą za martwY atrybut słowni"-IPtatni1kÓw? W:emy. przecie. że F arJ 517.5 - "Iworzenie iednolite·go svsiemu w ~tvczniu r. h .. - 20 tmiUon6w; 
kowv.T>Oda·tek majątkowy ooIe2'ać ma raOt elEKt 1 kredytu rolne{!o. w J.utV'm - 24,8 mili 

SadZ1i.my. że w naszvtC'h W'3lr1.M1- na tern. bv obvwalteJe cześć sw~- , _1 ____________ _ 
:1ca'C1h. ~dv ndetVilko budow-a svste- goO dobY'tlku oddali pańs wu. ale BehzJa 409-405.75 
mu ska,rOOw~O i fi~a,l'I1'esro. a,le I CZY gtJ'al1icą dla wvmiaru być ma- HO·landła 3.460-3.435 
wOR'6le budowa ca,~taqtu pati- ją przepisy ustawY' CZY też !Jndy- Londyn 40.250-39,975 
l$,twowOOal. a więc i pOOwatklv wid,uaJny sąd ooborcy o tern, CZy Paryż 520 -517 
jej. praworzadności, jest naszem należytość rujnuje płatlniika. Cly Pra2~ 279.75-267.25 
za.cJa'ncem.. ~drv do ~,letnr.Q p~a- tet pozwa:Ja mu jeszcze wegeto- Szwajcaria 1682.5 -1623.75 
'\\wządnośdi pO'T'Zooa bezwzgl!;d wać? I Wiedeń 132.10-131 
'll'e2'O za'ufumua spaJec.zeństwa do Podobno Łódź zajmuje ieOOt> z Włochy 411-407 
te~. że nilC pT'Zleciwlnesro prawu w I)c;tamich. lub nawet zgoła ostatn.ile f'rcmk złoty 1800 
państwie dz.itać sie nie może - są miejsce wśród miast polskich ooJ 8 DJ'OC. ooi zł. U bez kOD. za 
d.zrl'01Y. że w1iiC'~a kJrzvwdla. ~ka W'z2"lę-dem efek~u WlPIlYWU 11 za- \ I kwartał 
Sle bwdow!(1QctW"ll re-mu dzJe.ie liicz.ki Ale też chV'ba niema m1asta,. BonvzlGtv 1350-1400 
przez sV\Stemaotvcme PO<lilrooywa- w którem d()wolność oceny pruz Mi'i'J:1ówka 100-950-980 
n:'e wiary w PTaWQrządl!1'01Ść. nie komisje przvbrala formy talk ka- Poż. 00.1. 5.15-5.125 bez kUl). 
może być lXYwetc'Wa'lla OJrzez wv-r~. Przde'Ż- rzecz tie- I kwartał 
dfa·tn'ieis.zv w<pllvw ooda,tlk6w. slychaoa. - komi·sde same wbs- Bukareszt 48.85-48.55 

Kary dla O'TXm1vch. PTeg-Lerz dla nym~ POdPisami stwferdzt1ły W()-

falł~:~enzy ~ skrV'wc{w - oa to ~o bec ministerstwa SlkMau. że ś'Wia Warszawska poalełda WieClnrup. 
da berz zastrzeżeó. Me uczcńwv ł do.rrtie przeszacowvwałv Olbroty 

Łódź, d. 1 kwietnia 1924 roku. ll-gi UrząD Skarbowy 
FoDatków i Opłat S~arbowych 

w Łodzi •. ,n: , -
\' (' . 

OG O . ZENIE. 
II-gi Urząd SkaJrbowy podatków i opłat skarbowyclt w Łod'Z1l 

pOdaje d() publiCZll1ej wiadomości, że w celu śoiagnJęc.ia zaleg-łośd 
s4<arbowych na pokrycie Il-g'iej zalk:zki podalitku majątkowego .cod .. 
będz.11e sile d:ni.a 2 ,kwietlnia r. b. od godz. 10 ramo.. drogą pubH'cznei l ... 

cy:aqfi Sprzedaż ruchamośoi i tow 31roW. nalcżąc}'lCh do ndJżej wy:m c
ndon vch firn1 i osób: chęoov pła1'ntik ~ musi kool:ecz ołat"Rków nie mnitc!j mi 10-<:;0, ~~~~7 złoty 9.350.O'l 

nie mjeć pełna wiare. że nikt względnie 14-klrotn.ie! Stąd ten AKCJF.. 4000.00 1) AJzner Abram Dawki. Dz.ieo111a 15) Noskowfcz Tobiasz. p;{~t!'-
l!I,ie Sltoi ponad p-ra'M!IrD i że tylko powolny pobór wiozłk:i., stąd:a Akcje bez zmian. . 24: 400 """czek nrz""/zy bawełlTłia- ·trowska 46: 300 szttllk ""łóta1a -1'tU~ 
:pra wo. choćby najtwarosze na- nieslVC'hatna mnogość licvtaoii. .- >" ~ .r 
wet. o jego i&totnvdt obowiaz- Boć ja90e:rt1 Jest rupełlllie. że rwl1 Końcowe notowanIa I lo"cbo. nel wego. 
kach deevduJe. lo.łaCn,iejszy na'We1: tl'la·mi·k. kt6rv. Zamk"lęcle giełdy 2) Charach S. ł S-ka. Plotr1mw- 16) Pacanowski Abram. P:O'1-

rozumiejąc oowage sytUacji t do- ZUHYCH. I kWietnia _ Pat). Dzl. Ska m. 40: 15 SZlt'UIk ozarnegO kasz kowska rur. 7: 100.000 POczt6wek. 
PODATEK MAJATKOWY. mosłość wspóołdIziałamia z akoCJą sial notowania ;'yly następujące: ntiInJ, 50 OOICZelk kolorowclgIQ pao:e-'il, 

ZrzecZeT1,j4e się J)II"awa rekUirsu S3'naC'Y1iną. be.rooomie J)łacUbv naj Ho,andla 211.25 3) Sygletmann Izaak. P<lttrl.1drnio- 1000 pudełek strul6w€lk st.a:ló-.vek. 
~rz~ wielokTromfeprzeszacowa- Cidszv chociażby, bvle prawo- Nowv-łork 5!~,OO wa 28: piam.ll[1o. klredens derowy. 100 ~sów 0I16w,kóV:'. ?o.OOO ko-
flych (,,"0 do obrot6w za I 'Pó~rocze miem!le wYmierzony podatek, n!je Londyn ;1.58.

