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, Na{piękniejszy dramat wschodni dohy 

. obecnej w 8 aktach, oliniewający 
bogatlwem wystawy, egzotytznym 
czarem haremu, upajającemi tań· 
cami odalisell, porywającemi hit. 
wami.-------

Lit II ' 
UWAGA: Obraz ilustrowany specjalną muzyką w wykottaniu orkiestry symfonicznej pod dyrekcją p. LEONA KANTORA 
i śpiewami w wykonaniu p. R..UTH R.ENE. 118JDJDJDI4hg'JD,a Początek przedstawień o g. a-ej. 

Pa z orty ko ztują. 250 zło YC 

Wyjazd zagranicę jest iemozl~ . 
Tym więc, którzy otrzebują. Wypoczynku 

" ., • 
daje 

jako bez łatne p emjuDl nadzwyczajne 

Cztery rodziny po 6 tygodni mogą drogą rozlosowania 

-otrzymać w jednem z letnisk podmiejskich poKój Z Ji c ą. 

bon' me nyc l • o eln 5 
odpowiednio w7pełnion7ch i włOzon7ch do kopert, w7sta~cza do wzięcia udziału w rozlosowaniu 
w nieznanem jeszcze dot7chczas premjum dlą. prenumeratorów i cZ7telników pisma. 

Czwarty bo znajduje • 
SIę w dzisiejsZYDl 

(4 stronica) 
Niezaleinie od premjum 

pod nazwą 

L nie • Dl es 

numerze "Głosu" 

"Głos Polski" dał już bezpłatnie swym czytelnikom 
obfite prezenty wielkanocne, dwa doskonałe rowery, jedną maszynę do szycia "Singera", 
pięć apa ratów radjowych, pięć iletó wolnej j zdy tramwajami, pię6 sztuk materiału 
na kostju;n,. damskie, pięć s2tu n,aterjału na garnitury .... ęskie, wreszcie sześcioro 

dzieci Js)'ła na swój koszt do abki, Zakopanego i Ciechocinka. 
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Łączy nas z Czechami niebezpieczeństwo niemieckie, ozdziela rosyjskie 

We~ług. ~stalonego zwyczai~~ ?lug .doktryny. • słowiańskiej " " Niemal w przeddzień wy jaz- br:e ~enesz i o~ec~y nc1sz rząd, I sk~ . w if!1ię dok.tryny słowial1 -
dopókI minister CzechosłowaCJI Jak wiadomo, Jedynym naszym du Benesza do Warszawy zna- ktory Jest rusofllskml w pełnem sklei ZWIązała SJę Z Czecho
bawił w naszej stolicy,-prasa wrogiem były i są Niemcy, Ro- ny aranżer zjazdów słowiań- tego słowa znaczeniu A. słowacją, byłaby ' zmuszona lio 
poczuwała się do obowiązku sja zaś ma być w zasadzie na- skich Kramarz wygl05ił w Pres- Gorący stronnik i wielbiciel robienia czechom wciąż darowizn 
kurtuazji wobec gościa i repre- szą przyjaciółką i sojuszniczką burgu do swych rosyjskich przy- naszego wczorajszego, dzisiej- po1it.ycznych. Przykładem tego 
zentowanego przezeJl paJlstwa przeciw naporowi germańskie- jaciół znamienne przemówienie, szego i jutrzejszego wroga, nie było swego czasu zmarnowanie 
i z konwencjonalnym optymiz- mu. Doktryna powyższa przed w kłórem starał się rozproszyć może rzecz prosta być naszym naszej I<andydatury do Rady 
mem traktowała kwestję wza- wojną zwracała się widocznie ich obawy co do możliwego przyjacielem. Łączy nas wpra- Ligi. Kandydatura tak' się u
jemnych stosunków pomiędzy przeciw idei niepodległości Pol- porozumienia z Polską. wdzie z Czechami wspólne nie- łożyła, że nąsz kandydat mu. 
obu krajami. Dzisiaj wszakże ski-wszak chodziło tylko o to, • Wzmocniona akcja niemców bezpieczeństwo niemieckie, lecz siałby stoczyć konkurencyjną 
możemy o tej kwestji pomówić aby pozostała ona nadal w ro- - mówił on - zmusza nas do rozdziela niebezpieczeństwo ro- walkę z Beneszem. Otóż nasi 
nieco szczerzej i gruntowniej. dzinie słowiańskiej, bodaj jako pozornego zbliżenia z Polską, syiskie. A to ostatnie na naj- wyznawcy doktryny słowiań
Niewątpliwie proste wskazania generał - gubernatorstwo war- lecz }est to obliczone na krót- bliższe lata jest o wiele groź- sl<iej nie chcieli Beneszowi 
zdrowego rozsądku nakazują szawskie - ale nawet po wiel- ką metę i gdy tylko pierwsza niejsze. Rozbrojone Niemcy za- przeszkadzać i woleli wystawić 
nam dążyć do zgody i do po· kim przewrocie europejskim co~ możliwość nasłanie, by zbliżyć grażają nam intrygą pulityczną, na pewną porażkę kandydata 
prawnych stosunków z Czech 0- ze swego poprzedniego chara- się do waszej potężnej ojczy- lecz orężnie - są prawie bez- To było zbyt kosztowne a 
sic , wacją, ale dla osiągnięcia te- kteru zachowała. Otóż Czesi są zny, bądźcie pewni, że słanie silne. Natomiast Rosla ma po- zgoła niezaszczytne. 
go celu nie wolno nam zapo- zdeklarowanymi stronnikami re- się to faktem. Więc i sojusz I<aźną siłę zbrojną, a . wskutek Możemy i musimy zawierać 
minać o własnych interesach. windykacji imperjalizmu rosyj- nasz z Rumunją nie jest obli- położenia geograficznego może z sąsiednią CzechosłowaCją u
Niezależnie nawet od remini- skiego w stosunku do Polski, czony na dłuższy CZl:lS. Tern· się nie obawiać interwencji ze mowy w rótnych sprawach 
scencyj przedwojennych, nie- przeciwnikami traktatu w Rydze bardziej można to powiedziec strony zachodu. Niemcy w naj- konkretnych i starać się z nią 
długi okres niepodległości obu i obecnych naszych granic w stosunku do Polski, z którą bliższej przyszłości mogą ude- mieć poprawne stosunki. Ale 
państw pokazał dowodnie, że wschodnich. Nie ukrywają by- my Czesi nie możemy żyć w rzyć na Polskę tylko w tym proklamowanie i reklamowanie 
tylko w szczupłym zakresie ist- najmniej, te pragną oderwania zgoczie, dopóki się z nią nie razie, jeżeli będą miały zapew- przyjaźni z Czechami jako ko
nicje pomiędzy niemi rzeczywi- od Polski dawnej Galicji Wscho- załątwicie, czy to drogą poko- nione współdziałanie rosyjskie. niecznego imperatywu uczuć' i 
sta wspólność interesów, po za dniej, która w ich zamiarach i jową czy też za pomocą armat, A wtedy pomoc Czechosłowa- dążeń slowańskich nie jest ni
nim zaś jest wyraźna rozbież- nadziejach ma zostać kory ta- dopóki krzywdy i błędy popel- cji będzie nader wątp li wą; wspól- czem jnnem jak umyślnem ba
ność, która dochodzi do sto- rzem, łączącym Czechosłowację nione w traktacie ryskim nie rodacy Kramarza nawet pośre- lamuc;}niem naszej opinji i 
pnia ostrego przeciwieństwa. z \vieJkiem "morzem slowiań- zostaną od korzenia naprawio- dnio nie wystąpią przeciw Rosji. wprowadzeniem jej na bez
Nie chodzi tu o jakąś marną skiem". Stąd gorliwa opieka, ne... Bądźcie pewni, że gdy Z punktu widzenia rzeczy- droże. Idąc za wskazaniami 
Jaworzynę a nawet nie o Cie- jakiej polityka czeska udziela będzie trzeba wybrać między wistych intel esów państwo- czeskiemi musielibyśmy na rzecz 
szyn, lecz o tundamenty, kwe- ruchowi ukraińskiemu, wyzy- Polską a Rosją, to nie będzie- wych zbliżenie polityczne Pol- "sprawy słowiańskiej A poświę
stję całości i bezpieczeństwa I skuiąc umiejętnie \lasze błędy my się wahali i staniemy bez ski i Czechosłowacji byłoby cić jeżeli nie niepodległość, to 
państwa naszego wobec 2-ch i zaostrzając nasze trudności najmniejszej obawy po stronie rzeczą albo bezpłodną albo przyszłość mocarstwową Polski. 
jej historycznych wrogów. We- narodowościowe. waszej ojczyzny. Wie to do- wręcz szkodliwą. Gdyby Pol- J. Mazurski . 
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Sprzyja. mu samolubstwo i tępy upór klasy obszarniczej i plutokracji 

Nialstępaa. TII',odk.iego, ,(1IOW1alliZ;YSlZ" ot·<{'OZlon~ plle .c'zą l7JatcliatniJe m~ISIt1"z;a "bej mu WlspótipriOp'a'~a:1Jdę w cihwjJli. 0'-' Z!n,rul:IO', i jtedll1iOCl2Jeś11liJe dJr.wńć ?leń u- l'e1r d!oIk.onI3I ~() oodu., !p!l'lZIehsla
F~:U,11JZIe, gelIliet,alllitSlScrllllfWl .amlIji rosy;j- sieFby b{)lllslz;eWli,ck~t'!j, Słry;IMlJe!gO' ",to- hecnej Uip1"a'W'ilaJją ll!a;s,i l1obyw1att'e,Ile" jrąg'lriwWe, wy.Zy'WlCllj.8łC ~O' dJo walI1ki cZJruj.ąrc zdepbanry'Clh U!oils~iem ru nę
s'ki,et;, mle pl1ZlelSltaJ}e 2lrup.eWll.1ri1a/Ć Q WtaJt'lz;y-sm" ZmOW'reWI/JJ, jedniegO' z ziJemscy, p'o:lJWla1l ICiJją.cy sl()bile na llU-, sweqllwwelj! CZ'Y.ż tZiJemilańSlt'WlO na- dt.ą parobków w ~ w bob~
:iy\vWon)'lC'h p;rtZ1ez sń.ę UJarucitalCih po- <hr2'e'oh c2l!ionJków d)'lI'lektt,orj.arbu, mą- ,kstus proWiO!kcWCiJrna robotncrlków TłOI sze nńtel2JdJ()Im.e Test odww<aJĆ tępego terów? Ci, lkJtór,zy dIzńś owtym p81-

koju, ,Z1~od'Y i.?r~tt::a'SrtW1a, ~ ~ dJZil!C~g'O' Ras:ją.. ny;cth! . ..I~w~ ~ s;rego pod'W~Zla7 CrlryIŻ robkom ~IID ~ n.ru;~ 
p.a mllaJlla dJośc )'UIZ S'pOOlObniOCSOl po- Że grtwJt pO'd ową sl'~wlkę boIsZ/e- Cóż t.O' 1)a art"Cy:d1zl!,ełlO samobOlJ- me W!lrd:m <Sęp'ltC'h, brynlm~UllCIJC)11oh iIllaId 'SlZie sba.twiai'1 ~ są !bo Ol. $3lllIl, 

temu, alby POZiOJalĆ hrurdJzJO' 7Jl"ę<:.zmą vv.idcą urży:in~!ali'ą waled'elkmoć mi<e?S-OO'-1 ozej .z;aJ1srbe śl,elpOity: s'aJboŁtaw,ać re- sobą OClZIU t,tbOWlaJl'lzylSlZ1a" Z1.now~.e-oo płlTZled OOJjŚ>ctUem annljiJ ~ 
twkt-ytk.ę .MOSIkwy sowi.letme.j. Itząd we zywńloły nta,clj'OiIlla,l~Słtryic,zm.e i kJa ... , f. o!l'1llę ~gt1amą, t, j, ni,ecLoopuslZlczać wa io ahciw,etj poIhuwamńla .ammji mo- n:ej w roktu 1920 ~. palloorwuM 
mos~~'eW'Slk:i" i~'boroni,e, n~1e m~1li w pirtaJ1~t~e, ~ się t'1Oz~e samO' l~du ~le?S~.iIe~O' clio, we,jlŚci,a w P'~- ,tOljców ,F~'Illl!1!ze~o? Oz;ytż ,s,~dIzą, że , ~ dJo. ~~~ M;~: ttalk 

. ChWlti obe'CIIlIeCJ Q p.od1bo],alah 1 zdo- ~r21elZ S,lIę, ~os~ wS'POImlIlec tyr~~IO, ~ ~llacIJa?~I~ Z11leml1, ktorą v: ~aslad.ZJi'e w g·octZllltłl1e PTO~ (JI~on.: '1~ Kor- "Ileilroe woo~ ~1J ~ę ~ą ~ 
bYC12Ja,ah, diok,onYWaaly:clh w drodze 1-?/k oIlbnZ1)'1Olllą Dla TlZJeIClZ boIllSIZerwlLz-llUiŻ Pl'ęC ltruŁ łtellIlU 1Jwdlowll Sl~ pr:zy- LaItlty? Czy sp:odlZ1le'Wia~ą SJlę" u Ha~1.. ozas, gdIy ~ tła I!itatllOlW1iJlla 
otwa'l'Tbery Wirul!kJi o()rężm~j, Paan~'ęć hlę- <'; 51kJrw;alW'ioDY SI2JDllaIf. djozyrmys! I talk 
SJk-: odma:eiSllOtliei nad W.1słą, NatrtWd.ą • drogo C'elliiJą !jej WlM'Ibość dlzilsIDaJj w 
.; BUgj,OOl, Ż'y1j.e w alI"Illii rowileClkiej, iZJaJbaJrgl\1lZ ~em pm'ClOW111lilków, d!zi~ 

i&%JO lea{:ofa, odstl'lalsZ1aiją;aa od aroa- Generalna de at bu z· etowa slilalj, gd'Y 2liJemData StbamIowi taJką a 
k ów 1l!~ g'1"ooli!cę polstką.. Me p;onńte- toaik,ą JfucZlbę It'.elllibwjącydt. ~ak. roli 
chMlile ore'1l!Z}'lwy 'ZIbrojllle.j itd:zńte w PSl2l0ntl!e~, Ż'y1bn!i1elj I~b bUlI'lasozatn.esj,., 

1'Iio~'k:~,e w paJt12le IZ ~ktą 'bem została zakończona wczoraj Nilettll.aJbe ted'Y 1est to opucie, na 

~ru:jll1le]~ZJ~gl() W')'łCl2l~.llWam~, b~ w Zarzuty n. P. R. poci adresem min. Sokala _ Incydenty z mniejszościami k!ooę, pam gcmsnioami Rositi, liiczyć 
}<IikJim~k tZ k.ina11óW po,gmt1lllOz... d i . k • t . . A.d.._ • .l,_ 7' ~. 

h 1... __ L1. • __ -11~ L. naro owem I omunls am. more prop~ ""mow.,... ....... ; op8.Ir 
nyc: 'W)1IlJi1l'UIlllly i7...amn.~KIlI reWlOJIU- clJe "~ &tro 
'b . L!.1.o1~'~-~- n....J...! • zak :6' rai '-'!-ty 'b J" t t ali blik . t' T " d • , l!02IIlIIl1'11e SIlę, l2le CYJflIe , y lPowstCiJł la/KlIli! 'WlI~ po- !,1d.l51e}SZe.. . o ~eme. ge.ne - CJilWi ~ urz 1Wle pro es ow 'I ą SOWie «?w: o OSW1a czeme lO;y t'Y"-il, 'lclÓlr12ly się dloń prZJylozyrua: 

zór rządu sow.tiJec:1ci. 'te:go: WÓW102laJS. ne) dyskusji budżetoweJ tnvało Nowe Incydenty wywołał szereg I wywołało naJWIększą burzę. Poseł . , l . " skltllt W_l' 
k t" lij talk" odJz' przez cały dzień sejm nie przy-przemówień mniejszości narodo- Dnbanowicz zaczął domagać się re- 1ą , al le metlll:IMle/J eC!mte.p""l-

$· Or.o 'fi {1o. 1 11JO~oOUl1' lOlly wykł obradowaf w soboty, to też i wych i grup komunizujacych. Mów presji względem. mówcy, przewo- !:y-Ice StU!łllJU!ją się !ll1iIe ~e m &ta. 
r,ząd k,~rus.ty;~my '2'Ja~Ja, poDllQ- na plenum. a nawet w bufecie były cy ci szczególnie atakowali wice-I dniCZ4CY p. Poniatowski zląkł się iny ŚWlilaoclloł:rlJolści,·. ~ i tZJdarz.e
cy, ~;,a m~ka dąwy mn na przez cały dzień pustki. Niektó- premjera p. Thugutta. Poseł Bryl'zastosO'wał represje ... wzf!lędem :nia. 
l'la tUi11Jek. Pod tPOOJO[Iem obrcxQ.y re- rych przem6wie6 słuchało we- e.związn chłopskiego nazwał go ł stenogramu sejmowego, wykreśla~ 
woohl:ojti MOfSIkwa. wcieJ:& &0 swe- dwie 12 posł6w. bezrobotnym ministrem, Fiderkie-I jąc inkryminowany ustęp. Jest to Dz:i!a~tDiOŚĆ il'leIW~ dędlzy-
go pI1zymtl1S1oW'E!igo s')'iSlŁemu pańSlł!wO • Pomimo ~ nieli~ego forum wia: o~dczył. że wszystki! za- , z~rządzenie niebywałe. dotyc~czas 11Iatt'1odlów6cil ~ nie ma 
- • aJł . 1. __ :.' ł1rum' me obeszło SIę bez mcydentu. - rządzema p. Thngutla, ktorych ruepraktykowane i z regulammem spooZ)dw j • :2l11I8. ~~ amń. 
:\~O', o ySI1Jelr~'~ ~łc1JrOW, • crąc Przedstawiciel N. P. R. poseł Chą- zresztą nie zna, są nic nie warte. niezgodne. ch ' W b ih BIllłi .. 
lJoh me.pO'dille.gl,ooSc II; k:rosZąIC llcth o- dzyński wznowił z trybuny spór z Poseł Skrzypa zapowiedział, że roz Dyskusja generalna została wczo wyto n~en~la, 'Y' 00 w ~amJ1 
dlrębność n,a'l'looow'ą. Talk pOSlŁ8łp·hlia P. P. S. o strejk rolny. Tym razem wiązanie kwestji ukraińskiej i bia- raj zakończona. W poniedziałek od 'P'~" Żle Me uroarje ona nawet 
z G!1UiZl;'ą;, tak z A.rm.oe!11Ilą, talk z Ta- wyraźnie iuż zaatakował ministra łoruskiej jest możliwie tylko w dro- rana nastąpią obrady szczp~ółowe. ferii wi,e,mmn;ocnych. Nile ulega w·ą;t 
Winami. Tark, nńtE!ł7a'wocLndoe, pN,gnę- pracy Sokala. jako tajnel!o przed- dze połączenia tych ziem z repu- St. Gr. plfilWlOŚci, ile 'VI i&JI4:l"reS1Pe poko1u i 
ł b ol" .. ..4....... B 1...:' staw. PPS. w rządzie. Posłowie 50- be2lpieczeńsł'W8 Europy triy zacbo-.a, y pOS'uąrp!iC , ....... 'V z e&aIrIatU'Ją 1 

Bu,J,ga.rją. \Va;nme 11Iiepodtleg~oi państw bał-

Rz,ec,z paxxsia, że Mos-kwa * na p · t ' I-l- s - ktańsddJab i 'Obrona. idt pmed aJkty-
tQ ie~t g'ł.ową mćęd~wki ko- l a s o w c y n a m y s l I l ę wUtzmellIl rew'OllUlOji rosy}sdtiei, Obro-
:m1U.D.is1Y'C1ZlIlieą, aby z z,do.ż,oouni oze IlIa ta, spaclJają.aa oa.łk,owicie i wy-

kać ręk,a.mal, M z,jarmo %'ewooLucji, tir sprawie pluralności ordynacji wyborczej ~Ee na bamtk5 deanoktt-oa,oji, j,est 
beNwjącte pod za:emią, WlZe!jdm.e i iZJatdla,nLean, samem pr1Z~IZ Mę, cięIŻ-

Wobec tego lewica zaprzestanie obGtrukcji L' U_A....a..A _.t. .l._ " _ol 
\\'11'l'1QiŚtn1Ie stamOI1ZlUtnre, W pil'Iz:ygo- 'KlIem. '1-"_ 'D'~ UlU cnęz.aru ~Lo-

tbOlW'}"W18lIlaiU iI".ewo1n.roii w kmjadh e- WARSZAWA I 25 kWlemla, - Wa wyborczego w ordynacji wybOI' nej i zatamowania biegu prac na' ~ IkrońnetglO', ~dJy ów aikJtyw:i.:zm bo~ 
Uf'l(){)~clt, TIZ1e!CIby DllOŹIIlia - w Specjtalna służba informacyjna ,~Gło czej samorząd(,wej. nowemi uchwe'ami samorządowp- wńtdlci zooądiUlfe m~wtile~l)~h i mi
pr'zemystł t'lew'OloUlcjti kł.a.d7Ji~ mi-ędizy- su P.olskie.go·'). Jak wiadomo stanowisko prawi- mi. Obecna decyzja "Piasta" wpły- mOW1~Lnb1"ah, s?rz,yumetI",Z/:mcow

L1 
w 

n-arodówka mosk i,cwsika olihrzymie Dowiadujemy się, że klub "Pia. ey i piastowców w tej sprawie nie na przerwanie tej obstrukcji i I S~mOi,ll1' .stw:'e , l tępYllIl U'pOO2le I~ a'3)' 
• 11' l ' 1 . . 11 'k' . d . t d 11 COSZIaIl:UlCZ,el] l phlltOikratycZllJCij ~ro : . i';l U'cal ,l l1i<Ct 1 O, :rrzymicalpl- sta" postanowił ;ll'ewidO'wać swoją zmusi!o lewic~ do prowadzenia ob poz. cme us awy samorzą owe ru~ 

, ł~}'; Ij(!1S,tbo wyJącm"e i w~tlkQw.ą uchwałę w SJ)fawie pluralne40 pra- 5t~lkcii w komisji admhlistrac'V.i .. szą wr~'7 ",;~isca. J. przemyski.. 
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y :yet 
W prze edniu rozstrZyg ·ącego dnia 

BERLlN, 25 kwietnia. (WilIa:SItla ścl republikanów, W centrum Ber zwania, przeto komuniści dobyU kołach politycZllych liczą się z darów szaleje w dalszym ciągu, 
s·lu,Ż1ba t~Le,g,rafic.z:na ,.,GbOlSlU Pol~ lina odbywało się zgromadzenie rewolwerów i trze<:h republika- wzrostem głos6w o 4 dQ 5 miljo- Niema mieszkania, ldóreby uie wy 
ski'e,go"). - Dziś w przededniu wy komunistyczne, które hackkreuzle nów zabili, a ośmnastu ciężko ua nów, SzaJJlSC Hindeuburga wzrosły wiesiło ze swoich o,kien sztandaru, 
borów prezydenta,' które rozstrzy- rry chcieli rozbić, Przyszło do bój n';',Ji. n.iezwykl~ silnie, liczą się z tem, ogłaszającego, za kim wła.4cidel 
g!1ą o zwycięstwie namiestnika Ho ki, w czasie której obie strony u- iż z przybytku głosów padnie na hędzie głosował. .Jest powszechnie 
henzollern6w względnie kandyda- żyły broni palnej. j,.a polu walki SZANSE NAMIESTNIKA niego 75 Pl"oc, Niektórzy są pe- wiadome, że ilość głosujących hę-
ta republikańskti$ Marxa namięt padło dwuch komunistów trupem, HOHENZOLERNóW. wni zwycięstwa Hindenburga, in- dzie o wiele większ:.a, niż przy 
ności 'wzrosły do punktu szczy to- a dziesięciu zostało ciężko ran- BERLIN, 25 kwietnia, (Własna ni znów twierdzą, że jeśli Marx pierwszych wyborach. Ogólna licz 
wego. Jeśli chodzi c właściwy po- nych. Jeśli się zważy, że naogół służba telegraficzna "Głosu Pol- zwycięży, to tylko nieznaczną ha upoważnionych (13 ~ł }sJwC'r.1n 
czątek wy,borów rozpoczęły się oddano dwadzieścia strzał6w, wów skiegoU), - We wszystkich kołach większością trzech do czterech ty wynosi mniej wi~cej 4lJ Iniljonóvr. 
one dzisiaj. Dziś bowiem rozpoczę czas musi się przyznać, że wynik ludności panuje niezwykłe napię- sięcy głosów, Przy ostatnich wyoorach g~osnwa-
ły się krwawe starcia, którY'ch o- walki był niezwykle krwawy. cle w oczekiwamu wyników iu- ło 29 miljonów, czyli te około 10 
fiąrą padło kilka os6b. W zabój- W Dortmundzie komuniści na- trzejszych wyborów. Wszyscy barlOSTATNIE PRZYGOTOWANIA, milionów wyborców wstrZ)'mało 
stwach konkurują ze sobą dwie padli na zgrOOladzen,ie republikań- edzo gorliwie są ralęci snuclm przy BERLIN, 25 kwietnia. (A, W.).- się od gfOSGWBn{a. Według oblir 
skrajne part je. I tak w Berlinie I ski e 'j wezwali uczestników zebra- puszczeń na temat wyników. Je- Agitacja "vyoorcza przeszła wsze!. I czeń optymistów przy obecnych 
zabijali haclcenkreublerzy komu- nia, aby opuścili salę, PoniewaZ re- dno jest pewne, że udział wybór-: kie oozeldwania. Ulotki i odezwy wyborach będzie głosowało pra· 
rustów, na prowincji zaś komuni- publikanie nie usłuchali tego we- ców będzie niezwykle liczny. W zalały całe miasto, a walka sztan- i wdopodobnie o 4 miljony więce~ 

ętno 
A la 

c wili 
turque 

Czując zbliżającą się chwilę zgo
nu, bogaty a zacny kupi.ec, obywa
tel miasta Bnlssy, rzekł do swego 
syna: 

- ZostaMam ci cały swój mają
tek. Ale żądanl\, byś spełnił mą 
ostatnią wolę zanim wejdziesz w 
jego. po.siadani,e. 

- Czego żądasz odemnie o.j
cze? - sPY'tat Spełnię święcie 
twą wolę. '. 

- Oto czf.erdzieści touman6w 
złotyc<h w teą sakiewce. Masz je 
wręczyć najgłupszemu człow~ekJ
wi w o.rczytni>e Padyszacha. 

Starzec umarł. Syn udał się w 
orogę z wyładowaną sakiewką. 
\'II Gdrował o.d miasta do miasta. 
pytając: 

- Czy macie tutaj iakiegoś 
głupca? 

- Tak ... jest kajmakan (rodzai 
podnrefeMa tureckiego), 

Wędrowiec ro.związywał lUZ 
swoją sakiewkę, ale uprnedzano 

go. u}:Vze;mile: 
- Nieco. da'lej rezyduje wali (ro

dzaj gubernatora tureckiego), ldó
ry jesŁ ieszcze większym idjotą! 

n 
. O usiłowanych zamachach Caillaux 

PARYŻ, 25 kwietnia. (Własna! nastaWIał- na jego życie. Pierwszy l i tym razem udało się uni,kt;ąć 
służba telegraficzna "Głosu Pol- ~ raz m1ał CaHlaux przekupić kilku śmierci. 
skiego"). - Tygodnik polityczny., niższych funkcj.o.narjuszów poHcji. Należy zaznaczyć, że tygodnik, 
"Aux EcouŁe" ogłasza o oświad-! aby zabili Brianda w środku Pary- który podaje pOwyŻS:7:ą wiadomość 

żonem przed' ża. Briand ostrz na czas zdo- pozostaje w ścisłych stosunkach z 

Pobo±ny syn wędTował więc da
le). Wskazywamo. mu rozmaitych 
Qlupców, dodając jednakże, iż da
lei znajdzi.e yeszc:lie lepsze okazy. 

Do'taTł wreszde do. Kons1antv- WI,e p ais lU)oriów W)'ldialąc , .... 'WV;1U 

no.pola. W.ielki tłum gapiów, radu- a zamadh miiał być ,pr7)e'z miiS&ę boJls.7JewWaką. PoMy_1 j-ecbom,nlnll?,!!'o s.w,eJg.o ZJawfarura do. 
;ąc się głośno, biegł za turkiem I'J.H.~I,;'L'~UK aJk>Clj[ wrrwtt'OIt<J1W'eo na· cWle na.stę.psd.W1a 'beg.Q mmaclw róWlt1ow~ 1lIClJ1'1Odu or~z do M~g)ji 
przywiązanym do ogona osf.a. Sik,allę. I będą ba'rd!ZIO ipoW\aJme. S)'lhooICi}a t'}'leJh, kJt,ólrzy o.t.r.zymruLi m151}ę czu-

SO~Ji2Iy wypowiadają 
tr~łiłat z RallaUo. 

LONDYN, 24 kWietnia. -
(Własna słu*ba telegi·a
fiszna "Głosu Polskiego") 
Krążą tu pogłOSki, :i!:e rząd 
sowietów wystosował do 
rządu niemieokiego notę, 
w której ośw~adc:za, że 

względu na ostre po
owanie Niemiec wo-
komunistów jest zmu

wypowiedzieó u .. 
Rapallo.~~ W~ tutej
kołaoh dyploma-

~"''''--''''ych przypisują tynt 
ogłoskom duże znacze
ie. 

oiliwe b~lko W 'eidnie 
Karaehon I Sfany Zjedn. 

NOWY .JORK, 25 kwietnia. 
łasna służba telegraficzna "Gło 
Polskiego"). - Nades1.!a tu wia 

iż ambasador sowiecki w 
"''''I:ctn'IG Karachan został w ·h.'any 
przewodniczącym ciała dyplomaty 
cm ego. W związku :;: tern dO~lOSZą 
z Waszyngtollu, iż prezydent Co
olidge oświadczył, że wobec tego 
Stany Zjedno.czon~ pc~cą swemu 
przedstawicielowi w Pekinie, aby 
się zupełnie wyco.fał 'l korpusu dy 
plomatyczne~. 

łła graniCY - Widzrsz, ło jest ostatni wieI- W miteSiZlka.n,jiU Giil"alUdJt .zmraJezi'o.-lrządłu s,bruj,e si,ę llJi.ep-e'\VlOO., ~cLyż o- w,am.ira. nad kira.>j.em. 
ki wezyr. Idziemy się przyjrzeć, .no dOlklla,cLn;e spi'Sy związlków pa-' hrady poa.n1amooLu przed wytjaŚłll1i,e 
jak go będą wi-eszać. 

- No, tym razem do.brze trafi
łem. Trzeba być wyjątkowym głup 
cem, aby przyjąć UJrząd tak nie

. Ił rumuń'lko .. sowieckiej 
łI • Środki ordrolności 

W ObaWie e przed WI-dmem zbrodnie W SofIj WIEDEN, 25 kwietnia. (Wł. sł. 
. telegraficzna "Głosu Polsk."). Z 

bezpileczny. 
Ale w przeciwnym kierunku 

zdążał iuż inny pochód; tłum 
wzno~ił weso.łe okrzyki: '"Niech 
żyje nasz nowy wielki wezyr!" 

b I dRr Bessarabji nadchodzą tutaj al ar-
Prze.d pogrze em or a am Insona ropjące wiadomości. Rząd rumuń-

~ Zatrzymajcie się, krzyk'1ąl 
wędro.wiec, mam mu coś do po

LONDYN, 25 kwietnia. (Wł. sł'lki, jald>e miały miejsce w Sofji, za- czy przypa;dkowo ru,e ukryto. w ski wzmocnił pod,obno sŁanov,riska 
lelegrafi,czna "Głosu Polsk ."). Po- rządziła daleko idące śro.dki 0- nich maszyny pi.e1ci.-elnej. W uro- woiskowe nad Dniestrem i powo
~eważ policja a~gielska obawiHlstrożno.śc~: O~actwo ~~stminstcr czystościach ·pogrzebowych weź- łał do Besarabji dw,adzieścia put
SIę, ażeby w czaS1e pogrzebu lor-: zostało la.knaJdokładmeJ przesztt- mle udział rząd w komp'lec;e i cia- ków. Policia jest zaję.ta wykrywa-
da Ramlinsona w opactwie W~st-. kane. przeszukano nawet organYI lo dyplomatyczne. niem glli.azd ko.munistycznych. Na 

wiedzerua. minsłer nie powtórzyły się wypad. l . murach Kiszyniowa ukazały się 0-

I wręczył mu saki·ewkę z czter-
dziestu tomanami. B g .. 

.~ Daję ci tę saldewkę - rzekł O wy . zam C . W U arJI 
do.ń - bo. jesteś jeszcze głttp~ZY, • 
niż twój poprzednik: widzi.sz prz~- Omachy publkzne płoną i tron KQburgów się chwieje - Załoba w kraju 
c;c gdzie go prowadzą i do czego PARY/., 25 kwietnia. (AW). - WIEDEN, 25 kwietnia. (PAT). - sJriego j Atana:z:ow. że emigranci, 
go lo dl)prcnyadził?!, Ze Sofji donoszą, iż odbył się tam ,.Neue Frcie Presse" donis z Hia- należący do partii chłopskiej, chcie 
. ~arto sobIe przypom~leć tę ba- nowy zamach komunistyczny. łogrodu: W kołach polityc:1:nych liby przez wstąpienie do rządu buł
IC::Z.KC} ~urccką przed kazdym p1'z.y W Klewn~e nieznani sprawcy słychać, iż rz ,d iu~osłowiański zna; parskiego pracować nad pa:;:yfUra
ts:otowl~jącym. SIę ~ryzyscm ga,b;- padpaHH rmacb urzedu. gI?i~nego! duje sic w posiadaniu listu króla cją krajtt. nie mogą fednak dać ia
netow) m, kto:y s.ę zaczvna,. la.l{ oraz gmachy tc&tru l. blbI}otckI bułgarskiego Borysa do przywód- d.nycb gwarancpi co do dalszego 
z~ykl.e' pog?ntą ze: portfelamI n11- miejskiej. Dzi.ęki energicznej al{cji ców em.i~r8cji bt·Jg:t"s~dei, przeby- pozostawania dYIll\stji Kob.lr~ów 
n·ste~lalny~lt. <I: konczy, rzecz pro- ratun1wwcj urząd gminny i bibljo- waj cych zagranicą. W liście tym na tronie buł~arsldm. 
sta. mtronIzacją nowych mężów tekę 1.!(~ało się uratować. nałom~ast hról Borys w~ywa emigrantów j a-
"tanu. tcart spłonął dcszcz~tnie. żeby p.owrócili do Buł$i.uH i wraz z Sof ja 2S kwietnia. (PAT). - Na 

Tres t' "hłop"l"" w.,tnoiil· do rządu znak żałoby wszystkie przedsławie _ . Policja wpadła na ślad spraw- par III ... "' •• ~ •• "1:. ' 

------------- ców i posiada w l''''kach dowody, w celu uspokoj~nia baju. Na lis~ nia teatralne i lcincmata1)raih:::m2 
Pje •. lwem uśmiechu eler:!nnckich osub )'('st "'( ten odPOurl·"d·l·"ł ,'''''den ... emi&ran tł' d 15 • 

~ stwierdzające ich przynależność do' .. '" .... "" ... e zos a y zawteszone o maja, 
8iałe złoto 22 krł. Barona bojówki komunistycznej. tów, członek gaM etu StambuIij-

Patent Rp. zat. 
w zupelności zastępuje drogą platyn!, ez z Wy chetn 

dzzwy, wzywające chłopów i ro
botników do {:.owstan.ia przeciwko 
tnirżuazji w dniu pierwszym ma.ja. 
Dotvchczas areS7.towanokiHr~sei 
osób. 

Angielska para 
królewska wraca 

do Londy,ul 
p A.RYż. 25 kwietnia. (PAT} ...... 

Wczoraj wiE'czorem angidsk,a para 
królewSika odjechała s.pecjalnyrm 
pociągiem do Londynu. 

Ci ... --

ZądaiciE U p. p. lekal'1,)'.dEnfysfÓw l 
albowiem 

świeże do picia po l z!. 35 gr~ 
Panika wśród ludności mendel. Masło świet~ bez 

Białe. złoło .... Białe ~Kęby. 
Skład ~Ił'.wny: RAFINt:ł\IA BAI<ONA 

WarszaWa. Królewska •• 59 

- ...•• b h W" . ·1' . t' W . ,soli hardzo hJnio. Piotrkowska iOG. R7YM 25 kweln'a (WIr. -U3 nowym wy u·:; u ~3UWlllsza. - .11ICSI WjąCCJ U S op. CZUWjusza. 1 . d . d . łk d 7 . -, .... . " ,. -'. '1 . I !.1. W' l (:",przel az·· oponie Zla U () -el 
dużba ic!egral!czna ,.Głosu PoJ- WysokI s.łup· ogn:a l. t~ymu Jes~ :- .1o.wsta ;a. sza ona panll.t\.a. te e ro~ wircz,. 53-1' 
skip l1o"). - Z Neaoo.\tl. donoszą o daleka wldocznv. Wsrod ludno·set.' d231 ~ 
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E~ha ~ajść 
listopadowych Poseł portugalski • 

1 . reda tor węgierski 
Wywiad obraza I pojedynek 

prz3d sąduńl wojskowym BUDAPESZT, 25 kwietnia. (Wł. Poseł udzielił redaktorowi wywia-Iprzypadkowo, przyjął go poseł na-
lHekaWE zeznania świadków s1. telegraiiczna "Głosu Pols'k."). du pod warunkiem, że przedłoży stępującem słowami: . 

