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DZIENNIK POLJTVCZN'l SPOŁECZNY i LITERACKi.,
Cena 250•000 mII.
.•

,
. .
d . _w. ~ 000000.
Ogloszenia: I strona i w tekście 150.000m"
Prenumeratamleslęczn.wLo Z.lUan..:7"
za wiersz
Nekrologi
100.000 f i
,.
" . , KraJu .. 6.500.000.
.
milbnełr. Nadesłane po tekście 100.000"
"
" " zagrano ~2.~00.0~0. Reda!tcja i Administracja • jednoszp. Zw;yczajne
80.000 "
Odnoszenie do domu 250.000 m k.mleslęcznle.. L6di PiotrKowsKa Dr. 106. • Strona gazeł7 dzieli się na 10 szpalt ogłoszenio,...ych. 41>4NENP.Glos Polski" lącznie Z Kurjerem Wiecz.II. T 1 f ' • R d-W. ".
19-71. Ogłos~eniazaręc~~nowe izaślubinowe 6.000.000 tnrK
.
"
. .
e e on7.
e IlLAC,,1 nr.
'Ogłoszenia zamIeJscowe obliczane są. o 50 procent
wraz z odnoszenIem 8.300.000 mil. mleslęczn • Adminisłr. 199. Nocn 7 -799• • :: zaś firJllzagranicznych o 100 procent drołel :I
'"
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MOTTO: Jest
oczu

jera!

ślepota gorsza od ślepoty
- ślepota duszy".

Ze złotej serji amerykańskiej Wytwórni "Famous Players Lasky Corporation-Paramount".
eżyserji

najbardziej genjalnego reżysera
świata Cecil'a B. de Mille'a.

..

"

":6~~h~ DorothyDalton 1 Conrad
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R.zecz dziele się w El Passo w HeKa7Ku oraz w Bombaju w Indiach.
4i

!!ES!

UJ
N~ejedJnoikJrolli1lOO

Orkiestra symfoniczna pod, kierunkiem
p. Englendera,
.

Monumentalny dramat w 2-ch
serjach -10 aktów - jednocześnie demonstrowanych
podług słynnej powieści Leonarda Merricks'a "Raj obłą
kanego" (F o o 1s P a r a di s e}

age

Początek przedstawień

7.30 i 9.30 w'ieczorelll\.

o godz.5-ei.
4768--1
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więced, nilŻ wy6{olpalnJiIC sfudll1dl, wjęc
P,OIOO tu wOIIa rl'alrodu, plQlCO refe'rel1JcLUJI11! JedJna ~ d!r'uga Slbrona zaira.
Ż'oll1Je tą s,amą tl!ltlctilmą kO'lllWIl1ISlYoZlllo.. faslzYSltows.ką wf;a'ją, że "mad
tpaJralcy~y, Sltrunl()lW1iJąlCY P'QIzostta'lość dą sJi'fę. alby ZI!11IUISIiIĆ nalród clio w:cWOI.iJny by1ł rOIZISIt!r1zY'&1t1nęty. A jed- rUlIlia". NavltIra,IiJ11,e żydle samo
nalk i tanu wmri1o'Sek slolCjad--demolkra plrzlelk,o!l1a olbite sifJr·()ttJ'Y, że to .ic~f
tów, zalPe'\V1J:1ri1ająJcy be:zbOlllelSille tej: Il l iemo,ź.llfw'e, alle z,a Le ))oItIąd<o\':e
&płfaWY TfO\ZIW ią'zandte, nd1e z,yskaq 'Ieij(,cj'e o Jjj1ereallllloocu' i <:lzkodIN\'vcdlObrego przyjęcia.
Śc.L talkJiie11d1eol!l{)lgji htdlzlkość za,phI w N;.emooooh i we P'r:runlCjli w ci 11Io'\vem1, cie'rpIi1el!1ii,al!11li i tJ'Olwe:l1T
myś'I ws'h."al.z.ań p. MU1$1S!ollffIJl1ilc(go polwzatienmemi klf1zyw·dlaI!111·.
wiedlznrul'O s'OoiJe: ~IU chodlzli o _nś
..
St. Gr.

do lIlulCJZiegO nie jest zdlrutJl1la, może lIlarodlU. niennnledk:iet&'O wYIl)adł im'aT~OOI ńest oredlo łromumlSitlów f()' itJyl1lko WJProW. ahaos, zaanliJac;tz.amQe i aze:j, to w lkatżdJym ImtIDe micll.by's.k.oclh . nJirrvł!.· .\0. 011:
tern t ' moremmnlCll1lile syfualCJji. JaIk rozpę- śmy 'W'Sz.Y'S'CY p.nreŚ'WiJadlaZelI1d'e, że
&yJ .
rl l!;"',y .s~
II Z
.we d!zIl, ~ 1)0 .z.ebtrnmue wszys1lko bę- de b Tnt", r".A... aby zaJPQbiledJz no-

Wyjaśnienie.

dobra IIll2Jl'Iodlu.

t11ÓWnĆ o pira!sdle n~CJj1oIllJall!jlStyICiZ<nej,
'która ItlrutJnząsa się nad tą !pIt'lOiJ)'OIZYcją. A prnrusa iiramcuslka? Któż, jeże
łi l!1ile P!r'allllCJja, ieslt bamdlvileJj zaJill1.tcIl'e'SIOlWlal!1y, alby W1l"e5zlCIile SlPÓlr re-