75 
stół debowv l 6 krzeseł. l'Pert I 10.000 farb dIzJi·00I1t1nV'Ch. 

:pIJ: .n'1ków 1JIOO1śclło się n·a '1tIch pfaci gO wc:111e. ~d'V wvnmie czu- Pllryz 
grW.A1·i,e. gd'Y wYszło IpraWO o II za je swe poknyMiz.enie. ~r~~i~lan 17 ~.~ 4) Cyfter Józef MoJżesz. Piottr-. 17) PytowSCY B-cla I. M .. PiiOti-
łiczce na podart~ ma.Ją!lkowv od Nie będ'Z.il1.111Y krusrzV'U llropji w Budapeszt 0..;075 :)mwska 37: 20 pac.zek przedlZv. ~O Irow\SI'ka 43: 30 palCZek przędzy, 
łych obrotów uza.leżll'iooeJ. (OcZ'Y- obronie tych. którzy w SWCll11 n~e- Ł'elS!rad ' i,12 mebrow l1l!wsJz1u. 5 PM kam. 3 maszy biUJrko. stol,ik, 3 lm-z.esla i 10 sztuk 
wi'Sta, że. pozostać tnttsi kwesdą \1It'obieniU SJPOIłecmem wvsi4aią Sol18 4,15 nv. hi'Uil1<o i Młlg"a d!ziJesie1lna. towaru.. 
otwartą. CZy zg.loszen:ie reku'!'Sll swój umysł na tJrlic"i podtalkowe. ttui~~~~szt O,(XL~'~~ 5) Prt}nkiel Józef. Podloeśl14l 4: 18) Szvdłowski .\. L~. Ceg-i1elnla-. 
bYlIoby idl ura1towalo. bo oomiria- anti tych. k';ÓI"zy w zJeJ woli 004 ml3SLYI1lki dl() oońcwch. lila 36: 50 SZltruik kortJu gtTubegoo. 
ją~ n'1eS'koticzen·ie dłlJ.g'ą PTOCedu- spelrnianfa swychobowiaZlk6w s!ę U ndowa 'QfBłd~ qdao·sh Tę rozp.atrywa'Tlia rekursów. J)Ozo- uchylają. Gd'y jedna.k sie słyszy. rz~ nIlII. 6) Cepner. lnsels.ztain i Plus. 19) SznaJderman f. , .Taslnowski 
starlą one przewam;e bezSkmecz- że praw'iJdJfowo prowadlzący swe GDANSK, l kwietnia (pał).- Na PiotJrflrowska 44: 35 SZltUJk towaru A .• ZacOOdtnr.13. nr. 70: 10 maszyn 
Ile - na\vet w wY'P3<flkadl. _ gdy księgi zakład przemysłowv. d'ICl1te :~~~~:I~~I~ ~~~~:~~~h !.!~~:Xs~~~dSkieJ wetl!11f.alllesro .. '\lrelIIl.M"'. do wyrobu ootiCzoch. 
~a popar.e przez praw;dJłowo IJI!"O- gO ty;lko, te pOsiada fabrykę i Warszawa (za milion) O,6'll-O.624 7) Goldbcl'1Z S. l BtumencwaJIZ. 20) Tu~emcllUl P. K.. Piotrkow-
wddzone ksie~n. Autor tego pra- ~tad W dwuch rótnvch obe~ach MarKa polska za mll;on 06~-O.652 Piotrkow'ska 41: katsa o~!:otIr, ... a!a sika 122: kalsa ogm,ioflrwaJta.. 
WR. P. mini'Sler skaa-bu. sam ~ lPOdatlkowvch. jeónesro miasta. DO\llry (za .0) dol.) 5'll,lł-584.46 4 M1..~a Z krzC'SllamL tooszvna do 
strz~ się. że fałszV'Wenl jest za- wbrew paawu wła'Cać mUJStiaJt dwa Telegraficzna wyplata nil: P'i.SIalI1ia. stolfik kanapka l tmzv krze 21) H. Welnber~er ł S-ka. MUl .. 
qoźoo'·e. woprowadtmiace maiątek świadectwa. ob eonie Pll"zez dwa ~~~IIi~1I 12t'\~~~1:.:'5~ 9111.' sza M. 55: 4 mec:ham!i0zne WlaJrszta 
'W ptJ"OS'tv stosunok do obrotów i rożne urzedv skarbowe zostaJe pO New-Jork 57'-'55-L8245 8) Grzybowska Marła. ul. 6-go :y tkackie. 
uZlIPetfnl\,ł t)rawo o II za!liClZce roz- ciąg'l1ięty do wlaty II zaliczki l Holandia 214.45-215.5j Si ... rrnn~ .... Tlil'. 20: Urządlzenie s.l<:l,ó!- 22) Wolff i Ooldmiintz. Gdańska 
J)OtrZ~ dzoo'Uem. orze'kającem, te wysta wiany na licV'tacje; srd'Y sie Pury t 52 017 -5l.ti?l .... ' ...... :uu 
1ZCi!ILt".Zb ta n~e może jedmak tJne- słyszy. że agooJt. praq'.iący wy- Warszawa U,6~I-ll,b"24 powe. srJ<1ladaiące slę z 3 s.zaJf Z oM 101: 94 sztUki towaru. 