Kupcy z całej R~e!:z' 
pospolitej· radzą 

Wczoraj o godzinie 11 przed po
łudniem w sali konferenCyjnej mi
nisterstwa przemysłu i handlu, roz 
poczęły siG obrady pjerwszC'~o o
gólnego zjazdu kupiectwa pO!'skie
go. 

KRAKóW, 25 kwieltrua. (iWła- Ni~zwykłe zajście m~ędzy reda'k- mu odhiił.kę 1~go, co ma być wy- - Pan jesteś kanaJJą, oszustem. 
tna sluroa informacyjna "Głosu torem pisma węgierskie~o "Ma- drl11\.Owanc. Redaktor przyrzeH to · jakiego świat nie widział. W lem, 
Polskicgo''). - Wczorajsze rozpl'a gy,ar Orszag" a posłem portu gal- uczynić, jednak na drugi, dzieli. u- ~co pan wydrukował niema ani sło
wy były poświęcone w dalszym. clą śkim w Budapeszclie jest powsze- kazał się wywiad, którego przed-! wa prawdy. Wynoś się pan na
~u badaniom św:iadków. Był to bar chnyun przedmiotem rozmów. tern poseł nie oglądał, a k.tóre~o ·tychmiast. Obrady zagaił min. przemysłu i 
dzo uciążliwy, bodaj czy nie naj- Prz·ed kilku dniami natychmhst ostrze było skierowane przeciwkC' Następnie otworzył drzwi i wy- handlu inż. Kiedroń. witając przy-
irudnieljszy dzień w tej 1f0000rawie po nadejściu wiad'omości o po- Portuga,lii. n-ucił go. byłych i wyjaśru,ając ważne Z!l1a-
Narwaimrejszym ewenementem by- w9taniu w Portugal·ji zgłosił się re- Kiedy r,edaktor przyszeą,ł na Wczoraj z,j,awili się u posła dwaj c.zenie obrad kupiectwa w okresie 
ły zeznania posła Bobrowskiego, dilktor t,oego pisma do posła porlu- drugi dzień do posel'stwa, aieby sekundanci redaktora z wyzwa- pas)'1Wności bilansu handlowego. 
które trwały półtorej gOdz4llY. Po- ga'1s'kile~'o z prośbą o wywi,a.d w się usprawi'edliwić, iiŻ wywiad do- mem na pojedynek. Naczelnem zadaniem handlu pOll-
słowi zadawano klf'zyżowe lPytania, sprawie położenia w Porlu~alj~. stał $ię na łamy pisma zupełnie skiego musi "być zdobycie ryn'ków 
które ,padały ze strony przewodni- zbytu dla prodUikcji lm-ajowej.-
c.zącego, . prokuratora, sędxi.ów i P O·· ' h II • dlr II \V loonkluzji m~nister Z'Wrócił się 
obrony. Następnie zeznawał poru- roces O l -CIU tyslącac SWla nOW do zebranych, aby przedstawili po-
cznik S1udz-ińska. komendat jed.n.e- stu lat y i życun1a handlu. Poshrla-
gd z aut pancernych, Dzisiaj ma Rzecz dzieje się w Berlinie ty te będ~ poddane najżyczliwsze-
zeznawać generał Szeptycki. mu bad.aDlu ze strony władz rźad()-
W dniu wczorajszym odczytywano BERLIN. 25 kwietnia. (Własna I ckeDJkreuzlerów Akt oskarżenia za kilka lat i zajmie nietylko sąd ber wyclt. . 
_ w czasie jednej części obrad - służba telegraficzna "Głosu Pol- mea mu, iż oszukał on ogromną Iiński, ale i sądy na prowincji, któ Z kl' . . ł ł W' 

1. W....c..,") W' " • h '-'!' ~, Do b~ 'ał ~ h-L o el prZeIlllaWIa pose lerz~ interpelacje, de'.K.'f'etu <O ,pomocy woj s~v • - CZOl"a) rozpoczął SIę ilość SWOlC _Jett,ow. procesu re "",ą mUSl y przesluc CI,\; sze- bicilci. ikMry podnosił że niezawsze 
skowej dla władz cywi:hl)'lCh w wy- tuta; proces. który budzi ogólną J tego powołano 10 tysięcy świad- reg świadków celem tmiknięcia ko słu~e są .&kargi sf~r handlowych 
jątkowyoh wypad,kaclh. OdJczyty- sensację. W procesie tym WYStępu: ków. Prawnicy przypuszcz,ają, iż stt6w sprowadzenia ich do Ber- na cięilki.e warun:ki w jakich się 
wano opinje znanych prawników - l . d' .' d 
krakowSlkkh, jak b. m~nistra Kuma je Jako oskariony bankier Bruss, proces ten będzie się ciągnął przez lina. ' zna] uJ~ ZyC1; ~sp'o ucze P<o!ski, 

nl·eClkl·ego. Dekret t.en, J'ak wiado- jedna z ~ch osobistości ha- złozoneJ z dZIelmc, &:tóce do Il!l.eda 
- .. J wna jeszcze formalnie należały do 

mo, przewiduie, że minister spraw. trzech różnych organizm6w gospo-
wewnębrznych, wz;gJędnie lPod- Lelrarz l paCIe ent W WI-tt:lJ;.ZI-enl- darczych. Właśnie okoliczność że 
władne mu organa mogą zwrócić: n '" l pos:rezególne dzielnice mają z~jo-
się do komendanta odno~o O. ł . I· h I mość różnvch _1 • .1:._._ l' ·,·ła .... ·.!on~ 
K . 1-..,J.....,.:h Kułisker śmierte nie c ory l l yllAVW u. . ·Wi .. 

• .o pomoc WOJSKOWą w na~~y", penetrację handlową na Wschód i 
i wyjąJtikowych wwadkadl. Odwo-, BERLIN, 25 kwietrnm,. ('Wł. sł. śwta.dczył, że wczot"aJj po raz czter- tego oświadczył lekarz urzędow- Zachód predestynuje Polskę na po
łanie woj.s'k w ten SJ':0~?,b u~ziem,o- i teleograHczna "Głosu Polsk:1. -' nast y zwr6cil: się do prokmatury z nie, iż nie będzLe nadal leczył Ku-; średnn.'ka między Wschodem . Za
nyc~ ,do p.omocy pol.lCJl mU~l. na- Wadkie wraienie wywołało łułai wnioski.em o przeni,esienie Kufł- tiskera, który ma 41 stop'ni go- chodem i otwioera przed. ha;d~em 
StąpI C t~ dr~ą, to led mlD.~ster, oświadczenie lekarza więzilennego . skera z laz:att"e'tu więzienne'go do rączki -i może bardz~ szybko um- polskim szerokie horyzonty. 
względme WOjewoda zw;aca SIę d~ o słanie zdrowia Kttliskera, który, t szpiWa, ponieważ Sltan zdrowia rzeć. Pozostawrunłe Jego w laza-
komendanta okręgu, ktory ze swej jak wiadomo, pozoS!batje w więzic- Kutiskera jest bM'dro groźny. P~o- recie więziennym wzmaga znacz- Z klOlei relerat o ogólnem poło-
btrony wydaje polecenie dnośn.emu mu z powodu słynnyC'h swego cza-' kumtor jedn.ak i t>en czternasty me mehezp1ec:reós.two śmioerci. żeniu hadlu wygłosił p. Wartaiski. 
dowódcy odcinka. Inny spo~b ~- su aloer ba.n.kowy"h. Lekan ten 0-' wniosek lekacza odrzucił. Wobec ' I 
woływani.a luib . wycofywarua sił 
wojskowych ,me jeost p.rzmdziany. 

"Virtuti militari" 
Dla gBnBraldw .'osklch 

WARSZAWA, 25 ~a.
Specj,al.na służba iruormacy.jna .. Gło 
su Polskiego"). 

Prez;. Rzeczwogpollteoj :nadał 
krzyże komandorskie orderu Vir
tuti militari mar s zał.k owi: Włoch 
Armandowl Diaz, generałOM ks. 
'Aosty Emanuelowi Sabaudzkiemu 
i generałowi ks. Turynu WiIktoro
wi Emanuelowi Sahaud2kń..emu. 

Belgia bez rządu 
Przewódca katolików odmawia 

BRUKSELA, 25 kwilCtn1a. <Wł. 
sł. telegraficzna "Głosu Polsk."). 
Król wezwał przywódcę kaJtoli
k6w van de Rywere do obj.ecia 
misji utworzenia rządu. De Rywe
le odmówił. 

Zapowiedzianych jest kilkana
ście referatów oczywista będzie 
mowa o podatku obrotowym i in
nych cięŻMach podatkowych, o 
potrzebie kredytów dla handlu o 
walce 7} lichwą (,referować będ~ie 
"pogromca" walki z lichwą pos. 
Wilśliciki). ob0wiązując)"ch godzi
na dl handlu i wielu innych rze
czach, o których słyszeliśmy JUT 
wiele. 

P-ołączeni8 powietrzne 
z EstonJą i FinlandIą 

GDMSK, 25 kwietnia. (A W). 
Niemiecka linja lotnicza Aerolloyd 
uruchomiła bezpośrednią komuni
'kację samolotami z portu .gdańskie 
go do RewIa i Wyborga. W ten 
sposób Gdańsk a pośrednio i War 
szawa zostały połączone komuni
,kacją powietzrną z Estonją i Fin, 
landją. 

b-hl- f'l lczonem z licytacją. Posi~c!zenie to, roku. Tutaj muszę już zabrać głos powiednich, nie rzucaj.ą jej niedba-jtacy pisarz.e, jak S~ru~, Kad,en I 10 I a nicz.em łaiemniczy obrzęd średnio- nietylko jako bihHof.id, aloe jako t. le na łÓŻko, pod łóżko, na okno. I Bandro ,"iskI ~ h~aszkl:wlCZ. Str~
wi~znych sądów bożych, ocl'by- 1 zw. literat, czyli producernrt: surow- Dla l1teraŁa jest osobistą obrazą-- : ga i Iwaszklewl,,:za jes~cze nle 

(Z powodu powstania nowego wa s~ę ~ sklepionem, mistyozn~m I ca, z którego ro?i. się książki. ~ra- w1dok . ponie~ieran7j. .ksi~żki, z I ~z.ytałe~:, natom:ast ... ~I\lasto ~;-
Refleksje 

ydawnllllfwa. W Czarski ,- S-k!!ll fo:cl'z;emlu .gmac~u, w kt6rem mle:lgnę sprawę UJąc. ~e. stanowLSka rą~ p~zyczaneJ, obshmoneJ, wy- Jej matkI .K.adc~a. t1wazam ~ J;u-
'II u.. _ .. SCl Słękslęgarrua Gebethnera 1 społecznego. WłasCJJWle dla kogo TIl.1ęŁeJ. Iną z naJPlękmeJszych kSlązek 

• W WarSZaWIB) . syna. Jakże mi miło było poznać literaci piszą książki, dla kogo Ref1ek.,:e niniejsze nasunęły Slę· współczesnej 1:l~ , 3.tury europe:-
Jestem bibliofilem. Bi.bliofilizm st~rych w-ytrawnych 1"oskoszni- wydawcy je drukują, skoro pra- p.i<:zącemu przy sposobności czy ta- ąl skiej. Nie tu. mieJsce na za. chwyty 

jest takim samym nałogiem, taką ków druku, na,miętnych pożera- wie każdy ~ naszych znajomych nia książek, wydanych przez nową nad tą czarUjącą lekturą, ze stano
samą manją, jalk alkohol:i.zm, lub czów biJbuły, swe wygi Mbti:ohJ.ij- ma swoją pubHczn.ą, czy prywat- firmę warszawską: W. Czarski i I w.is~a bibliofila jednak, trzeb~ P~,
plsywanie wierszy. Każd'emu czło- ne, wobec których ja z całem m('o- ną wy.PożycUl,lmę? P["awioe ka'Żdy S-ka, cHa 'której przygotowuje swo- mesć zgrabne wydame ,,,Mlast;~ , 
wiekowi, 'który się 2le't:knął bliżej jem zaml.łowani1etll byłem frycem. z naszych znajOOlych mówi i to je nowe prace. W pięknej szacie ozdobi·one orygjnalnemi ilushacJ?
z biblioHlem wiadomo, jakie męk: Czem większa jes.t kultura jakie- nieraz bardzo pretem.sjoDalDie o t. zewnql.rzncj i w europejskim ukła- mi, plauszami Tadeusza Gronow
-Sw przechodzi, kioedy mu przyj- goś narodu, tem większe jęst przy- zw. "nowościach". To należy do c.zle ~ypo~roficznym wydała ta Iir- skiego. Wydawnictwo Cz~rskieg~ 
cizie pożyczyć ze swego zbi>Qt'U wiązanie do pomnik6w te; kultury, dobrego tonu umiec powue,dz.ieć ma na początEk szereg książek zakroiło w swoil.n plame ~ na 
choćby jeden lichy tonrik Jak do żywych książek, Bo książka 7.1- ki~ka komunałów o nowych książ- pierwszorzędnej wartości literac- szeroką mi,arę pOlęlą propagand<; 
czujny pasterz - strzeże b1bHoJEl je, żyje swojem własnem życiem i kach. Zawsze się dziwię. skąd kiej. W dziale poezji wprowadzi- lit~raiury angieJ..;kiej. 
owczarni swoioh książek, pił:nute życi>em cz.łowie'ka, który ją posia- większość tych ludzi zna ksią'Żk~, ła do literatury dwóch młodych W specjalnej "Bihljotece angiel
jej, roztacza 'bacZiną opiekę, broni da i p~c:rołowicioe przechowywa. o których rozprawia i n:ie()dwołal- ,poetów z grupy ,.5 k a m a n d r a": skiej", wc wzorowych przekładacb 
pr~ed na.pak.ią:, kurzu, wilgoci.. O tej symbiozi'e CZk>wieka z książ- ne feruje o nkh sąd? Jakże czę- Władysława Broniewsk:i.ego i Je- ogłosiło już ostatnią powi€Ść zmar
much i ludzi. Zapewne zdziwlć ką,' względcie ksiąZki z człowie- sto spada na autora potępienie z rze~o Liberia. Tomiki ich, wyda- łe.go Josep'ha Cońrada p. t. ,~or
musiał niektórych moich gości na- k1cm wi,ele mogHby powiedzileć sa- ust człowieka, kt6ry go wcale nie nę bardzo wytwornie, prawie lu. san", oraz: słynną "Świętą Joannę" 
pis, umieszczony na mojej, skrom- lllotnicy. Uteratura francuska ma czytał? Na czem ma się oprzeć e- ksusowo, zawierają przepiękne u- B. Shaw'a. PozaŁem drukuje ta,lric 
nej zresztą, Mbli'otece: ,,0 gościu, w swoim skarbcu kilka cudownych gzysłencja literatów, nie zawsze twory wierszowane, przy który~h ar,cydzieła, jak Dickensa: "Dwa 
to ni·e jest wypożyczalnia!", opowieści o brbliofiJach. Prz,ede- n' _ .• wniejszych, skoro publicz- czytaniu odczuwa czytelnik miłą miasta", J. Galsworlhy'ego: . "Pa~ 

Plaga znajomych, krewnych i wszystkiem - opowiadanie F1au- ność nioe kupuje ich książek, tylko dumę z wysokiego djapazonu, na trycjusz", Stevenson.a: "Nocne OpD 
przyjaciół, uważających się w sto- betta, p. t. "MCiJniak książkowy", wypożycza sobie od nał,o~owych którym obaj poeci oparH swoją wieści" i G. Meredit.h'a: ,.,Evan Ha
sunku do tego napisu, za chlubne dzieje miłości do książek, tak sza- maniaków? twórczość. Mistrzostwo fonny na rington" . Wielk~e to będą niespo-
wyjątki pozbawia mnie mimoto lonej, że aż zdolnej do zbrodni. Znany jest zarzut drożyzny ksią- małej przestrzeni - zarówno W dz:ianlki d~a miłośn~ków książek. 
rok rocznie o jaki,e 40 tomów, nie WZrlll;zający jest stary "SHvest'e że·k, z:laniem mojem zupełnie nioe- "Witrakach" Broni,ewsHe~o, jak i Nikt mi chyba nie weźmie za 
licząc zdefektowanych okładek. Bonnard" Anatola France'a, k,t6- słuszny. Przeciętnie kosztuip. pn- w "Drugiei Oiczyźnie" LiebeTta złe życzliwość. z jaką odnoszę się 
zaplamionych Sitron i innego kary- re~o prześladuje przez długie lat:! wieść cztery złole, a więc tyle. ile> współzawodniczy szczęśliwie z do pracy mo;e6o ku1turalne6o wy
god.r;e~o".~ank~mentu.. . ;;d~n c;nn.~ ;~iz~mpIat'z ,;Leg'2:- dwa b:1e1y kin?we i to nie pi~r- głęboką, .zadziwiają~ą:u tak n:-1o- dawcy. Na ogół jes1eśmy pr~yzwy-

Bl.bhoLIlizm Jest m.anJą zbi~rac- oa .l'llrea Ja',wba de Voragme. PI- wszorzędn-e. Kma są pełne, kS1(~· dych l1.1dZl zawa1"tosclą pSYChlCZ- cza;eni do takiej oschlo,ści w sto
ką, ~ więc zupełnie nieza,leżną od smo "Les nouveHes liUera~re3 garnie puste. Oczywiście mówimy ną Indywidualności twórcze Obll sunkach publicznych, że dziwimy 
man1~ . CZ)-t~~ia. .Zape",:"n~am, ~ . :! ~r~adzi stałą rubrykę dla bibl:o- tu o lu~ziach, kt6rzy .mog~ ~obi~ poet?w. bardzo ró~e, wykaz;ti~ się jeżeli znajdzie się ktoś, k!o 
trzecl~J CZęSCl mQ1ch kSlązek mc ftlow. pozwohc na kupowame ksIązek 1 odm1'enne wpływy 1 skłonnoSC1: przy.chylnie ocenia wysiłki <.'h .. u~,;::n. 
przeczytałem i nigdy nie mam za- Ale n;e chcę się rozpisywać o c' -~henie do ki!lla. Właśnie ci naj- Broniewsk'i bardziej wsz,echstron.~ Jako zatwardz-iałv i ~party hibl jo
miaru czytać. . I naszych przyjaciołach. Wolę mó- mn ej odwiedzają księgarnie. Zna- ny, bardziej witalny, bardziej c!o- fil ciesze sie każlą nową ks,iażką. 

Dla bihliotekarza jest obojętną I' wić o naszych wrcrgach. Są nimi ci eznie większy głód kS1iążek daje świadczony, zar6wno w tem okażdem' n~wem v.~fdawnich;"em. 
treść ksią~i, ~łówru~ zależy mu! "pożyczacz~" . n.i~mier.te.l~i, te się ;~aobsel:wowa~. u .ludzi, któr~y c~em pisze, jak i. v: tem, ja;k pasze, zwłaszcza gdy mi ono pod·a;e pierw 
n~ W}danfU, na rodzajU druku, na ',chlubne wYJątkJ, ktore ka;;a.ą ogJą- na tę przYJemnosc rue mogą sobIe Llebert - bardzlej klasyczny, bar- szoizędnq 1c:kture. 
(::L:-·dcl.ch, ;lu.c:!raciach i L p. faan ą książkę nalychmiasl chciały-, pozwolić. Dla takich ludzi. książ- dzi~j zwi~zly, bardzicj ulegQi::·~y Józef WittIin. 

Ł ylem w K!'?J:o,,:'ie. na. posied.l.!- ł b~ na .. ,dwa ~ni': .7..abrać. Oczywi- i !<a, jest . cennym .. nabyt~ie.m. szanu- CZ;i.;:owi .p.oez,j~ Lechonia. 
,~~&. abadiłG:'V. ,poł-a·I.ści~ Ule od.d.e.ią, ... -'lJId.y ... tub .,DOjJą,J?, ,~~ r.W-lll1~~ _,,~ ~ ł:~U ~ 
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r21 Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska Nr. 74 
ts'

l 
prz,,"jmuje na książeczki oszczędności płatne do rąk okaziciela, lub zastrzeżone w m".śl ż;yczenia. 

r2J Wkładki te są oprocentowane na gO/o w stosunku rocznym. Bank sam płaci od nich podatek rentowy, zaś za zwrot składek 
~ oszczędności i spłatę procentu gwarantuje Skarb Państwa. 
reJ Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wkładki nawet najdrobniejsze, bo od jednego złotego poCZąWSZ7 
151 i w ten sposób umożliwione jest składanie oszczędności dla obywateli, mających sZQzupłe zarobki. 
f'2.» Bank Gospodarstwa Krajowego i jego Oddziały przńmują również gotówkę na asygnat,. kasowe na okaziciela 
151 w odcinkach po zł. 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, które są oprocentowane aż do odwolania w wysokości: 