•

już wiąc klrótIko, aby mieć rarCłię,
soc.jaffiiis't'om n 1e'111li1€Ci1dilm. llSiOOtiln e,
lIW!aJgę, że iP'Omn.ędlzty 1ldle 1OOlOgńą p. ba mijeć ~ę.
czy mo.żu1a !ZII1aJl:eić łepsz.e W'yjś;~ie
MussdlfinQfego, faG<JtycmeglO dykta,..
Rcleremdlt.mn t. j. P'O'W~ g1lo
;'~I;'WRJ!1ej syiuooji~ jak 000:)bora Wloch pOO ilhrmą m'SZY1Zll111l. SlOWMae 1nldowe }esu dOOie W1tIooy, wi\eJdt 'W1YIr..tmą wdtęlkwo'§ci oolego.
a ~ą. dtylkJtarorów oheatej R~ G<1iredJy ma slię zdleoyd\aWlaJĆ kwestia rnrurodlU l!1ijle:!11lie>Cikdlego? Je'~ea'll naród
sjj pod Dilt'lI11ą klOmull1JiIzImu., ZIaIC.bo-- WlYfkopatnia w tej IiUb itnlIletl wsru srru' tel!1 tpOW!ile, że chce wreszcile p6j~ć
dlzą wie'lIktie podOOilelńst:wa. Jest tl() <!nq, aJle ndlC WJi~cej!
!Za iJX)ISibullaltam1iJ rnJP(ltI'łtIu il1Zec:wI
I
tetrn hrurd!zd1C:i OOielr1zaJjąJCJe, że oaila si WdidJztim;y, że !Zi'bliIe 2m OŚĆ PlOOl1nę- ZIIlIatWOÓW, alby W1zaJrl1!llaJn re to u:zyla ip. MIIrs&ltlłilnli~, j1eglO dlo~dle do d~ slru10wlisIkJiem ZlaJSadlJ1JilC'zem i). SktaJć pra'W'dlzf.!\\ooty pdkój w 1:wrop'e
wqlad!z.y ;polegla lIla umilejeme:m ZOl'- MusOOIlilIlri,'eglO, a Lef1iilIla i jeglO ł1a- 110 plnzeciei zamilast lk1itIJklu lron~eren
gaJl1'UrowandlU sił spolecmyoh p;r.ze.- stwców je5lt caJn<:orwu'JtJa; ala'WC: w Qji więlkSl2yclJ i mndejszydh, i'ajcńJwto idoolog~ IIroml\lJt1JilSrlJyloznej. P. szyderczym SlPOsobłie łłttmowania lI1Jycih ~ j<l!Walycl1 ,pr.z.yIl11'~I€)I".zy, zhroMussollilIlw ~ ,.czarne koSlZlUlle" miieJd Slprawy są tel()I'1je te Mi 'vl1'iIaJCIZO do jeńJ ndte'1lstaJnlIlej &ZaJl1pa1l1JiItly, bęciJzie
być am 'byW8'zą ikomwnri1$ltyczlnej tezy .sieb~ pod'Obne. Le1!181tl1, dOwOOlząc mog~a caJł'a BUlropcl. J)1f'zYSitą'P,Lć do
a oto ten'aIz. łączą się w synrflezie lkooiecmoścli OOZIpędlrenilla I\ronsty- 1lJl'1Z.ąIdJzelllliti. ~ ~r.i: OllaJS tpo/klO'ju, a
J)l17.ewagfit s<iJly nad pmwem w imię tIlrunrty d~odIzri~, Źle illl'Slt'y1tlUqja ta IQ/ie na wes wOIjn!y. Gdiy1by gtlo!)
zwracano