1._ Ć _t 6.......,ł..l· ł ł i za 100 marek rentowych n.emlcck. karni l dwuch bufetów oraz 2.000 
'!\Jacza u lJ'Iatln~ w l-JU'U'a'I'ł\U prze ącznie za IJIroWizia f OP aca'jący 1~179:-1~ 821 bute!lefk wód1e'k J' Ibkri.eru. 23) r(ottenbeel'1Z sztama. Sie!l-
lD1V'S'łoweg-o l>dlowv 'PrZV'Padaiace 1>QIdatek obrotowy i doch odo wv, ){I' 61? h' 
gO na nich caleJro oodaJtflru. Zda- lecz J>Osia<ia_iacv skromrrv tytko notol:ola giełdowe w Londynie. 9) Kotek I Kapelusmik. Rotr- '~~ n~aJCIkie OJ mee aJIl'lcZlt1'e 
wać sie bY'ło POWIinlf1o. t.e korekty majątek, płacić musi zaJlicz.ke w koW'sIka 37: 200 sZlruk towaru. • 
wa 13 - 1a'k,kolwiek bardzo wv- wyrokości wielokrotnie ma.iatek . L.ONDYN, 1 kwietnia (Pat). Zam- 10) Hlrszbaum Aron i MandcJ. 24) Weinbel'2 i Szwarzbard. Ce 
soko. bo W POłowie ca40ści 1)()(1at~ ten przdm'ac:za~ące.j: gdy się to kn,ę~:e-y~~~dy. 4:50 18 cwaJ~. Piotrkowska nr. 54: pieć gjelrn~alf1a 40: 20 sz;tuk towamu wet 
!ku normująca zao!tLczike. oodczas słyszy. to nieoodob11a <mrzeć się F~ancla 76.55:00 szillllk toW3Jru półwetnia'Tle~o. niameJro. 
gdv ca~v pÓda1ek ~g usta WV p()SęJmej zadtl!!Tl~e nad tern. ~o BelSIla ~,50 
pf:!,tJnvm być mialI w 6 ra.taclJ pół- właśc'rwi~ sejm tyle t~odoni mozo \Vłoc~y . !-li.81 1 J) Llebcrmann Hersz. Ki'ltńsk:e 25) Liebermann B-cła. Piotlrkow 
ro:-Z'l1vch - le<f,nakte eJ.imiflUie z HI się nad prawem o podatku ma- ~waJ~af'a it~I/,~ go 41: 4 s.k.rzvmki przędZY. 8 kw, ska nl1". 66: 30 s:ztuk welnri'all1ed 2'a-
wvmiall"U zg'ota Pt"ZvDad~()wv ł jąt1roWV1Jl1 i DOOO mllDąster ska,rbu PO;~~g:l~ 168 2 SZ'twki meblowe. k1redens i 4 o- b3ll"cHllv. 
nnemi-alrodadnY wsl>MczV!l1nik obm uzupe,I'I1,ilt wawo o II zaliczce tOZ- HolandJa 1I65.5J brusy -pluszowe 
rtu. \\1 nader kwvch wy.pad1cach oorządzendern o lei O2!l"allllozeniu. DanJa 25 70.50 12) Lorentz Edmund. Al. l-go 26) Buchner L.. Pi~k~ska lld'. 
cztlPefllliające to roztPOrzadzet1'ie SIkoro urzedy skCllrbowe bY'lla1Tn- t;Jorwe~ia 31 • .,0.00 Maja nr. 46: dwie maszyny do 62: 60 szt. tOW'aJl'U W:1gIOIf11IQ'We~(), 
IJ)owitarne z<>9ła1ło z wie11ką ulgą, n,ioej nie In!dzą się w~lObywamem ~~~~~~~ors ltW~:~ sza·mama i mo:or. . 27) Reisbaum I Posner. uL Aleia 
g.tjyŻ tJOk-rzvwdzem1 Przez koml- tych dokn.tmertów z 'Pod pY'łu 7,(1- f\iemcy bil). 1 .... :'lO 13) Lesz:zvnSki I Globus. PtotJr- 1 Maja nr. 37: szafa, 3 ł6i;ka. kre-
sje szacun.kowe plamicy dopoatry- pomn,;etllia.kt6rv je już ooIkJryć zdo Austr;a 3\4,5 u kow-ska 37. 1000 szruk towaru. d'':~~ [ ....... >"'-~ 
'Wali sie w Ilf.em gwannci! ttieza- łat? Praga 14,-150 ........, ~1Il\._ 
feżnet2'O od obrotów oszarowan,ia Prawda:. te ostaJtJnłe to .roz:p-()- Not . f 114 p. 14) Man~tdes Gerszon 1 Manela 
maJll'tku i IJIlV'l1acego Sltad oboi:rŁe- rządZenie z l~o lute~o zaw:era 1\ owaola D e uowe w aryzu, Izrael. Piotrkowska t1lr. 44: 3.000 28) Ogólnac .T. S •• Mlłs.za M. 55: 
nia 1>0013' tkowesro. .iedY'n'Y w swoim rod'2;ądu przeo:s, PARYZ, I kwietnia lPat) Zam metrów fomieru tOl1J<oloweg . hiw- 2 seilfalktorv (maszV1lv ,PtrZę~~iłJlni .. 