r2J a) za 14-0 dniowem wypowiedzeniem 90 
o' w stos. rocznym 

151 b) ,,30-0., " 100 

o " ,t " l2ł c) " 3-y miesięcznem" 120 O"" " 

~~~~~~~~0~~~~~~~ 
FI 

ZYCIE STOL CYI 
(Wiadomości własne "Głosu Polskiego'~ 

Strzały w sali sądowe'j 

Pożar dwu wsi 
pod Warszawą 

Pastwą płomieni padło Zl 
zagrdd I 3 domy 

WczoraJsza wiadomość o :nie- sz)"bko pobi~gł do domu, wziął 
słychanem wydaczetU.u, jakie mia- st.am~ąd rewollwer i z nim powró- W czoralj w południ~ zaahrmo-
ło miejsce WCZOTaJj w s~dzie okq- cił do sądu. wano warszawską komendę stra-
g owym, a którego gł6wnym akto- Ostrowslci wydał cały szercp' ży ogniowej, że w okoHcach War
rem był adwokat przysięgły Hof- prac fachowych m. in .. ,0 społecz- szawy wybuchnęły dwa pożary. 
mok1 • Ostrowski, wywołała w no-politycznej tendencji opodaiko- Jeden pod Jabłonntl:, drugi w Rem
całem mieście roezwylkte wraże- warua" , "Der falsche Doktor Ka:-l berlowi,e. 
me. Fakt Sl!:rze'tam.ia w sali saA.owej Friedman", "Z teki obrońcy", "Pn- P.ierwszy pożar powst?ł we wsi 
wobec sędzi6w ~ pU!bl~cznośd, jest piery ldkacyjne i giełda" i "Idee Łońskie, odległej o 8 kilometrów 
T'J.ebywały. Skizzen zur Begrifts'besiimmtmg od Jabłonny. Wieś ta skł,ada się 

Do szczegółów, podan)"Ch p!l'Z'eZ der Ekonomonie aIs Sonderdisci- z 80 gospoda'rsŁw. 
dzisi'e1sze dz:ienmtci, dodać należy, pIm". Ostatnio wyszła z dntku Na mk~isce wyjechały pogotowia 
że HofmoM - OsiTowski, znany książka j.ego p. t. "Comtesst:. l V dd . ł do c M -g<?, i -go o Zla u straży ogni 0-
zre5'ZJtą z Ś Porr:vcz~ t~~- izzi" . . we), z.alopatrzone w motopompy 
r2Jmen'lu, po łak~e zn~ewazerua Hofmokl - ~st.rowskt pr~bywa pod osobisrtym dowództwem ko-
g? przez poruczn.ik~ Jędruszaka, w dals~ym ,CIągU W areSZCIe p~zy mendanta straży p. Dutkiewicza 
me.,m~ąc . n.aJtychmt~ zare.a~o- urzędz.le sIedczym, zd:aldzaw: Na szczęśde pomoc okazała SIę 
wac tak, ,ak to sdbk wydbrazał, stan sIlnego zdenerwowarua. zbyteczna. Na drugim kiIomeilrze 

Otwarcie komunikacji lotniczej Warszawa
Wiedeń 

Wczoraj o godz. 8,45 rano sbr- tni~tw'a sztabu generalnego mir. 
lowały z lotniska Mokotowskiego Iwaszkicwj.cz, naczelnik wydziału 

za Ja'błonną spotkano powracają
cą już ochotniczą straż;to Jabłonny 
oraz pogotowie strażackIe 1 puł. 
ku kolejow~go, i SItacH balonńw 
wojskowych. 

"Czerwona . . " nieWiasta 
Wielkie oszustwo popów. - Ciemnota chłopów 

rosyjskich. - Zysk sowietów. 
MOSKWA, 20 kwietnia. CZERWONA NIEWIASTA. 

W mobylowskim sowieckim są
dzie toozy sią obeanie wielki pro
ces przeciwko 10 prawosławnym 
popom ukraińsldrn i 11 sowieckim 
u,rzędnikom władz gminnych z li
cznych wsi w okrągu mohylowskim 
Temat procesu jest tak dalece fan
tastyozny, że trudno wprost uwie
rzyć w prawdziwość wydarz~il, ia
Ide miały miejsce w guberni podol
skiej i trwały blisko 2 lata. Do
piero, gdy zabobonność llIas chłop
sldch j oszustwo popów prawosIa
nych doszło do niebywałych wprost 
rozmiarów, gdy z dalekich juź oko
hc zacząły naplywać rzesze o
tumanionego chłopstwa, wynoszące 
do 10 tysięcy Judzi, władze sowie
ekie przeprowadził y śledztwo przez 
specjalną komisję śledczą, \\ ydele
gowan~.z Moskwy i zdemask.owały 
zgrają oszustów prawosławnych. 

PROROK MYSll\ 

Mysik . szcze tego samego wie 
czoru opowiedział o swym spotka
niu z "ozerwoną niewiastą" prze-
wodniczącemu cerldewnej Rady Wa. 
sylowi ~adownikowi. Urz~dnik ten 
namówił Mysika do ogłoszenia In
dowi o jasnowidzeniu i objawienin 
się przy studni "Czerwonej Boga
rodzicy", która wyraźne miała świę
te ~yczenie, aby wierni prawosławni 
wznieśli w miejscu świętego obja
wienia kr?Jyż. 

MIEJSCE "CUDOW·, 

2 samoloty Polskiej linii lotnIczej tranzytowego min. spr. zagr., p. JPożar zapowiadający się groźll1e 
"Ludwik" i "Mfi.e'tek", prowadz:>- Jerzy Bogorja-Kurzeni.ewski, l1cz- udało się w krótkim czasie zloka
ne przez pi<lot6w pp. Burzyńskie- ni członkowie poselstwa austrjac- lizować, w czem dopomagał w Jak się okazało śród chłopstwa 
go i Brzezińskiego, rozpoczynaiąc kiego, oraz przedstawiciele prasy, znacznym stopniu wiatr, wiejący na Podolu, od ~ierpnia 1923 r. za-
swym lotem stałą normaJną komu- W d ' h l t l dl' l' od wsi w kierunku sąsiednich pól. czcly krą"yć pogłosld, że we wsi 

Miejscowi popi głosić poczęli.." 
rerk wiacb o cudach jakie prorok 
Mysik dokouywuje. Tumanieni chło
pi wjpJkiemi pielgrzymkami ściągać 
poczęli do "świątego miejsca". Go
łyczyńce w l,r6tkim czasie staly się 
wielkim obozowiskiem pielgrzymów, 
a obfite pienię~ne ofiarv w cer~ 
kwiach i w naturze przynosić pOr 
cząły pokaźne dochody spółce szan· 
taźystów cerkiewnych i licznym 
wtajemniczonym w tę aferą urzę' 
dnikom-łapownikom sowieckim. 

'k' . k W woc samo o ac 1 o eClie l Golyczyilce, połoMnej O 18 km. od 17 TY~IĘCY ImZYŻOW. W: ad!~ pa.sa1Z~s ą arszawa -{prezes p<;>l~'k.iej l'inji 10fniczej dr. J. Sp~liły s.ię. jedynie d~e zagrody głównej linii kolf\jowej Kijów-O les-
_e . Wygard 1 JeJ dyrektor A. Wygard, a nuanow1cI'e dom mIeszkalny l sa, c:bjawiła się pastuchowi Jakó Wkrótkim czasie dookoła studnI 
Na lotnisku obecni byli: p. wi- I sekre1aTZ poselstwa austrjac!::cgo stodoła, .należ.ące do gospod~rz:l bowi Mysikowi "Matka Boska" j g-ołyczyńskiej chłopi pielgrzymi po

zell'itnister 'kolei Ebe1'ha<rdJt dyrek. dr. von Kol1er, oraz dwa<j .pasaże- );:~r "- Goreck:ego, dom Sta'Illsła- poleciła, jakoby około wiejskie siu- stawili 17 tysięcy krzyżów. Obszar 
ter departamentu elksp'loat~cji mi'C. ~ rowie: red. Marian Grzegorczyk i wa GoHńskiego oraz stodoła, Ja- d ni postawić 11rzy7.. f stotnie sława· 3 d ~iesięcin ziemi pokrył las krzy· 
kolei inrż. CZaJPski i jego zalstępca \ed Kazimierz Smogorzewski. n?- Zi'elińsk~ego. Przyczyny pO~,aru pastucha Mysika w?rosła nieoozelri- ~ów prawosławnych. Sama zaś wieś 
p. Moskwa, dyrektor deparlamen- 1 Lot do Wi'ednia bedz,j.e trwał 5 me udało Slę dotychczą,s ustahe. watde szybko. Miejsco.wi popi ogło· Golyczyńce wzbogaciła sią i w cią
tu .że-glugli pow,ietr~~j min. spr. g~dzin z przystankie~ w Krwko- t W tym samym czas.iJe wybuch- slli Mysika prorokiem, nakazując gu 2 lat pobudowała szereg domów 
WOJsk, gen. Zagórsk1, ltnspektor 10- Wl,e. ;nął po.żar we wsi Ka'l'olówce, są- słuchać przepowiedni .świętego a· murowanych, sklepow z towarami, 
•• ; si'adujące-j z zabudowaniami ma- postoła Matl{i Boskiet. Mianowany straganów odpustowych it.p. przed. 

ZnaleZiona ręka nalezy do trupa w walizie l cy.jnemi dworca w Rembertowie. na świętpgo pastuch szybko wszedł si~biorstw handlowych. . 
Znaleziona wczoraj na polach sly. Z pośród rozma1tych domv_'Rozeszła się pogł~ska, że z~gro7;o- w rolę wybrańca nieba. - Żądał Bardzo charal!terystycynym śrÓl:i. 
d . H k' k k ·b' ł6'd hi ' .' ne są zabudowama fa·bryk! amu. on od chłopów bogatych darów, tych 17 tysiący krzyMw na so-

PJ'aok JU~z:nąu t~aJ~l ~~ib rę. a °ł_ ~eca lS w. Je den zdacbzyn.atna erac .w~e- nicji "Pocisk". Pogłoska ta okaza- Z~)O~ał pieniądzy. - za co pozwolił wieckiej "Dolinie Józefata" był 
. s JI:l Y v ecn~e w i1JUze, e plaw opo ()I lens wa, a mtano- ł . f ł et. dl ł" d RH~ Z namaszczelllem całowac po rą- krzy~ ufundowany przez prawosławne 

jest bezwarunkowo częścią tuło- .wide, że ofiara zbrodni musiała pła SIę ~ ~zy~ą, g ;Y~LO . ego.scł o kach i noo-acll przyczem przepo- duchowieństwo sow'eckie - z u. 
• ".tn l" W b' dlk t lk 1.... onąceJ ws'! wynOSllia przesz o 1 . ", Wl~, :m8Jl-ezIoneS .... w wa .IZlle. szy yc przypa owo y o zruolta, k'ł wiadał rychły koniec świata mieszczonym napisem: "W 1923 r. 

stkle dotychcza.sowe badamia zna- znaJa.złszy się w pewnem środow:i- llometr. ł 'sława - 1936 wszystkim wieczny 
lez:?nych części:.'a v.?ęc .uda, wy- ~~ i. że pośr~~ni ~prawcy ,icj Na miejsce pożaru wyruszyło po ~' odpoczynek·. Napis ten tłumaczony 
low.lon,e!!? w 'YIsle: la~ l.ostaltn!.') sm,ledcI! . o~a~baJą~ SIę OdPO~H~: go~owi'e IV-go oddziału skaiy, zło- MIEJSCE OS rATECZN~GO SĄDU. był przez mnicha Symeona z Kro
rękI, S'twlerdz~Ją, ze CIęCIa były dZlal~o.scl l me .wIiedząc, w Jalu żone 7. dziesięciu ludzi obsłu~uią- Właśnie wieś Gołyczyńce miala piwny, jako przepowiednia końca 
dokOI}yw~ne nle t~pore:n' lecz na- sp~so.b pozb~ć. SIę zwłok. zmarłej cych motopompę "Warta". Akcję być owym miejscem sądu ostatecz- świata. - Cbaos pojąć, denerwo, 
r~ędZ1laml w lTodza!u noza lub, sp.e- pO~~lartowaJI. je, rozr~caJąc d.r~- ratunkową utrudniał w znacznej nego - jako właściwa biblijna wanie mas chłopskich wyciąganip 
cJa.1~ych przyrządow do k'l'a}anla. bruejsze CZęSCl W. rozm,u1:ych ml'ej- mierze wiatr wi,ejący ze wschodu "Dolina Jozefata". Prorok Mysik z chłopó\v óstntniej koszuli na ofia 
. NleZW1,'ikle .', c~a:rakt~rystyczną s~aC'h, zalś. ~rujwi~kszą ,:zęść bojąc na zachód, który przenosił płonące głosił po za tern opowieść o uka- rą dla proroka Mysika. 
lest o~ahcznosc, ze CZęSCl zwł~k S'l,ę pOrZ;t~lc gdz.le.~olw.Le~, by ~~ szczątki domów na dachy !:ąs.ied- zanin się 28 sierpnia 1923 roku 
znaLeiZl~o na Pradz~, a v: ka~- me zwroclło cZYle}s uwagI, złożyh nich zabudowań. "Czel'wonej Bogarodzicy Gołyczyń. 
1ym raJZle po prawej strome Wt- na dworcu. sklej", A jałt si~ ta •. matl{1\ ho-

ARESZTO \, ANY PROROK. 

----O Z p:zr'nzą pomocą p6;'r,:.:!~-· 2a" Objawiła pastuchowi Mysikowi, 
straż ogniowa garnizonu Remiber- dokładnie opisuje sądowy akt oskar
tów oraz Si!raż z fabryki "Podsk". żenia. 

Wreszcie po dwu latach· Sllanta~( 
przebrały miarę. Na skutek czę
stych doniesieó Idjowskich władz 
do Moskwy, 2e na Podolu wytwo-Zniknij i odszukai się W chwHi przyb-Y'cia straży Wall"

szawskiej ogień rozciągał się już 
Spos6b zrobienia pieniędzy na przestrzeni 2 kilometrów. O ra-

W T .~,l~_,:"" B B' . . Łowani'll płonących domów nie 
L.o'\AUlUIy1lJlll« pamrna elbty Wd ualgrocLę z·a maUlelZlleau.~ pattliIly Bełt- ~ ... ' ... - . ,nt r-,,:'·,r; Pokrv-

wysvła z dOIIllll p!l1zy uJillcy Ash OTto ty Bitt"d - OŚwiJWCIZyłia. - M01!ę t sł d h . . 1k' ' .. stł 
ve i Zlalgmęiba belZ wleśd. - S1ros- wstkaz,ać mi'ejs.ce jelj p()łb)'lbu 61lle ~ hm: k~ y \ WIe I łe :id OCie
kania jetj mrutJkJa po Uipływale Id1ku be:z.płatrue Z1rlObit t.ego nile ~yślę. me k' Y'd ow s w,~.rza.y e.a

l 
ne 

dni udruba się do p. oI'icji. Oz:n:ajmi~a . Komj'saJl"z porladlZiił ż,e,by saę u- Całun k . o ~erz,e!ll,a Sldąę .PltaJrjU. 
że. jietSlil: whogą cLozorc1zyutią chorych da. t'a do matlkti zagini'one1 Be.tJt'YI, d·a ~ al cJat ~ ownbl:cza. dZY a. ~: 
1 1..,._ kt' _._-~-' ., ktO .. J. . 1.... yme c..o eso, al y Ole OpUSC1C 
cez OSOo:ne, <ma W'lSIKaz·e mlleJs.ce ora pl-e.n'lęUlzy n:a pOJlIC')1' iftJJe 210- g' d d l h tf ód W· 'k 

lPob)'lbu. zalgil!1jJ()l!lJe:j i~d'Y'D'a:cIZlki, jles't żyla, naga'odę W)'lplaci O'50biIŚCUl!. o ma _ kOd a bztb kasr ci {~~ ą 
~o~OWl3. wypbaci'Ć :tlIa1~odę w sumie - Oho, -baika to je-sl mądra palIli rrzeb

z b (l r~. wd r'. {clirą 
6 fUlntŁów Slzrt.eI1"mgów. PO!\vyżSlzą Bi,rd? _ za.W'oła.ł'a. _ Pattll"z,al:óe rłz~ ad y Ok' OWOZlC z osc o e-
d kI . L~' "'ol." k . k J ' ,g ej sa zaw l. ·e· ,1a!l'aJC:ję ~laIK:~eO'0!l10 na s{;~ta,me wo- Ja a spryCliait"· a. es·Lean peWlIlą, że I 
mu, w ktÓTylIll mieśc-i się Slta'cja gdy powrócę do dtomuza z,n ah:źna, Pastwą płomieni padło 21 za
pohcyj~. . . CÓl1ki ni.e da mi zł,aman~go gros.za: j gród, I.iczących przeciętnie po 3 

W klillkJa dum potem do komilslal!1ja-1 - Któż p'alni jesłhe.ś - zapytał -domy. Dogaszanie zgliszcz trwało 
tu zgłosiłia się młod,a osoba w s.tlk-' urzędnik . 'do 60dziny "'pół do piątej popoł. 
ni pomię1'e!i i wypi,e1kami na twa- - Je,:.tean BeŁty Bi,rd - rzelk ła Wypadku z l lźmi nie było. Udało 
rizy. ,chcąc o.d,e,jść. Zaltnzyma::,Q ją jed-. s:ę na wet ura-~ować znaczną część 

- PIIZ'VlS2lbam po PJ:tZiY'OIbi,Je,camą ' iIlIaJk t ~zO!1JO tk> Dla/tIki. Isprzęl6w domowych. . 

Wspomnianego już wyżej dnia rzyła sią niebezpieczna kontrrewo
sierpniowego, Jakób Mysik, miE'sz- lucyjna sekta chłopska, prowadzona 
kaniec wsi Gołyczyńce, odpor -;ywał przez czarnosecinnych p6pów,. prze, 
ze swym bydłem przy wieiskiej prowadzona została rewizja stosun
stndni. Opodal rozciągały si~ za- ków we wsi Golyczyńce. W rezul
gony grochu, dotkniętego ozerwoną tacie aresztowano 10 popów, kilku
rdzą z powodu zbyt mokrego lata. nastu urządników gminnych oraz 
Groch ten rwała wówczas wieśnia- samego proroka Mysika. 
czl{a niejalta Józefa AdJlmczuk - Równocześnie do szeregu wsi o~ 
Przy pracy tej koszula dzielI cayny kołicznych Zjechali liczni agitatorzy 
zaszargała się wilgocią i poplamiła komuniści, którzy uświadamiajllc 
czerwoną rdzawiną grochn. - Ro- lud, podbuJzyli chlopów do pochodu 
\espanypastoch Mysilr, gdy zobaczył przeCIwko krzyźom na "Dolinie J6· 
zabrukanączeMfieuiąnjewjast~, prze- zerata". Wzburzony tłum napadł na 
raził sią, ta ,jednak śmiejąc sią, po- Gołyczyńce i zburzyŁ sklepy i kra~ 
g·awądziJa z pastuchem i w ro~mo- my dewocyjne przy świąLei studni 
wie o wiejskich sprawach razua· zbudowane, - W jednym dniu padł. 
czyta, że koło studni ,golyczyflskioj zrąbany siekierami laR krzyżów\ 
lll'z7dałby sią krzyż, jako wskaźnik, które jeszcze niedawno zwo~iJi oi 
że w· tylll tniejscu znajduje si~ stu· ł $umi chłopi na chwałą IIbo~ej ma-
dnia do pojenia bydła. teria

• 
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IŁOŚĆ KALEKI Ekstaza religijna 
czy szalbierstwo PocztmistrzY!'1i w Gobelsburg - Szczyt marzeń 

garbuski - Zycie jest pi~kne •.• - Interesy narze
czonego - Do małżefIstwa trzeba pieniędzy Objaśnienia pastuszki 
i jeszcze raz pieniędzy - Ze szczytów szcz~ścia We wsi Viano, odległej o kilka 
na dno zwątpienia - Szantaż rywalki - Trzeci kilometrów od Chius1, drwunasto-

- D I t 6źb - k fi D· letnia pastuszka owi.ec, jak pisz~ wampir -- wa a a gr I upo orze - o niego ... tamtejszy dziennik .,Nuovo Gior-
Ostatnie rozczarowanie - Przed sądem - "Zro- nale", opowiada mieszkańcom, iż 

biłam to dla niego ••• " coolJiennie o godz. 10 rano i ° 3 
(Własna korespondencja Głosu Polskiego") p-o pol. objawia się jei Matka Bo· 

, ,. ", . . ," ska. Wieść o tern rozeszła się 10-
W!1eden, 24 k>w~leltn1,a 1925 ~lrZJeha pruelMę.d!zy, dlurro poott1lI~, tem błyskawicy i gromadzi. cOOz!en 

Róża Kowarna, pocztmń'S,trzyn.i w '!lJOIWle mńJlJion'Y." I nie wielką ilość wiernych w ella-
malelj mbeś,cńltlJile. aJULSlbnjlaIdkń1elj" w Go- Wlbettn ~Ia snlę l}e.g1O 7x:lIna>. Zdro- de rodziców dziewczynki. - Wła
beLshll!r'~u, lIDclzy LM 42, Ma w'Yl&ll~d wa, m9lodla" łlę!~ bIlIClIndly1lla, która d.ze ~ości.e:Ine ~ydały o.d~zwę. iż 
•. , 'l-,l.-!. d' 1- • 1... :1. t:. ... tĄ . .J,_~~ 1..!._ _._ot 0pow1adarue dZlCWCzynkl lest cho ... 

Cl:Zil'E!<SU'ęCl'OIII::lVllJJe@O IZll!e/C'Koa 1 W1alZ.y .ptr'Z)'loyllJa, uy oł:j~ SIO~ "It"Y'WIi1Il bl' ~,.. . 
• '0 1~_ L ... -"_ ~_~ ...... ~ tO lwym wymyl5l1em 1 proszą mle-

38 ki~o. kę • RY'WIaWK.ę. Kl10rą II1l<11NlIUIJę Dla: szkańców, by zaprzestali pielgrzym 
Kaml PlOipuWorulll1, kltóry mńd Sie!r~ :f:ydlko pod jednJym ~ęd1em: ki do chaty pastustki 

SltJa,Ć SIię ~ nWeIS1JO~~ L. tIlaIf· jlakJo :iJródilio c:łocthodIów. Żą,d!a WY-,N Gi l" _--lo ł 
· • • ..1._ b • od _->1.__' • _..1~ ,u-ovo oma .e ... r,,~a o z 

W'Y'ZiSlZlOOl 51Z1C'.zęSCttleIll1 ZIaa'la.lZleI!n, UJO- t OImlruo~ WlJ01I1l!lllelJ. stbaóe 'lJOIl'U'" Chiusi do Viano specjaln~o kores. 
brZle zibooOWIal1t'Y, m~Clzyama., o p~ę- WlCL, k,wiltInątCIai, ~ąoa ~ pewmra pondenta, by zrobił wywiad z pa
k'llY'clh, cielll1ttllylch oomch, ;JelSlt o 15 sleooe WłObe,C tego b4iedłllie~ ~-iIetnliJa stuszkl\. 
Lalt mł>0.clst.rJy. lIudz«citego i mówtiJ o ~, Opowie'działa ona dzi.ennikarzo-

DZIEŃ POWSZEDNI. 
KARMI NAS DZIEŃ POWSZEDNI STRAWĄ SZARYCH GODZIN 
ZA PRACĘ ŻYCIA, KTÓRE GŁĘBOKIEM WESTCHNIENIEM 
OTRZYMALIŚMY NIEGDYŚ W MOMENCIE NARODZIN, 
I KTÓRE ODDAĆ MAMY NAJWIĘKSZEM MILCZENIEM, 

DOBRY JEST TEN ZWYCZĄJNY DZIEŃ, ZA I<TÓRYM LUDZIE 
W SZPITALACH I W KOSZARACH I W CELACH WIĘZIENNYCH 
TĘSKNIĄ, MARZĄC, JAKO DYBY O JEDYNYM CUDZIE, 
o JAKIMŚ PONIEDZIAt.KU, CZY WTORKU NIEZMIENNYM 

JEŚLI MODLIĆ SIĘ MUSZĘ O NAJWIĘKSZE ŁASKI. 
O NOC WIECZNĄ, O RADOŚĆ, o SEN CZT O SŁOWO. -
W MĘKACH RĄK NIE UNIO SSĘ, AM w Sl.ONCA BLASKI 
NIE WBIJĘ SZPONÓW SPOJRL.Etii SZARPIĄCYCH NERWOWO, - -

ALE Z MOCĄ STRASZLIWĄ, KTÓRĄ RADOŚĆ DARZY 
JAKO O CHLEB CODZIENNY WE ŚNIE LUDZIE BIEEN1, 
ROZMODLĘ SIĘ, PODNOSZĄC TWARZ KU TWOJEJ TWARZY. 
BYŚ NAUCZŁŁ MNIE PRZEŹYĆ JEDEN DZIEŃ POWSZEDNI. 

MIECZYŁSAW BRAUN 

• -
Hi-Sa Ku-No 

Tajemnicże samobóisłwo japonki 
w okolicach Wiednia 

P,QJZI!lJaJ'j sWę Dla. ZlaJbruwtk meC'z- o ~doizlw101loo.rydh sflootllIllkadl z to- wi, że miesiąc ternu. gdy ~bierała 
neq. P:n~swrudł slUę dlo hle.d!nreJj .,piJe- oott')'m, o ~ICrilruch, ~OIzi. do- fiołki. na łące ukazała się jej po 
t L',· • dis .1. •• ~ .. a... . ••• L_ '7 __ ...!-'" raz pIerwszy Mrutka Boska. Stanę- E t śs. B d - d Wi d • m 
~SIz1K~' '. Ime o. ltę!JlOl~a,'t fel} """'y [l]ve~qlallllll:, .'aIr1eiS~ZJL1t;I!n... ~iS ... : la przed nią piękna kobieta w zło- gzc yczny go "w a en le po e nie -

wa,e,cZ'or l OIpoWJJadlaiJj, 1Je SipI1zytkm7JY- momruby \SJę 1~as ~ć - III t)'lIll płaszczu. Iktóra kaza'ła jej naj. Profesorka akademji muzycznej w Tokio - Pa
ły IIllU slDę ;wż te ~ mMdki. Te- !jej potmethaJby!PffiemlilędJz,y. Oh, WlS!'lJ'f- pierw po~bierać porzucone przez miętniki samobójczyni - Romantyczna afera na 
l1alZ SlzouJk,a klOMeltry s~aInS\Z1e';, sltlałlełCI~ s<tlci.e1!S<> iPlal1"ę miJl;oaWw... nią ze strachu fiołki, a następnie dworze japońskim - Rola poselstwa japońskiego 
ruel;, a ~alglodlrueó iJ dOIbrei;. T,ett'IalZ nla, wWd\olwln!i p~ silę przeżegnać się· Okrutne samob6jstwo - Tajemnica pokoju 

Od tel@o ClZlaJSIU clOdJzfuelnn1rue zIjIarwnla~ trzeci Wlamjpólr - maJłikia ron'Y udto- - Przesua'Sxyą-am się ta~ bar- hotelowego 
si,ę w UJl1zędJzite, pOlOZltlOWoyttJł. odJzoon ChiaitlJe~lO. JetSlZlCIZie tIęż.g:m, jleiSlZlC1ZIe dzo, , że zemdlałam - opowtadała (Własna korespondencja "Głosu Polskiego") 

, ty. odirJJi o.d 'SiiJlIliJeljlslm je/slIClZJe ~elilSłZa od d.ole) pastuszka - natychmIast 
tlJ~e, pil1ZleIZ S'Zlet1'1e/g ~ ,p 001)- I kn W: .,n~ __ .ut,:_ W. iednak zQstałam przywrócona do Wiedeń, 22 k'wlire~oruiJa. 1925 rÓw.Me,ż mcm,OWtalIlliie sdIę !l'IZielk,omel 
błahszymi pozOIrami p)'ltał PQcztmi OOrl. re OWlo3Wy,,,,unwo;m. re ~ przytomności przez t-o nadziemskie . . I • " aJrtyJsrtlki. B'yoba ZlaJWISI2le rutelW'y\lll!OW-

sllII1zyru. o mdę mb iInrormJa,Clje. A ,k,,,,ryg,oodIn.')'IIll SIOOS'umBDu z 2JOruaJtryIm l ziawisko. Przei 'kUka dni batam W m1Ie'l'SI:OWl~SlCt1 l1rumc1'!)i11Ie~ Ba- nIDe smu'bnlal, pm'Wlie mel~arrldhoJj~1l!a, 
•• • • I •• .t,_Ił....':'h .~; I. • • zk' t' ł den pOld Wlłeldlnruem w W"jItwoOmym I iIł: b dt • .~ • t . 

w <tycih lciilllw ~iaJCih odlm~ WIlre, ZJe ~c Jeg .U1\X>ł_yc; pi1B!~..L- ,Się PS~SCtmOle ?W1eC .t ~ła ,el .1\- hm'eWu H~hof, ~c2JOtra? w gOldlzi* ~~~_~ N~ ZIO ~~~~. _~_1~' o 
S/i'ę ,;el)' 7nnM1<>o ~ _ .. ~ ,"- -ił ... .L_~_~, _ __ . ..1 ..... _ ~ IIlJOWle !p~elIlliądzJe. lII::U!pć1 o- ce. lOS ra mo.la namoWl a mme, ;L _,L..1_!._. _,t. ", __ l. • UllatK!anoa. 'tle IDOS1.IW- ~y SlUlKl/e(ll e-

'l - J-- ~~'O w'( lJiilKII/e 0UlWIlIe !b ó" Ć ta.m . t d' nlaIClll PlJl'll'OIllIlIUW')"un roZJelgu'WlIa SIlę ~1,' ch 11IaIbo' ast 'dJal)] 
m pro~eame ;ak nille śni!ba. w nad- 00aa dboe się mbować., opowffiadla. o ' l'd Pł śmlS . znowu 1 tPD y,go n~u! tif'agerd!ra rÓlWlnliJe wsJbriZąs.ruj.a;Cllll 1aJk U.u'''ł''''~lI .' _-" _~_! ~1l1ilJ ,,-_.~: t. aJ 

, _ . .JnM' __ . ..1,_~_.t,_ Lft3. __ k I U a y y SIę razem w Q s,amo c'ej • , P" 111_' I L':. wsprull'llal1,e ~larpO'IllS\lUll::: s·U1'\.l'Je }eIU/WIaIO-
ślll1'vedlSlZ)"dh matrlZleIllliIaiClh. N~e koc3:m- "IP'Ql\.llNUI, o 'llIUIZ/Ilawe W l'C>IU\1 y~ tŁóry sce Poszłyśmy i znów ukazała Się t~lle~IC'Z1a. LMln/SI!lKJa J~OIIliSIK>a, t:a,- ne 01'IalZ tlIaJd!etr k.osm,oWlIlie dzileb 
iIa ItlIilgdy. MętŻlCIZ)"ŹI1llL slChodlmff~ Z1alW- dla!je jłei cW~eLSIi,ęć mń«lion,ów mriles~lęC!Z- mnie Matka Bo.ska. 01 Hl,-S~-Ku-No Z Toik'llo, p?pełnn~a oSI'ZIbuki i MequlOty 

. ••. ." • 500 t k ~amOlb6)IS't'W10 w ten SlpOOOlb, Złe P ł . . k' - ..1_ .. ' ..1,_,.~' sZle z dJrI01gru ilefj b~ grallbalOOj rue, JeJ, ca za marne ys. or. K d d . d . l .... ;cli dIru h h teJu . z.aM 'OSle' ~rup,onSl 1 QlUJwlleluwlll Ją POlt1a'Z 
• • L_ " '. ' '0S!i • od cLo' orespon ent oWle Zla Slę . ",e W'}I'SI a IIIa. c' Ol ,ZIWl!ąJ osltalbrui w WWe,~ką Noc a plT'7.Y tej 

~O\WlI01IatłlefJ kialJJelCle, lctóna JU1Z w m~ lęCZlllllJe r.ama WIlieJCI2I01'1a codziennie kil'kadziesiąt Qsób oJ· · 'l.OMe SIZnUil"em iOJogi, plOlClZlelIll mt1lcńr b' . . 6!'1adla " I • m' 
d:W1uldzń ... .,.ł.. ..... roiku UMJl.e1":,t'aaJa, ~ak zacharowuje się na poczcie ... wiedza święte dzieckQ" I'ak na- I ta S~lę w p()ldwóI1"Zle. Sl1u:żba hOlte.LOI- ~~s!o. n?slcU'l()IZJeblo ..1,_ SI1~ ZI~'OW Go1,ę 

~·yLU.' •• r~,.. '. ". .' . . . ulL.y n1I1llI g,crerrla aI1"uwO ł:j,'osnra. -
ptrllelktW!ilbłial , stlarn panm!Jal. Ten UJdJZ/liaJł w flrubry.ce ma. być pal1'1aJ- zywa1ą w tel o~()hcy pastusz.kę., WJ?- ~osp!Je~z~a z INl'bum.JkalelIll, J?'1'ze- d7.in.ami slł)'ls,z'aiOJo łkirun~le kobi,ece i 

A .1." "",~ _ ,1._..1. WlalIllem, ikttJÓry ma. ZIalkryć WlSIZIylSltJkI() Podczas WłelkanQcy przesziO \Vll!elzmOl!l'O ClięźL~oO r.amm.ą do SlZIplłiaWa, 6łos posła który się ją widocznie 
tu matgJle 1Z\)aIW1IIa. ~~ on, UlI1/U1U1y, _ . 'WlS1bytd Iii 21brodnńę 2.000 osób przybyło z różnych m:e; ~dlzi,e wś-ród SlbnaslZl!hwy.clh męclZlall'ti "'t ł 'k" 

tyWI}'l, por12ly!SfbOi}n.y, :i ipOŹą'da jle;j, lm>- P d L!l " IaJłiż' bwto P scowości do. Vaiano, by zobaczyć WleCZ;Ol"em zalk:,ońJctzy~a ż1'!aile. s aWra uS1,'Qd ~l~. kld ' 
ora fimi: dlalWlllio p.OIgil1ZJflbała wlSI~eJlką LmJeIz . '~ ~_~ m 'eM

d 
I tO- t~ dziewczynkę. Af'el'ia t'a, woedlle cLotycihclZIaISiOlWY,OO ó, d p'O?łlle~.'zla2el :dP~ Pnoo"U ·rallpl'Uo nr1.oę 

p-u. 0It1Um z'Y1Je 2 AI<IlSry UI"zę u pOClzr 10- . f ... ł b' t 60 z. po UlO w., ,Zlla ' " "-
nraOlzretję 8)ZJc'Z!ęś,cWa., wytrtó!Żil1ii!!II ją po- W!erl.n "N GohelIlslbult'ltf PI1'1ZJelz Ir cre kih Pastuszkę staIe otacz-a tłum CDC- :'0 OdmlacryiJ: mlla, ,a p~e; l,e~ 1lia/SI ęp.u- we w/spadlilalem j'e.c1Jw,almem kilmo-
l1lia:d WlSI~Si1Jkńle me SIWIOOl pożąda- '5"" • ~5',. ę . I rych i kalek, którzy spQdziewają lący: Dn~a 27 pazdZ/lle,milka ;. ~b, nlQ, ŚiPire,s;z.~cą po slclhod,a,oh. a lloU!1I1e-

, . '~_ .-".\ I" . pl!'zeclro.dtZ1. C1Z1beII'Y'Slł1a mlI1l~Q1D.6iW p~le" się z jej rąk cudu i uzdrowienia ~'~ZioltyclzlIl'~e ubra:rua dama Z\1talW1lłla w ZlalUw:a.ż'V\łia l"ównile'ż że ail1tys' 
nllielll1 III mttl1lOll>1Cilą, WIIlie,~ poclZ)'11lla mo . cli dl Ih Oh d b 'I '. h beil H óih & ot aI1'1 l'O a J ' l , ' l ' . li' lłr' li . B . dl a b mę Zly l'iZIąI OIW1Y'C. ()I 'zą U' l1'la/1lJl Dziewczynka nie daje się zbytnio s~ę '!' 10 lU. eIt"Z!o'5 ,Q ~ OWI zr ka korV'traiI'lZ!em cZ'Wia.rte,go pi,ębra 
~:: o m~ ~te~1 wtlie. 'Y "el::ara { . .ztal.o- podłlu.g oSlt.wtrrlcrle~ modły, robi'ą podlró- prosić, każdemu coś przepowiada, c;twle .WYSI?'te,g,o ulr:z~:Wk~ ~os'e '- z:d~a d,o wle'jścila na ooch. N~e ppzy 
ryc ~ o OIIllOWle tme, p.liealllię- że wy.dileoZlkri Slalffiloch,ocllOWle. WrJ.'e- cbiecuie i czuje się doskQnale w c;t~lł. )Iap'o~'. ,e,g'cik:. 11e u p wY- wiąJzywalJllo do tego więkSlZielgO zn'a-
!łzy. Wciąż mi·M różne in't er es y, ta- ' , ga: b t t . t swej roli t. zn. "świętej". Zapew- nCllJ~ ,a. pOlkoJ rua I. m,zy c~'S.. ~nt1e Zlemi'a ódyż często 75ażJnw'aba ona 
kale proSiW i ~alł.rW1e, runrbWeo8')", k!tOOe SZCIe :r ~.a pocz. ~llS .rzym nia ona ohorych. że wprawdzi~ nie wlarz ntI: w:badal,a zla.d.n~ JęzyUuem lIla da~h~ hotel,u kąp-ileJli sł.()necz-
?JaJpe'WtnIDą im mm07.11l1OŚĆ mrubżeń- lllIa tego cL~'Y'~ ~ dlOmCll.ga s~ę Jals.n.e- mQże dokładnie Qznaczyć daŁy uie e UU::OIpe!,s:klffi, u r:~ędlnIlk POlStt';JS~W~ ny,ch. Na'gJ'e ~e,dll11aik k'llpieLOI\V!a, któ. 

It • ~ , go posillalW1!e11li1la. slpi1'lCłlWlY. l{,aIooI PIO- wierzy, że po miesiącu czy roku Zalta{W1~lł :vS'z~'l~tre formrulillosc1 l Tta zaięta by},a w ł'a:~l11CIe CIZWMte-
s lWIO, SlZlClZlęscnle. pu;lKmum obieiCIUi!e j!eIj WlSlPótJm,ą u- będą napewnQ zdrowi. Mhdym wytp,eJ;l1!llł.ro~VlJl/llez.k,a,rtę :ne~diUlIlklO- !Zo piętn, pOISlłytS:ZlaJa głuchy odgłos 

Do ~edJnJei~o z !fJaJk,i,dh lltllOOreSów cietezGtę clio ~ NaJjw)'IŻISIZy CIZlas bezdzietnym małżonkom obiecuie '!'ą, r:-dktoreJ wynilk<1:' ,:.~ JaHP~-S uipa.d!ku ClZ'~Oś dężkiJ~601, Wyjll12J3Jłla " .. 'I d' , 'I1cst l' entyczną z pllail1I1rSlI.1Ką l a- L d • b • tQ'Zie/ha, mu byt1io p1lęC m'tWj'OI!lIÓW ko- by ZJrOlbiić doomtiIec z Iflem WIS!Z)\JI.~ltlkdłem Zlec!. K N .1._ T L' _ k pl1'1ZlelZ ()IKn,O na p.o W1011ze l IZ prz,e-
r- • O. .,. U- o, ul1l>uwoną w 'O'KilJO w J.()I 'u .' b ~. kLe' 

!'1OI!lalulSltin;rudldlah. TyJlloo Dla OŚIll1 dm. w maJł,ea mWe~ Zl!lIC!Zi]'101alja. liUldłZiie statmo, na wp~ł mewIdQmem,u 1884. Alrt:Y5tlkia pl"owla.dlzńlł,a ży,c1e,tral~elIl.1lem ~'o aozyua }aIpOOI~, zą-
P '. . L ". I proboszczowi w VI ano., Evangeh- 1.. __ ..1. . h .. ..1. . N' cą w \k.a'łulzy lm-wl ma, asiJruMZIle po-

nea<cz ona, lalKO poczt1D:lsłirzyru p'1'IZJeIbąJkń~ to i 0W1()_ ., M h u' • . ł . d IJIalIlUlZ,O C1IC 'e 1 .~e'UlnostlaJPloe. Ile wy- cL '1'I2Ja Zalall:a'rmQ'W.a..tlJO n.altyob-
· ,l., . '.1, • • oSCle arc enlm, przyslęg a, ~e o - chodIz'~a a'Wioe 71111n1e-łinie ż~,J,a sa- wo . 

llliOz,e ue p'~e,nJll~UlZle ptOfPI['IO&t1U W12l:ąc RóiJa. KJOwiMll1a palkJt.lł;e wOIch'ę me. zyska on wZll'ok oboć nie wie jak .1 ' pir --t". I, y'l' m~aJ&t pell"S,ooe'l, Zla,WJeZlWlano lletka-
ilooJs Id I • • • t ~ ., dk' '. 'motme w Slwytn p,okOl'u hotlellO\vynn . " t tIk d .: 

Zt _,l' ,or,~) mme~~~ce, a DlpalWlei, ~- C'&'f w Wla1i1zikę i ted!zi,e do WIiIe,dln~la. prę o Slę tłO. stame. - Prob~~z~z i tY'llklo od czasu do ~zalSIU odwule- rt~_1 bP1"~~\~~l,~n,o ~~,1"S: ę 'OtSZf~-
a IlllIKrt iIllle Kloobl'lvw .... J,e. o osmJJU Tam .,.,.,.ńą "':'ę .. ........łll"Ą;. _.. ..1 _____ ,... ten otrzyma surQwe napommeme .l. l" _l k' l-t . a!Ja. a'UenSlKlle;so. sUlZl1le 'ZIffia,r]a ,. 

• ~~l "'" "'ł"'-"""""' ...... (llWI(Jll...... d b' k P" t. bUlza, 1 Ją ~.tIl,()I!1I 'OW11e posellS WIao, tlIal)- . ..1~' . 
dnilruoh K.rurol PIOIpWLorum po'Ntródł. potlJudtniJowym. ClIeIloa. giOldlzńm.ę, dlwilie. c IS ~pa z .erugu. a.uy ez- częścilej S1!I/lll posetł. goz UlllI!la. 
lin,te"'''''''' su"ę m'e __ ..1,_,1- mięc' -~,1'1'"",,,-0'w W . :......t....!._ ~,_ .. 1 •• ~~· względme zabromł wszelkIch ze- P6'" ód . , '\ " Wkrót,oe po wypadJk,u w hoteJ,u 

.~"UIUIćIil, 1:"~ lllUlll U\UI !1'IeIS'ZJCWe ,~ tłń i)W~ t. I 1'" h h' d z.n~,e.J e. Y JUIZ Wlpr:a.WU11lł SlI.ę me-
..1.~_ _,1,'" !_.L . lf>'V 'uran re Igl)nyc w c aCie ?;jew- . '. 1_!_ • __ lo b" "'J'alWiilł się czbonek pos.d&tWta. rapoń-p,rZlepoaJUJllOl, aUle ,es~ llLoIUelr'elS tliOW'y, do ileśtoio • i, dlmtopntym stkIrun- ez n co. w memlelOKillln 1 ~t=C1J1/a 1lli- Lo< " • 

clU,dOl i etłnIDP • T !likI() , WIe!J. po. I y y, .. żej z p'etrScmelLelIll hotoeil,owym, opo- \SIkme,~o, kto:;>' py1t:a~ o plattl1l~ HIi'Sa-
• WlIlIY 2lU!P pe<WI1l1y. 'Y. dalLu, ~ wrócić do Gobetlis-, Nagana ta me odmosła skutku. wia,cLała że b)'lła dlaIWUlIileq ptI1of'eSlO!1"- Ku.No.. MlIa,ruOW1lclle na k'1~1ka go· 

-- .ze do telg,o Z1eba 2l1l!OWTU pllen'l!ę- ~ ...... i tam oZlełkat na umM,,!Ćm.;łet!lńta ,rtd'Y'ż w Łr:ooci dzień świat. pro- k ~ __ J " , . T-~-' • dlzi.'O ,pl1'lZled slaJmob6}Slbwlem.l ka:Z1ctła 
d . I _!,1' LTWlIl;; ··T,.......~· ,- - , ą ralKiaJUlett!lJ)1 muzy.CIZIliet) '" UK:10 1 ..1,_ ~ 