_ _ _ _ _ _m::::DIIE_ _iB:!ilmm:.m:!!E!'_ _ _ _ _ _ _ ~

w związku z wzmianką w,Jednem z pism mIejscowych o zajścin w naszej fa bryce, wyjaśniamy 00 n8st~pule:
Nieprllwdą jest jakoby ~afśoie o którem mowl\ mlnło miejsce w ubiedll
sobotę i zostało wywołane przez Brncl Przy~órslricb, prllwtlą ieet natomlllst, ~e
I\.wantura ta odbyła 8lę w poło"ie marca r. b. i sprowokowana została przez
LeweDsona.
"iieprl\wda ff'st, te Abrnm Przygordki wziął od Lewensona weksel w ce lu
g.tycz!ni.lU 1918 T. Z1.g\!'om~eltlnle ~·)(tl. l
. 1
' . po!!
ł&ZIOZe domi1ośIejSiZaJ, że hrurolZo pl). lurllnill Blę do ,!lIblnetn po plf'nil\dze. w rzecz.vw!sbśol weksel został wręczony
Styltuocyitl1le og11lUI1ilczydnl pro. WO wy- wazy Y S1ę osy U'S'UroIi.l wewlł1ębrz "ecIk!
~t
tf! ł przeli L!'wenBona Moiżeszowi Przy~órskie~ 1 ~. cel.u iuterwencil u ż.vranta na
\..ń_~._'
hi
·~.~n"
IIlletgl() i w~iaJdlZY il11lSltly1bucja ta była,melITIU
U J)If I yozna
sptO .{a a wek~lu Abrama Arona L~cl:yckiego w kwestJl mszczenia przez niego sumy
lJ'UI[VL.-t; i wtworzy'
S/o\VttOl".lI\.!1 s y - , '
się ru U siebie w k1radru i poza je,gO wekslowej.
stem II"ządłzOOlia, W kJtór'ym n~leWą·t- dnan ZlbYlteoma··iCaJm·
ikieotl . ik
,list -_
Nlepra.wdą fest, jakoby jeden z Przyg6rskich we?-\~ał ro}>otnik6w fnbryez.
l'
• •
A.....
J13Jk~d1ytby d/la ilrOltllili IIllilOOmtall de- gn-am.!
~ Z
0Ig,ą 0Itl1iU.II1 ~ nyoh, by 81ł~ ul:1unęli Le'Wensona 1 poHc/anta, w rzeczywIstośCI, na. skutek swan
1>11twa mnJilejtslvość ;rrz.ąWI..I.' wSlZyst. OZI1JO-faJs:Zys1lowSką.
tury, wszczętej nrzez Lewensona i le9,"o kamratów nadble~ło 4 pracowni J{ÓW
kliem data idlCaJllt1ego 'Pl'ZyslZk,go do- d!noc:ześ!l1\Jte Z d'OllrtOirslką dlysertJaoJą
admłnl~tr80ft fabryo?'oe), kt6rzy żadnych agresywnych kroków w 9tosunku do
.rJ,~··
'P.
MuSSO«ijrld~ego SIOCjał-demod.m-acja
PiNl.k.i'Iy1CIZr}OOĆ J)ifOljX)l'LYC'p piOIle~ przedstawlolela wład! nie pr~edslęwzlęll
bra Cia!r~Il
• '.~n_ ~......ł~~J"
•
ńft.
d
' .
. I • ń.A A .....~ .. '
Nlepr"wd~ fest wreszcie, źe A bram Przygórskt siłą wyrwał słuchawkę
illllemnlOW\l(1 \n:>~'lJ:Y1Jta WlIlttos~ O O - lIla tern, ze eJltmJIIlIU,Je VI.ł ~Y1ZJI no telefoniczną postAruukow"emo.
P. Ml!.lsSl{)llłiJn~ cdrowtilClie pr,zyIC'hy dJruruilU SIJ).l"a!wy T1efI)aJI'acjli na dlecy~ję wy Pal1"lamteG1,t Rzeszy, w k.tórym
w oelo "Ylasnleoll\ podajemy ponlte1 przyoi!yny tej sprawy: Kupiliśmy
"'.
:
' .
'
A ' : '
' .
• • • .
n wspomnianego wytej Abrama Arona Łęci!ycklego (Ptotrkowska lO!) przędzę
4:lil stę do tego śWla1'0iP0tg11ądJu. Wy.. if~erendlum. KwestJ·a ta strun'OWIlo- r111le majdJz,11C SIlę
me.vbędlnSc'h i , ako pokryole wręrzyllśmy mu dwIe traUy po 7aOdol..
nilka to z ca~ą oClZY'wiiSltJośaią Z jegO środlelk cal,ej OO\VlOjeI1I!1ej S'}'1tu.a'-li dwóch brvoc.'ilcih g.tooów dffia. zaakPODlewa! przęd!) nie otnym8Uśmy mimo kilkakrotnych napomnien. za'.
.
. d
".
. : .
~"d8lt oni z"rotu tratt. leoz Łęozyokl nie uczynił zadość temu słURznemu żą\Vy!Zlnlamn~ \k"lÓre OgtlOlSll~ w. dly'ser- muę lZynI3Jl"OldIQlWe~, rO\ZSliJrz~ęc.e cepVowru1lila ntJporI11U reOOZOlZlllaw- dantu naszemu zapewntałllc nas, ił sam tratty jako bezwalotowe wykup!. W
tłaqjl na tylt1ut di()/kltlora praw p. t. jtej 'P'QfruSIZJy z maJl'TweglO P'U' iktu 00w. Na to jedJnak nilk1t IIldte Z'WIrlliC'a Istoole Jednak posiadacz tratt, Leweo8on, zdądał Ich u\szc~entl\ od nas, c?~rny
· d M· .~1-: . i~
"W
-.A.ł
~.f,..t
A~ń
.
•
C ł
~ń_:,~~1,'
uozyoUt, ze względu na pod pl! nallze" szanowanej w świeCIe kupleokim fIrmy.
WSllV I{)JI'IaCę 1Il1M''U'UvW \J1l.4 'DOw~ze- uwagq,.
a- a ptt'a'Sla Ilbt:lllllllC'l.lACl,
nnle
Jednakie, gdy przedstawiono nam drugą trattę na 150 dol. do zapla ty,
, ,PIreIUd']Ja O 3JC'UIJlli;,!.V,er 'lego •
tej naiUlk:ow,etj rOIZIpiI'arwue na temM clm'llej o{jbudowy Ś'Wtiatta. JerieJl!i mo wyląJczada.c orgmów obe'OOJeO kro- u"dająo, U przynajmnIeJ ta tratła winna być zapłacona przez Lęezyokle~o.
~
t ńa.....ń·rt
II . . . , .
'A' I
.
t'
k 1.:u,.,.
A.~
• n........t.+....:
~ ..... ~
z"r6oiligmy sIę do niego, przyczem wIedział on, U ekwiwalentu za oble tratty
Y'l1l1lego r<1ll\.·lIQ) U "I p11'lI!1C.ipe p. 2'Jua CLynQI\,; WlIeł,le ZalfZ'l1' OW mar - JUA.;.)l, !1ZątUlU'we~, 'MU11i1 SiUUl na <:>Il.IalU<r nte otrzymallimy. Mimo to, nłe ohoąe anł ohwlll ezekać na rezoltat starań
M1lSiSIOIl-ilIlu pi'SlZe, że ruJJr6d nie może SliSlt01lU n~lennd'ookim, a pnzedewSlzy- wfIsIkru WYllronooda tralkrtaJtJu wersał Łęozyelclego, Le"enson wllczl\ł awanturę. We~"l\ł on również posterunkowego,
b"ć S'U'"
.
d
' ń' ~hl ·.n.~
t· " ."'h
1...
• k
Al,'
~
••
~....... "''''Ilu choć "Iolen był" za1śolu tem1edynłe on.
J
...erer:\lnty1Il1J, re W
1()If111IOl)ItY'__ Si,/n.'lemen, Zie li",.
S/ua.110\VIl'S >O W ,:,IJ\.!:eg'O II PIf!Z}'1Jęcla W ...,ylU "'"
Z po"y:tsze~o wynika, U zapłao\lłsmy dwie traUy po 750 dol., za które
rnomeOlltruClh nilgdy i nilkt s1,e O wOIlę 1914 T. W ZIl1aClZTI'}'!l11 ~t<OtPnlilU PlI"ZY- wsIk.ruzaJ1 I1"rupm'bu rzecrort()a~w, równowartośoi nie olnymallśmy.
ł'Ud~l n\Je wta że trzelba za'W'Sl~e ~.7.VIł11Itl() się dlO wybuchu klrw3'wej 1Irotn~lZulje na tema1 wniosku soctfalZgodność po"yiszyoh okolicluoścl z rzeczywistością sb,ierdzlć może cały
,
..
I
,
szereg i.tadków.
być g'<)Ibowym, aby SliJą slklo,nić na rzetZli P'Owszelc11J!1ej, to too Wln'i03ek demd(jra,~'Ów, tJralktJnje glO jajko dltle
•
ród dl() te'j lub inltl1ej wńlG\Jry, że, mó w znalC:wym SltOIPll1lUu ZlWll'taJCa honJodciJultliJ, l1'iclJowa.ż!I1Y. Cóż dJoJpiero (7'11-1