Jedmłocże sootikał iłoh d<lltlk1Jwv irŻ o dleCYzjadt władz podalt~ knlęcle l1iełdy. ko.. SItlolllk ~ 2 kneSoła. c.ze) filrmy Hoffmaal'll. 
rlawó-d: rozrorządzernie oozostxfo wyoh co do ma.iąJtku plła'milka. de- Londyn ,/ 7H,97 
ma,rhva lilte.rą i .. jak.kolwiek W ied- cyzjach ostatteczmych i bezapela- ~el~;:k !~~ 
ł1ym Z tk()ń<:o~h swvoh artyku- C V'jl1yoh. wltad!Ze te zawiadam;a.ią tli!Zpanjn 241,IJ0 
łów QlI"zeka. że p.rzymlU!SOwe ŚC'~g platnl:k6w 'Pisemnie, lub - rzer...z W·ochy 78,70 
nfeci.e zal!icz,ki nie mo~ być doko n1esły'Cha'lla! UMe. A1e czn 'en ~W~lcarja ~1'2 25 
.nane przed osz1lcowaniem maJ&t- W)'Taźny Ia~sUlS. pO.t)e,tniony Vi go ~anl Jad' 200,50 
11-. , • ń_A-l. h' d· r .1_ •• 0 an ta (,b~ 

, 1a.'U. ~lty P'I.$rn .~~oonY'C wv- tr~~z.ce 1I'€1 ta~ow.an,ta ~'POIl"ląUil.e Norweg;. ~ro 
et'll'one Stł cod.z11CfMlle przez o.~~o Illta i p;rzooczooy PT.zy Jego J)Od,'pI- :-lzWeCIIl <Ul.f5 

. "'e\1,i~ .o lieytacla:oh m. im. l'M.ek sywamffl~ ut>'O\va:.'Jn~a do zbvwanla Pra~3 ~~.lO 
szaro luster. ka,nap. ()'tom211 i L n. praw'nfe re"kUTujaC'y~lt l'łatl!1Qków Rumunja 9,70 
ł)!J"".l~ 7.bV'tiku. nb...ern? Włede. 15,00 

Urząd wzywa I'Icytaotów o Sltarwi-eme !Ide w oz.naczon,ym t,erm-i
nie i m~ejscu Z gOtt6wką. 

O me licytaCje nąe od-będl\ 5Ji~ ~ P'Q!WOdJu nieZ'gf'oozenia s;e Tjcytan-
ów, to tft!sekwestrowalIle wvżej wvmi.eq]·ione-ruchomości i towa;rv 
J)rzewłezlonc Z()stan~ na. kC)S!.t d~tltInńlk6w do Urzedu SkarbowelJC), 
rdr;łe odbywać sIę bęch.i-e iP'l'ZedJa! ~I!I, Pt~btialteJ ttcym.oil ood~fen~ 
nic 'Il' g'odr.:in,aclloo 10 do 12 ram. 



__ 8 ______________________ --________________ ~-n~t~o~s~p~~~s~~~~ ________________________________________ ~Nr~,~~~ 
.. 

JAN O..,ESz.t.. 1) sz'loohetJny Kajusie Jumjlusrlu CeZ3JrZ:e Oktawianile. za twoją' P u I w J a: Nie 'tajne tnf cnoty wasze. cmi męioW'ie 
wola. na tone prze:znaorona. Na dom nasz ma mów SDaść Rzymu. Leoz osu=zedźde przynajmniej z,łego przY1ktadu 
honor skQligacooda Slie z wielkim Cezarem. którego mój m~odV1fl1. Zan~le'POkod to Klodie. 

T y UN. ~erwsz~ ma:l.ż,{)Ineą<. KI~msz. bw SIł~a wiernvm, a Ónl~ O k t a w t a n: (Do Kloddi). Nie lek ad się. d:zIi.etWIOO. 
~est POW1lnowartym1crw1 l ducb~ ora.z wYkonaw-ca :esta- tych słów tarrobUw yoh. Promiema nu1łość powinna być 
menrtu. Niechaj to dzieoi~. wve·OOw3;l1e w kulcie dIla Ceza- dobrem. 00 duszę pokol Dft.a f1'M1,le seree tWoje bedtzńe wie-

Sztuka w a-ch a1(,łach z epilogiem. !fa.. będzle osf.OII1ą tY1Cia W'!1ufka cemrowe IrO. I czystą jtttrz,nlja żyda. 
A n t o n I u 5 z: Rz.e\k1ł:aś Fll'Iw:to, wrerna towarzyszko. A n t o n J u s z: (Wznosi CIZ'a!I1:). Oto w śwlte11amilltt 

myśli molch I uczuć ttlomcl<:zko.. klręgu tej mi,lości utrwala się wian w nasze ooS'tano\\'·ie-
(Ciąg dalszy) O k t a w J a n: (wstaia-c od K'J.odI;j). Qdv P'8Jtrze na cle. nia 00 do Rzymu. Ws,z}'Sltko T'OÓZi ~ z ml;łOlŚd '"h ood lei 

SCENA CZWARTA, U'l'OCza d:ZJiew:co. zdaie mi si'e. te z Olimoo zstąJ!i.~a mma op;eoka. W-zywam 'tedy Amora. bv nas wspom6~l w :zv .. 
~f..-h • f f k b . A ~ ...... ~ . . oudllJ. pię.~na i dcmoct. Jeśli i twoja woda ro temu. schy- nach poliltvoz'llVoh. Przym!erze brvumWlLrÓ'W i m:J,()Ść wa-
...:nyv a~ am. MY ~ SIZ~zę ronq •. n·uvl\..l~ S~ ~~\\ a lrum ko'ana T'JiTzeod darem t~j retki. sza ntl'OCh w ;e.dlf10 s~Otta się osm!wo. 