ILY', tym Il1alZ'em palębntrusc1le lIllIIl~o- Karola. Ib,OSZCZ w ?tQczeniu tysią,czneg0 pI1ZIyipeClhałia cLo Europy, iJelby k,OI!l- j japOllllk,a Zl~teI1~f,o?ow-ać ~ pose~-
nów. Gclty .~ shamąIł r..amg,~ t.umu udał Się na ł~kę, gdZie p.a- tynu()lWJać sioudjla. W Sipil1~eC1ZJtlości z I s twa w Wle.diruiru. 1 7.1a1kiomunWktOWlaC, 

P!l"zez CIa,ry tiolk RóŻla KowlCli111l.a dla .. kpoo1'~ G 1 b w ' '1 sluszka czekała na objawienie, te.m s;bał jedm.ruk MJkt, ile nń,e POIhle-1 że pIlosa,. by ip'OSleł !Ilaif.~dhmilast pIIZ)' 
. . • • stacJt ,.. oe s. urga, na pc- . _ ł 'd' d'" . . . ł był dIo n,1I0). Gdy s-liu:zJba hoteffiOlWia 

WIll/ba ptlel1lll>ąJdZle na 1['I00zmaatbe ,,·me- rODIiJe jak _._.I1r1~ stoi ŻIa!IlJda.rm Pll'oboszcz wygłos1ł goracą mo- l~ 'a ~ 'z~'e. ~ l1J ze l1l.1Ie 'ZIJIa~ . domi~a o -bpaóiloz..,N'tTI 'W'VIpad. 
.. . . ..1,_ L k" ,~"'y"""",, • wę prosząc wiernych, bv zacho Slę tlez 11 me') ZIaJcLem. pro~esor k:tQi1}'- ,pOWl!a ' l,s_;_- .. J' • 

n.sy , ptJJeiIlllratu!z.e z 1KCłiS'Y, t()!le llllJal-~ dlcręgowy: ~ ma al· k"" 1" 1 k l' d i by j'esj Uldtzńte!lJał ~e1ooji , 'ku llirZ.ęcLruiikta po5lelllsif.'WIa, ł:eillI['lZ\llCilJ 
ty pTlzy:nrueść w1Ol1n!Oiść, miłość, mała iaJk dIobr.ziet 3,.,ł.A- ~ ~ÓI!I ...:-.. _ roz- W! spoś <?J tlt CI7rPt~~le tC:~ ~ l a N' , ... . _~ h ...... _1,-_.- się naiyclhlllllilCllSf do teWiQDU, ta ~ż 
, ' . . '~""~'1 ....." LL"_"- sze.s0 o WIe' en18. "16°, 4lA, nlezwy la/}OZęscn~ peil'lSlOllleu iULI\::IlQWy óOOzń , "" był z Wi,erl-
Z'ClliS!lJwIO, Gdy !ltiie!k:i1eJ1y pr121Y'Cihodlzi- mruwWał i to tJaJk '--'-~Iie. Te4'I8JZ ldego wydarzenia. WlircLzJiał ~ w - .... 1',";'11 lł'Im7!V ~ku W. <> l!lIę poZl1llllelJ ~ I • 

ł . L . . t. __ ._ -t""-- . . J'1: P"'l'-;"'l-. ~~-I , ma clio hotletu pose1ł 'JCIlPOIl'Slkt w tlO-
o oOiplanl1!llęIL3J11JLe, a. z mą .)DaJW 1. laJboIlli p""--' talk n.ntn11111'1n ~_.t.MI."1..... •• J,aJk z:aJp1Sywał:a wvelnci,e aJlilws:z.e pa,... t' __ If ___ .l..._ ~1o twa 

k t1k • ~__ '. . wwouy F~--'~' '~g'UlY'uy • 'D • W<:łi1'ZI)'IISIWille ~KJI1"'L"1'LZia. PQ4;I~S , 
p,rZle d S! '\.L ,aI1l'lll ~a,dlZ1,e<'&'f, 1 odmo- tal z:upetbnile ndIe ml!llł, :pocłidhodlzń do plielrU • . .,r'ZYlpIUJ~ZlClZi8J11'O, ~ el~IZ!.at)'l~IZ- kiCllz,ał 'SłOmie ot'W'Ol'17JYĆ pokój paooy 
wla dIaLSlzY'ch ,,jpoŻlyooi?lelk " , W1tIedJy nieJ' bez zurvkłego u$miechu. Poczt CZytay·cl-e ~ aJt'l!yiS1tb. p:I'S~ palIll~ęIIIl[ik~ . NIle- Hi-SaKu-No i Z!albmaJł wSzylSltk,o, CIO 

t ~ clikli __ ...II.,} 1m . ~ ; J.ciIeldy w pOlki0l1ll ,rupOOllk'L S!łlys;,alIlJo ·tbo iłlaJSItlI.. ...-4 .... !{Ik. • 
::In" l ~m. ~'krya, ,p"<L"y:~_~ y, Cl'~- miJsi~zytrui ~ mu tręlk.ę, on ~ed- KW" ży.WIe r.oZ!PIM'WY, SlZOZJelgó!ln41e, gdy ~t~~..1_~_~~ __ ~:. 'W1 '~J's l i, m. UiJl, 

n,O'!lł{! OUl Wia:ł plI1alWlOl2llwie oblJir. ___ .L -JI.':'_ ..m.. """- ... ~, .... _ . ..!.,t,...!_.L urJ'er I'ec""orny b 'l •• _I\. ~._.....::"".' l 'UlUZ/O UI(JłKlUlIIll=~IJUI'" 
• aJlaIK .GlUłCl~ """( u .. '5""'.....,.. 'W ~ a L alW'll u 1l!!!e!J POS'f;;Il 'J<IIVUl""""l. 1 ,. , k' W· ed 

oZC: g rOlrilt. MÓlwrlł o dI01We'Si~1tu koM i1lIa ... ~_.t-owWemJiJe jled _,,t,,,_ • ..:_,,f,.,, P f h ,_,1 . . .1, __ ._ W posel,s;tw:iJe )apODlSl niem w \, ,: 
k .l~._,_ r' :pv!LIUIl' UUlpuW ',uaIUIQ. ett'5fOIlIeu ' OveulU liUZ QIi1IW '!lIO pnZiY· W,eldlle i.llIform!lJCI~ Z!alsttąng:ięt.ycio' 

ne;~, lall1ZJQ Uly"'l\.;~P!crłt'llairlt1Jelt, o są- szłIywtno: .,W ~lU p.n!!W13. ~ '. puwcz.ał, :te .cwŁysstlk,a j'ap,ooskla jest nitU paI1li11Ia Hi..SClI-~-NOI pOIdhOldzi 
dZJlle... tuję panią'" W. POS~~~al~lefŚ W1aIŻIIlJelj ~ie~ • . ~ ~zJlt8JClh.,tlbeJj ilodzmy ~~ej" '?-

Pe!Wihieg'o dlnd:a., gdly UJpłynął jlUlZ W diwUle gooziJny późrWetj d!elIrratU- ptt'lalWa. ObOlk Il1li1eÓ i1lllt łiaJwtie ook,rur- n1~, 'kJtórej }e~ naoe WlOILn,O W'Y'l'a"N'l~, prZJed dwolll1ra Lruty ~ jrupońslkl, 
b!.isk,o 1"OIk tlIa obJ.eoan/kCl!oh i żą,da- dIaIIlJtIka Slboi w 5'~Zlile obWIodlowym ż,oo.')'IC1h slietdJzi malł:Żie:ńsuWio PIO!pUIllo- g~'Y'd'z pa;ma Hi-Shod,a-~~IU-No __ lm'W1lle j.alk,o p;t'Iof,egl()1'1kę oosrurslki.e:j alkadJ7.-

. h . . ~,t t. . ..1.' f, • • K"' .. Ob' 1ltllg 'Y ntłe WYC" ,Zlu,a ltlIa uualcę, a m)'ii, mU/Zyc:mej w T<udo ~a9: Ją 
mac pl'ellJl'('Uzy, garDaia pocztm:- przed SęUłZ1ią Śrlledozym 11 SIptOWIiIaJdla rum l parrli]) om~, t/elSlC1lowa.. OIJe 'CiZlbcmkowń,e """"'sleffist'Wia ';'alpońslk~e,ńQ d ' E ' n 'ł' . ot . d •... ..1. . ' . • " ' , 't"~ ' J" 5 10 uropy Ce'llem ulZlUlpe ,n:1tClll13. S'LIU-
Sltll'lZ')'111n 101W1li:1lUUl1e S1rę t»"zypaJdJki,elIll, SILę ze W'SIZIytStIkllielg,o, z WIC1sltJhcioolilem 1:Y'dh llUldiZ1l młiOldJy.clh., ~dInOlWl)'lCih li poeł odlnoOsilH \'i1ę do meli Złe ,sl~c!Zle'góll11ą a.- d:'ów. 
że ~eą bósroW'o, ilelj j,deał, jej dręczy- ulgi PTZ)'1mrujwc s~ę dlo ookJj wfunry, n')'lCh życila, mówii,ą" mlilwZląrC IZlbym 1iel1lic,ją, ra 'ZWłaISIZlG'~a o.Ha;aiIlllie 'osobi.. JW" d ,'" """''''~''''aJ-..ci'- p.o Sla-

b • . . , ki t · - ł' . [ sm 1'z ... C'zy, y ,vouUl:>'L' 'Y' 'fi 
oid ;e!Slt- ilOlnlaty. te w cZllliSle i.ch kt61'1ą talk cięŻlko było dŹlWll,ga,ć &:la ~k,!,elll1 dIrOl~, nJlkłą glall"'blUiSlkę, s' o.SI':1 ?a,p()llllSM' ~e '? 'aoza ~ Tą 'Slpec'~:tI- mobórclzyni, am,a,lle/zj,OIlJ() 90 miIIJon,ów 

· .. rł . "ć .. P l' . W· ..1_!__ ki' '_L" • • -'--~ /Il,ą oNnl-eką, owruooo tez w hot ellU , L t' k' h ~ .-lZlr.ral;OImos,Ol Zla,waJ lIlliną ZI1l(clJ;'OIIIl'OS ,S'UIll'1'e:n,!IU. o 'l,qla w ~ICIUlIIlIU Cla- · 'uora, )!a\Ii Dllen, wlSlPwem Sllę alla Z'lJl- :;'.f_.. ,... . ". .KOIl1on a;oo r'~a,c liCi , PoZ\8.iLl\;;IIll W 'PC~ 
. , " , a pOLo/Unie" w IC,a,lielJ małe7s,ctOW,OS'Cl" ze 1 . :1.' b l_ ..1,1 .. k ' 

ktÓ1'la dlop.Tlow'aJcLz1ła do malżeńc;,tWla. UtróŻlIlio pulka do clIrZIWi ml.eslZlkwla tlIllel1'1ZlU [pIOIWCYlJi1l.ym· To me alla'SlZta, ail tt ibn' ~ och-..1· selSlbw,lIeZll0Z(.l11Ia yll<t Wlla nil,e'J (li re-
P - .' . ".. ". mi . la, .2JsM /ll! /j1aipOO ~. p . 'UUiZl. Z duh .... " na 250 funrtów wLetrlinl6ów. 

óhprtzyt01lllIla ZJe WlSI{.'Y'du i prZletrta~ pa!Ó!śItlWa Poplllllorum. "PaiÓ'Slbwo wry wm.a - o.na nas slk'llstilla 1 ruamow~,~a naIJIWyzsz,y-c1h S~etr 1ooij!Sl1ciIClh 1I11'e eJ' J
d
,", ak' II - 1 h b 

%('111':1:1. lledzire za njm i ża.cfi::t w'Ul'Ja~ J··~dhaiH!" Lis,ty ólOńlclzle , tre.le6,I'aIOY i .. d'o wSIZ\I\<lltki,eóo!" Annikły. slZiall'y l1<'11zywa się wcale Hi.-Sa-Ku-No, a ~oł' 'o ws.z:s
1
1't, JC ddm.a~Sw-Z:l'Y'łoc' ~!~'Scz:el-

r O" 1 - S . . 60. OW pOSC S'r'W'O o ~ o ,,, n ' .. -

śfjień. On Z uśm:ie-chem przyzna~.e w ld:llka tygodni a;r,esZlt.oWlano ich cień p'ł,acz·e : IIZr,obilllam ,tl() dI~a ruile- z TokJ.o zosŁa,~a ~y'słla'~la d><? Et:lr o- kic'h informalc'ji, podlkres.l'CI!jac. że 
. d . .. M d' 1 . . M . ł b" tk \.. py nla skutek Ja·kIe!Js bal~emmcz el J a- b" .. 1. - .1,1_1 ci 

$.1(;: '0 WS!z)~stiki'e,go l poc!,e,;za Ją ,na spacerze w e' )'o.l,a.mre. go. U'S'la . .am r'o' lC wlszys' I 0, l'lze- f ' ,1. • 'kt' . .. d s,amo ojs1:IwlO Il<lle mIraiii() pOllllUa U 
• .. ' • " • , 1. Ił 'ery mijll'OsneJ, oOre') ll1I11C~ pT10wla, ~zą l' 

tern. ze p1"!ZleICale'z moz~ Sl<t 1'oO,ZlWa,e:;c TCil·,alz bvercilna k,a,)'eika S'bOl pned ~o tvJ!"o ,zaządaL. do. dwiOIl'II1 cleslalrnkie!610 w Jraiploojd pOlllty,cZlnego. 
tZ ~ną l_oż,e:n,ió-7.~ • . MIei .lIl!a!łIo ·iSadOOl:. -Onoe~ai M~,<'~,e;,.4'00' Dr, JJ. Magnuszewski. rf"'~--;-~, pp~w~~ Dt-. AL ~wski. 
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OSyp KALENTER 

z 
Wyobraźmy sobie demno-opali- z.astąpić prywa.tne hiut'o deŁekty- - Ten z br6dką. Jej mą~. Ona 

zujące morze o brzegach posrebrza wiczne. . je,slt j.eg.o drugą żoną, a Edm:ee c6r-
nyc,h drzewami oli'Wlki, nad tern Pary>Ż _ a,ch tak są z Puyża. ką z plell"WsZlego małżeństwa. Tro
olbrzymie, nagie skały, koloru O~' jest inżynie.rem. Ona test szwed chę skomptHkowan.e to ws·zystlko. 
rd.zy, . ws~y.stko to. ~Mle patoka- Iką, ale wZlrosłą ~ wychO'W.aną w A llIl1Żyrule!l" jest ich pl1zyjadeaem. 
nl1 oSIepHłi)ącego sWla·tła słone-cz- Pa!l"Yżu To wutdać Zlaraz' A fO Atoli Rozyna nie ma pojęcia, 
negl? i n.akrytłe s.zafkowo-.Holeto- clziock~, ta maJa EdJme.e,· sfud-ld że awantU!l"nicze imię Gilles de .... 
wą ~opu!ą połudruowego m;ba - dzie.ciak, nieprlawda? Tak, to lu- jes.t dostojnym ,pseudonimem po
~aleJ .w,e7.my ~okę, nad "ktorą le- dZlie bardzo bogaci. Jej oiciec m .. wieściopalsarza, nielbaTldzo wpraw
zy mleJSCOWosc o terasach drzew w Paryżu taką, jak się to nazy- Gzi·e czy t ane.go , który natOlllliast 
cytrynowych, onapoły porozpada- wa - taką..... -cieszy s1ę wi,eJIMem poważaniem 
;tych m.urach, .peqna palm,' .~ozy w sferaoo gmpuiących się dookoła 
1 POWOJU, z pięknym kosc10łem:z J,ednem sł.owem, Rozyna jest za- Claudda. 
starym zamkiem, dodajmy do tego chwycona, a wszys.cy ?,aa.-dzo lubią 
port, za.pchany baa1kami rybaclki,e':' tę sYlffipa:tyczną ~OdZltll~ę. W'ten: W. ja~~ s'P~sób - j~dnak . Rozy;n?
mi o ż,aglalch zi.e l onych , ż6fty.ch i ,pojawlia SIę na ~ldownl o:lbifzyml Q,o~n~dt;l.ała s.tę. o, teą ~ko.lii-cZlnoscl, 
ci!e1'wonych, dodajmy dru1e.j Ikawiar?ra.b z cz.amą brodką Henn quatre ktC?ra sympat]~ Je) zam1eO!1ła w ?D
n:e, domy, bałkony, Z1ielone okien- t czar-ną c ZtLpryną, z·czesaną .n.a dzr~? 90 ~Jllk.ut1Ja:stu .f!1'an-ct;S~IC~ 
nice, zmurszałe schody i zwi-etrza- cz.o~o. Wygląda Ja.k dowódca .woj'S1k ar;gl.elsk:ch 1 .l1~emIecki-ch rnillł>osm
łe portyki - a OItrzymamy ·widow- za<C1ężnyc~ n~ obraz.ach z cmque- Ikow~ ktorzy z:yJ~ t'llllll nad. morzęm 
nię czynów i mi~ljsce pobytu 'pa_cento. Chod Jego, ma1"so~, a ,za- ll'a1ezy r6wmez. słynny profes:>r 
ni ... nazwi~my ja na ra,Zlie X. razem swobodny odpowIada row- p;-awa '!' ~orboru~, profes-O! Meu- . 

. nleż wydbr.a.ż.eniu takich kondotie- mer, Wlel'k1 Meuruell'. 

o 
Przełożył MAR: T. 

M~mi~r: "Napew.:ol" A Rozyna sama trwożnie prze-
RozY'1lia: "Dlaczego?" gląda swe ksiąŻlkó', widzi całe stro· 
Meunier: Powieści jego wska- oSy pełne niepł,aconych wermutów, 

zują, Ż·c! jest tlO d'lI1"alkte'1", dość pomaTańczówek, słodyczy i obli
często ~potylkalny u na,s , frall'cu- cza, ile poiyczył,a pani na podróż. 
zów ... " 

. "Talk, tak, ci francuzi l" - mówi 
Don Trem el one . 1 uśmiecha się 
znaclz.ąco. 

Tyle :psychologji, tO' dia Rozy.ny 
za mądre. 

, 

Rau,o, w południ e i wieczór, gd-y 
ptZ)"biija parowiec, czeka w por
oae g.romadka ludzi smt!-tnych i 7.3. .. 

troslk.any<:h. 

.\,Znowu nic, i ~owu nic ..... 
Skoro później okazało się, że i 

szwed wyjech.ał, nie zapłaciwszy 
nk, wszyscy doszli do przekona
ni.a, że na madame nńe ma co li
c.zyć. 

Don Tremelone przez znaljomego 
księdza w pewnej wsi pod Ne,apo
lem odszukał pa'l"ę francuskc
s·zwedzlką, n~e ma jednak ochoty 
mieszać się do. telj afery; po pew
nym zaś cza:sie, gdy szczyty skał 
już da'WIlo pokJl'yły się śniegiem, 
zdra.d;z.ił Rozynie tajemnjlcę, że 
sympatyczna roclzinlk·a opuściła 
\'\.i<oskę pod Neapolem, równi·eż nie 

'N'gulując rachunJków. 

ró"Y:' k~ó;~y oholk cięż~iej ady- TowaTZylStwo zapozna}e się ",li 

lerJ~, w~.ezh ze wbą sbrozyt~e po- kawi'a!l"ni,pada~ą nlazwtiska. Ah, 
Sąg1, a obok sztabu feldfeblo, ato- Mennier z Sorbony? Kt6~hy ~o nie 
czeni byli równie·ż s.zbbem uczo- 2)nał! Gi'Hesde·~·'? Prof,esor ud.aJie 
nych humanis~6w, s'pęd~ająo cz~s ipl'zynal}mni.ej, jaJkgdyby o nam sły-
na prowadzeniu WOjen 1 czytanm szał, a w toku rozmowy dowia- .. • • 
Plutarcha. duje się równiei, kim jeslt paill Gi1-Wyobr,aźmy sobie ciemno-opali. 

'Madame siedzi z kondotjerem les. W nie'zwydde ujmujący sposób zujące morże o brzegach, posre-
w kawiarni. On mówi mało, patrzy pifofes.o.r p~zyznaje~ że nie c.zyt~ .. brzonych drzewami oliwki, nad 
na morz,e, a w mie.~ce odpowiedzi. ~adneJ z k~ż~k G:lJlesa, co temm tem olbrzymie na,gie skały, koloru 
od cz·asu do czasu całuje ją w rę-' ,est zUiPeł.me obOJętne. A.te ma- ~'dzy, wszystko to zalane potoka-
kę. AJIbo dłaslka 1"0 ~ów.ce małą dame chce konie CZI1'OO , :beby go mi ośłepiająi:ego świaHa słonecz-
Ed'moo. I:> • czytać. Więc daje profesorowi je- nego 'i nakryte szaf.itrowo-fiOll'eto-

Rozyna jest ni e spOIkojna. Kon- dną z ksrią.żek G'id1esa. wą kopułą południowe·go nieba -
cLotą.e'I' bawi tu już kuci dzi,eń a Skoro p:r,ofesO'f d'Os2ledł do str. 5, dale; weźmy zatokę, nad kt6rą la-
ona j.esz-cZle tWe wie, kto to za.cz'. zwierza się Rozynne pod. nrujwięl\- "Kondotjer" ży mi~js'cowość o tel'as/lich d/f'zew 

sz.ą la:jemnką' cytrynowych, o napoły porozprud.a~ 
Wy t wo.rny , szezupły, śW1,ecko- ..... nych murach, pełna palm, mimo?)' 

we<S<oły Don Tremelone, który z - '!It •e pam, nl~ Jesltem c~~~.a T)'Ifficzasem przy.jechał ktoś z są- i pov,·('·l, Bcząca dwa kościoły i 
Powodu swP<i wesołoścJ doszedł człOW1·eklem głupIm. .. (ktoz/oy siedni'ej mieJ·scowoś·ca i OikazuJ'e się k·lk · n l 1· ·· d d' d ł 

Mąż 
-J • • ł ł,....· '/ TaJ1ci łyn ucz l ' 1 a - {ap .. o laJmy o .e-

z~e~wo do. kaa;e'lana, j7d~y:: sm;lla.wą~.!'lC.. . s ny ' or;y. że Im1.:dam~ jest i t~ znana. Ro- go 'P zapcha;'" barkami ryb!l!c-
k.sIęZY odwleclZJa}ą'CY kaWIarnIę lWlelikl Meuruer/), Ale ... pan de zyna Jest tC1'az z,of/lentowana zu k' . . gl J . I h' 'łt ' 
Palący' p".nierosy - słoi p;zy bu pisze faaakie długie zdania ... (Dwo 'pełnie a na subtel,ną psychO!06i; . lem • za ahc 1 . :je <;myc d' zlo. YkclI 

• -1;'. - l' . k' d t ' . ",,"t ! czerwonyc, ·l. a/my a e? a· 
Pewnego dnia z}awiła SJię, jak feCie w ożywionej rozmow,i'e z Ro- ma pa caml prawej rę l emons rU Don Tremelona i Meuniera odpo- . . d '" Ik . l 

. . d" . w długość pu'ętnastu centymetrów) . d t ł c. WIarU1ę, omy, l ony, ZIIe one 
lja wia SIę tu co zlenru.e tys1ące ln- zyną· ,- '. ' I . / • Wla a s a ym rellren~m: okiennice, zmursnk schody i ZWIe 
!lych obcych Pr'7V'by~a 'ed"'ym z p_ . .!. Ja ... Ich llIl~ ro~UIIlllem. T b' d '1" t ł k' • -, l' J'U • ,, 'uu!obieństwo rruca S1ę na.tych- " " en loe ny mąz na e porty 1 - a otrzymamy sce-
tych białych pan-owc6w, które pO- miast w DCZY". ,Ah, to musi być mądre! I wznio ••• ne.rję, gdzie wkrótce może się po-
ważnie i maje.sltaŁyczna'e przecinaią słe! On ... nie rozumi'e!" - to echo A'l"'" w"eszc~e 7nl·.L- \' szwed. Po- jawić pewna sympatyczna rodzin. 

k d b·.J- ? SIk d RDzyna jest obrażona, że to nie !H . R .~.. " .. lKćl 
morze - a g, ą przy y,a. ą - w I:> oWle ozyny. woli zblii,';" . się ,·e'sień. Profesor ka. 
kolwiek. Stamtąd. Albo i skądinąd. ona Q d krył a to podobieństwo. Gd h l ..... 

D . . . ..! W rzeczy samej, Edmee i kan- y potem WC odzi Gil es i za- Meunier wr'a:ca do swej Sorbony 
osc na tern, że Jest, przeSLauu- maW1ia małą czarną, Rozyna ob- i u<:zvna być trochę nudno. . 

ie w kawiarni, p~je ni~z1icrone wer dat jer maJją te s'ame ry.sy twan-zy, 1~ 
muty z wodą selterską, pald, grube te.n sam spiczasty nos, te same roz- ~~~:~je go ~ nabomem wzrlisze- Ma.dame odbywa teraz rano i 
papierosy .i mówi po. francustku. tropne, ciemne oozy. popołudniu długie spacery z Ed-

_ rosi hi·ałe -suknae i kos.tjumy, wie- •• "PalSze taaaJkie długie' zdania", mee, &la której, jak k.rużdy może 
l: zorem narzuca czarną pe.l~ę m6wi do siebi~, "a pil"ofeISDr. Meu- s-twierozd.ć, jeSlŁ naJjczulszą matką. 
jcq.wabną, czyli, słusznie tak na- Nazajutrz, wr.acając swym mu- ni'er ich nie ro.zum~e ... Ah ... " Jednem słow~m - sie.Jank/a. 
l:wane, c "'''"'e. Li"'zy ..... ~.:"",. Wl'''.ce·,· ł,ero. z MadDnna cLe~ Monie, zauWl:l.- • * W ka ,_..1 

"'r '- U.LU=-· ... ł D T a b wian-m .op'0w~wua, ze szwed 
około lat trzydzie,Slbu, jest wysoką, zy on . reme 'one pil"::~ ~o ą wyjechał w okoli-c,e Neapolu, d,o-
dość nieZl'~Jl'aJbną blondyną i ma naszą tr6jkę, madame, I'Il1ZyIlJlled"a, Inżym·er odie,ż,dż'a. kft.J . . .. , . 

6 kt' 'd . d k 'k ~ l ona z,amte·rza przentesc stę 
twan dzieck.a, 2lasmarow'aną pll- z . o.rym 1 ~e po rę ę. 1 'on- R,odZJillka znów się przepi"owa.- z Edme.e' na rruzi.e są jednak róż-
drem. Pra wdopodobme talk wygla- dotJjC1'a; z.auwaz)"ł ponadto, Jak kOll dza. M.ad.am~ norzesiadwie te<raz w ' k-..1 G"ll kt' . d t' - .11'" r' 'J ne przes!z {}IUy, np. II es, ory 
dała już mając lat dwanaście o Jer p1eszcz,o'l lWłe szczyp1e pa- kawi'all'm z mężem samym palli gru l b' P' . ·T · . , . . nią w k ze'k t.. _. ...' l' veil'az aWl . w aryzu, a na ZIlmę 

warz ,pozost~a ta sam.a, Ry3y I 'rurc... I~ pa1pIerosy, pllJe rul~Z liczone chciałby znów przyjechać tu, nad 
tY'bko SIę pOW1ększyły, wyglądają, W godzinę później Don T-rerile- wermuty z wodą seHC1's·ką. On w ' morze. 
lak pod szkłem powięk-szającem, lone stoi przy bufecie panny Ro- dalszym ciągu mówd malio, patll"zy j p . ' d 
albo jalk w kime, przy 1XlJjędach zyny. na morze, wyg,ląda jednak weselej,' h de'~d·e.gok ~Jec~OI'Ial' ma ~e 
,. zblis'ka". niż dawniej, częśc.iIe'j całuje ją w wc o 2)t • o aWla~ z Ist~m, lS.t.o~ 

OrkŁesfra gra Dstatn~ szlagl,er: rękę i częściej głaska główkę ma- ry p!1'zyn~6sł osŁaJtni pM'awn,e,c. LIst 
. M.a da/lej g1"l.llbe kostki, a chod:Z'i 
w obuwiu O nJiJskkh obc'a5.a-ch. Idą'C, 
t.ołysze się, jak macynMZ. 

Wszyscy uwaza?ą ją za kobietę 
szykowną. Właściwie jednaJk robi 
wr.a,żenie kohielty dosyć brudnej 

Wraz z nią prz)l1było dzieckc, 
dziewczynka mnti.ej więcej ośmi<o
letni~, szatynka o ciemnych ocza:::h 
do niej zupełnie niepodobna. Ma 
jednak te SJame grube kostki i te 
same ruchy świadOl1Uie zalotne. 

D.zi,eclro iest .baJl'dzo głośne j pa.-~ed
:;.tawi'a typowy okaz przedwczes
nej histerji, z czerń jej Jednak bar
dzo do twarzy. 

"Czyjąż jest, ach czyją?" ł.ej ~. !.~!..1 z Neaq>olu, .a madame op:o-
WlaIUa: 

• Aż pOl;a'W'ila się nowa fig'llira: wy-
soki. szczuPły, jasnowłosy męiczyz i,Chory jest bledac·z,ek ... " Sympatyczna rodzinka pnelpn

wadził.a się i mieazka teraz tak, 
że Don T'l"emelone z ganku swego 
domu może obserwować kh poży
cie fami.lbjne. 

na, o dziwnie slk.rzypiącym głosie; W pięć minut później: 
nerwowy, ni,ebaroz:o sympatyczny. T k . g . l Ol 

W olbrz)'Iffiioo dkulan-aoo; ma dzUw- "a nu o za .... 
ny chód, jrukby zawsze był w kalo- W dziesięć minut potem, z wie!-
szaC'h. Szwed? Może. Ikim gestem, patetycmie: 

Pa,ni . t~naz z n1m przesiaduje w (Muszę być przy nim... Choćby 
kawiarni. A gdzUleż Gilites? W do- na pięć dni ... · Muszę ... " 
mu. Wciąż pra-c~e, i pi~ze te d.ł,~- 'Czule żegna się z ROizyną, a na
gie zdam a, ~torY'ch nl~ rOZUllllJe za:juł3:Z, .0 śwkle, odieŻidża pie·a.-w
profesor MeuIliler. <szym s<tatldem, zaMer,ając t.uzin 

Tymczasem pani i szwed palo, kufrów i małą Edmee. .. 
na wyś~i&i. .Pilią weI1I'l1ut bez W'o~YI ' Mil}a tydzień, od madame ani 
sel:erskle:, ale zato z pGlIllaran. znąk).l 'Życia. Tęraz . wszyscy ' na 
czowką; wynalazek szweda. Roz)rnę: ' . 

Raz o północy Don TJl'emelone, . _'" . 
wracając od chore>go, widZli na go_o . ,,~woJ.a . pl zYJa'~o,łtk.a ?d ~zech 
ŚCllCU panią de •• * i szweda. Idą m~esTlęcy: :\\mma.1D!1; ~.a mlę~o. . 
!)od rękę, w dobrych humOXIach, " . w()ja "przYJaclółika wmna mt 
. " ••.• . .d· C za dr.zewo . 
smleJą·c Slę 1 spIewalJąc ~osno. ii· 
peHano widzi jesZ'cz,e, Tak o mUlI' Zjawia się dzi.esięć 1'Odzin, u któ
cmentamy rozbij·rują puslą flaszkę rych madame mllesZlkałta po k-dlei. 

"Dama" 

On: wys·okU blondyn w olbrzy
mich okularach. Ona: wys·oka bbn 
dyna, bardzo szykowna. Dz1eoko' 
opalona szatynka o ciemnych ocz
kach. kochane dziecko. 

Przesiadują w kawian-nd, piją wer 
mut z pomarańczówką i wypalają 
niezliczoną moc pa.pU,erosów. Roz
mawiają Ze sobą po francusku itd. 

MI@; M 

STARY SĄCZ 
· podhalań Jde . letnisko ostatnia 
stacja kolejowa. do Szczawnicy 

· w sąsiedztwie ZeSliestowa i Kry
nicy, położona wśród ~ór i lasów 
w widIach rzek Popradu i Dnnaj-. 

· ea, W których niezrównane l(ą
piele. Odwiedzany stale jąko 
przystępny w cenach mieszkań i 
utrzymania. . Są do wynajęcia na 
lato ~okoje pojedyńcze i dla ca 
łych rodzin z utrzymaniem i bez 

Nadto przybył z nią mężczyzna, 
rraly, bat.:·dzo żYWy i ruchliwy, nil~
zbyt elegancki ni wyŁW'O'I'ny, ale 
D ban-dzo pięknych oczach i twa
rzy wyraża;ącej upór i energię. 
Czasami, jak szlac/hetny rumak. 
rozdyma nozdrza, i mów[ coś, z 
czegp ona śmi,eje się ~łośno, Zlbvt 
głośno. 

* • 
z szampan·a i... ztlJilk1i mu z oczu. 

Rozyna zna dals.zy ciąg telj noc)', 

Zgłoszenia Q mieszltania i wa
runki adresować do burmistrza 

"Nie za.n·łacdła komorne tło" . riJiasta 
r 5 • 265-5 Magistrat • 

Nieco już starszawa, wciąż jesz
cze "na . wydaniu", właśdciePm 
kawia'rni "Danie", "panna" P.. 0-
zyna, jest nimi zachwycona. Pan
na Rozyn.a wie wszystko o wszv
stkich i z powodzeniem mo~laby 

W parę dni późnaej Rozyna o
znajmia: 

- Nazy.wa się Gilles de >0 *. 

- Który? 

• 

.··n G·li.?, Iybił dp: . 
dopokQJju zony. . 

• 
GrIles odjeżdża. 
Pozyna: "Czy też on wie WSZ'l

st'kD 7" 

ZFa wiają się n!l!stęprue: rybak, iI __ I. _________ .~,' 

11 którego. kupowała ryby, szewc, 
krawctyni -i modystk.a; .nauczydel
ka, ktMa Ed.mee uczyła wł:oskiego; 
służąca: wszyscy ma.ją pretensje 
do ma<lam~ i przychodzą do Ro
zyny, 

POS~UKUJĘ POSADY 
biuralistki. Znam buchalterj e, języki: 
polski. niemiecki, franc·uski,· rosyjski, 
piszę namaszynie. Łaskawe zgłoszenia 
dO' ~GtOSt1" sub «F. G,~ 250-5 

/ 
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I OJ 
HUMORESKA 

Pnz,echV1liW1Szy isę pl1Z1e:Z ~ę, Mi azał Hmery. Zap~ać;ak mówa.ę, wie przyjmuje biuro taryfowe. świńml i wyznaczyłem taryfę, jak gdy świnia zwyczajna należy dl 
~hał Hal11J()ry, ma~aJzyf!1~lell" Ilrolle~owy liuJb 'Z1OStta,W jle na mie,jsou. Re gum- Mis~er MOlrehouse po raz trzeci napisano w re-gułamin.ie. rodzaju sus z rodziny suidae. 
na SlŁaoH WesltlClot'e w LfI~an.d!;i" wy- mm, to lI1elgllll!amin, nie <Lam d11WalĆ ~ napis,ał do biu.ra taryfowego, wy}a- P. S. W obecnej chwih jest to - A więc to nie są świnie, -
ma,::Mwa·ł P'itęśdą w pOlwi'elhnz;u. siebile, paniJe MOt1chouse! śd'ając dokładnie sprawę, a na po- cała rodzina, złożona z ośmiu powiedziaq prezes do Morgana . 

Mistelr Mal1'dl10UiSe z <LrugiJei SltIl"o- - AClh Mj,ow i'eden, diarl silę Mor pa,rde swych a'rgumentów, i ż c złoruków, wszyscy przy dobrym Zastosować taryfę 25 groszy od 
ny laJd')'l, z twlaJrlZą silną z gllJi'eM'lU,ClhOl\.lJSle, fW1bylklClJj<jJC z palS~ą ZIalHlU:S1ZICIZlO śwl'nki morskie nie są zwykłymi (il,peetycie. sztulki. 
-br,z<liS-ł się w nell"Wi()fwym pocLnneloe- llą ksa'ą!żlkę pod.,QfOlS tlil'lz,ędJncr.koW1l., świńmi, prZ)'ltoczył dwie czy trzy P . S. Wydał~m 2 dolary na ka- Flanery zużył cały dzi<eń na prze 
niu. Dys[pl1.1lba był;a dll1Uiga i ZlaJoiIeMa. IIl,Ie WlllilesZ paln '!la'W!e't ClZiY1ta-ć slW')'lclh stronice z encj"klopedj1. pustę, którą jeedzą jak oh!eb. Hczell-ie ,sweg,o towaru, przepu-
P,e,w6d! ndlelZlgiOClly Leżla~ m1ędlz:y dJW1o- Ivel~I~am1nów. Małe zwierzęta do- Nacze,Inik biura taryfowego, Morgan nacz'elnik biura tarY'fowe- szczaja.c po jednej świnie przez ma
ma mężC'zytzJIl'ami na 1adzie. ByWa mowe w klatce, z Franklinu do We- przeczytawszy Hst , z.iewnął prze- ! go , uśmiał się , otrzymawszy odpo- ty otwór w skrzyni. Skończyyv'3zy, 
10 dr'eml(ljoo skltlz;ytnlkia, z lPOp'we- stcote: 25 groszy jedno-- ~ iI1Z1WCJalią<c ciągle i kładąc nogi na stół, rzekł I wiedź. na.pisał: - Towar zatrzymany znaj 
ciąg,runytt1 'i mi,a'Sit śaianelk z drwuch IksiJąż!kę 11ia SlbóIł, z udanym s.poko- do swej maszynistk i : - Do djaska. wykrzyknął, Fla- duje się w liclJbie 820 świnek <:zy 
s til"on dJnu;bailll~ , c,o tWlWZJ1ł.o n1ielZibyt iM1 dlocDaJł: -- Zwńle!11~ta domowe I nery ma rację , świnie są świńlIli wszystkie mam obciążyć taryfą? 
igrahną pł'OIwirzoryCZl11ą k~ańlkę· We- 25 ~z:y 'jedno, są dlwa: je.druo, dlru- ~ Muszą się jednak poinformować u -Wymieniono parę listów w tei 
WtI1cvtll1Z <Dwie świnki ffilOI1'sikile c:ihIC!iJ- ~e, ipI!1aJwdia? Dwa ralzy 25 wY'pa- prezesa kolei. nowe,; Z8Wl'tej kwest~. świńki tym-
W1'e pOŻlell"aay s-.tę. d.a 50 groSl~. - Prezes , jako człowiek odpowie- czasem mnożyły się bez przerwy. 

- Rób, pa.D., ~Iruk IUiWIaJŻ,rusIZ, lwzy- dzialny, potraktował głębiej tę Flanery był zmuszony pracować 
kwestję. Nie mogąc się zdecydo- na puu cent-ymetrach wolnego 
wać czy świrillti morskie należą do miejsca, gdyż caay .lokal zajęły 
kategorji kró!j,ków, czy też świń świnlki. 

zwyczajnych, zwrócił się z zapy- Dwuch przynajętych pomocni
taniem do słynnego zoologa, pro- ków. utrzymywało je w porządku 

- Panno Kodu, proszę napisać I fesora Gordona. Traf zrządził iż i spokoju. Nareszcie przyszła d.e
do magazynien stacji Wescote z profesor zna;dował się właśnie na cydująca odpowiedź. - Ściągnąć 
zapytaniem, cze·llliU ni~ przyjął 0- wyprawie zoologicznej w Południo- taryfę z dwuch zabranych świnek 
płaty za mał~ zw~il'zętta domo- we'; Ameryce w górach Adeńskich, po 25 groszy za sztukę. Resztę 
w-e? - i p01l1yśllawszy chWli[ę, do- gdzie stopa białego człowieka ie- zwrócić właścicielowi. 
dał: - świnki morslci<e, dotąd. za- szcze nie postała i zanim doręczo- Filanery r024'r,omi'e . ony pobiegl 
pewne Mechły z gło-clu, niech urzę no mu list, upłynęło parę miesięcy. z cLepelSzą do mi,e7Jkania Morchou· 
dnik od'Powie w jakim stanie mai- Prezes zapomniał o morskich św:.n-Ise'a, lecz tam, ku swojemu zmar~ 
dUJje się towar zatrzymamy. kach, zapomniał o ni<:h naczelnik t'wi'emu, dOwl<edzń,ał slię, i,t właści.- · 

Gdy Michał F1anery otrzymał biura taryfowego, nawet sam Mor- ciel śwm-ek wyprowadził się, ,a n,a
telJl list, podrapał się smwtnie łI cbousej nie zanomniał tylko o nk:h wet wyjechał z te<go masu, nie po
głow.ę. W takim stamle znałduie nieszczęsny Flaneery, połowę swe- zoslt'aw:ialjąc ad!resu. 
się towar, zamruczał. na św+ęte~,) $!o czasu poświecający świnkom, Zabe'l<eg.tafował do naczellnika: 
Prutryka, w dos'konałym! : jako su- które przez te parę mięsięcy do- - N~emożliWle ściągnąć 50 gil'o. · 

F!Ja.,nery wtziJął dJo iI'ę/kJi pot'IZ1WClO!l!ą Wtląib'z !l,sIt opiewa!, iJż wszeUc1e mienny urzę.d.nik, zalnńm wyszyko- szły do IiczJby 460 sztuk. Zrozpaczo szy, odJbiwca. wyj e c:hd , co mam 
ksj,ąż!kę, nt'IZleil"Z1UJcił kariI1d., aż do ztialema prZ-.Mm.t";'" biuro reJda- _:lo ł r{ d szę b'? 

.l""" n--'- wał rafl.)ort, oosz<p.dł s1)rawdzić shr ny wyl>'la pewne-s'o razu epe ro lĆ. 
sWon. 64. -N.ve. p~jllDlUJję IP'~~ mac~ . ~wilIle.k, kItóre od p~elgo czaS!l do Morgana. . Odpowiedź brzmiała: 
50 gT'oozy, p'OW'le,d!zilaJł, obo 00 mOWIE MIster Morehoug,e po r8lz wtó- - ł . "d . oIk' Mam 460 sztuJk świnek mor- -Gdy ~;", znal'ezl· .... no adr"'sata . . , ". . mUS1la prZellilJelSC . o Wl.... sm] - . Uli'" 1 'V' 'V 

re,gwIlliIl1l: - Jezeli urzędnik me ry napIsał sześć bitych stron, peł- k . skich na miłość bos.ką, pozwóicie tOWall" OOs·.J;a się :z; powITotem wy-
, "ak ,~--' t ć h b S rzym. , p 
Jest ~~ J ą WLI :"ę Z8S ~owa nyc: SU' telne~ sarkazmu ~. argu- _ Jeden, dwa, trzy, cztt.ery, pięć mi je sprzedać, inaczej zwarjuje. syła7ącemu. 
stosuje wyzszą· OdbIorca moze re- ment6w do bltM'a reMamacJ1. Od- sześć, siedem, ośm. - 3iedem h- Odpowiedziano mi:-Świnek nie Gdy tY'lko pr~szła odpowiedź, 
kJamować. . 1P0wU,edź brzmi,ała: cia.sŁych, jedna cała czarna. Wszv- sprzedawać'. W końcu prezes kolei. Flanet'y wziął się do roboŁy: wy_ 

- W diaJnyun .~dJku, p~l!lI1le. S.z.anowo)' panie I Otrzyma1!'śmy stkie zd~owe i z apetytem hipopJ- otrzymał odpowiedi prał. Gardo- najął szelŚdfU pomocnj'ków, którzy 
MOIt1dhOOISIe, nl!le )'e>Slbem pelW1liedl. hM pański., tr.czący świnek mor- tanów: . na. Był to list bał"dzo długi i uczo- z pooplechem ;napełn;i.a~i św~nkam1 
Być mlOlŻle" :j,ż są '1'0 ~iJa ma'łe, s,k.iJch. Ohodzi w nim, jak widzimy, Wrócił do biura i napisat: - Mi ny, opowiadający , iż świn\ka roor- ktat!k.b, skrzynkli, kosze i ładowali 