KlryUąl,

~dtllile!j

bez'WlZl21lędnie.

"
. '.
,Y-v QIUI'y,
•
OOtrrucaJ.i<\C mr:zonJkfi dennolkJrćllt'yl~~ drzdle pr.zy:naijmnliletJ Jaooe. Gdyby W1Y1!11 kaJttaJstrofom w BuI'QPlle.
"
.' szlo O COŚ w rod!z.aju wylkopa.:1'ia
"e" o ~eti wdIi !1IaJI'odJu. stJud .~, L .
b"
··.t
Aille córż? łIru:rn/aJtlriJtaJrll1a propozyW 'roli be' zalSadiy rot pę.dzd~· on'
IIltt
OOąll1 pe'W1l1l() y poIZIWOll,III \ .
.·ń:1:'.-....(_.·· ~~,,:,~1. t
.
!
~ J
li
'1. j W Żyć lktom!S/t'yltuanClie
alIe, liteważ cua SOqi:ll1~lVW nllei!nl:e~ll\Al 'em Je

BraCia Przygórscy.
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POLSKI - 192'.ł.
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Skutki "pouczania".

Niepowołani obrońcy

•..RobotJnlilk" 'PilSZe :
OstalILi "NaJl)l"ZÓcf'

!Z d!nła

U!gi kolejowe dla' podrÓŻUjących grupamJ

12 ma

Zastrzeiona minimalna

iloś~

os6b I

odległoś~

.

Nota ,.niemiecka
w sprawie uroJ-o. dIrun'
ja Plr'z~ ~V'ją,tJkń z ~enlR
kilometr6w.
•
eIgIO
sędlZlIlOIItl
1lI'Zy~glł1'm
nel_ - ' Słuszna odprawa.
przez jJu1rewodll1uic:zaoeg() tnrłmnaWARSZAW'A. 13 mat)a. (Part,)-- , mog'ą [korzystać z uI!g w d'I"oo'Ze
.
. .
lu. SędlVi~igO PaiWl1:ilka, rodoz<llS {)- Mi.n~łSteT1Sltwo 1roIer ŻlełlarmydI. u- (PB'wotneli taJryfa pru.w~cbuje
":'ARSZAyvĄ, 13 maJa. (Pa.t)·1 n'~ Jalk oClh:ronę wS'Zle~h osób. za: s!fJalt!nóe1j kraJk()!WsIk1lel.i roZ<praIW'Y iUlatfąre 'PO'fmzebe udtosI~dlOOłita stosowanie •
podiWÓitej WY's.ol

D~la ~5 'kwIetnIa r. b.. poseł me-l' mles:z~k~~Yd1 na ClreJt1\Ie .Rz1JII'leJ
mleckI
w Warsz.awle
wreczvł
na Iclt ,1-,pr'~'I:
zy
. "
d R
d ' polsl
l·kl,ea,~,be:z wZigllędiLl
. d
lmlenrem rza u
zeszv rza O~I lJIa,leZ'llOSC. za. Je, '00 Z'el SlWYO~1 g't~
po!skqemu notę stowną. w kto- wnylCh oVow!JązJków. W mySi) teJ
rej zwraca uwairę na nieookoia~ ~alSla!d'Y. ws~elllm ochr~:l'11.a praw'na
cv. zdall'iem rzadu niemiecki,ego. JeSlt za:p.~w~' IOO,,!- rówmez i obywa
I:;tan rzeczv na Górnvm Ślasku.. tClIOi]1) ruI'enn.'l lelakl~ a ~ład~ kom
Nota
niemi'ecka
z.astrze~ PCluool?n.e me zan!:edlbulą kaooi()lfawor awdzie, że rzad R~eszv nil" Zi?'WeJ .lil1'ter.w'enC;ll W wY'p.adIk3~h.
ma zamiaru mieszać sję do kloedv Je'Z.j)!II('..cz~n'Sltwo WISopomma-