ku kotalI'z~ I podnoSI! Ją. Na przystaIItI rozstaW'l.ala.sre zot· Ktodia: (wsajad. Je<Sltem 'OOs:t~a tvcz.en"om ro Oktawian: MÓw1a. fe kJtto 1roclta. natchn"on Jest 
!1~C'll'ze leg;oo,?w. Na. ~e1e 1croc.za Oktay.rtan, i Lep!dus. Z~ dtzłitc6w. a myślę. te i seTCe me PTZC(ł1ÓW:~o W tej clI'W'il:. doo!tom feba. te mu srzczeSlOO wieszczb v dobrze wszvst
tl1mtl no~ę.pułą PotY.Lus.z Lena~. Herernu'SlZ 1 !f1'łodv LePl- by z twojem sercem. !łZllaohtm1v Kaittl~. w. jeden rvtm ko wrotą. Więc bl,~kf serca KlOOli. w tvm witetku. ptrzy 
d.U5. Ota~ lICh ors,la!k Anrtcllt11usz ~ fulwJa itda na f)rz~- udetrzyć. (PocIa1ą sobie d1tooj.el). Wszyscy oodnoszą CZM'ze wtna. mvśle. że t)rz.enltbm jtń ro'M'U'flJa wo'e'T'l'l1e 
CIW ~10111. Pn~ PO!'tv'}dt~ tJOW'.tan1a. Tr"'~ lD!'alą puha1'v). ł zadaula ~miei ",tad:zv. I mniemam. fa.ko fe-b m: zwł'Cl
Kło;tJa ~gląda SIę O1ekaW'1,e z :komnaty ~lle Dł'Z~W'!'" f u I W' J a: Uw!eń'C2lCfle sle (wslkazu)e meńce na sro- ~)e, te ktto śła~ Cezan 1crOClV'Ć be<Jt,k. OOOlro""Iidz:1 
tam ."!. Mrm~c~a ta scena ~~ ~lka c~. Pmem ~0C7ą le), mtod1JL. na maik wasze i m'~oścL Rzvm ku ~W'llata oroobfe. Te<tv. co Lril'lt1 ~ Sa.tttr-
kol e m,? do k()m.na~: na'JPlerw fUllw"a z. ~ktawlanem'l COktaWll3tn wlldad'a wi'Cllli.eoc .,13. ~we KilO<llU, ona nowi. to Roma ~a p,..,..ez w·t~-dtze mnrn~ i T'OO'·:r(''''~ą . 
Antoo:'llSZ z MalrkiOO1 l~mem. oraIZ Ponr·lltusz Le-ryas.z . ~ k!rorE) rooarta siłła 1~6w. Ws~11e z·rtetmle.. kt~re Atlas 
łierc-nmsrrem ( mtoovm LOO1dusem. Orszak 7aifTrZV'T11U}I: SIę na () SI ,e . MM' ~ si . sf R 'lact~oo . 
t)rzed portV'kiem. Godv w kom'llade za przvbV1łvmi k()lta'ra A n t o n I.u ~ z: (Wiktfada}ą.c soMe wtenl!~.c). ~v-, ~ S'W'emti .. ram . !TY. a1M? e ZV1lTl'll roc:r cIa. 
ooada. brębacze g,ra;a dl(lllej pÓk1i n~e roz.OOIC:ZVIT1a sie rOl- wa·J~c tu w <:I:.rnm serN1:etCZlIl·e1 radl{)ŚCi waszej. Obhlb11C('CV,! (00 K11Od.f\). Pnv tWOl'm boku. 1rocha,n,1((). WZ"f'r)<tf1ą 
mowa za s'ofem w komna~le. Na ~cenie oozos.ta'a: Anto- z:a1""OlTll1'il1am. jatk olei'kf.e wvsilł'ki i Wi<l1':lrj nas c.zekalia. Otol mole sUtv i. ZJT1'1()II!'ę s:e OOW?irn/j,e z U!TzC'h";leń~twv. któ1'e 
,".j.USlZ, P 111!'Wi'a. K!l()d1a. Olktaw:an, LepidlU'sowie. P.o'P'i,liusz ty(!k1O obecnoM wod!zów, Le.nasa i lie!f'EII1:i1.1!Slza. oSltrzegoa,1 Z'wak.zvć wvpał(}If1!e. Ozy m·e .obawt.a~ się .towaTzvsn~ć . 
Lena'll. Jiereniusz. re Ma.rs nad BI"Os.et!11 ma w te; ohw:ij; nrze'Wa~e. mi' orzez ivc:le w tym J)IClcl1odJZtie lm celom.. n:,eraz z bWla 