domOWIe, Lecz, pew~en testem, iiŻ o zasJtosowame taryfy przewozo- ster Mor~an biuro Taryfowe! Po- ska jest Caria aparoea, posiada na towal1'ow.e pociągi. Mi~ały dni<e, 
są to ŚlWńll1lkri. A mój piI1Zletpis ~osi: wejj wszelkie kwest je w tej spra- wiedziałem, że świnki morskie są zdolność silnie rozrodczą, podczas a pociągi ze świnkami.. płynęły jak 
Świnki małe, od Fraddinu do West potdk z Westcote d'O Frnnklmu. 

ccte, 30 groszy od !.Ztuki. skąd przyszły p i e. r w s z e cłwiof .. ~:=::::: Dramatyczna karjera polityczna J. Caillaux śwmkl. 
~lo'wą. - ALeż to idIj., lrom.ptl<ert
ny lIdl1ota, C?Jy1Ż me ro7JUtl1~I0SlZ pan, Ojciec J. Cailaux na:l'eż:ał do Wów~zas to rozpoczyna się na" ,WŁOCHY I SAFE FLORENCKI. 
że pl1'1Z1epcrlS ten dJotycl1JY ŚIW'iń 7Jwy- ~bo~u konse~watyw~e.g~. Jako, in- gank~ ze stron.y opozycji. CaiIJaux Zd,rowie pani CaiUaux zostało 

. h I ... eik sk' h zymer wydztału d!l"og t mostow, '1 stą,pl'ł tervt?'1"J?m bez r~koI;tpen I nadszall"Pnięte i oboje udali się do 
cza'jI!1'Y1CI ł le'oz nne SfWIllI1 mOlI" ' ~:I . CaiHaux-ojcile'c prowadził ostrą i .. ~ty - wołaJą lego przeclwOlcy. Włoch. Tu już śdgalła ich ZJemsta 
- Lelcz Flarue:ry ilrW1aił pr.zy SIWoOlm. zaciętą walkę z dostawcami, któ- .AJ t "li'" t . wrogów Fabrykowano akty oskar 

- W's~t'ki<e świnńe są świńmi., rzy bogacHI się koszt,ero państwa ' ~ e ws ~zemlęz ':'"d ~c 1 °łS rh oz: 'I żenia o 'zdradę W safe'u florenc-
ł . . l . K nosc premrera zna'J Uje pos uc , . 

z,a,opirujloW1ó\Jł. Czy są Ollie Lą;doW'e, pop~ maJąc ma .werS8;c}e. .a:m- ooklask w. masach, kttÓ1'e pragną , kim nie znaleziono coprawda mil-
czy monski<e , CIZ'Y z In.cLj,i, czy z Chin panJa ta om~,l. me z~c:h~ęła Jego pokoju. ' I jonów niemi,eckich ty;lk,o rękopis 

~, ' ć . tt",,, l' b kartery administracYJne, 1 koszto- -nod tytułem "Rubikon". W s zki.~ l1 n,aroCllOWOS Jl4le 5~- ro l WiOl ec wał g 'ł' . ... 
pm epilSów trur)'lf'OW)'1Ch. Na o po ,~clia. ZAMACH NA CALMETTE'A. tym CaiUaux kreśli zarys reformy 
. M· .b M--~t. h ł a łożu smllerci Caill,laux seniO<r parla,menta.r:nego ust,roju Francj: . 

1S ea- W'\.llllOUse ZaJWlaJ a s<ię rzekł do syna: Wtedy to, nie mogąc obalić po- dość reakcyjny zresztą. 
przez chw~llę, pOlt)'llll wybwcihnął: - _ Przemarnowałem życie zwią lityka, roi,erzą adwersarze w czło- Z dowodu tego, któr y Briand 
Dos.koOlall,e , OI~mslZę clio WialSlze,go dy- zawszy oS.ię z konserwatY'stami Wlieka. odrzuca nabdk jako ni,egodny św;-
rekt.ooa. Sbw,iJe,rdZlone, i,ż dJaJW,aA1em TJni1{aJ' t,""h ludzi. stek, formułulje Clemenceau a,kt 

7 ~ flFi~aT'OI" r07Jnoc·7"tJIna ogłaszać d . 50 &,ro SlZy, odmówiłeś pan. ZaJtll'zty- ~ -1' -7 oskarżen<ia, a grUlpa je,go żą a l 
J. Cai.J1aux posłuC'hał rady oJ·ca. p --' ą . t ą k espondencl'ę . hi .., m ai świf!1/ki monstkd'e , l ,~cz Ola Jowi- '1'yw",~n , 10 ym.n or . przeprowadza w l 'Z; -e Z1llleslente 

sza, bi,a da ci,gd)"by im ClOOĆ red!n,a W roku 1898 zoslaJł wybrany na między p. CaiHaux a jego żoną· nietykalności poselskiej J . Caa,]1atlX 
posła w okt'ęgu Ma!mers. W rok p' 1" . t' D' 14' . t< d 9 • s·zczed'!lJka spadł,a z gt1Z1b~etu! C l o p:llerwszym l'SCle !I1as ępuJe ma s~ycznła o & 0 z. -ej ra.-

I później ai 'laux zaimow.ał już wy- ~_.- . . d' . . d l no konl1·sa.rz POll'C11' z dwom,a a~en-
l. k ' d . . b' ń'{ b' k l <'InIgl, 7..ap{)Wla a SIę trze~ l a - J 5 ut1zas, aJj1\Jc '1"ZiW1lClml , W"f' le6 z. Itne sŁanowis o w wie kim gab.i- tarni zjawia się w m ie szkaniu Ca:il-

hiufl1a. FI,anery z nlamaiSlz,C1Je,ndlem necie W,aldeck-Rousseau, jako mi.. .\lze. laux i aresZltuje go. B. premier zo-
zabr,a ł slk'l'lz)11I1 lkę. Ni'e ClJuł Żiad.ne~o l1isŁc1'" finansów. Wtedy też już za.. Wreszcie pewnego dnia wpada staje umi,eszczony w więzi,en~tt 
niep okoju. Miał u<C1Jucile UJlzędll'ilk,a, pracował sobie uczciwie na rue- woźny do gabinetu pre~esa mIni- Santc, w ddziale sk,aza11ych na 

naWlSC kon-serwatys'tów opl',aco- . ,. D"'" t ktÓ<ry s'pełil1~ł Slwó<j obowiązek i spd ~trów z hiobową wic'ścią: smlerć ZleWlęc ImeS1ę.cy rwa 
wa'niem i przeforsowaniem pro- b . . . S.L . d 

n ił .!!O uCZlc.ume. . kt· d k' b . 1 _ PanI' C"'~' ,l .aux z"' ,bi.ła C 1 po Y t w WlęZIemu a1l'~€ az o ., le ' ow po at ow, o CląŻa,jąCYc '" .... ~ '" a - dnia, w którym oznajntiono więź-
Mirster MOl"chousc oburzony '.'1ró dery posiad.ające. fl1€tte'a! ni owi , 17. sprawa je.go została wy_ 

r. ił do domu. Dewizą jego było zda.nie Wal. Prem;er spieszy dOi komisarjatu, jęŁa z rąk sądu wojennego i prz~-
-- Gd!z:j~k,a,bama<r.z? - krzyknął t:!.eck-Rousseau: t!dzie zna;d'UJje się żona. kazana trybunałowi państwa. 

do żony , srLa:wlają,c nogę na progu. "W polityce trzeba mieć racje 
PalIli MorchOlliSle ~aIIli'epokoił . s~ę, i to zu·pełni,e wystarc;za ..... Bioedne dz~eck{), cóżeś zro-

biła? k.ałiClJ!lllailiz zna,Lad s<ię OIatyohm<i.aJSIt. 
Mi,ster MOO"ch,ouse l"Ziucił sdę z pa
sją na aiktllS:z plapi<eil'1u: n.apislał, 

p r Zle'c zyta ł dJw'a l'Ia,zy, z aJffillm1\Jł w 
kop e rei e i uśmi,eClhaljąf" si ę t-rY'llmf/a'l 
n ie, powlledlzia-ł: 

- Te:ralz nlCl ,u c'zę tego krc lyl!!a 
FI'anetry ! 

Po tygodniu mister Morehou3e 
otrzymał imponującą kopertę biu
rowa 7, numerem protokułu. W z-

AGADIR. 
WOJNA, 

PoUtYKa marokańska D€łca/sse 
-loprowadziła do zawarci.a umowy Ostatnie dni rozprawy sądowei 
franko-n.i,emiJeckiei w roku 1909. przeciw zabójczyni Calmeł:te'a to-

, . .. . czyły się już wśród cora,z po1ęi-
11 W dw~ laŁa p~źmCJ CalUaux sta. niejąc€go lI'ozgwaJru wojny. Gdy 
.ął na cze.Ie gabin~tu. W ~ym s>kr~ pani CaiUaux przekil'oczyła bramę 

1:1C wybuchł konflIkt z NIemcami : więzienną i wyszła na ' wolność 
Caillaux wbrew radom ministra l padł już strzał morderczy, który 

spraw zagranicznych, de Selves . położył trupem Jauil'es'a, a z dwor
'cizie na kompromis i l1zyskuje,' ca wschod·n:iego odchodziły już po-
Dokój, ci<łi2L !l>rzepd\nione ~zaIllll 

SĄD. 

Zarzut o współdzi,ałan~e z wro
gi,em zos,taje odrzucony wi.ększo. 
ścią głosów , 

A więc re,habilHacja... Nie. 
Przedwnika nal.eżało unieszk0-

d:liwić na czas dłuższy. 
Za'apHlkowano mu !karę utraty 

praw politycznych na lat pięć' OIraz 
zaka zu przebywania w granicach 
kraju na laJ: dziesięc. 
Mało który z polityków Francji 

przechodził przez t,ak dramatyczne 
pe.rypert;e jak J .. ~x. 

Przysłano depeszę z Franklinu : 
- Przerwać przysyłanie świ

n.ek, magazyny pełne. 
Fla'11Jelry oderwał slię od ciężkie) 

swej roboty na minutę tylko, by 
odpowiedzieć: 

- Niemożliwe przerwać wy
sy~kę. 

I d'allej, jak w "gorączce, ładowa ł 
mnożą~e się co dnia śwdlnki. Na
stępnym pocią,giem pr.zyjcechał ? 

Frank1ńn.u urzędt1ik i zasilar f1ane-
ry n.i<eprzyttomnie ładujące,go os~a't 
ni,e s·krz)'lnie i wykrzyku.jąc€go l 

ulgą: 

- Jeszcze jeden poc.iąg i na
reszcie jestem wolny! A od1ąd 

chroń mię Boże od świn.ek mOT

skich, na woSzystkde 'winIe, bez 
różnicy pochodzen.i,a, nakładam 

taryfę niższą; nawet Iwy i tygrys~ 
gotów jestem zaliczyć do "zwie 
rząt domowyl.h". 

Zatrzymał się chwHę j stwier
dZJiwszy, że li'czba świnek ma,cz· 
nie się zmni,ejsza, w dchrym już 

humorze, · dodał: 

- W końcu mogłoby być jesz
cze gorzej. Pomyśleć, że gdyby Z1 

miast śWlin.eJk mOlrskich .były słon i! 

Er. Parker Butler. 
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ą .nały łó 
o czego Lódż od dziesiątek lat tęskniła 

Wiele się mowl 1 pisze na te
mat łódzkiej kal1aIiza<:ji, ale mało 
kto 7. łodzian wie clc.ldadnie, co w 
tym kierunku miasto robi, jakich 
robót dokonywa i na jalk szer,oką 
miarę są zakrojo'1e obecne prace 
przygotowawcze, skąd czerpie fun 
dusze i jak będzie wyglądała Łódź 
,kanalizowana. Co gorsza! łodzia
r.ie stracili już wiarę w możliwość 
urzeczywistnienia projektu kana
lizacyjnego i z niedowierzaniem 
spoglądają na rozpoczęte prace, 

Aby wszystkie te wątpliwości 
wyjaśnić, aby tchnąć otuchę w 
serca łodzian, że legenda z 1909 
roku staje się rzeczywistością, 
lv,rróci!iśmy się do wydziału ka
nalizacyjnego magistratu m, Łodzi 
7. prośbą o udzielenie' nam infor-
macj~, 

(Specjalny wywiad "Głosu PolskiegoU ) 

nałów zbogacona o dalsze 20 km" iwana przewodem o długości 50 dać nie może, gdyż przedewszyst
tak samo w roku 1927, z końcem km, z przepompowywaniem w Ro- kiem miasto kompromituje się w 
1927 roku centrum będzie sokana- kicinach, główna zaś stacja pomp oczach finansistów świata, a z dru 
lizowane i będzie mo,gło kOTzystać będzie się znajd,owała w Toma- giej strony związuje sobie ręce, 
z urządzeń ,kanalizacyjnych, szowie. Główne zbi.orniki i re zer- nie mo,gą'c więcej z nikim pertrak-

W tym celu zostały już opra- woar będą umieszczone na Buda·ch tować, 
cowane przepisy kanalizacyjne, Stokowskich (na krańcu ul. Prez, Miasto chętnieby się pozbyło 
aby w miarę rozbudowy sieci mo- Narutowicza, gdzie obecnie stoi kłopotu finansowani,a przedsię
gli poszczeg61ni właściciele do- wiatrak), wzięcia, jednak p.ośpiech w tym 
mów przyłączać się do kanałów. Roboty przy,gotowawcze do bu- wypadku nie jest wskazany, gdyż 

W 1926 roku zostanie również dowy wodociągu są w pdnym to- czas działa na korzyść interesów 
wykończony główny kanał do ku, jak również prowadzone są miasta. W lipcu roku ubiegłego 
Neru. rokowania w sprawie wyłaszcze- proponowano miastu pożyczkę, 

W s z e I k i e p r a c e wywła- nia pasa ziemi, przeznaczonego żądając, pr6cz pokrycia kosztów 
szczeniowe związane z budową na linję tłoczącą. Rozpoczęcie bu pożyczki, 20 procent od kosztów 
zostały już dokonan-e, obecnie wy 'Clowy wodociągu przewidziane jest budowy i oddanie budowy finan-
dział przystępuie do prac wywła- bezwz.ględnie na rok 1926, siście, przyczem pożycz;ka miała 
szczeni,owych, związanych z budo być tS-to procentowa na 2-3 lat j 

wą wodociqgów, JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA dzisiaj natomiast mozemy już uzy-
Obecnie zajętych jest przy pra- SKANALIZOWANA ULICA skać S-mio procentową pożyczkę 

cy wszystkiego 350 robotników, . Obecna jezdnia ma kształt nad- na przeciąg 30- 40 lat. 

Pozatem jeszcze jeden ważki 
moment, przemawiający na ko
rzyść systemu gospodarcze~o: oto 
przy systemie gospodarczym mia
stu pozostaje po skończonej pracy 
cały olbrzymi inwentarz, jak wa
gony, pompy, deski, narzędzia. 
domld, szyny, gdy przedsiębiorca 
~2.bkra wszysBw ze sobą i miasto 
zostaje z wielką budowlą bez na
rzędzi pracy. 

Następnie cały sztab wykwalifi
kowanych ludzi pozostaje do dy
spozycji miasta, których może ono 
zatrzymać po skończonych robo
tach, przeds,iębiorca zaś cały per
sonel wY'kwaJi,fikowany sprowa
dza, a po Ulkończeniu robót <:ałość 
jest dla miasta obca i nie ma ni
kogo, ktoby k,anały znał, gdyż 
wszyscy odeszli. 

ilość zajętych podczas maksymal- miernie wypukły, z silnym spad- W swoim <:zasie Smiths propono 
ORGANIZACJA WYDZIAŁU. nego napięcia prac nie przekro- ikiem ku chodnikom, zakreślonym wał nam warunki, który<:h mi'asto COś NIE COŚ O ŁóDZKIM 
Sekretarz wydziału kan ali za- czy 1500 ludzi. dużym łukiem o małym pr·omieniu, przyjąć nie mogło, w rzeczywisŁo- ZAPACHU. 

cji p. Rimler przedstawia organi- ZAPASY MATERJALU Po skanalizowaniu jezdnia będzie ści jednak był on tylko pośredni- KI k Łod' . kI aki 
zację wydziału w sposób nasŁę- Skł d d 'ł k l' " miała łagodny, nieznaczny spadek kiem, nie mającym za sobą ża- kt' ęsh " ciź ZI ~ą d ?Ue o .'. z 
pujący: a, y "'!y .zla u, ,ana lzaCYJne- wprost ku chodnikowi, gdyż zbę- dnych poważnych pełnomocnictw. .oryc ,ą. co ą z ":'yW~Zl Się 

Organizacja wydziału została go los!l~da~ą obe~~ke, 'ł (2000 dne będą wtedy miejs'ca na ścieki, Ludzie tacy uzyskaną opcję wyzy- weczysto,sCl, lecz ~~r, ~lOl?glcz~e. 
postanowiona uchwa 1ą rady mlc:- mI. )'ono~ s~ cegle Dzisiaj bowiem przez ścieki tra skują jedynie dla swoich prywa-, ,y~a~~Ją one WI,e' le" p~e~z,o, 0-

skiei z dnia 2-~0 paic1zicrni1ka wagon?w), onn cement~ (250 ci np. ul. Piotrkowslka z każde i tn)"ch celów, relklamując się nią; W.tOSCl 1 s'tałe~o nad~oru tnzyOl;-
1924 roku. wagonow), 170 wag, !kamIonek.. strony po 1.80 m" zatem po skana po Paryżu. Londynie i Nowym Jor Ira,. gdy t,;go me.ma fi~tr przestaje 
Wydział kanalizacji i WQdocią- 20? wag, d.r2~ewa, 1?0 wag. narzę-! lizowaniu ul. Piotrkowska zyska ku, ~łosząc wszędzie: Patrzcie, I dzlał,~c 1 c.ały "pr~YJemn~ za~a

gów stanowi samodzielny organ' dZI, . materlał;t koleJo,wego, przy-' na szerokości 3.60 metra, inne zaś com ja za jeden, w Łodzi robię ka- i szek, . wędr~J~ ,n~ ulicę., A z~ Wlę
magistratu, na czele któreJto stoi I borow t,e:hmcznych'l t. p., co w ulice nieco mniej. Jest to oczywi- nalizację. W ten spos6b zyskują l kszosc ~łaSCICleh domow ru~ dba 
komitet, złożony z 11 członków, i ~~~hłnro'kscl :wystar<:zy przy pra- ście wielki plus, który będzie miał kredyt dla swoich <:elów, a m.iasto ? ~ta~ f;'l~r6w, pr~to po~ełtrze 
pod przewodnictwem wiceprezy- o u blezącego. . wieelkie znaczenie przy unormo- kompromituje się. Isródm,lescIa w ~odZIn~ch WlICoCzor-
clenta WojewódzIkiego, • ~g6lny zakuJ'. nwynosił w roku waniu ruchu licznego w mieście. W dzisiejszym stanie rzeczy nych Jest gęSlte 1 ... raZI nasze czułe 

Na· czele wydziału stoi inż. bl~zącym 2 mil~y złotych •. Olbe- Również deszcze i burze, połą- przedstawiciel kapitału zagramcz- nosy. . 
techn, Stefan Skrzywan, będący cme d~okon.ano Jfz ~ołącze?-I,a ma:: czone z nagłymi i obfitymi opada- nego p. Ullen jest poważnym kon Tylko kanaHza'c'~ może wpro~ 
jedynym zwierzchnikiem, 'ladynow centra ny Ł dl~JSCamI mi nie będą groźnem zjawiskiem kurentem naszej tezy, chce on bo- wa.d:rlć raaykal'ną san8JC'ję w teJ 
Biurowość starano się jak naj- kU oWY'. nawet poza • <: Zlą, wy- dla bruku miejslkie,go, gdyż stu- wiem być nietylko finansistą,. ale i dzi.edmni,e. 

~ardziej upr.ościć, Biura dzielą się .orzystuJąc ;ob tdgo Sl~C tdm~a: dzienki uliczne będą 'ńieezwłocz- przedsiębiorcą, a wtedy miasto 
na biuro główne (selkretarjat, bu- Jorą P.rz,:z • o u oka nI': b? mel 'nie pochłaniały wielkie masy wo- popadłoby w całkowitą niewolę ZAKUP MATERJAŁóW ODBY-
chalterja, kasa i t, d,) i działy go- b dsne, S1ec~k'po tór~J legną c dy. obcego kapitału, B6g wie na ile WA SIĘ W KRAJU. 
spodarczy i budowy, ę ą wagom 1 z mater!a~em bu- Mostki, te podstępne, zazwy- dziesiątków lat. Wszy.stko, cz.ego może dostar-

Nastęrnie p, inż, techno!. S!krzy ~owlan)"Ill na samo !TIleJsce bu- czaj połamane lub pęknięte że- Piotrków, Kielce, Radom, Lu- czyć naw własna wytwórczość na-
wat;!, naczelnik wydziału kanali- o·~l. h d ' , lastwa lub drewna skazane są na blin, które podobno pertraktują bywamy w kraju, niesłusznie prze-
zac]i przedstawifl. plan robót na r pler~szyc mach, maja r~z~ zaJ!ładę. poważnie z UIlenem i powierzają to atakowano wydział kanalizacji 
1925 Pdc~ke .&1\ na ~sp~mnlanych J~ Na ulicach będzie można wre- mu roboty. będą dłu,gie Jata pi- za zakupwyrob6w kamionkowych 
PLAN ROBóT NA ROK 1925 k cli,ac opame l, murowam,e szoCie ohodzić, a nie skakać, law!- szczały, zagranicznych. 

C ł ~ t b' .' ,a~a ow, Będą one bl~@ły ro~mal- rować i wykonywać oały szereg P, UIIen chciałby postą.p.ić z 
a e ,mlas o E(dzle. skanahzowa cl,e. n~ sze,rszych uhcach srod- karkołomnych sztuk cyrkowych, Łodzią, jak europejczycy z <:zarny- W Polsce wyrabiane są jedynie 

ne w cUi~gu 5 lat, to Jest cała bu- 1nem Jezdnt na węższych bokiem ' d 'k 'd" 'ki rury kamionkowe, wydział zaś mu-
dcwa będz' k 1930 mi Zl usaroJ, aJąc lm paclor , • ł b L od' t k • 
. le wy onana w r. ,ł SFINANSOWANIE P ZEDSIĘ t t " d . t k 'ć ł Sla na y" sp y 1 wpus y am1on-

w tern do 1927 roku bedzie ska- RUCH NIE BĘDZIE ZA TAMO- R - yon l wo ę Qgms ą za os .s 0- kowe, a tych wyrob6w w kraju 
nall'zo t' ". ri l t WANY BIORSTWA. mową, złoto, srebro, banany 1 0- nl·ema. wane cen rum, w Clą.6U a • S ch k k 
1928 i 1929 kanalizacja przepro- Plan rozbudowy sieci jest tak finansowanie budowy jest rze- rzeG y dO °ksowfin~' . t' d 

d • t ' d ' b' czą zapewnioną, jednak nie o to osp<l ar a anslS y 1 prze -
; .... ~ zhona zos ame na prze mle- oPłrkaco",!~ny, aha y nll,e tamow;3ć chodzi skąd wziąć pieniądze, lecz siębiorcy w jednej osobie jest dla 
sClac . ca OWICIe ru u u lcznego Je- k . . t . b' d ' 

W roku bieżącym zostanie wy- dnak na ul. Andrzeja ruch ~ ja- u ogo SI.ę .zadłużyć, n~ jakich wa nnas. a wręcz me ezpleczna, g yz 
',onanych 13 !{m. kanałów, a ro- kiś czas zostanie całkowicie runka~h I Jak prowadzie roboty •. po~o .formalnego zagw~an~o
~oty rozdzielone na 5 odcinków wstrzymany. Na ulicy Piotrkow- R?;zm,e potrzeba nam od 10 do 15 ~anla mIastu p!a'!'a kontrol~ ple: 
w sposób następując : skiej na prośb d ekc'i tramw'a- ml~JOnOW m:otY~,h, na rok 1925 wy mądz ~~ry~anskl lub ~glelski 

I odcinek: . robot/ rozpoczęto jowej biec będ! ;: bo~ach dwa d~lał kanah~~cjl otrzymał od ma- byłby silni~':Jszy od w!łtł~J kas,
Doza granicami miasta przy prze- mniejsze kanały, zamiast 'edne- glstratu 5 mllJ, złotych i w tych ra- mag,lstra~kieJ. UlIen USIłUJe WYC1-
~ięciu ul Ob t I k' . k ńO duża-d ' dk d' k' J mach są prowadzone roboty snąc z mlast,a 20 procent od ko-
\; ,ywa e s lej z rze ą 6 "'60 posro n, Z1ę l czemu Od 19t\t'\ l L' dl ,'. szt" bud ri l' b 
Karolewh (na Retkini) kanał ruch tramwajowy nie b dzie v; r. p an m eya Jest ow. owy, cze50 na e'ZY . ez-
będzie biegł wzdłuż K~rolewki wstrzyman <:0 z natur r!cz gotó~, mIasto ~marnowało 16 l~t ~zględU1e ,umknąć, (te,go, sam~go 

NA CO WYDATKOWANO 
PIERWSZE 5 MILJONóW. 

Z wyasygnowanej sumy wydat
żowano 1 mhl,jon zł. na wywłasz
cz.enre gruntów cUa wodociągów i 
kMloRM'Zacji, 1 mi1jon na kooZ1Ł:a. o
gólne, na organizację przewozu i 
nabycie inwenta!l'za, drzewa bu
dulcowego, żelaza, wind, taczek i 
t. p" zaś na samą budowę kanał6w 
przeznaczono.a miljony. 

u lica Kwiecistą, Karolewslką d~ przyczyniłJ'by o~romne YtrudnoJi drogleJ!o czasu I gdyby prowadzI- ~ądał ~mUlths )'. Z~pełme Jas~e J~s! 
przejazdu ,kQlejowe.l!O przy ul. To- i straty dla dyrekcji tramwajowej lo bu~()wę by~t,:me~ ł g~sPo;ar- Z! t:k~ prz~d~libdorcab ~rna}~eJ GWARANTOWANE UMOWY 
warowej, I i byłoby zbyt uciążliwe dla publi- c~ym. ado y 'u.z mla Ol ~a ,lZa- m~, ę bid ązy o <! m~eD1a o: Z OOSTAWCAMI. 

II odcinek: rozpoczyna się w czności, na tej bowiem ulicy kon- Clę~ me, o !:zuwaJąc wca e CIE(zaru sz ow u. owy. przeciwnie, ra~eJ 
tymsamym punk' . Ik ł b' centru' I ł 1.' , wydatkowo będzie usIłował koszta te zWlęk-Cle 1 ana lec l'e s ę ca y rUClu pieszy 1 C ł ., b d' k k ł ' 
będzie ul. ObywatelSIka do Gór- kołowy miasta, a oS~. ę ZJe o~towała o o o szyc., , , 
nego Rvn.ku. " Spław będzie się odbywał z, ~o S~aklD11,. ~łottych, J,;dna!t PObŻYdzC~- B tn.gl'ge~S'~l kapitał d p:a~okał t w 

III oddnek: tlI. Towarowa, Ko- północnowwschodu na łudnio- {~, J iJ; m1as o ~ClągD1~, ę le al u,: Zle sam wo ,OCląs ·osz 0-

Prrnl'ka Pan'sk Z h f N '''''ch'd' t t· ki pak meco Wlększa, gdyz będZIe trzeba wał mJasto przed W01Uą 18.290 t y-- . a, amen o a. a-.... o I w ym ez erun u prze- k' k .• 'b t 't " , 't l 
wrot, Kilińskie,go do Przejazdu, kroje kanałów bE(dą wzrastały. po ry~ nszta pozyczki, o?,rocen- ~lęCY. r,', o .Jes. mme! Wlęce 1 ye, 

IV odcineek' ul 28 St towame, koszta amortyzacJI, oraz l1e Łodz zapłacI za całą robotę, -
Kan" Andrzej~, Przejazl' Ka::~ CZY PLAN UNDLEY'A BĘDZIE eksploatacji za pierwsze 4-5 lat. Ro~c;ty . prow,adziła .taI? firma 
IC"Te'lra Po.dles'na d K 'k' UTRZYMANY Gnfhth l Co, Jednak ludZie zupeł-

Yl ..,..-" , , o operm al' KTO POWINIEN BUDOWAt ' , t f'l' b ' , d 
V odcinek: na t m odciruku b _ Całkowicie, odpowiada p, inż, . me me PC; !~ l l :ac, Sl~ :0 rzec,zy, 

clą wykonywane p~przeczne ka;a Skrzywan, jest to dosk,onalo,ść, P, inż, Skrzywan jest zdania, że sprowadzlh Jedymci 1,alkles spe~al-
ły między ulicami Andrzeja, Prze- której nic zarzucić, ani dodać do budowy kanalizacji nie wolno tral{ ke mt asz

h
yny, bn,~rzę, Zla, :zl~czWv on 

Jazd, Kopern!ka i Zamenhofa, Na- tego nie można, tować jako przedsiębiorstwa obli- I re nyc ~o lC me uml,e l: ro-
wrot, a mianowicie następujace Budowa będzie oparta we czone~o na zysk. Kanalizacja ma k 19J~ b-lasto ?oib~ło SSlę l tego 
odcinki ulic: Sienkiewicza, Pio"tr- wszellrich szczegółach na planie na celu przedewszystkiem podnie- orze Slęl I,QfCY l v: Clą,gU ,at 7'0: 
kowska, Zakątna, Lipowa, Pańska, Lindley1a. Doikonane zostały dr 0- sienie sanitarne~o i zdrowotnego ?OWty . z'ostały u~bonczołne, dRdoćwUlez 
Podleśna, Wólczańska i Gdańska. bne zmiany, które zresztą żadne.g,o st~u miasta i dlatego. kana1izacj~ l ar~zawa pro owa,~ o, a wy-

Z tego 5 km, kanałów będzie wpływu na całość nie mają, Inż. powinien budować tylko sam ~o- k?name rob.ot przeds;ęblOrcy, po 
biegło poza torem ~oIejowym i 8 Skrzywan był w ciągu 10-ciu lat spodarz, t. i. miasto, a nie żaden meudanyoh 1ednak probach wraca 
!km, w mieście, kierownikiem kanałów w War- r.rzp,dsiębiorca. . no do systemu g.ospodarczego, 

Prz)" wspomnianym już z.biegu sz.awie, nadto pod jego kierowni- W zacią~anitl pożyczek jest W Samarze natomiast sposobem 
ul. Obywatelskiej z rzeką Karo- ctwem dokonano skanalizowa'nia wskazana jaknajwię-ksza ostro- ~osp?~rczym wybudowano kana-
!ewką (na Retkini) zbiegać się bę- również według planu Lindley'a żność. Od tego bowiem kto poży- h?aCJę w ClągU ,S lat: , 
dą 3 główne kolektory, a stąd miasta Bruku, czy i jak pożyczy zależy przy- _ ~race,. kanahzacYJne cechuJ~ 
wszystkie ścieki b dą ł n ł do \-. . szłość kanalizacji. L-mlennOSC systemu roboty, gdyz 

• • , . L blinę k P (y ę y ł SKĄD LoDŹ OTRzYMA WODĘ. Codziennie 2.~łasza się do wy- raz się pnacuie na szerokiej, raz 
m.teJ5COWOSCJ u e na po u- P' k d' cl • ł ł f l I k" l" . dnie od Retkini), sli:ąd po oczy- rOJe t wo 'O~lągOWy jest już Zła u ca a a anga udzi z na;ró- na wąs' lej u ICy, :0 ~~unt jest pla-
szczeniu na stacH ścieków nieczy- gr.towy, pozostają do opracowa- żnorodniejszemi propozycja~i, po- sczysty, to natrafIa Się na wodę, 
1tości będą. wpływały duiym ka- nia s,zcz~góły,. któremi obecnie cząwszy od poważnych kontrahen- ~dzie ,tr~eba ~fvć bet~nowych 
nałem do Neru wydZIał Jest zajęty, tów a skończywszy na międzyna- kanałow, lOacz;el uę praCUje Ola su 

• Wodę otrzyma miasto z Niebie- rodowych obieżyświatach, blagie- chym, inaczej na mokrym gruncie, 
ROBOTY W R. 1926 I 1927 I RO- skich źródeł, które miasto już na- rach, geszefciarzach i niebieskich Wogóle bardzo trudno jest ująć 

B<trNICY. było iwłasność wody ma zape- ptakach. Rozmawiamy i wysłuchu wszystko w jedna jasną sprezyzo-
Stacja oczyszczenia-ścieków na wruoną. Analizy najlepszych labo- jemy wszystkich. gdyż jest to nasz waną ilmowę, która wyeliminowa

Lublinku hędzie gotowa w roku lratorjów orzekły, że woda ta jest obowiązek, jednak długoletnia ~aby wszelkie kłótnie i spory z 
1926. dla potrzeb Łodzi najzupełniej od- praktyka pozwala odró±nić ziarno przedsiębinrcą, co znów niezwło

W r.oku 1926 zostanie sieć ka- powiednia. Woda bedzie pompo- od plewy. Opcji miasto bvlekomu cznie odbiia się na tempie robót. 

Wydział pocZ)1łtuje s'obie za, za· 
sługę, ze zawarł w tym roku cały 
szereg um6w, z dostawcami na za
sadach przedwojennych, które na
skutek wojny uległy zapomnieniu. 
Dostawcy, nawet zagraniczni, zmu 
szeni zosta'H. do składrunia kaucji, 
poręczających terminowość i ja
kość dostaw. o.pór dostawców był 
wielki" gdyż odzwyczajono się od 
tego rodzaju umów, jednak jeden 
po drugim ustępowaH ~ przyjmo
wali wrurunki.. 

POPARCIE RZĄDU. 

Pożyczka ZtaJgranioe:z:na będzi~ 
zabezpi,eczona na mrujątku miej
skim :i, dochodach . miasta, nadto 
rząd udzieli swe; gwarancji, na ry
ne!k zaś pieniężny Z05t.a.ną wypu
szczone obligacj,e miejskie. 
Rząd żywo jest zainteresowany 

spr,awą pożyczki. Premjer Grabski 
i wicemin. Klarner zapowiedzieli 
swe poparcie, a w Ameryce bawi 
obecnie specjalny delegat Polsk:, 
który pracuje nad wyjaśnieniem 
sytuacji na tamtejszym rynku ii" 
nansowym. Między innemi zajmuje 
się on także zrealizowaniem po
życzki dla Łodzi. . 

Obecny stan jest to prowiz)
rjum, które wraz z uzyskaniem ko
rzy!'tnej pożyczki, przejdzie w e
nergiczną prace iw-'>rczą o szyb-
k1em' tempie. B. 
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Ogrody powinny 
zielen 

m:eć 

26. tv - GŁOS POLSKI - 19'-5 . 

obór do wojska rocznika 190 
tt 

Podzięko\Van:e 10 pułki 
artylerii 

Uchwala wydziału Odbędzie się w okresie od 11 maja do 30 czerwca Za podarunki ŚWiątBcznB 
zdrowotności Ot' 'b . P. wojewoda Darowski na pod- rów dotycbczas nie uczynili za- kroczenie me będzie nosiło cech :zymu}em,: z !pr~s ą o uml,esZ-

Delegacja wydziału zd.rowotno~ stawie przepisów wykonawczych dość a nie uk.ończyli 50 lat życia. przestępstwa podlegającego w czeme nastŁępuJąlCy lIst: 
ści publkznej .postanowiła zwrÓCJĆ d.o ustawy Q P.owszechnym .obo- 6) osoby wymienione wart. 6 myśl powołanej ustawy wojskowej Dowódca 10 pułku Kaniowskie. 
&i.ę do wydZl~łu g~poda1'czego, wiązku służby wojskowej, podał ustawy t. j. cudzoziemcy, którzy wyższym karom z kodeksu karne- go arty1. polow€j składa tą drogą 
azeby w zamlerzeruach ~ka:bo- d.o publicznej wiadomości, ze po- uzyskali obywaelstwo polskie, a go. sel1"deczne podziękowanie obywa
wych na rok 1~26 przewwZl'ane bór ogólny w roku bieżącym na te ll1ie uJk,OIÓ!azyilii 1,eSlzlClZJe 50 Lalt życl,a Plan stawiennictwa w poszcze- t,ełskiemu komitetowi "Święcone-
zosta'ły w wydaltKClich kred"'ty na • . '.:1._ ł'.2_I_: d L_. • k' • I" <S dl . ł· · II d k" . 
. •• J reme W.ojewouztwa ouuuego .roz- i otychcza, ouuW!ąz .oW! staW!en golnych powaatach jest następują- ",o a zo merza za po ar l SWl3,-
t ons~rwacJę 1.. ewent.ualne u~zą- pocznie się z dniem 11 maja i u- nictwa w Polsce zadość nie uczy- cy: teczne dla żołni,erzy, rozdane im 
dzen~ plantacJI prz: .mstyt~cla::~l kończony zostanie do dnia 30..g0 nili~ ŁÓdź miasto pobór od dnia 11. w te·goroczne święta Wielkanocne. 
w:'dzl,ał~ . zdro~ot~sC1 publicznej, czerwca. . W myśl ustępu czwańego art. V. do 30 vI. Z, pr,awdziwe~ uzna,niem T p,~d~ 
mlanowLC,le w s~iJtalu na ~do- Do poboru ogólnego w tym ro- 60 ustawy wojskowej o przyzna. " ., kresla put.k akCję "Koła Po.ek z 
ńO ---Z1t w ChoJnacb, w szpltahl k ... &ta " • I b odm' .2._ skr' Łódz pOWIat pobor od 11. v. do f'T2leWOdnl'czącą p Łuszc 7·e·"sL-ą ,? - ,' . , U wmm Się WIC: mu u OWie prawa &lU oce- 29 VL ł' . . , .' . u •• ~ 
svr. Jozefa, w szplt~lu zap.as.,).. 1) mężczyźni, którzy w tym re- nla lub odrocz. służby wojskowej • na czele, wyrazając gorącą wdz:ę-
wym orzy u~. ZakąłllP-l. w szpiltalu ku koń'Czą lat 21 t. j. są urodzeni po myli artykułów objętych roz. Brzezi'ny od 11. V. do 20. VI. czność za ofiarowani'e pułkowi 14 
Mctrji-Magda.ieny i . przy I łaźni w roku 1904, działem VII ustawy wojskowej o- ł,ask od 11. v. do 24 vL sztuk proporczyków arly'leryi-
mie:!'kicj przy ul. W.odnej nr. 25. 2) mężczyźni, będący jeszcze w rzeka w okresie og6lnego poboru Sieradz od 11. V. do 9. vI. ski ch , artystycznie haftowa,nych, 

D pracę architektów 
PetycJa do magistratu 

wieku poborowym t. j. urodzeni w właściwa konrl~ja póbOll'owa.. Piotrk6w od 11. v. do 30. vI. stanowiących widomy zn.alk opield 
latach 1903 i 1902, kt6rzy przy po Należycie udokumentowane proś Kalisz od 11. V. do 30. vI. i 'troski, jaki,ej dozna1-e pułk od 
bone w roku poprzednim uznani by o przyznanie rzeczonych ulg Łęczyca od 11. v. do 19. VI. s~eregu lat od "Koła Polek", 