j)J'ZieoOitwlko !ko!11'un;i!sloom.
prUjaJWJÓłW g".rtlIP'Owvoh. bądź to
Ot'.
roM
~.
~
.
A
:
'
w oollalCh trtelłigu!]II1',y..........
~"""" l!ub l!rułl'tJwral. oz za U.:>L",'Py I.IOgv IPOmCZIen,a
N
Ód"
srV ,t slk if1i,sarow
,n'YidłJ. OOwIita!t()\VY'Oh, SJ)OrItJoiWych
.. ~ . ~(J a. 00
MY· ILub k1r.rujlolz.nruwc:zydt W1OIrowa~
OilebW1i Je&resmy h~. co ~o w iYC1l1e duła l mała f. b. SJ)et~ ~YWtf1()1tow~ z,ruwu.lera~1() 00- cialną tame ulgową. ~ w
tlrC'WI11.1e Pi:.rewodJniiICz~g~ .t tryb!t- tyoh W'VJpruclikacll wl}"dade obnd:Ż!kt
'11a1!IIl. ze az UlI~~ro s/kJreslool!lU wzez podroży kol'C'iO'\V'e'i.
otowdk prolkwralbora?
W mYŚlI ten t:aJryfyt, tlICZeISłIndcv

sora~ wewnętrzn,:ch . paóst~iI ~yO~ '~JYwa1eh mog1tobv być za· Żaram"k.-

lIrościi w dlrOOlzle OO'Wtt'ofJDej, Ptt";:y
~źdIzJile
z --~tu
Zlbome'6'V
mn G:l,a... y-,v
VUlIIn'
wet
do !l"ÓŻ!nY1cl1 SJtacji, 'l14e grupamł, łYy«eby :iOO1tltad<: Dlość ()Ig'611f1a Wy
)e~h stmlowiła OOU3'lrnnJJej 30 0IS1Ób. a odJlegąo.§ć ip!"Zejarrou 'WiY11OO1tła oonadmlt1'iIej 30 kitlo

metJrów.
W celu 'lJrl.~anlfa

'*

kom"fu:piell~'Ymek, IZIialzdlów. wYCieczek ,t y. ur:ząd!za1~ lP~ffd. wYi t. p., 'P'łacą za ~ .l!MYf~ o- oi~~ zjarzdv i t. p.• . lJI()'W:ilnny
sobową o ldasę !I1!Drel. t. J. zalIllIast z;W1fÓCiIĆ się przynaJnmłeł
na 7
ikllasy III - IV. ZIalfllIiaISt kI. II - dni przedtem J»śmłemrie do c1yrek
Hi i t. d. Większe JUUPY złożone z ci kolejoweJ. w której obrębie lekilkuset osób. m~a otrzymać u· ty stacja rozpoczecla POdrc\ty
myśfne oocłasd. w którvcb ))łacą 'WIZg1Iędnfe słaIcJa. f)!l'1Z:Y której odb~letv ul~owe. cooainmiei wsza- będzdte silę dlaIny z:ialzd ~~..P.
"
kze 500 biletów k1asv IV za po.. W zgqosrremooh IOOWiittllet1 byc
clą$l. JaJkIQ. warunek. kon etCZ't1V ~3!Z8.IIt'Y cel 1lOdłróży. dartla. zadl() u'Z'Y'Slkanl!la wL'R'. postawiono m!- ~ P!l'1re.la:zdu. ddk1ład!na
nima1na ilość osób 30 oraz mlnl- 1,lość J)Ol(l!r'óżIrlydI. Na .,i()IdSbar?J!~e
maina odte1rłość kłlometrów 30: orz~~ z,gtOSlZeda dJweok~Ja
W tych w'YlOOdbd1 ~v nozen lrotlemva usballa ~we wa'·et ' eOC z.;.a;rolÓW
.' rtmł1dl
·aJZdtu W 1m sposób
cy,./I?l ~.
. ~~le- t : . . Tcwdla!cth ~~w
c:z.~ f :n.d\o,p. nru;"'"t?0~a Sl~;::;.~!.,<>~ ....~et...l'" ~~a ,..n.... "'...,VU!'I1.;.,.v".:. aę