Wśród dźwie~u fail1faI1" chW1i<l'a Jakbv kOllicz.acwh ~ p o p t t J u s z L e n a s: Do szczelru broni na'WV'k1i~ m1i.e cmł'{I\I101. 
r6zm6w so:oortam1. podc.z.aos które.i fLPlwia wYC'ho1lzi. Wra- z tern wtielkSlZem utE"Il3<If1~oo~tem \V1"lhlClruJemV się w wa~l,e K t o d J a: J~. Katusłe. ~a chievAcą. co w 
ca n·iebowem. a za nia nne'WoLn1cv prrzesuwa-ia na śroli.ek IJ'aJGl()ssne nas' roje. Wszak i tv, neren:llJsrru. n~e .zamy,kasz kdfvs-ce luż T'lanV1.a na twa'T'<łe czv;nv '\'~oĄI71i",, ' M " ,'~nrlka 
a'ńrium stół czworohtnv oraoz uS1tawiaia szka·rfatllte sofv na nIe ooha. wod?a n!te ul~1mle s'e Jte<!'o clłla oic.zYZll1y służby. Będe d 
(ledu'S fJri'l101m·ruris) z tnech *011 slolu. Słl\liebne-w~ód H e r e n J u s z: Mole m:re ulCllto ohdw+e chwV'ta echa ja o~Ifad7.ah cztl'ła wieą"l1ośd'a. 
I1k.h JUllia _ OIra:Z n'ewol'n,~e WlT!()<:ila dzbrunv. ouha·rY ! pół 1a1 ,cJ,a",,,"o m:il1I:tonych. . f u t w ł a (ozW1"ódwszv się do Jtdłi'. S"Ula~ef za rlm): 
m.i'ski m1esilWa. ciast i owOC'Ów. Pwl'W'.ia wska'lil.1.ie me1sca A n t o n I u s z: Bo~{)i\v1ilet ?te nam tvde twa<lI?"Il'i. Ró- Thlteweze. dole! nam jeszcze piteft1':a,re,g't() wi.na. N~'e-~h oblu
za 5"01001. Siaea1a z tlI'1z.ec~h bolków st.ffl," tą sama koleją, ŻiłiI1ą jest tY111Jro jesro i'!.t'!Tmll3 Nalf\'aw.aki,e sie do Syta: m~o- Meń<:y f'!('I!"W'$!Ze kroote ~wi'eca dl1a boo-ń-w. a reszte dlO 
jak przv~Jd. PO śmdlku fUll'W"a m'ly Oktaw:aJ!lie. Klod~, azl,• roz,lrosza mtoo()OOJ~ bo ootnLej zyt 'łlrzeba Z3JPClZYCZo- 0011 W'Ycl1V'1mv 'I1a poom~"II1~Ć t~o zwiaz:lru i na szcze"nv 
iprzvwOOalf1a 91cilf1~eniem przez fu'I'W.ie, siada z orawei sbro- nym joo·o od ,"i~d blask:em. . ohrót ~a'w ·ptrblkZll1VCh. (W~7YO<:("V T'(1IW!\lfaia i wvda·ją 
,"y Oktawialf1a. maiaoe PO leweJ m!odelrO Lep':dusa. 'L e p ł d u s: AIf1ttondmlru, wwnaJ. i!ż ty z tyob POZy- okrz~llk: N:~c:b ci ~i(! SlZcreści~ żyj!"). Teraz. Jwjo, zanuć 

F u t w J a: Witam WaIS raz jes·lJCze. wSoDaJni.aiJi g·oście. az.e!k CZ~~1e!SlZ ootlf1a lra1rść rozkoszY. . ,"am na cymrze pteśń radosną· 
Polkrzepde się tym Slk,romnym pto,,,~,lIki,001 ż·~nqerslk':lego na· l A n t o n t u s z: (Z uśmiteethem). Ohcesz z,budlzlć za-

.::;;u. A O'.~ moja córa jedV'l1_a._KIOdj:_~~~~u~=)-.~~tO:b::te: .• :-zdJr::O::!:. ~:_ f:. U:II:~:~:' _:i _~~:-:~c~~:ć-:je:_i:UC'ZIt:-:-:e:?===-:-=:. :'~.:.-;-=-::_::-::-::-::-=- _:_::-::::.:;_::. _;;:_~~~~~:7r~~:(d~.~e,~n~.~) ~' 
ORK;ElTRA PILHl\RrrlOHICZ"" W taOUZI. I NOWOOTWORZONY WIELKI SKtAD 11% OnłnSZenl'a rłrnhnp. I ~I!~~~k~:(~~~!~!: ~::f~8~:~:~y:~t 

SALA FILHARMONJL TOW. KOLONIALNYCH I DELIKATESÓW . • y I U uU li . 1 ~~~~~et:i~Sói~ ~:t~! zd~r1~emr~~~ 
• Po 75.r«l mk. za -az.. . G . B .. ska " 78 

W nIedzie l ę dn. 6 kwletnl/\ 1\124 r ° 1l.12 w pllł. H BERNHEIM • -~, •. Klłsyme arnlZO- s~!~:~~v '· ';.1 d 
_ol mk 50.000 za wyraz. NaJ ne I'elne k\"alifl- f 1o'na p r U Sować z-27-m1 Koacert Ludo- I . Dla poszuJ(uięcych pracy • "OWem. Wyma\la-

NAJNiiwsiYCH OPERETEK _. PIDrKKOWSKR 30 TEb. 15·91. n!kam;,;;[~;;:osz;:;f;'; ~~: ggf4~;:g~ ;#~:~~~~i{~ 
STALE NA SKLADZIEz cy ul. Piotrkowska się osobi~cie tło 11 pi('tro. ro - 2-d 

DYREKCJA: BROłllSLftW SZUlaC SARDYNKI. ŁOSOSIE, WSZELKIE ~~a~~':,at:~ z l;i\l~ M 135 m trI -t.k ~~\:aw!e6~~~e~':~~ Dr. _"-

We wtorek: dn ~ kwlllUlia J9i'ł r. o Kr. 8."<0 wlecz, 

RYBY WltOZONE. SERY SZW AJCAR- lIłudent Rozental. N .... rot 8. 1 p. od B R AU N 
SKIE • "iNNE. OWOCE SUSZONE f{lrl~5kie!2o lJ6 m.5 sprLedam dWd duo .. do 4. ro 2.pz 
KRAJOWE· I ZAGRANICZNE. CZE.- 7 (2 ) te oleandry Roz iJ 

ZB-my WIElki Koncurt Symfonlony 
DYREKCJA: 

EMIL MŁYNARSKI 
~ . \ .... . .. 

Szczegóły w następnych ogłoszeniach. 

Biltlty do nabycia " gmachu Fllbarmun,l 
od ~odl. tl-2 t 4-7, 190-1 

$ 

SALA FILHARMONJI 
Pon-Ildll-atek dn 7-g .. kwIetnIa IP2i r. 

, o I'odz M Jn wlpc~. 