zostali, za czasowo niezdolnych do wojskowych winny być wnoszone Koło od 11. V. do 9. VI. Tą te,ż drogą wynża dowódclI 

Koło architektów i budo'wni- służby wojskowej (kategoria B.). w mysI art. 59 ustawy wojskowej Konin od 11. v; do 10. vI. pułku swe szczególne uzn.anie i 
.::zych w Łodzi wystąpiło do pre- SI od d VI d . 1 . 
zydjum magistraltu z prośbą, ateby 3) mężczyźni, którzy będąc w przed dniem poboru na ręce wła- upca 11. V. o 5.. po Zlę wwarue. 
przy rozdawnictwie pra'c archi- wieku poborowym dotychczas obo dzy administracyjnej I instan~ w T,?,ek od 11. V. d,'l 8. vI. 
tektonicznych władze miejski,e w wiązkowi stawienia się przed kG-. której siedzibie pobór og6lny się Wu~luń od 11. v. do 25. VI. Pozwolenia na broń 
p,ierws.zym rzędzie k~)l"zystały z misją pobor.ową nie uczynili za- odbywa. Komisje nieczynne są jedynie w W d I d ku td 
SIl m:,eJsc~wych, ?ą~ .to prze~ dość. Winni nieusprawiedliwionego nie dnie świąteczne. y a~an. e o men w 
bezposredme zamOWl1ema, bądz .' . k' 1-"':1:' ••• d k •• b W 11-: od' • (b) KomlsarJM rządu przystępu-
prz.ez zwracani.e \Się do koła o po- 4) męzczyzD1, torzy zg~.w SIę staWlenla SIę prze .OlDlSJą po 0- sze!Ue p ~ tyczące SIę >e do d .', ł ' n 

. d h . . ł'b . k' _._1' t" b dą ,.,. dr . ' l' Id' wy awarua zezwo en a dame kandydatów dla poszcz~- o oc .otmcze) s uz y WO)S oweJ'trową we w'laClwyDl ennuue ę ZWO!Dlen 1 o , oczen naezy s a- broń. Wobec teg,o, osoby, które 
gólnych pra'c, bądź wreszc1e dro- 5) osoby wymienione w art. 32 karani w drodze administracyjnej dać w komisarjacie rządu, o ile ty zgłosiły podania o wznow1enie 
g~ konkursów, otw,arty<;h" Mem~- ustawy wojskowej t. j. osoby obo- po myśli art. 87 ust. wojsk. grzy- czą się .one obywateli zamieszka- dawnego, wzgl~dnie uzyskanie. no-
1")ał koła ~rchitektow 1 budowm- wiązane do służby wojskowej, kt6- wną do 500 zł. lub aresztem do 6 łych w Łodzi; zaś w starostwach wego. ,ze~wolema ?,a ?roń, WID:ly 
czych skIerowany został do wy- •• • , •.•• • • zgłoslC SIę do komlsarJatu rządu, w 
działu bUdownictwa d,la rożpa- re z JaklchkolWlek powodow oho- , tygodm, względnIe obu tetm lkara w sprawach .obywateh zamteszka- celu złożeni,a wyma<SalIl ch opłat ( 
trzen.ia tej s<prawy. wiązkowi ~iawienia si~ do pobo-:mi łącznie, o ile popełnione prze- łych w poszczególnych powiatach. odebrania rezwol€ń~ y 

o /' 

stan 'zdrowotny miasta Baczność, bezrOBotni! Hurtownik "od lampek elektrycznych" Zapotrzebowanie rąll 
Rozporządzenie . magistratu roboczycb I wolne posady Zamias kupiectwem, trudnił się oszustwem 

i kradzieżą 
Do 6-go maja domy muszą byt gruntownie Państwowy urząd pośrednJdwa • _ • _ _ 

oczyszczone prac'y dtrzym~ł .dClilsze zarotrz.e.b?- Sześć mlesu:c, więzienia dosłał na kalkulowanie 
M Ł d . wanta ro~otJUkow, .a mtall1<>w;clc (-b) Do biura elektrotechIDczne-lwet pewnego dni,a telefofnował 

ag:istrat m. o zi w porozu- , 4)SikSłtadw .. pr~y ul. NarutOWIcza, -. do majątku Stekhnek, pOWIatu go inż. Lebenhafta zgłosił się swe- ktoś do biura, prosząc o pr'TVsłan1e 
mieniu z komisarzem rządu na m, rog a owej L 30 'b d b't 1 h ~ 1 Ł d d ł l W ' _.1-' " lp'110 oso. · o 1'0 o, 1'0 ;tyc . Z go czasu pewi,en miężczyz.na, któ- rachunków. 
ó ź wy a, w ce u zapobieże- . vroZIKa gr_u~u, szlak;, .kamle- płacą 2-ch złotych dZlenme dla ry przedstawiwszy się, jajko inż. Jednak firma się z t-em nie śpie-

nia szh erzeniu się chorób zaka- nI -U1~ nast~pu!~:ychd mleJsc.: N mężczyzn a 1,60 zł. dla kobiet Be,rgrnan wyraził chęć zakupilenia szyła. Dopiero po upływie dłuż-
źnyc z powodu antysanitarneeQo 1) ma ZtflerS1Ka o poseSJl r ł d . ,.oL 

d 
~ , d ó.. . wraz z Clt o Zl,ennem uaTzyma- więks~j 110ści ICliIDpek ele,ktryc:~- srego przeciąńu czasu zadzwonio-

stanu ziedzińców następujące 51 1 78 o.gramc mlasta.· h d d ~ .. 
rozporządzenie: 2) Doł pr I Z g "k . n1em. nyc . no o praw Z1we,g.o lttz. Bergman. a, 

y zy u . a aJm owej. P k' h' 30 W 'l 'k f' B t d .' d . d . Paragr. 1. Właściciele nierucho- Wywózka nieczystości z dołów ozatem poszu lW~YC test htSPO pracowU1 mny P: a- we ;y : ~zd<l"a~edmemo~11 Zl,1-
mości, wzńlędnie osoby, którym kloacz dh. b' I ń' h robotników młodOCIanych do ruc zawarł umowę z dommema- no Slę. ze za n'ej YSPOZYCJl mpna 

Ó d nt
y : orahz. l? ?ó1:znyc - P~ocka, oraz 150 dziewczyn, lub nym inżynioerem, kłó1"V obi,ecał na- lampek firma i.nż. Bergmana n.i.e 

zarząd nieruchomości zosŁał po- o nas ępU)ącyc mIeJsc. b d' I k b' d dl . . l ~ ldb" 1 d ł 
wierzony, obowiązani są bezzwło- 1) Polesie KonsŁanŁynows,kie ez zlctnyc l o Id o na es- s'Łępme porzysać po o 'lor am- wyawa ,a. 
cznie przystąpić do oproznlenia 2) Polesie Widzewskie. . . I tli cŁwa. w B.łędnie . z płacą 3 zł. pek; rac. hunek mi,ał być późni~j u- Przyby~y podc.z.as t~'j rozmo~y 
śmietników, oraz dołów kloacz- 3) Polesie Karoleewskie. dz:enme : mleszhme w barakach. regulo~any.. ... po l~pki posłan~ec uCIe~ł. Zawta-
nych i biologicznych. Paragr. 5. Wyszczęgólnione w W W3.'"szawie poszukuje się Po ,ktlku dniach zJ!ł'~ł Slę z po- ~oml0no o całej spraWle . urząd 

Pillragr. 2. Po wywiezieniu nie~ paragrafach l, 2 i 3 zarządzenia po majstrów (JrtopedysŁów, zakłady J.eceru,a rzelk~ego l~Z. Bergmana sledczy . wsz:zął dochodz.eD1~, "!' 
czystości kloacznych i śmieci, 0- winny być wykonane najdalej do przemysłowe pod Kielcami poszu- chł~Pl.eC, ktore?Iu toez wydano za- reZ?l~acLe lclorego okazało ~lę, .ze 
bovviązani są przystąpić niezwło- dnia 6 ma;a r. b, I kują laborantów do cementowni, kuplOue, l~pki.. . ~a ~nz. Ber.gm:ana podawał S.lę me
czuie do gruntownego oczyszcze~ Po tym terminie specjalne komi- ' nadleśn~otwo Błędnia poszukuje 0- W .krotklm .okresl; czasu klika· ;ak1 Antoru Pl,~ch: Sąd p.ok?Ju. ska
nia dziedzińców swych nierudh.,o- sje sanitarne przystąpią do spraw- koło 200 mężc7:yzn, lub kobie1y krotnie z~ła~z~o S1ę po odbiór zal go. n:a 6 ml,:słęcy Wl'ęZLerua Z? 

mości z brudów, nagromadzonycb dzenia stanu sanitarnego wszyst- bezdzietŁne do wyrębu lasu, Wy-llampek dla 1nZ. Bergmana, a n.a- szantaz 1 kradz1Je~, 
kamieni, szlaki, ziemi, wogóle ze kich dziedzińców nieruchomości driał powiatowy sejmiku wł os z-
wszelkich przedmiotów, zanieczy- łódZlkicih. !czowskiego poszukuje Iekarza we-o Za przepuszczenie przez granic~ 
szczających dziedzińce. Para.gr. 6. Za lliedopełnienie wy- I t<:rynClJryjnego, m5trukŁora rolne-! ~ 

Bez paszportu, ale za pieniądze Para.gr. 3. Kanały odchodowe, nikai,cych z niniejszego rozporzą- · go, nauczycieli przedmiotów Ogól-ł 
ora wszdkie ścieki odpływowe we dzenia obowiązków winni podle- nych w szkole rolniczej i nauczy-; 
winny być doprowadzone do nale- gają - w myśl art. 8 ustawy z dnia ::iela hodowli w szkol,e r(jlnkzej ~ Dosłał szeregowiec 6 miesięcy więzienia 
żytego stanu ze spadkiem w stro- 14 lipca 1920 fOtku (Dz. U. Rz. P. do Tczewa poszukuje się pomoc~ I W dniu wczoTlajszym w wojskO-I' z Himelem przyznał się do wszyst 
nę przeciwną od dołów kloacznych Nr. 61 - poz. 368) , oraz ustawy z ników pi,ecowych do robót zduń- wym sądzie okręgowym rozpatry- kie~o. 
i studni. dnia 21 styczni,a 1924 roiku ( Dz. U. skich, P. U. P. P. Kielce moż'e u- waną była sprawa przeciwko Ed-I Himel w dniu wczoraiszym sta· 

Wywózka śmieci powinna być IRz. P. Nr. 9 - poz. 89) - grzy- rni,eścić kilku szlifierzy, f,a,br. ko- wardowi Himelowi, szer 31 pułku nął przed sądem, Oskarżony przy. 
skier'ow.ana do następujących I wniee w drodze adminsŁracyjnej ronek w Kielcach poszukuj.e maj- S. K., oskarżon.emu o ułatwienie znał się do inkryminowanego mu 
miejsc: II do wysokości 100 zło Łych, wzglę- . sŁrów jednoni,tkowych do maszyn przejścia granicy z bolszewji do czynu, lecz tłumaczył się n:zznajo. 

1) Polesie KonsŁantynowskie. dnie 3 miesięcznemu aresztowi. - koronkowych. Polski niejakiemu Al e1ks androwi mością przepisów 
2) Polesie Widzewskie. Grzywna i areszt mogą być zasto- Zńłaszać się naa,e,ży do pańs,two- Kow,alowi. P k arf 't T t 
3) Park .,Żródliska". sowane łącznie. ó Wedle aktu oskarżenia sprawa k' rdo ur ń °łr roruczm". I~S and10w 

Około 300 bezrobotnych znajdzie 
pracę 

Przy miejsldch robotach inwestycyjnych 

\'lego urzędu pośrednictwa pracy .. . S 1 {lmasa Slę surowe' liiary a 
w Łodzi przy ul. Aleje Kościuszki przedstaWl~ Się następująco: szer podsądnego, który służył już dłuż
nr. 9. Edward Hlme.l otrzymał rozkaz szy czas w wojsku więc powblen 

strzeżenia grnnicy bolszewicko- znać roZ'kazy , 
polskieej na odcinku wsi Korzec, . ' . Sprawa o eksmisJ-D w pewnym mOID€ncie do Himla Obro~ca. z urzędu kapItan Smo-

., zbliżył się jakiś cZ!ł.owi,ek powiewa ła, proslł o łagodny. wyrok 7.e 
Wolno zaJmoUlaC fylko jąc białą chustką na patyku i po- ~zględu na ~zyzn'anle SIę oskar. 

W celu z;C!ltrudni,e.nia pevJttH~tj Li- WillOO~IC'ilszyC'h wIac na prze<dlmie- 1 mlBszkanie czął z nim pertraktować o ?TrepU- zonego do w my. . . 
czby helz,r~bolnych, masgilstt1atŁ po- śda,oh Koziny i Oho;n'Y. Koszt szczenie pewne~o mężczyzny z Ro Sąd pod przewodructwem maJo-
sta nowił _ nie czek,aJjwc llia oLrzy- tyoh robót pr;aewi,cIlziany jest w (b) Sąd pOikQ;U X1OIZJWiaIi.aJ clha.ra- sii do Polski. ra Koryckiego skazał Himela na 
mani,E' po'życZ\ki z fund!wslZlów pań- sumie 200.000 21ł., pozwolą .one Zla kterySlŁ)'1C:zm.ą SG'il'l8JWIę o ełksmisJ;ę . Skoro Himel odm6wił, osobnik p~zenie~ienie ~o. drugiej .kl~sy. żoł-

z poW'ÓdJzrowla W'łlaścki.eJa dIomu :nr. ów przekupił go wręczając mu nlerzy l 6 mIeSIęcy w~ęzlenta,.~ 
sh .... ow)"ch p,r7:yst'llpić do pdlet"Wsve,j t:rucLnić w ciągu 2 miesięcy oIkOlło . 3000 mk. czego połowa na zas'adzlt amneSJI. 
se1rji robót inwesŁycYlJlIl' 'Y'cth. Roho- 300 l"Obotników. Ma,ńilSŁr1art bę,cL3ile 20 przy Uil. Betilm - J.oselLew:r.. CIZIa, N została mu darowana. 5 H ib S:zl1aan Wwk as ' ~pnei nocy Hime1 przepu-
ty te obe'jmują: 1) w mkre!sie wy-z.atruc:Imma.ć pri21ecLews'l}'ls,tlldem t'Y'Clh WCI eI1"ga. . 'Y'. pr1fOO o ścił przez granicę nieia.kie,go KI)-
dzia łu g,ospoda.TlcZJego, k'01panlle bez,Tlobotrn:V1C!h, 'k1órzy nile koczy-' SzymOiIlJOW1 ~aalClCll1\StelIl1!OWl. wala, który jednak 4 klm. od wsi 
~w;rll na p'Jlesiu wi:dJz:ew:sokiem, u- st.alją z ZlClipOm.ó>gj be'zrOIbotIlli, a'l1Jga Powód d:omag.aił sruę elktSlt11!ilsd~ z KOlrz~c został prz~trzy~an'y pr~ez Właściciele nieruchomośc~ 

d . l k t d ' . b d 'ol • t l,j·' Z . .l.-.". po skI patrol. Pomewaz nIe mogł 
r:ą zenIe' s {WeI"ll \PIf17:y ,a ,e It".ze, ZOWaI111 ę lą z,a post"eultuctwtem ' (; ,~O W'ZJgI 'ęlUlU, zle . p'OSlllaIUlClIl:re- k ć . d k t' t ł W Berll-n'le 
• . l ' " .1.._ Ź' ,jn' I." . '.L' '.. '_,j. '../1.' ik ' wy a~ Slę o umen arru, ZJos a 
A) "onczcme patoKlu "rQUWUS<liia, zmą;Z!Kow zawodowyclh. C.o S,lę ty S'[·ClZ'e O'eUJIliO m1Ie,SIZlliia<tll1'e, z ,tó'reg.o odstawLOny n,a posterunek. który . . 

1'10 .... adz.enie dal~'zyah robót o'koło czy wym.algrodJzle,nita" SltosOWlall1!e bę- nnle ilwrzytSłtaił, lilia co U/SlbCliW18 o po wdrożeniu śledztwa puścił go z mogą uzyskać pożyczkI. hlpo!ecz~e, 
. urządzenia pa.'t1ku lltlldowe'go n.a po ; clą s<~awiki, U/srt,a,lone rula rOibOlnńl-lochronie lQ1ka,tJorów nl!e zeZWICli)Ia. braku dowod6w. I nawet w ~ypadku ?bc~ąiema me: 

l '1 l l k' 2) . k' ih" S~..t h ~ " ł . d ...... ~ . ..,..A" D' ń d' ,.,. ruchomOŚCI długami hIpotecznymI 
'l':SIU ,{ons aru ynowSI lem; w z-a'ow sczonowyc w mlilll!"e z,as .~ pl1Z)'IC: 1)'1111 SIę 10 YV y .. ,~lVłUorw opteco w parę 50 zm pozme) , d' . Bl'i h 

. , . ł., . .' . : ., . . óc1v żołnierze auw' J' g t' k prze wOJennymi. I szyc szcze, 
he::'!? wydz l a,łu budoWlnldw·a -I 1110Z11>OSCI ma,gisrtrat prowadz,lc bę- r7.e:czn:lka: powoda adw. Dohran1iC- '" ' ó H' jZY_l

d 
o.o:i- ę I gółów udziela: 314-:3 

Prz)sł~.p::?J:ie ~,o :'e,~c:lacjj i zabr~-l'dz:e roboty s\ stem<:m akordowvm~kie:go i nakazali I>~smisje Ze.tcen~ fer:z~ł:d;~\tó~\,~ysłafant~~~o~ M. Kokotek, Piotrkowska 88 (Biuro próśb} 
kowanIa kamreIlIem polnym n.a,J- ł stema ' -.;a Kowa,1em.. Tea skonfrontowany I TelełoD 18-66. 



26. IV - GŁOS POLSKI - 1925. Nr. tl3 

Wydawanie tantów loterii skarbu' 
narodowego ' 

Trwat będzie tylko do 28 maja - Kto nie 
odbierze-straci 

Korni,sjla. Slkrurbu nrurooowego Zla- Slka,rb llJaJt"odJowy pnzy UlI. ZłlOibe,j 
w:i,adta:mila, iż wY'da.war~e W)'IJtoso- nr. 22. 
wami)'loh f,a.rlltóW piJerwsZle;j f.aJl1Jtowelj Eamty ntile,ocLetbr<llIlte d!o dm. 28-go 
1obel1}i slk,a;rbu n,arrodiowego UJsk,ube- maqa p11Zletj1dlą illll\J WlłalSlIltość slk.a;rbu 
c2'lI1li,a,na będ2lile ruada,l do dn. 28 n,aroooWlelg,o. 
mal~a rr. b. oo,dJztj'ennł'e Ojpróc'z świą.t Urzędow1a t,a,belha w)'lgil1aJn)'lch f,alIl 
w ~odlz. {)Id 10-e~ UIl10 do 12-e'j w tów ~e&t do prZletjrZlett)li,a we WISIzytS1t
pol'll'dJnie a na,cllto w czw!lJMiki dto- kich ptunikta'Clh, ktbóre zlaljmowruły 
c.1a'tJk,o'wo od 6-ej do 7-ej wW'cZlor. s~ę Sipl'1Z1edtwżą biluelbów 10Ł,ooji f,a,n1to 
w llQlkalu IklomH,e,Lu Zibj.61'iki na wed SlktaJTIbu .Il!all'odJowego. 

Pieniadze na cudze czeki 
Były policjant i oficer - skazany na więzienie 

(p) Na ławie oskarżonych w są-Iotrzymał udał się na pocztę, 
dZIe wo·iskowY!11 zasiadł posŁerun- gdzie skonstaJtował, że pieniądze 

Za spok6j duszy 
ś. t p. 

Dra med. 1\ T IE D PlIKULSK E 
Profesora zwyczajnego 

Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie 

zmarłego 14 b. m. w Wilnie, odbędzie się dnia 28 b. m. we wtorek o gociz, 
8 i pół ' rano nabożeństwo żałobne w Kaplicy Szpitala "Koqhanówka". mi które 
ma zaszczyt zaprosić P. P. Kolegów, przyjaciół i życzliwych ś. p. Profesora 

Komitet i Dyrekcja Szpiłąla "Kochanowka'" 

kowy Hipolit Koguciński, który za niego podjął Koguciński. 

swego czasu, służąc w wojsku i '. Zawezwany Koguciński przez Nasz odcl-nek Scena robotnicza po·rscy e' speranłys'c·1 
będąc oficerem pocztowym w pią- dowódcę bataljon\! do winy się nic 
tym pułku ~od?a1ańskim przy- przyznał, jednak .w dniu w.czor~j- W dniach najbliższych w odcin- bez dachu Szd~fy kongres odbll!dzlB sili! 
właszczał sobIe rożne sumy z przy szym na rozprawIe sądowej zm!e- k ' dr k b II., ., 
syłanych do zolnie,rzy listów oraz n'il sw~ zeznanie i ze skruchą przy-I u n~szym rozpoczniemy , u ar Musi sobiE znaleść inne podczas Zialonych Świąt 
fałszował podpisy swych przeło, /!1uł si'ę do winy, tłomrucząc, że po- dzo CIekawych ~spomDlen poetyc- pomiuszczanie P()l~ie tow. esperantystów, naj-
żon ych na przekazach. Wyda ~r) ; trzebował je na ~łasne lecz~nie: kich Juljana Tuwima p, t. "Moje (p) Komisja techniczna komisa- da wniejsz,a polska organizacja e-
,i~ to, ód!, jc?en z szeregowców o- I Sąd .?O ?aradzle skazał H,lp~J't? dzieciństwo w Łodzi". Wspomrue- rjatu rządu, w skład której wes,di sperancika, powstała na terenie b, 
trzyrn.ał !Is,t , ze przys~ano ~;t z d?- K?g~clI~sk:eI1O na ~rzy mleS l ąr: e nia te, p'ochodzące z pod pióra je- pp, dr. Raberla,u, Szperr i Robert, Kongresówki w roku 1906 i sWa 
mu ptenIądze, a pomewaz Ich n:~ WlęZlent.a I degradaCJę. d ń .., ", po oglt>.dzinach teatru robotnicze- się naj'większym ośrodlkiem całetilo neso z pl.OIllerOW noweJ poeZjI 't' ' • ... , . ' 6 

~. k" 'da' b k t t go w sali okręgowej kOmllS)l ZWląZ- ruclhu esperanc'kieg,o w Polsce. ------0----
p~,.S' leJ pOSla 'Ją, o o .pros o y, ków zawodowych przy ul. Naruto- Twórca esperanta

l 
dr. Ludw1k Za-

W 
I d · kk' b plęY.nego, a bezpl'etens)onalnego wicza nr. 50, uznała, że pomiesz- menhof, był jej czAooJkitem honoro-

I OWIS a oncerty I za awy stylu, wiele momentów, porywa- czenie to nie odpowiada warun- wyro. za:ś na jej czele stali naj wy-
, hących, czy to swym młodzień· kom bez~ieczeństwa pu.blicznego ! b!1niejsi espe:ant~ci ~ol~cy: An:to 

Teatr mieiski loraz 2) repertuar teatru 
skiego. 

• czym sentymentem czy też cichą orzekła, ze teatr robotmczy dawac nI GrabowskI. dr. KaZi1mlerz Bem, 
miej- r k' . dn' f kt' e zły może tu przedstawi<enia jeszcze w Adam Zakrzewski, Leo Belmont. 

,. ~ry ,ą I poe~Ją 1" ore ~rz s tJrz,eciągu irzech miesięcy. zaś po A. B. Brzozowski, płlk. Jan GUn-
Dziś po południu arcydzieło J. 

Słowaokiego "Lilia Weneda" po 
cenach zniżonych. W rolach głów
nych pp. RaJska, Wernisówna, Ro
-:łowiczowa. BiałoszczyńSlki. Michu 
łowicz, Dobrowolski. Przystański. 
Mro~iński i SZllbert. 

Wieczorem znakomita , pełna 

Teatr popularny 
Dzi'ś, w niedzi,e,lę, dn. 26 b. m. o 

godzini,e 4-ej po pol. i 8,15 witecz. 
"Kościuszko pod Racławicami", 
obraz historyczno _ ludowy. ze 
śpiewami w 8 odsłonach W. L. 
Anczyca. W roli Kościuszki wy
stępuje p. Bielecki, w innych ro
lach bierze udział cały zespół ar
tystyczny. Reżyserował p. J. Pi

i 1 ktore prZyjdą z ruez~~eJ noc! powyższym terminie atrtyści mu- ther i wielu innyclh. 
przyszłości. EezwątpI0JUa, odcl- szą za.jąć się wyszukaniem innego Wraz ze zdobyciem Il'iepodległo 
nek ten bardzo zainteresuje czy- pomieszczenia. ści państwowej rozszerzył się za-
teln),ków naszych. :kres działania towar.zysvWla espe-

\V f ra.ntystów na ca!łe terytorjum Rz.e-
-0--' YS lwa . czypospoIitej, · a zarazem esperan-

Orali-ki pOISkl-BJ-" tyści polscy uzyskali nierównie 
Swięcone na kres"'ch łt! szerszą możność informoWlan1a za-

W miejskiuj galerji sztuki granicy o sprawach pols1cich. 
Urządził ie "Czerwony Krzyż" Czwartek literacki Zjednoczenie wysiłków ws.zyst-

dla żnłnierzy J ' kich esperantystów polskich we 
Dowództwo dziękuje za dary . Nowa . o.~;-varta. wys.tawa "Graf'- wspólnej organizacji jest niezbęd-

wstrząsających momentów dra
matycznych, legeuda Sz. An-skie
go "Dybuk", który święci tryumfy 
na scenie naszej i przyjmowa~y 
;est codzień gorącymi o!klaskami. 
W rolach głównych pp. Jarkow
ska, Rodowiczo,wa. Białoszczyń
Siki, Przystański, Tatarkiewicz i 
Wybrański. 

. . . k~ Polskl~j , . o~j~mująca wsz~st- nym warun'kiem siły i TtOzwoju ru-
. . Utworzony z mlcJatywy "Czer- kICh na]wybltmefszych al'tystow. chu ' 

. W poru.edz."afe,k, dn. 27 b. ~:~ o wonego Krzyża" komitet "święco- oraz' wystawa zbiorów, . na któr:3,' . ." . . 

larski. 

Jutro i we wtorek "Dybuk" 
,enach zrzeszeniowych. 

godz. ~,15 Wlecz. dl,a r.obCttmkow nego" dla żołnierzy" pełniących składają się prace Kaz\m;"erza W .12 mIastach Istnieją ?becIlJ.e 
~a'?ryk~ I. K. :ozna~skle.~,o "Ko- SłU. żbę ?a. kres~ch wysłał na kresy lLasockiego, . Adama, W ~lm~ra, o~dzlały to\~arzystwa, a ml,an,!w:-

po sClUszko pod R,.clawlcaml . przed sWlętaml 1046 paczc'k, oraz Maurycego Mmkowskl,ego I łodz- ca~ pOSIada Je, Warsz~wa, ~, 
pHkę nożną. kich artystów Leontyny Zemlów- WII~o,. Poznano K:akow, Lubhn. 

K Ś • k ' Z b' P d k' D b PalbJanlce, Koluszki, Olkusz, Ruda O C~USz O Za dary te dowództwo 2-go bao- ny, eno jusza o usz 1, ° ro- -P b' ; k Zd' k W l Za 

Otwarcie tealr'u 
lelniego d" R I . ." nu korpusu ochrony po6ranicza Iwolsk~e.go i J. Szapiry, zatintereso- ~ Ja?lC W

a
• N' uns a h ? ~, -

PO aąJ amJC'3!ml . ~ ',. ł 't 1·k g , • WlerCle. lemcZieC mIejSCOWO-
&! W ~ ~ nade<:łało do zarzadu C. K. pOdZIę. wa a n~e y o rono znawcow". ki h . t bli 1__ 1000 

I 
- . 'I k··f· r .. SCl espeTanc Ci Jes SM> , Przedsfawienia dla żrłniBrzy kowanie. które poniżej POdajemy:, ecz s. zero Ie s ery lnte 19,en.c,j1. w Angl~ i Francji po kilkaset. 

, .. ,Składam w imieniu szere~o- Na;stęp.ny cz~artek posw;ęcony , 
W ZWiązku z obchodem SWlęt<, j , • 6 bedzle me znanej u nas wspołczes- Obecny szosty kongres towarzy 

W . t k d' 1 . b d . l wych 2-6 0 baonu I 5-6 0 szwadro- I '. • •• " stwa ma byc' prz·eglądem generaJ-
Obrady komisji fBatralnei 

plą e, ma maja r. . o narD owego, mag,lstrat postanowl O P o • d . '? d' ne) h~eraturze CZeSkIej, k10rej zn<'.-
~odzinie 7-ej whe'czorem odbęd ': e zakupić dla żołnierzy 28 p. strz21- nku '.' najser 7c~n.leJs~ee po Zlę komitym znawca i poetyckim tło- nym sił polsikiclh esperantystów. 
" l k l d . ł " t . , K' ki h d t . . owame za pamlęc I opIekę. .' k d" K t d"- d . . d "lę W O a tl wy zla u oswla y I cow amows c prze s aWJ,en'e . maC2lem Jest znany ome joplsarz ongres en o 'uę Zlee SIę po -
~u1tury {Piramowicza nr. 3, I pię- w terutrze popularnytm. Przedsla- Podarunki przyjęliśmy z nad- i krytyk warszawski, Witold Buni- czas Zie10nych ŚWlątł: 1925 r, -
tr~}, posiedzenie k~mis,ji ieatiraJ- wj,~nie to odbędzi~ .się w dni;u 5jzwyczainą radością. kitewicz. Adres kon~resu: Pola Esperanto 
n~J. Na ~orząd~u dZlI;n~ym. obrad maja r. ,b.i wypdm je wspamały. Dla nas, zaszytych w nadgnacz- Kongreso, Warszawa. Leszno 72 
między, lIlnem! Znar}dU1e SIę: . 1) obra,z. h1storyczny Anczy~a p . .}yt.' ne lasy i bagna, były one jasnym WOJ-eWO' dzIwo 1110bel' m. 3. 
otwarcIe sezonu w teatrze letnIm, "Koscliuszko pod RadalWIcamI . promykiem radości. Były darem IM U 

od naszy"h rodzin i brad pozosta- spraw szkolnych Walczmy z ciemnotą! 
W dzięczność jugosłowian 

PodziękowanlB chdru uObllic' '-
nadBSZla na ręCB prBzydBnta miasta 

P. przydent m. Łodzi, M. Cynar- swoje uczucia bratersk1e. Zacho
sld, oLrzymarł od kom.i.tetu wy- warny o tej gośdnności miłe 
cie~zki jugoslow i,ańskiego chóru wspomnienia i pra,cować będzie
"Obilic" następujące pismo. dato- my ze zdwojoną gorliwością, dla 
wane z BeJgra,du dnia -s b. m.: dzieła zblitŻenia naszych krajów, 

"Po powrocie do Jugosławji wy- Prosimy Pana, Pa'Ilite P'rezyden
pełniamy miły obowiązek, wyra- de. być tlomaczem naoszej wdzięcz 
żając Panu, Pani'e Prezydencie, ności w stosunku do stowarzyszeń, 
zarówno jak członkom komi,tetll osób prywatnych or!IJZ pubHczno
przyjęcia, na'szą wdzięczność .la śd za okazane nam dowody przy
trudy przy zorganizowaniu z taką ;aźn:. Zechce Pan przyjąć zapew
serdecznością wspaniałego przyję- nienia n.aszych brat'ers1dch uczuć i 
cia nas w m. Łodzi. Jesleśmy za- szacunku. Przewod:n.tczący (-) dr, 
chwyceni gośc1nnością, którą Pol- Ivan Gjaja, sekretarz (-) Mom-
ska manifestowała WQlbe·c nas cillo Ivanovic". 

= 

wi,onych w głębi kraju. Były dowo-
dem pamięci i opieki i jedności Wyjaśnienie młni~ersfwa Odezwa Polskiej MaCiErzy 
społd eczeństwak z nami. Były one W. R. i O. P. SzkolneJ 
po nieta i na azem do jeszcze ~or (.1..) "Polska Macierz Szkolnrt 
1· ,( t . . ~ . k 11 ('b) W swoim czasi'e wynikł ,kon- lU Iwsze!5O s rzezenla 6 ramc Ul oc a- wydała ode.zwę do wszystkich 0-

nej Polsiki 'j wytrwania na trudnym flikt na He ingeTencji wojewódz- bywateli, w któlI'ej, wskazując na 
posterunku. twa do spraw kuratorjum szk~l- straszne s.kutki nieuświadomitenh 
Każdy objaw łączności przyjmu- ne,go. i ciemnoty wśród szerokich mas 

jemy tu z nieikłamaną radością. Obecnie kuratorjum otrzymało wzywa do energicznej v.:al~i z a-
P.rosimy bardzo o pamięć", . ". .. t t • nalfa.betyzrnem,· szczęgolme w 
Podpisany oclwódca baonu wy!~:mem~ m1IllS ers' wa.lw. r. 1.0. większych skupieniach robotn~

p, l'IllormUjące, że w mys tymcza- c zych. 
Majkowski, major. sow.ej ustawy ingerencję wo)e- ---------------

Jednocześnie C. K. nadmienia, 
iż sprawozd,anie kasowe komitetu 
zasŁanie zamieszczone w pi
smach w najbliższych dniach. 

wództw:a w pewnych sprawach ku 

raŁorjum znosi się i ustawa ta 0- POSZUKIWANE 
bowiąroje alż do wydania specja1-
nej ustawy, regu1ująoej s,tosun.ek 
wła,dzy adml'lListracytjnęj do wła

dzy szkolnej. 

2 lokale w śródmieściu 4-7 po
kojowe i 3-5 pokoi z salą. Mam 
4 pokoje do ewentualnej zamiany. 

Oferty do "Głosu" sub. "Duże" 

ZA WIADOMIENIE 1_·N"" __ A._·:Fł. __ .A._'·.I._I1'Y"~1 
WSZECHSWIATOWEJ SŁAWY ROWERY MĘSKIE, DAMSKIE, WYSCIGOWE, PÓŁWYSCIGOWE i SZOSOWE 

"B r e li n a b o r"", a e n e I", "T o r p e d o" 
oraz MASZYNY DO sz·rCIA i wszelkie cz~ści zapasowe w wielkim wyborze i po cenach Jionllurenc7in7ch poleca 

J. MĘDRZYCKI, ul. Kilińskiego 30, Telefon 25';'75. 
Własny warsztat reparacyjny p. f . .,TORPEDO" przy ul. Pomorskiej 39. 3305-1 

; WIEiI S M 
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życia" 
Oto hasło tegorocznego święta 3 maja 

z lepi lud SPORT. 
" Piękna budowa ciała 

Obywatele! Iwojewódzki komitet obchodowy,:stry, by s.tosawnite do ogłoszonego .Konkurs Ł .. K. S. 
Z~odnie z w l a d ~w skład którego weszl1 pr7.ed'Sta-~programu zgłosiły swój ucIzi;ał do Warszawa, 23 kwiełma 1925 r cego A. Rżewskiego, A. Ciasza, H. 

ł a obch d ,. ob ~ p. na prezy ek·n- ! wich~,le wszystkich warstw spo-I, wypdni.enia t~oż w poni<edzi.ałek K l K' '. . 
b:' oZIe ę, Z1~mt y w dro u )łeczeństwa, dnia 27 kwjelnia o godzinile 630 a 05 a~atos, P1ękno 1 d~bro, Konopki i niż.ej podpis;tnego. ',pra 
,cl:ącym nasze SW1ę o naTO ,owe ł K 'tet d oł" l' , 'd" .. t ł ....... 'd ł Ił kó .. cował regulamin, który po z,atwier 

w dniu 3-go maja pod hasłem: ' d omt tkI hV Ule ~ę .. oz ,are em 'b'ehzcirem. na p,?Sle ~eru:tl sek;=il en ~~ 1 1 e~ ",re rw, przycmlo-
"Wszczeoiać w lud radość życia". o w

t 
szys ,c

t 
orgamzarl~}t l towa- o ,cd ,o 'Owe) w saN 11?osleZdzeńdwkoJ.e: ny l UlI'Z3, wOJenną, powojenną go- dzeniu osŁatecznem przez zarząd 

.. : . rZy5 w, ~por owo - 51'1lmaS ycz- wo ztwa przy u 1'<ry' awa z tej nitwą za łatwym zarobkiem i nę- klubu, zosŁanie opublikowany w 
Z LruOlaJtywy pana wOJewod.y nych, spIewaczych oraz zawodo- nr. 11. d.z kich . t lik . prasie codziennej i sporto,wej. 

Darows~o zorganizowany zosia'ł wych, posiada.j.ących własne orkie- ~ szero mas, nt.e y. o ~e 
zgmął, ale wręcz prZeCIW'IUe, odżył Ogólny zarys regulaminu ustala: 

r p a pomoc wm z • n li 
Wyplata zasiłków dla bezrobotnych 

(m) Magistrat m. Ł.odzi podaje do publicznej wiadomości, że w poniedziałek, dnia 27·go i we 
wtorek, dnia 28-go kwietnia r. b. odbywać się będą dalsze wypłaty zasiłków bezrobotnym za czas od 
20.go do 26-go kwietnia 1925 roku. 

Porządek wypłat. 

A. Poniedziałek. dnia 21-go kwietnia 1925 roku: B. Wtorek. daia 25-go kwietnia 1925 roku: 

B. W. f, II, IV 
1-700 

Bezrobotni, którzy posiadają talony zaNr. Nr.: 
B. W. III B. W. I, II, IV 

1--500 701--1400 
B. W. III 

501-1000 

w cał,ej pełni. Szukamy i dążymy l) Udział w kOOJkursie dla człon-
do dobra i piękna. Szukamy pięk- ków stowarzyszeń amatorskich 
na wszędzie: w sztuce i w natu- sportowych łódzkic<h (na przyszły 
!'Ze ... w człowieku. rok impreeza ta nosić będzie cha
Rozróżniamy świat piękny i rakter ogólno-polski). 

brzoydki. Poszukajmy i w tym ostaŁ 2} Trzy premje: sl.atuetka, żeto 
nim, to jest rodzaju męskim po.sŁa- ny i dyplomy. 
ci pięknych. o kształtach heleń- 3) Wiek od lat 1S. 
skich bohaterów. 4) Waru.niki konkursu co do hu. 

Zagranic.a dawno zrozumiala. że dowy ciała: harmonijny rozwój 
L_n. . ł 

OOQlK zakładania instytutów hodo. C!a.oćł. 

w1.i roślin i zwierząt, któreby pro- 5_ Sprawność fizyczna wy,kaza. 
dukowały piękne okazy, należy na przez u.mesIenie odpowie. 

Bezrobotny winien posiadać przy sobie: dowód osobisty, książeczką obrachunkową, legitymację zwrócić uwagę na fizyczną war· dalch ciężarów, oraz pięciom-inuŁo. 
talon oraz zasiłkowy. to.ść swych obywateli. Urządzane we ćwiczenia dowolne, dla W)'Ika. 

roHrocznie konkursy pięknei bu- za.nia ogólne.go wyrobienia. 
dcwV mężczyzny są impulsem d!a Powołana da jury komisja z 

BBzrobocie 
się zmniejsza 

'rura fo Jut frzBci tydZień 

Dzisiejsza pogoda 
Komunikat państwowego instytu

tu meteorologicznego. Stła~anie ~~nów 
wielu da pracy nad rozwojem Bzy- przedstawicieli świata lekarslk-iego, 
cz.nym, bez uszczerbku dla roz.wo- artystycznego, pedagogicznego i 
ju ducha. sportowego ' będzie ciałem opinjo .. 

Za przykładem Iklubów zagrani- dawczem i decydującem w ustala-

L' b bezrobotn ch dn 18 ZaJchmurzenie przcwaoim!ie duże, mi,ei· 
lCZ a y w • sC3IlTIIi J)ifuloUnY deszoz łemperaJtura 

kwietnia r. b. wyn06iła w calem j)Q1wyiei 10 stOlJ)l1:i na w~chodZJie, ponl~ 