nagrodzony

po!sk leirO orzvzn"ue. ze WOJe- ... wzooe.
l;
li»
•
woda ~1 ;ki dokłada wszel'kich Mini.sterstwn soraw zagral1irez- WARSZAWA. (Te!ef. od własn.
starano aby zapobiec orzekro·cze · nych wi'<izi sie zn.i ew ol on e do iIooIresp.) S~d 1ron!kJuTSlOwV toWdv.iom i staĆ na gruncie sprawied'Ji stwierdzenia. że wsuonmiana no- Jt'zY'9Vwa lirtJernJt6w i dlZoilOOlI1d'kanv
wo'śCi wobec osób narodowośCI ta nie oodaje żadnych konkret- w Wl(\Jrsva'W'ile 1JI()ISIb.lt1Qwmt ipIl"ZVniemieckiej. niemni'ej wsza,kże u nvch wV1>adk.• któreby m~łv SilO '7mać iI1a"gpodę . inn,ien:iJa Onz.eszkoważa. ź.e zarz~dzenia wojewody wodować ze strony władz 001- "\''C'j za n~twvbiltJndlejsm dlz.1eło l.ilte
nie wSledzie sa śc'iśle wvkonv skich soecj.zaTZądzenia lub wszczę lI'adkitej Pol'sIki f. 1922 i 1923 par.1U
wane. co j'est Dowodem. iż życie cle dochodzeń badi administracvJ Sted'runOW[ Ż~ilemu za klsi:\Żwielu osób narodOWiOGci niemie<.~ nych. badż sado:wvcb.
ikę pod tytt. "Wij_ od morm".
kei bv'to w ostatnich czasach w C ' t
I ~J,. l b
b
.
,
.
o· s,~ vczv ce OWlR\Cl u sn.o KONFERENCJA W SPRA WlE
tl e eZPleczenstwlę.
sobu wvko-nvwand.a zarzadozeń
.
DaleJ nota z\vraca się 'Przeciw wvdCł'nvcb przez wt.3lwe woie~ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH.
rezolucji, oowziefej dnia 4 kwiet, wooZl1dle 00 G. SI'ąlSlku jak row- lnfvrmuia nas że na POSiedzen a'
"
1 k·
. .
~..:_n,
. '
...'.
'gTUJpy ł'
m'I~Jsca
pnlC'1." .. " ,y" , ,,;~. """'1-' IlrJlvv VV'Ulj~
ZiWUQlva lU ""
. l ~l zez seJm ~ s 1, • a ~zvw~ 1Il':elZ SItam'lJlw,~a. zajęOOgo ptr'taz me komatetu rzeczoznruwc6w 0- wvdOOZle'k i ~dlów Zljeżxi~ą się 00 rni'nuiSltlefrstwa k()lh: ~a:ztt1'Y1Ch .
.1a~eJ ~zad OO!SkI d.o zaJeCla odDa' rzad .00 Jś'ki. t? z-c!an-iem • rzadu prac.c;wu}acelrO mate;r~a:r d1~ !lre- DOied:yńc;zlo, ws1rutek ozeg'O me
wledn'lel!'o stanowISka wobe~ wv po1'skle1{O - dziedzlDa ta me mo- g-ulov:allla sprawY mmerszoscl na
-0.----- .....padk6.w na. ~Iąsk? Opo!~hm I że być Drzedmiotem dtvsłrusłi na rod-owyclt, które odbedzie sie w
~vraza .nadZleJe. z~ rz~d poJs,kl terenie ootitvcznvm
Ipiatek. nzadzaoro.sil olkoto 4() n<>~l
n~e stame na ZrunCIe -tel rez·olu·
M:.nisterstwo soraw za2Tani~ słów·
C1IOd b
.
. n~'ch n.ie może wobec ' te~o nie
y v prze~stawl!ony w nor.'e wvra.:zi'Ć z-d-zi wienie. i'Ż rząd me- POLSKA W HOŁDZIE KARD.
ąs
stan rzecz.v lT!lal trwac nadal.
miecki uznaj za właściwe zwró-I
MERCIER.
• •
rzad nler~ec~1 J)~i rzad llol.;kJ c Ć sie za oośrednictwem swe$!O , BRUKS'.ELA. 13 mada. (Palt.) _ .
• Orzeczenie sądu rozJemczego.
~:aJ)Ob ezeme groznemu 7łO że.- posta w Warszawie do rzadu 001- W obeouośd 'P2I1"Y kifóleWSlkiej. WARSZAWA. 13 maja. (Pat). Protestu ze stroov ~a1!tzacJ\
DOŚć :-e ła~:- i:kłdułeb s e ~ut- sk:\:,g'o., or<>~zac ro o wvdanł·e za- ,oz1łOll!k6w rzadlU..d'YpdOO1aJC~ i pa'r On,a 12 b. m. odbyło sie w Ka- rohotniczvch dotychczas nie
Rz~zrr: Oó'
ł V e e lI'Ząd0en ~1Iez.będJn'VlClh dJo .po-- l~en.:iU ()Idtvlia ~~ ~cwm] w Ma towica.ch oosiedzende sadu roz- zgłoszono. Wobec tego. aczkołW
'1 na