WYSTĘP TANECZNY 
zDakomi'ej wykonawclynl pIIlS&. (męł. 1. Duncan) 

. MARJI 

AMBROlEWIClOWNY 
PRuGRA~: 

l. ·Ch op 111 Wale B moll 
2. ' Mazurek CIs-mol 
3. Reblkow Walo 
4. CbQpln Fantallle-Impromtn 
a bcbuRlronn Marcha CarDt:vaL 
6. Krt.'lsler Wa o a moll 
7. MII-Powel! An.llou91l 
Be Hacnmlloinuw. Po\tcbinelle 
\/, Prokorlew VIslon ru~I'lve 

10. .. Oavlłl~ 
11. lppoll ów Iwanuw '1'8nleo Wschodni 
I ':', Pf'!I·al'! Tanłeo hls~panojkl 

tlllety uO navycli~ w kaSie l'uhatmonJI Co-
dziennie od "odz 10 -I i . od a-7 WleCl:. W6 

ROLADA. CUKIERKI WSZJtLJUCII st· -g8n.f:!~8n wadows/ul 6, . II p. 
GAT. HERBATA. CUKIER. KAWA. f/ODt. lewa strona 
MASŁO. ORAZ WSZELKIE INNE , \ II t 0-4 - 2·k 
ARTYKUŁY K9LONIALNE.. 'l- COD%. U~nG suneUa tprl.ed , m kret.lellS 
KAWA 5WlltŻO PALONA.! .lDI..e..e • II eb I e ró!ne 11 &t6\. \tn.e&\a oto 

Geny konkurencylnel Sz,bka obsługa' ... ienkr:~f~:: J ę. 59. ~::I;łnt:~~~;; ~~~~ 
Za_6wle.ua 'etelonie_ne ..,..- ołlc . , dtugie wefgc. PiOltkowsl(a 1~:J·9 
koftuhl alę w elltgu 10 -.laGt. 11 6 p. ('46 k 

Od'll'ledot-eni. lIaangu aklada Dle obo ... l,,1I1~ du lak.pn. 1'., m '!, le- • 

i 
_______________ ... I hOlA. 004-! k Wóz. malo UŻYWH-

A~ I n0 <;I ,rzedama kre- ny tan o sprze-
den!':, l:!nrderoba dam l:>rebnyńska 

!':zatv. b.elitnlRrka ]'i 73 u gospodarza 

ZAMIENIĘ ~vPI8Inla. tlemo, UI6-3-k 

mieszkanie :3 pokoje, przedpokój. kuchnia, I p. oraz, 
sklep na parterze w południowej dzielnicy miasta 
na 3-4 pokoje z wygodami w śródmieściu. Oferty 
.Zamiana-. 101-2 

Z a p i n ą ł I To" .• kc ... Łodd po"oko,. M 

szczur~~e~ałY z f OY RE KTO!RA 
cZlIrneml łatllml, 
Wabi sll2 .. La.ug". 

~r~!!~~lĆ Blia ~.~: H A N D l O W E G O 
grodą Prl.eiazd ts 

?j)15 - 1 dobrze obznalmiJnego z kil
lenłela i brllżą I>aweln la n". 
Oler., plśmient.e z cum.-ulum 
9;tae adresować suI> .Hapol" 
do adm •• Ułos Poisiu·. ŁóJt, 
uL Ptotrkows"a 100. 7u-5 

otomana I ó t k a, 
stól. krzesła Uló
Wna U 1ft. Ił. 

7lt-q k 

D
o ~pr l.edall ia ,e

den wóz, nowy 
jednokonny I eho 
mAto. - Wlado
mollć, Przeiazd Jo,6, 
m. 5. fl.3 -'\ k 
l o r.PlzelhlllCl 
.J Bklen k. lonlaln\l 
i tvtonlo,yv \Ilraz z 
Inkltlem przy ul. 
O " r"l1owei 5 ~ . 

OSprl.t!t.llInlll 
1I IInadzenie ele 
gancklej nowej sy
pIalnI d ę b o We J: 
2 ł.ó:!K8 z mate. a· 
caml. garderOba I 
toaleta z lu·traml. 
~ n o c n e stolikI, 
\! krze~la I gOD
dolKa lakowa :.14, 
~kl.d driewa, od 
10-12 i b-l 

087-2k 

srebrną torebkę 
rÓ<1 Piotrkowllkiej 
I ZaWB,lz'{lei dnia 
22 u b, m Łaskawy 
znalaz(;a zechce 
zwrócIć Z8 sowi 
tl'!1R wynaSlrcsdze
niem AleJe l Maja 
Ne U. m.4. 

074-t 

N
· ł t t TO~S:BKł, a .WYD a e, Fi~ANC~I: 

I
Uz.I:lKa IlIr( lIUW/ł 

I okazyjnie do 
J E D W A B. kO!'ozule męskIe, płótno ~przedBnla PIotr-

I w!'oze KR mSl.utllkturę kowska 12-1, m .\!. 

Posady I prace. 
Poszukiwaae 

g ł o d y człOWiek 
lU pOllzukuje I osa· li, blurowei. Zna
jomo~ć an>!lelskle· 
{lo I polsk. Ot. sab 
MIody· u l q.2-pp 

Zaoliarowane. 

ij Z~~~c zx:;~g\~V~h: 
zdolna, do domu 
l brze~ciiańskieSlo 
potrzebna. Ztjlo
szenia od 9-1ł I 
ocl 3-5 1'0 pol. 
ul. 'w. Anny 21, 
m. lO, Iront 

010-2-1)z 

frallcuSk/ł z ao
brym angielskIm 

muzVknlna, wieI, 
śrt>dnl po~zukuie 
mlejllca. - W lado
mo,;ć w .. O!ntwie· 
SienkIewicza i'oi 1>7 