państwie 181.320, w stosunku do żęj lO sto1p(li nil! z,a'Chodzbe. WLarory po
tygodnia poprzedni. widzimy ludrndowe na wschodz:ie. pólnQ!Cue n.a za" 

Dziś d d 7 cznych Ł. K. s., z iniciatywy wice- n1u samego konkursu, 
.0 gl! Z. prezesa klubu Aleksandra Rżew- Pu-bliczność będzie mogła brać 

wleczor 5hlego, postanowił urzCl,Gzić tego udział w charakterze widzów. 

Wobec niebywałej i nie- rodzaju k.onkUlI's w Polsce i to już Termin konkursu - miesiąc 
przewidzianej ilości osób w czerwcu bież. rok\!, czerwiec. Szczegóły ustali oficjal. 

znmiejsze:nie liczby bezrobotnych chodzie. składających bony, dają- Powołany do życia ad hac ko. ny legulamin. 
o 390 orob. Jest 'bo jmt CI1JWIal1'1by ~ 
dzień zmniejszenia się bezrob~ 

~ ma,-a III Ig.-erzu ce prawo do wzilłcia u- \ II w . działu w rozlosowaniu mitet w osOlb.a.ch p.p. przewodniczą Czesław Rębowski. 
Zabawy I bilg okr~tny ' !,osztownych i zachlłca-. . 

l ) N d
· 3 . k' Jących premjó_, admini- Komunikat Zarządu P. Z. P. n. N2 2 z d. 10. IV r.b. 

WI '-ty , , p a Z1:eń -go ma.}a szy Ule stracja Głosu Polskie o" BG DOlI czny .. S. związek strz.e!lecki w Z~i<erzu róż- blłdzie '~ dniu d.zisrej. ,1) Wszys~ii~. towar~ystwa w ra· wim. :n ten sposób uzyskane ~wo 

cia. 

S 
ne zabawy na rynku m.tasta. Bę- szym czynna bez rzer zle wpłaty l-Cl,klejkoIW1ełk sumy do ty mają towarzystwa przesyłac 'W 

" yfuaeJa połlfyeznau dzie r6'Wllież urządzony bieg okrę- wy do godziny 7-er wie:1 P. ~, P. N: muszą.podać na odwra- tydzień 1?o rozeg.raniu zawodów 
(p) W dniu dz:isiejszym o g.od'! i- my; zwycięzca ?trzyma na~odę czór, alejedynie do przyj- tne! ~t.:0n!e od:=ln!m czek~w-e.go , do od~osnego zW1ązku okręgowe-

ni.e 10 rano przy ul. Letnie; 1, od- od prezydenta mlasta. mowania kopert z bona-, WYlaS01eme, na Jak1 cel zostaJe da-I go, ktory pr~€sył,a zebrane J;waty 
będzie się wioelki w.i<ec polityczny mi. W tym tez czasie czy- na kwota do P. Z. P. N. wpłacona. Ido .P Z. P. N., przy nadesłamu do-
Polskie; Parlji SocjaJist)"Cznei, na Przed 1 maia telnicy o t r z y m uj ą c y 2) Przypomina się wszystkim to. kl~dnego .w~kazl1 każcle,go 2O-go ' 
którym prz.~maw1ać będą senator .'ł książk:'we dodatki mie- warzystwom sportowym. iż człon- dma w ,mleSlącu. 
dJ;. Ko~.iński, . radny miejski Sło- Program obchodu sięczne na wycinane bo- k~e z.wiązku po~skich z:wiąz- Od podatku powyższe,go zosla· 
mewsk1 1 radni kasy chorych Pur- (b W . k bl'" . ny, będą mogli odbierać kow sportowych maJą prawo za o- ty zwolnione w myśl uchwały 
tal 1 Porta11ski, na. temat "Sytua- d . ) 1 ZWIą~ U db d :za~le~ ;lę tom nowel GuJ' de Mau- .kazaniem legitymacji do wolnego w1alnego ~gro~nadzenia z, z, z dnia 
oja polityczna w PoMOO" i "l-szy ma'l -go ma~ o ę ZlItk~ hsxę ~_rtO passanta p. t. "Miłość". wstępu na wszel,kie imprezy spoor- 29 marca wszystkie kluby !klasy C, 
mai" wspo na naraua wszys 1<: rooo· towe urządzane przez towarzy- . 

. n.ic'PVch ugrupowań lewicnurvch 1 ... 11 t ' l' d P Z P N 4) Wszystkle towarzystwa, po-
~1 ~ •• I • -- _., _.~-' s wa, na ezące a . . .. . d . t . . ł" 

lik k
- k w celu ustalenia uragramu obcho- Sla a 1ącee rene:ow ma1ą zg OSIC o uszer I Z asy du w dniu tym święta robotni. Wszystkie stowarzyszenia spor- tem do sekretarlatu P. Z. P. N. do "borych czego. " Kradzież \V pOCiągu towe, oraz związki okręgowe przy dnia 20 kwietnia b. r .• pod.ając ró-

u urządz;aniu zawodów j imprez do- wnocześnie nazwisko, rok i miej-
Wczorajsza konferBncla Oderwano plomb, I zamki chodowych są zobowiązane ścią- sce urodzenai trenera, oraz ostat· 

W sprawie plac 'osiedzenie rady (b) w pOC;-'lrlu nr. 562, idą.cym .~ać z publiczności 1 prac. od ceny nie miejsce jego pobytu przed .ob. . . ki - ""t5 biletów na rzecz związku polskich ;ęciem stanowiska trenera w Pol. 
W dniu wczorajszym dyr. Arct i m:OJS eJ ze Skalmierzyc do Łodzi skradzio- związków sporlowych. Podatek sce. 

dr. Kałużyński przyjęli dełegac·lę D no z wagonu towarowego podczas ten nie dotyczy subwencji i daro-
akuszerek z p, Joungową na cZlele, rganizacja zarządu miejskiego b':.egu pociągu większą ilość poma-

Omawiano cały szereg' postula- i budżet rańczy, złodizeje oberwa,H pIomby 
t6w, ~suniętyc~ przez akuszer!ci. \VI śxodę, dnia 29 b. m., o godz. i zamki. śled.ztwo w toku. Dział urzędowy 
pra.C?lące ~ kasle oho:vch. MIę· 8-ej wlecz., odbędzie slę posioedze- K • 
Czy uu:e~l przyznan~ ~1Ill 1~ proc. nie radzi,eckiej kOIlllisji pracy. Na Po pOiarze W Ryka~h om unikat zarządu Ł. Z. O. P. N. Ni 7 lodWYZkl , uw~ględrnaląc Jednak porządku dziennym sprawa staw- . ii 1) Przyjęto do Ł. Z. O, P. N. ja~ ubiegłego należy takowy zatrzy .. 

p~t~·, u~kane prd~ prka. t6w organizacy.jnyclt wydziałów Pomoc dla pogorzelcdur lcl:o członka nad~-czajnego klub mać i przesłać do Ł. Z. 0, P. N. 
~obrwru {W rusy w grud ruu 1'0 u z.a1'ządu mi..ejskiego. W Łod . . ł' . d sportowy "Rado,gowia", Łódź , ul. 
u " przyznano prawo 'o 50 proc. W cz -'-k dn' ?n,( b ! Z1 zaWląza SJę przy Je - Zń"ierska 85 3) Wzywa sIę pod ry.g.orem ,~a.ry 

. h b ' Oz' 1 wal '~, 1'a vv-'s{) • m., o ne' ~~ k 't t dl S' wszystkie towarzystwa, które nie 
wyzsrzyc po orow pl'zy. u. loe'la- godzinie 7 i pół wiecz. odbędzie _~L: s~~~:,,,, Olll1R_.1.~ hPomocy a 2) P da' . d . d ł mu pomocy przy poromenNl.ch w. 'e<!' Je d 1..1',1141[ pV.c.<U \.l W ylft.oC1C'. o Je SIę o WIa omaści to- uiści y dotyohczas należnyoh opłat 
stosunku do płac za porody nor- S'1~ • k?S: z-eIl!e.:p narn-e łą ra .y KOIJliiitcl d ł od . d 1 d warzystw, że bilety wolnego wej- na rzecz P. Z. P. N. iŁ. z. O. P. N. 
maIn<e. Zgodzono się również rz' mIJeJs .IJeJ, po~W1ę.cone ~ 'Czn!e ", wy .a. ezwę. o . u - ścia. wydane na .rOik 1924, są już aby zaległe składki płaciły na ręce 
mow ć ad k' . d' p . Y'J spraWIe zama.eorzeń budze10wych l1<lSCl zydowskte9. nawołUjąc do nieważue obecnie obawiązuia bi· sloo.rbłka p. A. Kahna w nieprze. 

ku 
ak '{uszker l

S
1e yme ze, ZWIą- na rdk 1925. mlEl·szczędzenia grosza aa. pQgo- leety cze~wone •• ... zędowe i ' b'iałe kr al . . d ' 

oz ao uszere. prawy ruezała. rzelc6w pozbawionych mienia. i u;> ac:z: nym term101C o 10 maja 110 

twiane jeszcze będą omarwi,ane na T - k h ł dachu ~ głową Mias:toe.czko Ry. prasowe., ku bieżącego. 
przyszłe i konferencji. an~a ~c n~. ki. ldóre~o m~zka.ńcy pozOS!l:ali W raZ1e dka.z.arua bilclu z roku 

, . Zjazd klasowych dla IntelIgenCJI. :et~:jcj~~t:rx~~';k~:ł~~m; 'Walki bokserskie 
Iwiązków zaWOdOwYch luz alkDho::w~:rz~a śUllelBm rod.,;m żydows~~ 
Z Jlodzi wyjedzie dBlegacJa Na posiedzeniu w dniu 24 b. m. 

urldkiannlkdur magistrat postanowił wezwać wy- Sród czasopism (b) W dniu 14 i 15 czerwca r. b. dział opi~ki s.połecznej do złoże
Qdbędzi,e się w Warszawi.e zjazd me wniosku o przenioesien11El taniej 
wszystkich klasowych związków kuchni dla m1el:ge-ncji do paw':Yonu 
zawodowych. w· parku im. Sienkiew:,cza. W lo-

Na zjazd ten klasowy zw1ązek kalu tym projektowan,e jest rów- Wyszedł z druku nr. 85 tygodni-
przemysłu włókienniczego wysył:l nież urządzenie jadłodajni beza!- ka "Głos Prawdy". Zawiera on ar-
15 deI€gat6w. koholowej. tykuły następujące: ,,0 polity!<ę ' 

za.graniczną Polski" Artur Śliwiń· 

l\1anifesfacre Sm~nr'" nil s"hodalth s.kL ,,~~liż:ni~ czesko -' pOIIskw." 
.• _ li II ., ,\l ., W. Stp , zynslu. ,.Lud, a urzęd01-

\V Zduńsk~eJ .. Woll Podczas ataku sercowBgo ~y" ~~~ Bzu,ra, "Morał tragedji so-

Sprollf . fiJsklej Jums, sprawa reformy 1'01-

. Ił owanle rp} AHons Wyrwich, zam:,eszka- nej w chwili obecnej - O. M., W 
O~rzyn;lUJemy .od burmistrza ły przy uL Radwańskioej nr. 3, na obronie un.iwersalizmu - Jan Ne-

Zduns!ue'J Woli sprostowaru1e wi3.- schodach domu przy ul. Aleje Ko_,lpomucen Miller, Co mvś1eć {) li. 
d~~ści, podanej w "Głosie Pol- ściuszki nr. 1, dostał ataku serco- st.a>c<h p. Hańskiej - 10. Ponru:Ho 
s~' dn. 23 b. m. o manttesfa- we~o , który sprowadził momen- numer z.a;wi,e1l:"A iP'l'zeg>ląd prac izb 
;J~ch ~czrobotnych w lem mic- tal f1.ą śmierć, I prawodawczych, wydarzeń świa-
sC'le .. Zadnych. maniłesl-acji przed Z:-vłoki zabezpi'eczono do .przy- to~ych, oraz .Prac nad od,bud.ową 
m.a,glS-tta.'tem me było.. lyCl3. władz sąclowo-Iekaorsk~ naństŁ.~a • 

• 

Zwycięzcy wczorajszych zawo- P07..a pro'gram<em walczyć bę
d6w bokserskich o m1strzcdwo dz:ie mistrz .Polsavi, l olwpHczyk Jan 
województwa ł6dzki<ego (w sali Gerbicb kontŁra Eug,enjusz N owak 
męski€go Tow. spi<ew.) sta.ją dZIŚ {pierwszy pion.ier sportu bokser
do walk finałowych i już wieczo- sh' ego W Polsce i olimpj,jczyk. 
rem uzyskają szczęśHwi tytuł mi- Nazwiska zwycięzców podane 
sŁrza okręgu łódzkiego. będą w na~b1iższym czasie. 

i+. 4 i it ,;;ą;$ ; 

KOSTKA '8UlJONOWA 
polana tylko 1" -- 1/8 litra wrząfku 
daje doskonały bulion do pIcia. do 
rosołów. sosów, ragoufs, jarzyn. 

Prosimy U\\Iatać na napis MAGGI i czerwono·źólte opakowanie. 
2820-1 
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"GŁOS POLSKI" 
Lóttił 

~6 kwietnia 1925 r. 

rzeracho anie ierzytelności 
h połecznych 

Argumenty rządu i argumenty życia 
Kwes1bja s'Prawi,edlliw1ego roz'W'i ... t j. po ś:reooim ktllrsniC 1 rb. równ~ 

'dani,a zo<hO'W~ląlZlań, z;ad1\lg:mię.t)1lch ~,ię 1.251 mk!p. 
w walLl~citc ;dbobej prz,eod wojną OU":ruz hba Slkarbowa !Zaś pTZJe.tacho
zobow'i"l'Z1ań, zadą;gnl,ęt)nch w ' mar- W'u~'e zobowi.ą'za.rua i'e woołulg reJJa 
bch p ol:slldc h , by,ła jruk wUrudomo C'jl 1 rb. rÓw.n.a ś,ię 2.500 mkp., co 
j<>dnym z najbcul"chi,eti ZJawruły.ch pro Łw·orzy ok,oło 5 proc. paryte1u zł·o 
hlemów, zwi,ąza.nyd'; poś;re,d111'o z ta wedłu,g k'l.1ll1SlU gi,ełdy woalts:za1\'/
!'eformą WlaIJlUltOlWą i W'cihod'z:ących ,kiei z din. 1. vII. 1923 r. 
w skł<ad p11oga"am:u Ilt8lpTawy ska·r- RÓwl1'oc7.1cooite kurs Ji:stów ZI3-

bu i gos!podai!"s,twa sipołCoClZIltego. stawnych tl()wa'I'Z'}'lshv,a kredytowe 
K W'es,bj,a powy.ż9lza ruktu1al\na nie go m. WI3.iI1SIZ1a.wy w din. 1. VII. 23 

l ;·,J.ko w p(JI~s'oe,!lIl'e t,a.k2:e WIe wszy r. wytlIOISliIł mk,p. 2.162 7,la 1 rb. 
~lbc!h pat1JSltw8Jch, dlotkn~ętych in- W tClIl s.poo,ób Z1rut'em, twi'ei!"d,m 
r! .L'c·ją, znaJru:ztł;a ';e,dnaJk swod~ f'OZ- t"?.ą.d, na podJsttawi,e pl1Z1C1'a,chowa
wiązan~e ty,liko w ni,ew'vew z tych ni.a tych 491 OISób, s,ami wńlCT'Zydtc 
pańslw, przyczem rozwiąZlanLe je,j le MpdtelClZltli ooeThi,!ii woaTtość SfW10-

w PQl:sc~ w d.rOt~ZC Nnporząd21enia i1ch wl'etrzytemości, ;e'ż'eH się ZJaoŚ 
pana pre'zydcn ta Rzt>'CzyposipoM'tej i)Oróv.rn:a plI'17JeaitClt'anlc prz'Y'lęle W' 

z dn. 14. V. 1924 r. o pr'ZleLf,aoch<>- r()!71pc,r71ą'd1Zlen:i,u ok:ażc się, iż naoj,n,::ż 
wa:niu Z'ObOwl,ąZ!aI1 prywa.!no~pl"a- s.z.a s'lawka pr,Z)ijęLa cHa wierz)1ltCll
w:1ych obejmu're ws,zystki'e stosltln- ności h~po!C'cz,ny,ch , obciąża.ją,cY'oh 
k.i ohligalcy,jne. n,j'cnlchomo:ści mi,e,j'S,k,je, podllclga-

ROi1POr:ządz'en,j'e t,o sipohka,ło s ię iącc o::: .hwn~'e l'oka'borów, p~,ł.()ż,()n'c 

n!~l)Jn\o z n,j'eIZla,d!ov!'olleni1em, ale i VI Wa!1SIZlaw,j.e tą oc'enę prZle.kra:c:z,a 
z p,ewną op.ozy'oją, wy,rażaną w po S-do krobnie. 
staci aTtY'kulów, 7Jj,a'Zldów i w~,eców i Jalk,kolwi.ek l,iisty zastawn,e malją ' 
mai,\!cych na cdu Ulz)'1Sklalrue zmia- d7"iś wrurbość ruiepOtIllIi'e,r,lloi-e ml1!relj
ny slbaw'{!łk p.rZleT8JC1howa'11,i

'
a w roz- s.zą, n-iJż wadość w Z'łocie prz:edwo 

porz,\!d:zendlU p:rzyję1}11oh. · remną, pod!zie~lrurą onle los wi'ęik.8lZ1e~ 
PIUJDJkJtlem W')'lj<śoi,a ~·OIZY'CI)J. j<elSlt cz;ęśd Wia.1"bOlŚd rea'~Clh ore:z ak

twoi1wąlZleltld,e, Źle 1'1OIZ1porząd!ZJell1Ii,a wa c'jJ" gd'Y'ż 1111CIt'IUJohomOiŚoi uzyskują 
lor)'lza'CJ'?ne obnńJżytły WIa,roŚĆ posia I realiil2'Ja,oję l"7,la:dlko aooood!2'lą!cą do 
dlan)1loh p!1Z1C:Z wien-ydeH pr.aIW i że 50 p1'Ioc. ptt".lI{!łd!W101j!C1IlItllClj, a aktaj1e 
skttJbk+ean t,eigo nal1e.ży s,ię domagać stOi}ą rua g.ie,łd:Zli,e na po:zj,omi'e z;ał,e-, 
podnie's1leruia SIkatli prZte1"achowań. dwie 20 pr()lC. prZle·dtwo}emtrl!e1j p'el-

Sfe'ry rz,ądowe, hroru'ąlce M-US::m11O l1'ej ,,,.armości w zł()lc11e. 

ści owego r07lp'ol.'lządzenia, poworu POIWyWS\ZIe d!run-e, kt,ór·emi p031u
ją się na cyfry de,k1<amc;i do podla,t gUI}e si,ę l'>Z,\!d w obronJ.e ro~porzą
J.; u rna.ją~kowc,go, w kt6r)1loh w cią d:i'enila . p. prte'tY'del1!ta R~czypo
~ II 1924 r. (a wuę.c w C'z,a'5ile wy1Cłla- s'p'oHt'e,j, mOtŹle , ja,ko dOlw,od!Ztemj,a t e 
wan~a r,oZip()rzą,dl21eń wa,I'Qryz.a,cY'i- oretY'c':m1'e, maleć mogą wlaJr,bość rur. 

nycoh) ~atmi ooywat'Col'e k.r.al;u dobro g'tlmen'tów, miJmo to je:dlnat'k w ni. 
w01nile Zleznaw.aJti" jak wysoko slam~ czem n~1e zmi'ellli,a'ją f.atktbu, Żle t. 
szacowruli swoje wlaSln.e prruwa ma zw. wtierzy.citCJ1le ru.!pobe'c2m,i, którzy 
łątkowe w post.ad wierzytelności. ,obec'nynn sw')'t!!l dłużnikom Zlawi:e
l1usL'I'a'c,]e fakt)'cme Y'z,\!dowego: rzałi cały swój tD'/łJją'bek, z którego 
s,la'llJowisJka mówią npj., że 491 wite oos'ete.k z.')'fli, dlzilSi,aó, o iJ}e ndle są 
rzyc!ICllti Mpobe,c:ml'-y:ah, Zl3.miles'Z1ka- ludźmi! pm8IcY,P'OsiatdJa,rą<Cyll!J>i. bnne 
łych w ohrę,Me m. W,aI'S1Z1alWy za.- zarobki (n~e eme,ryd, s;laT10~ wdo
deklatrowatł.o wien:Y'tei!rn<ośC<i hi'P0te wy, obruroz,oDle dl:mlećm1, ins,tytltcj.e 
croe prze.dw.ojerun'e na ogółlI1ą S'U- spo1leclJllIe i t. p.) lJI18Jjdu;ą s1Ję w 
Olę rb. 22.254.306,05, które ZJost,a,ły pC1ł.OIŻ~'TIlilU, które inaczej niż na'zwą 
prZJcz nkm s.am)1'oh prZJel'1a'chO'W3.I11Je nędzy rn'e można. wyra:zić. 
n.a ogólną SJ1.1mę mk. 27.825.044.583 

. Banknoty złotowe posiadaia 
64 proc. pokrycia . 

Tak mówią cyfry bih.nsu Banku Polskiego 
W drugiej dekadzie kwietnia za żye~k zabezpieczonych i zdyskon 

pas złota wzrósł o 140;000 zł., na· to'Wan~h pa,pierów krótkot~rmi. 

tomi,a.st ubytek .w'al'lllt neHn wyno n::>;';ych przeszło 1 miljon zł. _ 
sił 19 miljn. zł. . O b i e g biletów bankowych 

Z powodu ubytku walut Bank zmniejszył się o 21, 7 miljn. d., ra· 
Polski zniewolony jest dążyć do .chunki żyroW1e zas śwzr;osły o 4,3 
zrnniejsienia (}bicgu pn:ez resłryk- m,ujn. zl. 
eje kredytowe. - W , związku z Pokrycie kruszco-we biletów 
tem portfel wekslowy zmrueiszył Banku PolGki* wynosi 64 proc, 
~';ę o 14,6 miljn. zł.. suma zaś po-

Sciaganie podatku przemysłowego 
od obrotu 

Oieniądze są potrzebne skarbowi - ściągać więc 
trzeba je z całą bezwzględnością 

Z dnilClIIl 15 b. m. mim'ąlł os'barbe- opłat sJm1I"bO'wylC/1" - Rówltloaze
cZlny lJeMlilJl pflruŁm'oŚlci pod,a1ik:u śn,ile P:OOIC1CI0łl10' za'l'ZtątdJzilĆ bel?lW1zg,lęd 
p rzem)1's,l1owCtg ° (-od ()Ibwb1.1), wy- r.'e ś'e:i·ąlgIl1li1eUii'e wSIZ'jlsr{,ki'oh i'Illn)'iCh 
mien'()ItliClgo pt'lZICIZ kom:i5lj'e sza'Cil.ltl- z.3IllC-g'!l,j,ą,cY'dh }eszC'ze kW()It Z?O

kow,e ZJa 2",gi'e pó!lr-oC1Z1e 1924 roku. da'tiku od obrolw, kHóre rui{! 7..o:.::t.a
W,obelc dJCtcydrul~ąl0C1g0 Zn.a,oZle,nita ły odll'OClZJonrc WlZl~1ęd:nntC -ro7~Cl70!lJ'! 

\'.>pływów podl3.lbIDU pTZJem}llsołowegIO. nla roa,ty ora:.1' ni.<e<>arocroTJ,"c.n ~ 

dlJla wJ'lkaZ'8lnńa bUJdZe\Lu m-SJtwollliCl"Cz,lCJwnYlC'il m.a r.:l'ty 7lO1,<,.g~d 
slka,rbu Zlaloeciło l!:tIDom Slkoa:rbowym podoa1vlw. dochodowego •• - ĄBt1clja 

PTZYSi!.ąlPić do p.mytmusolW'e:glo Śdą-, egzeiktt..t.cYl~[\..:1. sUcierow,a~a .jetv. porz,e
g,a,ni:L kWiot tlC'go podarllkp.1 f W)~Zl1!a- dcW's:iy:SlLkl'\-'Itl P"'2Ie·:j,w płatruilk,OIIIl 
CI ~\T':' G'O - m1Q .. io!1(~ e~Zlc,k uc,;i c,aJ} ł Ck,OltltOim.i<: zn~c !lul~ni 1'*1J""ll iZl\,1(lJg,a
pCT.Sond UJrlzę.dów pooa,tkow)'lClh i ~.ącym iZ ~kiSłromiJ srJi.Ill;amtt.. 

Rynek pieniężny. 
Warszawska giełda urzudowa. 

Im Ż y 

,,01.05 POLSt'tl' 
t.6a~ 

26ltwietnia 1925 l". 

wyrobalni czesanko ymi 
WARSZA w A, 25 kwletnla (pat) Na 

dzisiejszej ~ieldzie urzędowej noŁo\va· Duży popyt - Pustki W składach - Weksle 
nla były następu;ace: ł 

I Zgodnie z naszemi przewidywa- mysłu bardzo uciążliwe - całko-
OOT()Wl<A. jniami po świętach nastąpiło :r;na- wita zapłata bowiem następuje w 

Dolary 5.185 czne' ożywienie w handlu wyroba- weksladl częstokroć powyżej 4 
Funty ang. -.- mi czesankowem i to zarówno w miesięcy. 
Franki franc. - .- ,detalicznym, jalk i hu rt.ownym. Ceny, jak to już zamaczy!iśmv 

; Popyt w bieżącym tygodniu ~ył przed świc;tami, nadal tltrzymu;ą 
, bardzo poważny. Od poniedziału się na tym samym poziomie. C1f:TO. 

Belgja. !?S.11 ! b. tygodnia czynią zakupy kam- Ostatnio wielkie przędzalnie cze-
Holandja 208.15 \ garnów zamiejscowi kupcy, prze- sankowe zaczęły udzielać so,li-
Londyn 25.01.75 lważnie z Małopolski i Warszawy. dnym t.kalniom dogodniej zych wa-
li..!. York 5.185 Popyt tylko w małej części zo- runków kredytowych. 
Paryż 27.02.50 staje zasp()lkojony, gdyż składy W związ,ktt z poważnemi zamó-
Praga 15,43 Iprzeważnie już świeca, pustikami. wieniami i wzmożoną dzięki temu 
Szwajcaria 100.725 Okoliczność tę da się wytłumaczyć pracą fabryk, powiększył się po-
Sztokholm -.- dużą wstrzemięźliwością przemy- pyt na przędzę czcsanlkową (tak 
Wiedeń 73.18 • słu. który pomimo pomyślnych ho- np. na 40 podwójną). 
Włochy 21,35 IroskopóW w bardzo nicznacznym W konkluzji <:twierdzić trzeba. 
8 proc. potyczka złota -,- stopniu zwiększył swą wydajność. że w tej ~ałęzi przemysłu sezon le-
Poiyczka dolarowa 59.- ,Następnie zaś wobec opóźnionej tni zaikollczy się przy nader po-

. 4 i .pół proc. listy zastawne ł wiosny właściwy sezon letni na- myślnej konjunkturze. Zachodzi 
ZIemskie 25.- 1 ,stąpił dopiero. Dzię.k1 temu daje się jedynie obawa, kt6ra na szczęście 

5 pr. ohl. m. \\ arszawy przed- na rynku odczuwać przedewszyst- ma małe podstawy, czy zobowiąza 
wojenne 19.50 lldem dotkliwy brak jasnych Łowa- nia wekslowe zosŁaną honorowane. 

4 i pół proc. obI. m. Warsza- rów ubraniowych i g,abar,diny (w Pamiętamy bowlem wszys,cy, iż 
wy przedwolenne 18.25 ~ barwach nieco cicmniejszych, ani- w ubiegłym fOktl ruch w sezonie 

Pożyczka konwersyjna 47,-- ,żeli VI ttbiegłych latach); wres~cie letnim w br,anży kamgarnowej 
10 proc. poiyczl{a kolejowa 9,OO,poszukiwane są bostony (w mo- przyczynił się znakomicie do maso 

I dnych odcieniach) i towary dam- wych banikructw kraiowych firm, 
fiieł~a aktiOW3. skie. które się podczas ruchu silnie an-

Warun:ki pokrycia są cll,a prze- gażowaly. 
Ba'nk Dys,konotowy 7.20 
B:unk Przem. Lwów 0.29 
Ba·nk 7.iOOn. Z'iłem Polsk. Z.CiO 
Bank dla HOO'dlu 1 przem 1 
B~Jnk Za<cnodni 1,70-1.7.; 
Bam.,k ZlIlI'Obkowy 10 
Zme1'z 0,85 
Strem 8,25-8,Hi 
P. T. P.. 0,15 
Choomów 4,(}$ 
M-i'cha:lów O,4Z 
F~,ley 0,4:; 
Sl>iless Z,OJ 
Wi!dt O,a3 
BrO\"'1I1 Bovery 0,90 I 
Czestocilce ;3 
CllIDe'l' 3.25-3,30 
fAxy O.Zł 

Cegi'eiski 0,40~,51. IV cm. :?6n 
Węg,ilel 2,64-2,7Q 
f'Btzn-c"T 3,40 
Moonejów 4.25-4,20 
OsŁTOI\\'i'c'ckie 6-6.30 
Rohn i Zi!ęl. 0,55-0,60 
Star<J.'cho<wke 2,64-2,(,2 
KQIl10ple 0,50-0,60 
Borkowski 1,64-1,62 
RCJrko w ~ ki 1,64-1,62 
Klucze 0.37 
Pas toln-hk 1,20 
Nobel 2,12-2,17 
Cegltelski O,49-0 .. 'il 
Węglel lV em . 2.60 
Ul'pop O,BO-O.M 
NCJrbliJn O.9R 
PalJ'(JIwozy 0,67 
Rudzki 1.60-1,65-1,64 
Ursus 1,75-1,72 
Żyrarrdów 920-9,60-.9,50 
łin.berbusch 5.40 
Ma,jews·kv 12 
Spi'TYrus 1,1'5 

. Urzedowa uiałda gdańSk l 
GDĄNSI~, 25-:!o kwietnia (Pat), r-:1I 

tlzi~iei!(zem zebraniu Qiefd\l ~d:1ń~lde I 
notowano w ~t1ldeilach J;!datlskich: 
100 mar!'k rentowych 124.658-1?5 262 

- Czek na Londyn 2.'i 20 
Tele!;!raflczna. wypłąta na: 

Berlin 124418-123.062 
HOlandjQ 209.52-21058 
Warszawc; H 0.29-100 81 

~otowania uiełdowe \V Paryżu. 
PARYZ, 25 riO kwIetnia 

knięcie <;iletdy. · 
Londyn 
,'. lork 
Bel51ia 
Hiszpania 
Włoclw 
Szwecja 
SzwajC'!1rja 
HolandiI\, 
Praga 
Rllnir:n/a 

(Pat). Zam-

9'1.77 
19.2'i 
!}7.25 

276.
'1!;).1O 
--.-

37225 
769.50 
-.-

8,45 

MLODA PANIENKA 
ze znajomo~cią buchalterji, biegle plsze 
na maszynie poszukuje posady Łaska
We oferty do "Glosu" sub "L. M." 

236-2 

LABORANT 
poszitkuje pracy. Oferty proszę skla· 
dać do • GlOBU Pols/dago" pod. Labo
rant·. 5250-2 

60 ZI.OTYCH 
mieslecznie, 5 razy tygodnioWo Zapro· 
wadzam kSięgi, bilanse, kontrole, spra
wy podatkowe. Oferty • Vis legis· do 
.,Ulosu Polskie~o". 0235-2 

RUTYNOWANY 

...... -
cy. 

Buchalte~ Korespondent 
z kilkoletnią praktyką biurową, obżnaj· 
miony z warunkami ubezpieczenia OU 
ognia, władający miejscowymi języka
mi, poszukuJe posady. ewentualnie ~o
dzinnej pracy. Łaskawe oferty poi .,Su 
mtenny pracownik" do .Głosu Pol
sJ[jego·. 183-3 

AKW'Z~TOR 
wIeloletni o w o c n y wspórpracO\\lnil~ 
plef',>Jszorzędnei rafinerji olejowej, zna
komicie wprowadzony i ustosunkowan~i 
W sterach przemysłowych tut. i oko
lIcznych, pragnie zajmowane i nłewy. 
mówione przezeń stanowisko zmienić 
Gruntowna znajomość Jliezbędnych ię
ryków. ŁaSkawe zgroszenia pod .Pod
zóżujący' do Adm .• Grosu". ~4-! 

k s i ą ż k o W y z długoletnią praktyką, PO ZUKUJĘ 
przyjmie posadę stalą· Oferty pod nr. inteligentnej panlenld do 7-mio letnie i 
. ,~3 K. S ." do Adm. "Głosu P~~~~~" dziewczynki. Wladorno~ć: Sienkiewi-

cza 52 m. 5. 5282-1 

MAMKA 
z prOWincji z obfitym i świeżym pokar
mem poszukuje miejsca. Wymaganie 
skromne. Wiadomość: 8zkolna N 26, 
IV piętro. 519-5 

POTRZEBNE 

FEEBLANKA 
wychowawczym pOS7.UltUje kondycji do 
jednego lub dWojga dzieci. Oferty sub 
"WychowawczynI" (\0 .Glosu~, 5311-1 

POTRZEBNE 
zdolne podręczne do kapeluszy dam· 

podręczne ! uczenice do kraWieczyzny skich. NapiórkowsltieSlo J. 5324-2 
I<llhi!i1tłego 60-27. 249--1 

POSZUKUJE 
sieidero\\lniczki eWent. spó lnicr.1'i do 
zaiożenia pracowni bielizny i dziecin
neJ l\Onfekcji, Posiadam odpowiedni 
lokal W najlepszym centrum miasta. 
Otedv pod "B. KG dO,Ułosu· 25-;1 

SIOSTRY 
do pielęgnowanIa chorych i wychowy
wania, niemoWląt, na Wyjazd lub na 
miejscu poleca SIę. Nawrot.M t l m. 6 

5270-1 -
MISTRZYNI 

Ai,ademji ParYSkiej byla wtaścicielka 
gzkoty kro'u w WarszawiE', udziela 
lekcji hroju i szycia łatwym sposobem 
bez żadnych rysunków. Gdąńska .. N~ 29, 
Zakrzewska-Lebiedjeff. 5276-1 

FABRYKA 

RUTY OWAłłA 
freblankI\, przyjmie do ogródka dz i eci~
cego ieszcze kilke'ro dzieci, Wiado
mość: Zakątna 85 m, 5, między 11 - 1 
(przy Andrzeja).· 5Z97-1 

SZOFER 
ślusarz.mechanik poszukuje posady no 
samochodach osobowych lub ciężaro· 
wych; mote być na wyjazd. Oferty do 
"G1osu· St1b .S. M." 5586-1 

ARTYSTYCZNA 
pracownia przyjmuje suknie do haftu 
l{orali1{Owe~o i kolorowego. Przyjmuje 
uczenice. Ceny bardzQ przystępne. No
womiejSka oM 4, prawa oficyna, o~tatnie 
wej~cie, H piętro, m. 65. 5337 -1 

PRACO rlNIA 
bielizny j fartuchów po~zuk1\le zdol-

t.lOtOW!!hl·! "t·nłd"wn W lon"ynl'n ne~o wojażera Of.pr.skł.pod .Chrześ· 
!I ł {lu'!l Y c: IJ., t: li tj- cijanin'" do Adm. .Głosu Pol~ld cgo'. 

arh'stvczna r~cznych robótek przyjmt; ie 
do -haftu sukn'ie ·jp.dwabiem i lwralanll, 
oraz wszelkie zamówienia na bialy i ko
Jorowy haft, mereż 1d na b ! elimę, oraz 
filet na story, 1~:łlJy i DoduszJd. Ceny 
niskie. Mor~. Klłińskie~o '16, l piętro. 
front. 3'2'14- 1 

LONDYN, 25 k\\lIetnia. (pat). Zam- .'26D-1 
lmięoi~ ~ietdy. 

N. Jork 
Francja 
Bel~ja 
Włochy 
Szwajcaria 
Hiszpl1nja 
Portu~! alja 
Praga 

481.25 
92.60 
95,15 

177.55 
24.8'i 
3:).02 
2.45 

162.&5 

METODĄ 
wiedeńską naliczamy kroju i szycia bie ' 
liźniarst\Va. orl\z dywanow nersklch FRYZJER 
n~CZI1\'ch. Pollldn;otWI ~)." !lI. 2(1, Piotr, ł 
kowska 82. nnw" bu(lvnek, na prnwo· Piolrkowsl,a -'\~ 1U3, poszu!{ujc ;,:, : •• HC i 
:~ dc>:.wl. :i.)10-6 manicurzystki. 3021:._' 

• 



· Mr. ns ~6. TV - GLOS POLSKI - 19?-:5. 
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ts 

Powszechnie z n a n y pierwszorzędny 

Z 1\ K L i\ D FOTOGRRflCZNY 
podaje do wiadomości Szan. Publiczności, że poczynając od dnia 
2 kwietnia b. r. wykonywa prawdziwie artystyczne zdjęcia foto-

graficzne po cenach okaz7jnie niskich: 

Wszelkie prace fotograficzne (zdjęcia paszportowe, grupy, port
rety j t. p.) po cenach zniion7ch, ściśle konkurencyjnych, 
Powodzenie, jakiem się cieszy mój zakład od lat 19, dzięki solidnej 
i sumiennej pracy, daje mi rękojmię, iż Sz. Publiczność nadal da-

~ " Zd· · (jednej osoby bez względu na pozę) 4 ł 

JęcIe ~ iizr;~~ pocztówka Z. rzyć mnie będzie swem zupełnem zaufaniem. 
Z poważaniem 

Każda następna pocztówka I zł. Zakład Fotograficzny "BERNARD." 
2765-1 Piotrkowska 17. 

Stow. Sportowe 
"URION" 

Plac Sportowy "elenów. 
Dziś 

o godz. 5 i p6r po por. 

OtwarciB SBzonu wyścfgowsgo 
Wielkie Międzynarodowe 

WYSCIGI 
dystansowe 

za dutymi motorami i krajowe sprynterowskie 
Udzial biorą'" wyścigach dystansowych: 
FElA - leader MOTZKO 
KUSCEUKOVV- NACHTMANN 
B O UH OURS- HOHLfELD 
ERXLEBEN - HARTWIG 

i w wyści?1ach sprynterowsklch miejscowi 
IwIarze sprynterzy. Szcze~óly w proltramach. 

Podczas wyścig6w przygrywa orkiestra 

Przedsprzedd biletów do g. t·eJ pp.,,, lokalu klubowym 
Przejazd 7, od godz. l pp •• pny kaele placu sportowego. 

alt amskiB 
najnowsze fasony 

PAL TA z ang. desen. ____ materjału 58.- 28.-
SUKIENNE PALTA 

naj lep. wykończenie 48.- 38.-
GABARD. PALTA 

prIma materj. 110.- 90.-
RYPSOWE PAL TA 

w najlepsz. gatunku 155.- 125.
SUKNIE do najelegantsz:ych. 

Szmechel i Raznar , Sp. Ue. 
Piotrkowska 100 i 160. 

Ola kli;entBIi o wybrednym guście 

Ol miewające desenie. 
Przepiękny wybór. 

Ceny niskie. 

,,5 ERIES" 
PIOTRKOWSKA 90, TEL. 8-36. 

Prosimy o łaskawe zwrócenie uwagi na nasze 
okna wystawowe. 5515-1 

Zarząd II StoW". Właścicieli Farbiarń 
W" Lodzi i o!iolic7' 

z~wiadami[l !'owych .członk6w, że w niedzie ę. dnia 26 kWlet. 
IJla r. b. punktualnIe o godz. 5-ej po PCJl. We własnym lokalu 
rzy ui. Wschodniej .N2 70, odbędzie się 

Roczne Ogólne Zebranie 
na J,tóre uprzej:nie uprasza o punktualne i liczne przybyc ie 

Wrazie niepr7}1bycia dost:=itecztJej ilo«ci czlonk6w 0<561-
nc ZC::>:8nie odbędzie' ~ię w drttc:!im tf'l"minie \\' tymi:e dn iu ; 
runl;tUIl "ie o ~OdL. i·ej po poł b0Z wzgl"du na Ilo:iC OD \::.; ! 
nycn czlonków. . 

238-1 Zarząd li Stow. Właścicieli faibiarń. 

Maszyny 
doszycia 

" 
Burgera" 

Ceny przystępne. Wa· 
runki dogodne. 

\Y podw6rzu 
236-16 

ES -Dost,pnB dla wszystkich! Ha dogodnych warunkach! 
Hurtowa i detaliczna sprzedai 

Gramołonów, pathełonów 
i płyt gramofonowych 

najlępszych firm zagrano po cenach konkurencyjnych W firmie 

VERITAS" uUca Piotrkowska 80, 

Za inął 
" -ć'tI'tI' teL 4-76. ,[Iti'" 
Na skladtie największy wybór: płyt operowych, sym-i es ~~::!!!!!!~fo:n~j~i ~i ~o:s~ta:tn~i~c!h~s:z:Ia~g:iel:.w.,.s.h.i.m.m.y.,_fO.X.tr.o.tt.Ó.; .. i 4.':.1.d._ 

~wadze P. T. polecamy znane powszechnie z solidnej i artystycznej prac,. 
czarny ratlerek (samiec) z wysu
ni~temi dolne mi zębami, wabi się 
~Pepi·. Odprowadzić za wynagro
dzeniem do Adm. "Głosu" (Piotr
kowska 106), względnie na Aleje 
Kościuszki 24, m1Nieprawy 
właściciel będzie pociągnięty do 
odpowiedzialności. 30-1 

Michał Reitberger, 
Andrzeja 7. 

przyjmuje do wpłacania podaŁek 
obrotowy za II p6łrocze 19.!4 r ora7· 
za miesiąc marzec r b., termin kt6 
rych to wpłat uplywa z dniem 28-go 
kwietnia r. b.; wykupuje także pa· 
tenty dla nowozałoż'mych przeds ; ę' 

biorstw. 
Uwaga: Ze względu na krytyczny 
czas prowizje moią obliczam mini· 
mainie. - 289-1 

Wazne dla Pań! 
Znana nauczycielkl1 naucza kroju 

i szycia 'Ił przeciągu jednego miesiąca 
za zł. 45. 

Lekcje prywatne zł. ~. 
Także nauczam bieliźniarstWa ~run

townie systemem Wiedeńskim w prze. 
ciągu 6 ty~odni pod gwarancją, za zl 
55. Grynl>lat, Pańska 9 m. 55. Zapisy 
od 11-J2 i od ~-5. 295-1 

Nasiona wszelkie 

ZAH.ŁADY FOTOGRAFICZNE 

BCI BIELSKICH ALEKSANDROWSKA42 
~~~~~WSKIEGO i1 