. mym a s dU• •
~'strzvman'Ia telro. co - zdamem linets 'l1lI"OOZY~')otŚc JUhl,J.e~ llSlZJ01Wla ks. ie.mcze2'O w ~prawie relruladi za- wiek
e
'
;
'
e
c,la:
zl
l?rz~lIWnYtm.
r,zą,
!Uerzadu
nJi.em:eckiego stanowJ nie- O<atrld'Yl!1łll.l!,a Mercitetr. DClllegiaJcja pol r.nhl<'6w robotniczych droga no- kosztem znacznej oflanr zestro1111~, . !\II b ed ZIe Silę C:ZI\l' zm'l1'WOlJ1vm
t
'b ...1~ I d ,.
. . !k ~,}. t ?n'b'Q ro . w'SlM'I1riafv
'
.......&
""tło U'czYlnjlenna rządnI j)'olslki'egIQ od, lts. an~ą. 2'rQlZ e Ula u nOSCl me- &: a O1IQiZV a .fU ' ~ I\\'lj
>""
I
wej umowy zbi()fowei. w celu BY robotntków zaźe2ttal1o gIVLBa
p<)wi,e-dz!i'aJ!n'Yl111 za wszellkie S<?:Iko-ln':eckl.el na? Ś~asku: . .
. fadlres " ~oł~IOW'llolICZ'Y•. ~em rozsadz-enia sporu. oo~stałeJro alternatvwe znaCZlł1e1 ZWyżki cedv na życilU [miiel!1.llu OIbywa!t?.lJi Stwlerd'zalac. ze aM mJen ie. ana 1~~~lben:I~_.W~G~:~1~~ooa
na tle re~wlacj; ołac piOm~edzv or tly w~Ja. która moołaby młeć
łl!iemn'eclkilCb.
' o s o b v obvwatelstwa niemiecki~- t :moy'shu l 115łI\.u'P VUl eW~'I\Il'. ~o. !!ani7.adami rooomiczemi .a nrzefatalne IYclSteostwa
Na notę ,t~ ;1'I7"d ooIslki oAt...owi~ ~.(}. korzystalac naTówni z innvmi liI1Y ,aJ.d,~:s ,~OIZV'l l)rKe:.:;s :Ulmd,e71m m v s l e m d l a o~óLnej $!osoodarki panstwa
:..1_, t d ....,...
. UJjJ'
b k·
.
. k' t d . um leję UlI'OSlCl lJITIOIf. dlLllll11!Jlef1Z M")'
.ł._.
k·
.. k b
UL-lat ma 13 b. m. 'I1a,sotepuJącą no. o c0d"ralo'Wc8 ma, 7. O!)R!te' Ir~t.a z. I \ rnw'Ski Karrdvmt1t M-eTCiler dzieku- Sad wydał wvr". ooidwvL3~- w o resle SanaCJI s ar u. uzasatą Slłowną:
urzĘ' uW na ereme
zo Itel n,e .. dl l~ .. odiklr '1:iIl'
. facv or0n02vcłe cennikorwe Drze- dnioną jest
,
.. W odpOWrilOOzf iI1a nOltę s1,(}v- p?r.doslv żadnego uszcze~bku. mi ,~ą'C " CI g'f~~,~' l?
ze o;~~ mvsłowców o 21 J)I"OCent. W re- nadzieja. że OTZe7. P'O'dnłesienłe
1l1!l pQlS~a R~e~'Y z dnrla 25 kwil"t- tn~tcrstwo S'praw.,zagramcz~vch I,~~~:i,a i ~n,J~ alk~lUnm{a_ ntłtacie oznacza to o.1młżen-i'" do- Inten<;vwnoki oroou.kcii z~tanie
ma ~. b. mqlnllst~o SipTWW za· ~Ia zaszcz~t proSI c n ~da.llle t:~ IcvU
IllV'cJh. wzięła talk l'iICmlY udział tycf1czasowvch zarOOf{ów o U wJ'rów na!nv matenalnv ubytek~a'l1llcznvrCih ma Z1d' ~Zyt z.aikomu sc: Dowvzszel do w,I~'do.m0s~1 w obchodJz.ile.
Deleirooia poil:'Jka nroc.
Jaki DOnieśli robotr1icv.
mlkO'wać.oo następl.ue:
. s'\~e~o rzadu. Rzad oolski rue WI- ! W'l1atz z przedJsta;wilOiiedanrid ikol'Ortji
,.
O .Z~:l111e z zaJSaJ~,ami ~(oostV'tIIl'?J: d~.. zadnvd konkret~vch .oowo- : ,po'~ISfl{iJej w Belltwjli. dllllia 16 b. m. bę
:J)o)isloeJ gwa,r~1.U'Jace'llJ1. wOlllt1()~c do.~ dn wprowa :.'Z~n~a zmtla,n W! dJzi,e z fe1a pr:zez ·karoYlt1a~a na·
1lr
"
Iz. obyW'a, t eil~ą 1 wfl3Sino~cl Plrvwat- j śclsle ooora:-vnem l le~alnem sta- l S!J)ec~,J a'llldJencji w obecności
nrytYnę
ttynł
neJ. UiWa.z,a -rząd. polisIkI zrap·ewme- iI1ow i'sku, zaJmowanem Drzez wta 'wSila 'IJC()Il'Slkie.,.!T() w BrtuarStełi
me wrządJm ~ublJ,ire.z,nego lalT6w- dze górnoślaski,e.
' .
,
miesiące
WIęZienia.
'