I'i~-t·nz 

W środę dnia. 2 kwietnia r. b., o god~. 7 po poł. WOJ ~ZfR 
w DOMU LUDOWYM, PrzeJ'azd Nr. 34 o:1b" ... zie si,. . zdolny ellen!iczny 

PIOTR CHARI. Pio'rico.e1ca 37, ~Q I-k 
l \li potlwórzu). 517 -lU 11 011111 ilU ... e.Uhll. _ 

= - - Il Klh4sklello 32 
Kas/erką mOŁe 

alę Z~luSlc! do 
majluynu bława!· 
De~o I I<onlckcjl 
dnnlsklej 1< Mar· 
stuhes Plotrkow 
sk" ""2. ()I)(I 2 nz 

'II" 'II znając)' kllleDlelę 
• brani)' galant-r)'l-

, no manut. przyj 

, i:psi~o~~iei!en~i~: 
Oferty .N. M 15 ' . 

001-:1 

OBUWIE DZIECIĘCE 
- wyKwintnej roboł7' -

poleca BOBO" 
firma " 

PRunELKI osI n Jcb laaondwl ~ ~ ~
.~ . ~ ra~ I ~ mle posa~~ ewetl~ 

O 
h · Na wrot Nr. 7 w podwórzu. 

pracodawców polskich uUWle .. u C_n~_ •• "'" 

celem ułoienia listy kandydat6w do Lokal 
Radu Kasu Choruch m Łodzi na I\. A T Y 

~ ~ ~ • - dlu oterilllnolllc 

Zainteresowanych uprasza o przybycie poleca 

BON-TON 
~t Komitet Or~anjlacyiny. PO.'10RSKA 23 

~P76-10 

'()l- " k 

O
'<lIZ)'iOle du spn.e · 
dania: lóźKa Dl

l<lo\lle Z mdteraca
mi. {larderoba z lu
strem, nocne stoll
ki l'ao5ka Nt 44, 
Gincber\!. 4U-5·k 

O
IUIZ)rJRle uo sprl.e 

danIa para ló
żek z materacamI 
moduy lason oraz 
I<ozelt<a gobellno , 
wa Panska 5-ł Dl. 13 

0,5 2-!( 

Potr.:t:OUlI wy" Wtł· 
1iłlkO\ll'allll fre· 

blanktl do dwoi'la 
dZIeci Kamienna 11 
m. r "4 -S'1Z 

UOlrzel>ny~hluPlel! 
I do od"oszenl8 
pudelek I panien 
ka do praktyki 
Fabryka pudelek 
Oda .. ska 25, p, A. 
Elenber\l. Ha I PZ 

Potr,;ebnv krn wiec 
damski na st~re. 

lub mote br!\ć ro
hote dl) domu. -
Rozwadowska R, a 
d,)zorcy. 59 ·3·ftz 

~otrzebn,. c~e!ad· 
nik krawiecki na 

I szą klit placy 
i chlof)iec do prak. 
tyki. Główna .'e 50, 
Rte_usk i• 

!J88-S pz 

."ołudniowa 23 
SpecfalIsta chorób 

s\l6rnycb iwanu. 
::'IIYlmUJe 1-2 I !>-d, 

, n, .. ł _ ~. 

Dr. "'ar;_ 

11lzsiów
LBWinsnnawa 
Cegiewaaa 6. 
Choroby wł:nerycz· 

DO I skorM 
fila Ite~le' l Ibleol) 

OoU. pr~J.6 e4 u-' 
Potrzebn. dz.leW- 'II' !I'.~1 \ e ! ., ... . ~ , 1-1 

czyna lub ko-
bieta do kucbnl.- lekarz- dentysta 
KII.ńskie~o " Hl. ł"olllh 
restauracia.52-3-pz 

potrzebne zdolne , S ei d e n.g a r t 
panny do prac.o"" ""wad%ka tO 

ni sukIen. - KIM. lUl 
skle<;!o ./Ił 92, m 25 Przyjmuje od 10-1 
łront. 56--3-flz I ~-7. 172j-IO 

Interen hao41owe 
nuży sklep z unę

dzenlem i mles% 
kaniem \li cenIrum 
do sprzedania. Ce
na fi rz Y s tę p n a. 
.1 iadom .. ść Slen 

kiewicza 50 m. 21). 
O O 3-b 

8 U ~ ha Ile r 
kg eSp"l n~ent 
pol~ko • niemIeCk i 
natych 'nlast po
trl.eDłly, - Olerty 
• li. a' do . ' ,Io>lu", 

lokale. mieSZkania R O W e r y 
D

la samotnego 
stal'SzeS!o męt 

c:zyzny ods t a p i e 
IJokój z oddziel 
Rem w.llkiem w 
śródmleśc .u Ofer
ty do .Ulosu· sUJ 
.1.· 1171-1-", 

UUKUlu PUl;l.ur(l.I,e 
ł inżyn . er'kawa 
ler. Cena obojęt. 
na. - Ofert" pod 
.. In:!ynler" dó Adm 
Q !Jsu· 5j.-\ 

OaniesieOla mzm 
Abażury przyjmuję do roboty; pręd
ko i aob ze wy 
kończam uJ. KillI~
skle~o 9,1, 1)1 5. 

0(1 -~-d 

B-~ill KrzemIńscy 
PIOlrkOWlika 1,-8 
SprzedaJemy kom
plet gum Wyboro · 
\lI\'ch za l&.CUJ M 
m lion 'w. 51 -1 , -
c~ro~:: 
trykotyny jedwab
nej znisjtl~ s t a lo 
zaięcle. 1.!.!IA5ZUĆ 
s ę CelJlcln lau!l 17 
I",ykus. ~%walbe 
I UJelberg. 4!)-1 

Dr~ 

L. Prybu!shl 