Ceny niżej konkurencji: 1 Foto-Portret 40x50 cała figura zł. 8.-
3 pocztówki """ 2.-

12 pocztówek """ S.-
Zakłady urządzone pg. nowoczesnej techniki. Zdjęcia codziennie od godz. 9-ei rano 

do 7 ·ej wiecz. bez względu na pogodę. 3335-1 
Dr.r.ned. ,~ ________ am _______________________________ ... ____ ~ 

B. SD ItłłYłER ~ 
Choroby skórne I 
dróg moczowych 
Wł'lSÓW I kobiece 

Leczenie światłem 
diaŁermja. 

Od ~-1; 6-8; dla 
pań od 10-11;5-6. 
UL (; Sierpnia 
(Benedykta •. ]'f! 16 

5224-5 

Podpisane dyrekcje gimnazjow Towarzystwa żydowskich 
szkół średnich w Łodzi donoszą: 

Zgłoszenia uczniów i uczenic do egzaminów wstępnych 
do wStystkich klas przyjmują kancelarje szkół do 10 maja 
włącznie w godzinach ,przedpołudniowych. 

Przy zgłoszeniu przedstawić należy metrykę urodzenia 
oraz świadectwo powtórnego szczepienia ospy. 

Dyrekcja I gimnazjum Męskiego, ul. Magistracka 7 a. 
Dyrekcja II gimnazjum męskiego, ul. Magistracka 16. 

Dr ł ludwik Fa\k .... __ D.y.r.e.kc.J.a.g.i.m.n.8Z.j.u.m_ż.eń.s.k.ie.g.o., .UI ••• p.ir.am_ow.i.cz.a_7. __ .. 

Choroby sk6rnE' I 
weneryczne 

L ecua· e Re.tl ... 1II 

haroo." 1""4 
przyJm. od 10-12 

, 5-7. 
NawpatM? 

Telefon 28-07. 

N d ł 
świeże modele palt 

a esz Y i kostjum6wwy~wln. tnego wykonania .8 

K Kaulman Piotrkowska 
e . , J\158,teI.6-59 

-----------------------------------------------------------------
oraz narzędzia · (ogrodnicze) Zdolni OKUWACZE Dlaczego 

(anszleger) i samodzielni k 4 • tal 
p{\lecają s~ ady 062-6 SLUSAR.ZE na roboty us ar~asz S1ę s e na 

L. Jaszńsk~ego budowlane, gięte i konstruk- pOdal1rę I' reumatvzm 
prOWadzone od roku 1870 w Łęczy- cyjne mogą się zgłosić, ul. I ~ i·1 J 

...._Cy_,_~d_ed_nZn .. i~k_\w.n,_:_o:_;_~~_~_~~_~_~_~~_~_:~_:_i~O...: • __ G_d_a_ńS_k_a_16_2_' __ , __ 2_5_8_1___ r ~' ! ~ cti;dti1;j~ ·;~fid;i 

K rz S la d b e l k I f b Z 
E ł l jeżeli przeciw temu nic nie czynisz e ę OW O a a ryc ny Idź lepiej do najbli:!szej apteki i kup Dasz 

, :-:-: miljonkrotnie skuteczny, daleko znany :-:-: 

~~~~'w~~~~~i~' ID o~ob~a~Yta~~~~~t~: do kupna poszukiwany. Nie -- C A P S I N A P --
po:eca na warunkach dogodnych mniej 1000 mtr. I{wadr. po- a doznasz D~:tY~h~i:=:t·u~:dY~i wytwórcy 
Zakład meblowo-tapicerski i dekoracyjny wierzchni, pożądane siła i woda. DR. BEHRING i SKA. BYDGOSZCZ. 
fil. BIMKE, Wschodnia 47. Oiery sub: ,,1000 metró~". Hurtownie do nabycia: Aptecznv Dom Han~lowy. A. 

Nr. tel. 36-75. 720 5301-2 Wojciechowski, Łódi. Piotrkowska 8O.-l..udwlk Spless 
i Syn, Sp. Akc., Ł6dź, Piotrkowska 107. 1559-11 

iechocinek -Zdrój 
Państwowy Zakład ZdroJowy 

Sezon od 1 maja do 31 paź
dziernika.-Kąpiele solanko
we, borowino"llte, kwasowęgio

we, elektra i wodolecznictwo, wzie

Fabryka 
(szed) w śródmieściu, na 3 zespoły 
lub na 150 warsztatów, ewent. na 
inny cel, do W)'najęcia. Oferty 
sub .Szed~. 3275--2 

Plac 
walllia.-Frekwencja do 20000 osób. wielkości 57,5xl20 tol,ci, na którym 
Intormacji udziela Komisja Zdrojowa znajdują SIę szopy i stajnie drewniane 
W Ciechocinku. 5262-5 na 10 pl:lr kom. a także l>udynek z 5 po· 

kojami i kuchnią, W I>lizkości ul. Prze 
jazd I st. Ł6dź-Fabryczna zaraz do I 

Kto c h C e w y n a l' ą ć l u b o d d a Ć sprzedania. Bliższe sz _zególy: Ju· 
ljusza .Nz 1 . 5::!67-5 

lokal mieszkanie! DLA SLABOSLYSZĄ-

'.~;..,.: ... ,,'{, , .:'." ..... ~} • .{'O" " '. .. '. .::: .... '~'. 

Zarz,d 
Spółki Akcyjnej Przemysł Włókiewcz)' 

"Bracia Zajbert" w Łodzi 
zawiadamia p,p. akcjonarjusilów. te na zasadzie § 45 statut .. 
Spółki, odbędzie siQ w dnill 12·go maja r. b. o grdz.4.eJ po 
południu w lokalu Zarz"du "Lodsi przy ulicy Piotrkow-
skiej.M 175 . 

ZWYCZAJnE WALnE ZEBRAniE! 
Akcjonarjusz6w Spółki. 279·1 

Porządolt dzienny zebrania: 
1) Zags.lenie zebrania ~ wybór ~rMwodni~eego. 
2) SfJrawozJanie Zarządu i KomIsji RewizyjneJ._ 
3) Zatwierdzenie bitansu i Rachunku Zyziów 1 strat. 
') Podział czystego zyaku za r. 1923. 
5) Wybory do Komisji Rewlzyjnej. 
6) Określenitl wyna~rodl!Jenb dla członków :t.arz"da 

l Komisji rewizyjnej. 
7) Wolne wnioski. 

, i DYOH I GI.OCHYCH 

lub pokóJ I umebl ~~~~~~;~kch~e~~~::~~e 5 ~~j~~~s~:~ Dr. med. I Dr. med. Dr. Ma"'. 

I i stać w niedZIelę cały dzień. 304-1 E Zell'gsonO U S. Malowist J6zo!~w. 
niech się zgłosi do "Ogniwa" i =w ____ ~, . II" L ~w ill S O (LWa 
Sienkiewicza G7._ . 317-l. AL S Ę Ałlu~zerja. I choroby, uszu, 

P.p. Akcjonarjuaz6 życząoy sobie wzil4ó udział w Ze· 
hrllnlll 7."l'h"l\ znst ...... wnr 8'~ fili ~ 22 "-'tRtuttl SIInłkl. 

~ i choroby ko- gardła i nosa chor. weneryczna, 
biece. GdańsKa 37 skórne I moczu· 

K t o c 11 c e w y n aJ ą ć l u b I papierosa lub cygaro nabyte u Ul. i-go Sierpn 'a - płciowe. -
poszu~\Uje 5502:1 . JANA KAUrZA W:;~d~~tj!lj,p. Go~t .. !tiY1~5 od ~:::.e!~zs:,~:_: 

I O k a I m aszkan e I PiotrKowsKa N!". 92 29J-2 Tel. 1595. 508 W nJedz J sw. H-L 

,I I ze szczególną przyjemnością . . . . . k 
, gdyż przechowywanie i cdpo- Dr. a-ed. majwitkszy wybor zagranlczn.1 kraJowyc 

pOkOje umebloW811Y wiednie konserwowanie tyto- G G r t·n r O Uf e r o Ul 
niów, papierosów i cygar jest • e SI 8J . 

wyłączną tajemnicą Chorob)' oczu. B . i CZki do t8kOWY;h~ 
{dech się 

,.RuchU 
zwróci do biura 
Piotrkowska 38. lA!~K!1Y!~1,6_' !~~~:~~K!~t~a)l; ł -Cl:o~~~~~~J!lSCY ;..,. _________ -.,i 1.-8. 1d»-6'.. ee.,..ko:pJu.!:~ Waranki ~ _ 
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Z 
leUrzy suecj81lstÓ~ł i galJinet d8nt'SłJCln~ 
ul. Fiotrkowska Nr. 62. ,et 31-53. 
~....,....... aii:i:iii I § -esp 

Chur"by dzieci I Dr. st. Gutentag Od 10-111 od6-7 
" L. Fan1ilier ~ 12--1 .. 4-5 

I Dr. B. Robln~on Od 10-11 i od 7-3 
Choroby we- l .. M Wolfson ,,12-2 

wnetr7.ne I .. A:,:. . ....:T:.:.f'..:.:n:.::.e.:.:.nb::.n:.:.;u~n;.;..I_!_..l.,,!.-..;.4_-..;.6..;.;;,....-.=""-
Choroby Chi-In;::-Ed . Kuni'"! Od 2-3 

rllrs!iczne .. I Szrelber .. 4-5 

Choroby Iw· I Dr D. Altenmm 
biecl' i aku- .. 111 Feldman 

sz pr,a I H Rundo 

Od 11-1 
1-2 i od 3-4 

:: 6-7 

Chorou}' net 
wowe [lr ls. Muślanka I Od, 1-'1~3 

Cllurul1y sltór 
ne. ",eneryczne 
l moczopłciowe 

Dr. P Brllun IOd 12-3 
.. 1. Solowie'czyk • 4-7 

!~~~~~~~~ = 
Ch .. rob" oczu 1, _D...;.;..r'..;.J~ . .;,S;.,;L;..u;.,;pa;";Y"';;";";";""~I_O..:.d!.-1~2~....:'....-,_ ., S. HolenderSKA ,. 'r.,6- ~~ 

Choroby uszu, I Dr. 1\1. I<'loczko Odl1-11oa7-b 
!laTnła i nosa i--':;" ,,;.,;::B:,:o;,;.I....;,:I\,;.;,o;.;..n_'""'!"" .. I_...;._:.. • ..;;5 .. --;;.5:.;,....;;;;;;..;= 

LeJc d"nt. $, Szewes Od 9- l'd 
Chorobyzębów l' M. Rez.nikowa "t2-2 i od 8-9 

i jamy ustnej .. B. Czudnowsl{a ,,2-5 
" N. I~acenbo~en ,,5-8 

Zęby sztuczne, korony. mostki zlote, platynowe i t d 

zł. tF'ora_a 3 512-5 

Gabinet światłoleczniczy (Lampa kwarcowa). 
Zabiegi i analizy lekarsk:c_ Wizyty w mieście. 

Szczepienie OSPy· 
LeCZhlca CIl)tIOa od 9 t. dlJ II \\ . rÓWJllCŻ W niedz iele 
I święta. Dl'ż"ry nocne. Pomoc akuszeryjna-

Chce?:.!. _by !we dZIeci bez ZI1Użulia naukę POl1I10\\·ttly, 
by nt_t: clerpla~ n~ zawroty głowy i znużenie, 118m1tor 
dawaJ 1m codzl~n_nle porcję smacznej odżywki ~ ilU I 

BędZIesz zadZIWIOny skutkiem. W każ d e japtece 
otrzyma~z_ 2813-1 

L 

3 

owootworzona 
CZ C 
"DR BE" 

leJlar%7 specjalistów 

przy ul. tlowomle)skIE)I. OlIschodnIa 13) fel. 37~7 
wewnętrzne Dr. Otbiańskl g. 9-! 1, niedz. 10-11 

.. Dr. Kao ,,1 P/2-P/2, niedz.l1-l2 

.. Dr. lio!vJ ,,3-5, niedz_ 1-2 
• Dr. Hon Henryk " 6-8, niedz. 12-1 

dzieci Dr. olowlelczyk Rrk. ,,8-91/2 niedz. 12-2 
" 3-5, 

Ił Dr. lIIaszlanka ,,91/2-101/2 (niedz, 

" Dr. PrechnBf 
chirurgiczne Dr. Goldman 

Ił Dr. Perli, 

" Jl/2-21/2 ( 101/2-12 
,,5-61/2, niedz.81/2-1 01/2 

,,31/2-41/2 nie dz. g-lO 
,,61/2-71/2 codziennie 
" 11-12 niedz., pon., 

wtorki,czwariki i piątki 
kobiece Dr. Aronson ,,12-1, niedz. 12-1 

• Dr. Eigerowa ,,1 1/2-21/ 2, niedz. 1-2 
nosa, gardła) Dr. HElman " 3-4, niedz_ 1-2 

i uszu ) Dr. Hablnowicz ,,12-2, niedz. 10-11 
skórne i we- ) Dr. Falk " 3-4, niedz. 9-10 

neryczne) Dr. SonnenbBrg " 11-12, niedz. 11-12 
oczne Dr. Kraulz ,,101/2-12, ( niedz. 

" 2
1/2-4. ( 1-2 I 

Rentgenolog Dr. KeilsDn ,,61/2-8, niedz. 9-11 
Porada zł. 5.

rap la. Wszelkie naświetlania (Lampa kwarco-

26. Iv - GLOS 'POLSKI 

BlP" PIERWSZE w POLSCE BI·P" 
" 81URO INFORMACJI PRASOWYCH" 

Przyjmuje ogłoszenia do pism, jak równie~ wszelkie 

• • nla re 
do władz 

skarbow7ch, 

5210-1 

" 
BlP" 

wojskow7c h, 
administrac"jn:rch, 

sądow,"ch i 
komunaln7ch 

przepisuje na maszynie szybko i tanio 

e i lniana 40 
Telefony: 20-62, a po godzinach biurowych 2-62 

• 
, 

PROSZEK \II PUDE&.KACH Z SITKIEM 

IZOMOL 7.abezplecz/l otl iedne)l'o z n:<tj!'l'ożDlf'i~Wch niszczy
cieli nltszł' !l, " rt>f"nia - or! MOLI i ioh ZARODKÓW. 

IZOMOL oparty Jest na najoowszych zdobyrzach nanki i 
vj'rótnl!\ sit) lam ort tp~o rOfizaju śrdrlków, że nIe ogranIcza SIę do 
sllme~o t~plenia moll I ich ZlIrodkó tv, 1\111 zabezpiecza tak~e od 081a
dania na prz!:'rlrnlotach w~Clelklegl} rodzalu SZkodliwyoh owadów. 

IZOMOL jest z\lpeln!t> bell woni, nie niszoty l nie brudzi 
I'rzetlm l, t') • . 

IZO;r.IOL rlziękl ,",wym nier1oścl~nionym wł:\snogciom znalazł 
ogrom:te IlltAtosownl1!e w gOlllXldarstwlo rlom'lwem przy kooserwowa
nlu: luter. rlylVanów. wyrobów wetni8nych l t. p. oraf; \V sklarlach 
towarów I rl1hr~ k(\~h mehlt wysdelanych t pluszowyoh. 

IZOMOL jllst do nllbyaia We wS;lystklcb skhldnoh nptecz-
nych j llptcknch j .. I,lttrlnn!J farb 5::oQl-1 

(w pudełRac:h z sitRiexn) 522-2 

jedyny wypróboWcl!ly śro~ek usuwający bezpowrotnie 

pot i niem -łą woń z rąk, nóg i pach 
Laborat. ehem. Farm. "Ap. Kowalski" Warszawa, Miodowa 5. 

KLI 
Tel. 13-57. 10 OGRODOWA 10· Tel. 13-57 

~ołOlnitzo .. fiinRko\ogiuna. II [hirorg\[zOa. 
Dr. med. Szariota EIgerowa II Dr med. Michal Kantor 
Or. Reitler· Kurjańska 
Dr. med. luliusz Baum 

AMBULATORJUM 
Dr. Reltler-Kurjańska - choroby kobiece 1 t - 12 
Dr. med $zarlota Eigerowa • »1 - 2 
Dr. med Juljusz Baum .. ,,5 - 6 

h1lfon.U!c i e od S .. e) do t-e;. 152-5 
~~~~~~mm ____ ~ ____ J 

NIE KUPUJCIE HEBLI Dr. 
zanim odwiedzicie magazyn mój, zaopatrzony w H. Szumacher 
811 WIELKI WYBO MEBLI.J9.J9.J9 Choroby skórne i 
Komplety; sypialń, jadalń i urządzeń kuchennych, i weneryczne. 
a szczeg6lnie przedmioty pojedyńcze: szafy 6-go Sierpnia 1. 

łó:tk&, otomany, lustra i t. d. 288-2 
Ceny konkurencyjnel Ceny konkurencyjnel 
Krzesła wiedeńskie po wyjątkowo tanich cenach. 
Daję również na wypłatę r a t a m i miesięczllemi. 

Godz. przyjęć: co
dziennie od 5-ej 
do 7 i pól po pol. 
\V niedziele i ŚWi!<
hl od J l-ej do l -ej Magaz;yn otwart.,.. cal;,. dzień bez przerwy_ 

289-2 I NASlrLSIl'I Piotrkowska 9, • a;.,!~ (l-sze piętro, f r o n t). 

LECZNICA 
LEKARZY SPECJALISTÓW 

i GABINET DENTYST'lrCZNY 
PlotrJtow8Jta 294. Pr2:7 Gar. R:ynJtu 

Choroby 
wewnętrzu 

Chorolly 
dzl.". 

ellorob, 
oez. 

11 JU-1.5V 
4-B 

3-4 

1.30-3 

10.30-11. 'ó 

Dr. Szykier 

Dr. Eychner J. --
Dr. Polakow 

Dr. Słobodskf 

'Miejski Kmematograf OŚW!3towi 
I Wodny Rynek N! 44_ 

Od dnia 20 do 26 kwietnia b. r. 
Dla xnłodziei;y dozwolone! 

MOJ MAŁYKA~ITAN 
Wielki dramat filmowy w S aktach o
pracowany na tle j;lłośnej powieści amer 
.Capitan January'. Laury E. Richards 
Wroli tytułowej: malutka i milutka Ame: 

rykanka BABY PEGGY •. 

Wizyty na mieście. Inhalatorjum. Rentoenote-I 

I we). Wszelkie analiz~ i zabiegi lekarskie. 
Lecznica czynna codziennie od g.8 rano do godz. 8 W. ~c':'"he-ro-b-y-I--------J .... .:......-----

W niedzielę od g. 8 rano do g. !ł po pol. chlrngitzne H-t Dr. Majbaum 
Początek dla dZieci 1 młOdZIeży o ~.3 i 4.50 
po pol. Ceny miejsc. 1-25, II 20. W-lO gr_ 
Początek dla dorosłych o Sl. 6 30 i 8.30 
wlecz_ Ceny miejSC: 170. 11-60. 111-:')0 gr 
Następny program: •• PRZYGODY 
JOHNSONA W ĄFRYCJt, ... FlIm 

"fi ~ ~;.-.:~~~:.t~~ -Ch:-Q-r.-.. -.-•• '-----J-----....:...---
2.30-4.30 Dr. Weisbrum 

SANATORJUM Dre KOHNSTAHM 
Konigstein Taunus 

(lOGzina drogI od Franl<furttl nad _1\1enem j Wiesbadenu, 

t1I OTWARTE PRZEZ CAL Y ROK. .." 
D/a chorób nerwowych, wewnetr~nych, również dla 

osób potrzebujących wypoczynku_ "Kuracje dyetetycznE'. 
Współczesna psycboterapja Najnowsze urzadzenie lekar
skie. Gabinet rentgenowski. Wspólczesnv IWlliiort. Lekarze 
naczelni i kierownicy sanatorjum . 5226"':2 

Dr. B. Szpinak z Warszawy Dt. H. Friedemann. 

gardła. a011 

... hor •• kór.e 
Iweooryclne 

Cbor. kob. 
l.ka'luJa 

Chor. zębów 
ł J8my u.ł."j 

1-3 

3-4 

9.50-1 .30 

3.',0-6 

Dr. Nl8wia1ski 

Dr. Eychnar W. 

lek. danŁ Gitis 

lek. dant. Wołyńska 
Zęby stuczne, lwrony, mostk i złote itp. 

PORADA 3 ZI:,OTE 
Wizyty na mieście. Zabiel.1i i operacje 
od um~\\y. Wszelkie ~nałizy (krwI, 
moczu l plwocin). Szczepienie ospy. 

jubileu~zowy Wytwórm I\\ETRO. 

letnie mieszkanie 
jest do wynajęcia. Dwa kilometry 
od Koluszek, w parku owocowvm. 
Mleko, jarzyny na miejscu. Wia
domość w bufecie Ił klasy, w Ko
luszkach. 3246-3 

Ogłoszenia drobne 
Po 10 groszy %a vJ}traz. 

Dla poszukniących pracy 
5 groszy za wyraz. Naj· 

mniejsze o$!łoszenie 50 t 

'Hn~a I wJchow. 
~h!;olwent akad. 

liandl. z wieI o
etnlą p rak t Y k ą 
fluczycielską i na 

"crowniczych sta
loWiskach, urzą
dza z dniem 1 mała 
dwumIesięczny 

!mts praktycznej 
'lauld podwóJnej 
ksh;gowości. ra
chun!<owo~ci, ko
respondencji i ma
~7Vnowe$fO pIsania 
Dla zaawansowa
nych Iwrs jedno
mieSięczny, Pierw
~7.e lekcje bez zo
bowiązania tlczą
cych się. Nauka w 
malych stosoW
nych grupach. Dla 
zatrudnionych W 
ciagu dnia kursa 
wieczorowe Pisem 
ne z~łoszenla re
f e!(tantów z po
daniem wielm i wy
ltsztalceniem SUb. 
• Owa rancja". 

ngi('lską kore -
A spondencję, tłu
maczenia załatwia 
nauczyciel an~iel
skleqo, korespon
denejl, hteratury. 
Markowicz, - Ce· 
gielniana 66. 42 3-n 

A
n!lielSI{legO kon
wersacji i litera

tury udziela ruty. 
nowany nauczyciel 
N -Cegielniana J2 
m_ 4, od 3-5 pop. 

287-5-n 

D
yplomowana nau
czycielka udzie

la lekcji francu
Sltiego i an;:liel
sltiego, pojedyńczo 
I w I<ompletach 
Orerty sub .M K.
do .Głosu" 7;!-5 n 
r,Uruntowna nauka 

niemieckiego 

M
eble nabyć. za· 
mienić. odgwie

'1vć tanio i na ra 
t1. wykonanie so 
Iidne. ~warancia 
kilkoletnia. Oka
zja/ umywalnIa z 
IU$trem. b I u r k n. 
Stolarnia, Lubel
ska 6, przy Na
pi6rkowskie~0 . 

299-1-1' 

najlepsze matlzyny 
do szycia sprze

daje na raty. Ro
sen, PIotrkowska 
J\~ 8ą. 5< )./- t -k 

O
kazyjnie do sptze 

danIa powóz (flł 
son wiktorIa) Win 
domość: Aleksan
drowska L. 25. (Do 
zorca wskaże). 

263-~-k 

Powozik, resorka, 
rolwaga i towa 

rówka sprzedam. 
Kifińskiego 5~. 

514-5-k 

Pianino W dObrym 
stanie z powodu 

wyjazdu do sprze
dania. Slekiewicza 
59 m 19 74 l·k 

~przedam tanio dy 
11 wan, otomankę, 
kredens kuchenny 
lotko z materacem 
i szafę. Krncza 4. 
m. 18. 2(l-2-lt 

W
ózek dWukołoWy 
na resorach ma

lo używany sprze
dam. Andrzeja 54, 
cukiernia 565 2-k 

l powodu WyjazdU 
sprzedam meble, 

maszynę do szy · 
cia, rower,gramo 
fon, płyty nowe, 
2 zł. 50 gr. Ploc' 
ka ]I! l m 1. 

~68-1-k 

o r a z uzupełniam 

braki, popraWiam Lokale. mieszkania 
pisownie. Oferty 
pod "Niemka" Jeden lub dwa po
_ 202-1-n \ koje z kuchnią 
\;tudent u ci z l e I a poszukiwane od 
11 matematyki, la- zaraz. Pośrednicy 
dny, tizyki, języ- P?żądani. Zgłosić 
11 ów. Kllińskiego l S;lę: Pańska N2 93, 
N2 96. m. 51 druga : m. 8. 251-2-m 
brama, sub okator, 
l1odz. 7. 509 l-n LOkalu na kursy 

modniarstwa w 

I Udziel~m _l e k_ c j i godz_ 6-8 wiec:z. 
memIecklego k' Of 

l początkującym i poszu Ulę- erty 
I konwersecjl oraz sub. ~Kursy" do 

poozatki trancus- Adm .• Głosu· 
kiego' Kto? Powie 281-1-m 
adm. Glosu. 09-5-n 

W 30 lekCJach, pod 
gwarancja wy 

kluczająca wszel
kie ryzyko, wyu
cza praktycznie na 
samodzielnel<o bu
chaltera bilanslste, 
wszelkiego rodza
ju przedslebiostw, 
b. rzeczoznawca z 
Wyższem Wykształ
ceniem. Nfesamo
dzielnym instruk
cje we WSzelkich 
sprawach bucha!
teryjnych, b1łanso
wych i rewizyj
nych. Informacje: 
lU-l t rano, 'i-8 
wieczór. Piotrkow
ska 185. orie. l p. 

178-9-n 

mazne dla t'ań I 
n Modystek. Wy
uczam w 5-ch lek
cjach prania piór, 
tRrbowania wszy
stkie kolory, robie
nIa fi(oreżu i in
nych fantazj i! Prze
jazd 14 m. 14 ofi
cyna. 214-2-n 

Kopno sprzedai 
Hurtowa sprzedaź 

maszyn do szy
cia. Ceny fabrycz
ne Perla l Pomor
ski. Piotrkowska 
J"i! 69. w podwó
rzu. 74-15-k 

!!JebIe wyprzedaję 
III pozostale na skla 
dzie. stolowy, d'f
bowy, gabinet sko
rą kryty, salonik. 
sypialnia. kuchnia 
lakierowana. Naru
tOłAicza5lDzielna) 

88O-12-k 

POSZUkuję 5 poko~ 
jom mieszlta

nie z wanną i Vly
ltodami, strona po
łudniowa, pierwsze 
lub drugie pIętro, 
Sienkiewicza. Ju
Ijusza, Killńskiego, 
Przejazd . Z~łosić 
się: Banlt Polski. 

249-2-m 

Poszukuję pOkojU 
ladnie umeblo

wanego z niekrę
pującem Wejgciem 
W centrum miasta. 
Oferty do "Głosu· 
sub ... B&nkowiec· 

260-2-m 

Poszukuję lokalu 
sklepowe:;!o z u

rządzeniem lub bez 
możliwie z miesz· 
kaniem. Oferty do 
"Głosu" pod "Hi
polit". 204-2 m 

Pokój umeblowa
ny z całodzIen

nym utrzymaniem 
do wynajęcia. Orla 
Jl:'2 25, Kodecki 
m 25 88-1 m 

Pokój umeblowany 
do wynajęci a dla 

pana lub pani z 
niekrępującem wei 
~ciem W centrum 
miasta. Oferty sub. 
• Wy~odny· 8~-1-m 

Pokój z utrzyma
niem lub bez 

dla mężczyzny do 
wynajęcia_ Prze
jazd 50, m· 7. 

296-j-m 

Lokal na skład luh 
biuro w dobrym 

punkcie do odstą 
pienia. Wiadomo~ć 
Przejazd M 4, m 5, 

98-I-m 

.113 

DonIesienia fOlIn. 
"l{uszerk~ Pipilm
:\ wa przYJmuje za· 
m6wienla pań.
Piotrkowska 132, 
~_ 14. 22-15·J 

rfifopczyka 7 -lilie. 
. się('zne~o nif'ch

szczonego oddam 
na własność. SO!;
nowa f) wiadomość 
li nozorcy. ·n-~-d 

!lurs gotowania 
\ i pieczenia 
rozpocznIe się w 
noniedzIałek dnia 
'27.lV. Informscje: 
Piotrkowska M 50, 
II J 1'. 4-6-ei. 

259-2-d 

{ a n - TennJs Ra
_ kietyreperuje SIę 
Piotrkowska 119. 

287-5 d 

ual arzeł Zapo
II znajcie szczotki 
i pendzle .Oszczęd 
nol1e Lutomierska 
.I\! 54. Ceny kon
lturencvine ~O-l-d 

olecam najśwleż
• sze modele, fa
sonuję, farbuję sło
mę na wszystkie 
kolol'1, a takźe wy. 
uczam 8zyć na ma
szynie kapelusze. 
Przejazd 14. m. 14 
oficyna. TamŻ'e ka
pelusze od 10 zl. 
do spzeAania. 

215-2-d 

Z
naleziono zega
rek. Prawy właś

c�cie� może ode
brać: Nawrot M 5\1 
m.5 266-t 

lani manicure. Ul. 
Główna 41 m. 5. 

5275-2~d 

Interesy hanOIowe 
G

ospodarstwo 10· 
morgowe z za

siewem, ogrodem 
owocowym przy 
lesie, nadające się 
na letnisko w po
bliźu Gostyn:na do 
sprzedania. Wia
domość: Kilińskie
go N2 201, m 4. 

77·2-h 
tprzeaam noWo
Ił czdśnie urządzo
ny, !iwIetnie pro
speru}li\c~ handel 
kolonialno-delika
tesowy wraz z mie
szkaniem W bar
dzo r u c h I i w y ni 
miejSCU Łodzi. O
{erty przyjmuje Sto 
Róż y c k i, Łódż, 
ul. Pańska Hl '55, 
J p. 278--2 h 

Zagubione dokoHL 
'lza Naftali Hersz 

zgubił dowód 
osobisty, wydanY 
w Łodzi. ~5 l-z 
"lacncrowna KOża 
\I zj;lublla dowód 
osobisty wydany 
w Łodzi. l.7 -3-z 

NA WYPŁATĘ 
Manufaktura 
Galanteria 
Jedwab 
Firanki 
Swetry 

Piotrkowska 37 
(W podwórzu) 

21-25 

Samochód 
do sprzedania 4'0 
osobowy W dob
rym stanie "Forda
i maszyna męs~a 
krawiecka. WIa
domośĆ: ul Alek
sandrowska 18, w 
piwiarni. 227-4 

Maszyna 
_do pisania Con· 
tinental, fabrycz
nie nowa, okazyj
nie do sprzedania. 
Główna 58, m. 5, od 
1. t5 do 2.50 i od 
7 -ej wiecz. W !:oO
boty od 4-ej. 55 ·6 

Prlyczepk~ 
od ..; Indj ana· 
lub »Charleja" 
kupiE> Wólczań· 
ska 109, Far~ 

biarnia. 3239-2 

Redaktor i wydawca !<'. arceli Sachs. W drukarni .. Głosu PolskieQ'o· Piotrkowska 86. Redaktor odl)owiedzialnyW~adysta\ll Magalski. -