Um'owa Zb-torowa w przemY3 e
g'ornos'} k·Im.
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Red.

PRZED ~;r~~i~t.JA EMIsprawy na wokandzie sądu okręgowego.
Stpi"
1.r
PARYŻ, 13 lllaIia. (Pat) Dz;ś
czynski i Borski skazani za nieposzanowanie władzy.
notę SOWIeCną.
na Quaq d'Orsay odJbyJa sne koo- WARSZAWA. (Tel. od własn.! Sad okresrowy skarmł red. StolDow,iaduJemv sie. że treśĆ Od-I tuia sie sowietv. mÓwi o tern. że feren~j3 , w ~~óre'i \\~ię11d ud~:.~~e k o r e s p . ) .
c~vfu;kie20 na 3 mfes~ce wiezie'powioozi rzadu l)Q,lskieiro na no- snrawv narodowośoiowe . wv- leg.3JC1 ~'raJI.1lCll,l. ATI\glIJlI, lQi111 J. ~ W d'llilu wozora,łszvm. w war- Dla za nieooszantolwaltne władzv.
tP. sowiecka i niemiecka w sora- 7.naniowe zarówno w Pols~e. iak B1r,aI~YII:~ i M!tentY'llV. D~~l", .:~ szawslk.im sadzie okreJrowvm roz
• • •
w~e mnieiszoś·ci naro?owy'c,h w i w Rosii ure,~uhtie ich we- u:~alJ!l~:ra~1O .~~~~ 1~~~e:J~ !OOtrvW.~U10
S1)1'aw r~kltora . Rów~; eż ~'a wcroraijlszem poPolsce. ustal?na bedzle ~. sr9de wnetrz~e. ustawooawSltwo.
'CJ'be:J,eo ',a,t f~tCu.sn{,i pmz,ed.smaiW'rr l t~W?~llllk~ .• Gł?łS 'P!a~Jy 03l1~ siedzen'u sa'Q okre{!owv rozoatry
1,a oosledzemu radv mmlstrow.
Pomllalac nl,esłuszność
'53- ' o
g: . k'
kt' uzvsk r
olcJocba StDlczvnskiego. o,skar wat 8 ~pT'a w redaktDlra .. Roootmooczem nastaoi oDublikowanip. , mvch za·rzutÓw. zawartvch w no ~~\.o!,e.g w;: ,?"",·,W ~~ t ~ I ż?nelro z calel!'o szerelru ar'tv~u- 'kac. D. BOlrSlkie20 i ska?'~ł 2:0 ID 3
tvch not iak również j odoo- d 'e. zwrócić należy uwa.g-e. t~ 00 t:~~ą ~za'11~'~~iI1ila'I1!lIllWeI!'e~iI1OŚ-' łow kc:deksu ~~M'irO z~:ie- miesiace wiezieuia. również za .
w.ied'Ź rządu oolskiesro.
lwołvwanie sie na art. 7 traktatu pos:zczegóLrn'Cih poabstw i swo- sz·czeme ar!v w".
a- niccoszan1l-w3Jnie władZY.
.
W zwiazku z nota sow iecka rvskieJ!1() zuneJnie wv'klucza do- bod'Y J)rzy zal!rutWlil,vnilU iklwesttii f- creb SuroW~l krvtvce oo1Jtvke 2~
W obu wY'pard1{ach meoozaznaczvć należy. że artv'kut 7 1 ouszczalność nodobnej notv ze migtrarC'Y'jnych. b~tu o. WLt~ ••..Głos P.rawd":' sza:1O\,'an!e od'nosi'ło sie wvlącz~
traktatu ryskiego. na który DOWO .. tronv sowiet6w.
'
Pl~tno~·a't . s'Poclaln1e Z3JNadzema n:ie do rzadu n. Wl'jiosa.
O
OOSCIE MORSCY.
'ltlln· Kre1rm'ka. ata'kowa,r m!iln. Jren.
•
•
•
Szc'Ptvckielro. min. KucharS'kiego
GDANSK, 13 maja. (Pat). -- i milU. Sevde.
W dniu wc.zoraiszvm także na
We środę przybywa z Kooenha- Obrone za o-s'karżone~o wnosii wokandzje sadu okre$!owego zna
gido Gdvni eskadra 4-ch kont,r- adwokat Wasserbenrer. Os'karż<> Ia:złv sie 4 s'Prawv () znie'Wa!!e w
Porządek dzienny obrad.
toroedowców francuskich ..A1- rw prosił () wezwanie na świJad druku. WytoclZooe Dl"Zez bvłe!!o
<:eriietn" ...Kaouil" ..,Senega~~ijls" i ków marszałka Pirsud's1de~o. a'lren'ta defenzvwv P. Skrudli'ka.
WARSZAWA, 13 maia. (PaO. zW1azane ograniczeniami ptatn i- .,Arabe" pod dow6dztwem kapi mc:'r szalka seimu P. Ra'tlłia. iren. przeCIwko redaktorom pilsm warNa dZti.eń 19 ~. m. zostało zw.o- czerni t>rzv sorzed~iv tych mai~t bana frelratv Martina. Kont-rfu-r-S 'k()lrskie~o. lren. Sosn'kQwskd'ego szaws'kich. a mffanO'włcie: P. Plel;,ne Dosledzeme konwentu semo- k6w. sprawozdame () zakreSIe nedl()wce udają się nastennIe do ~ w1ed.u i'tmvch wvti1tnvch Drzed- wińskjemu (PrlłlSa Czerwona).
rów. na 20 b. m. wvz?'aczo~o działania. min·i ~ter~twa kolei że- Ubawy,
RewIa, lielsingt.orstI. sta~N:ield rzadu i' stronnilc'tw pO- Pryzermu (Kurier PoraJt1t11V). 01pierwsze 00 feriach oosIedzellle laznvch l orgamzac.1i urzedów. ko Szrf()kholmu 4 Chrystjaniil,
Htvcz IlJV ch. Sad oIkre!tO'WY W'lldl()- ChOWfczowt (Kll'rier WaifSz.) f
seiJnu.
: lejowYCh
oraz naJrlośĆ blku
sek ten odrzucił.
BOl"'s'kiemu (RobO'tniłk)·
Po.r:r.adek dz~en?v teg.o posie- wl!ios~6w. mied'Zv .kt6rYmi znał- SPROWADZENIE ZWLOK JU.
Pr<>oos WC'Zora·mv o$!.ran;i:Czyl Panowfie 01cho'wlocz i Bo·rski
dzema . j)rzew;d.~le m. In. sora- dU.le SIę ~aglo'ść w~'loslru P. S. L.
LJUSZA SLOWACKlEGO.
sie do t>memówienia stronv i rOtZ- poiednali się 7. panem S'kru'd1ikiem
wozdame kOmISJ1 () opodatkowa- W SDraWle orzvs01esze-nda przez
..
•
natrzenia pr.zedlstaw.ionvCJh doku- d M'Zvrzekli z~mieścić odoowfiedniu Diwa. sorawozdanie komisii 0lrzad. nowelizacii ustawv () wv- ..~W1azal SIę !' Krak~Wle. z men'tów.
nie SPl"ostowania. To -też te 2 sP'ra
sposobach zapłaty oodatku ma- kIQnanqu reformy r()lnei ~ .t>'I"ZVj- l~łCJatvwv kol.a hterat6w I dzi~- Redaki'Otr StlJlkzv6sk1 w cJJtuż wv umorzono.
jatkowez'G orzez ola'tni'ków, 00- ściu z Domoca kredytowa d'roo- tukanv konutet orn:amza<;vmv szem przemówieuilt11t-z3JSa~l]Iit d1ci
Pozostale 2 sprawy odtożono.
siadających
majątki ziemskie. nvm tolnikOUl'
sDrowa~enia
zwłok Jubusza czero 1l'Wa.źal za swój {)oowiaze'k ooniewati sad uWlZzJednił żąda113e
- '--,---·a- - _
Słowaokiesro do Polski.
ostra watke z DOm"zednim rtZad.em D. Skrnd1ika. aby przesłuchać ia·
SEZON LETNI W KRYNICY. i pOP'c!raiąca 2"0 wiekszościa sei- ko świadka bvle$!o min. ~en .
budżetu państwa.'
SzelYtv1cld eg-oQ.
mowa.
Urzad oaństwowvch akład'6w
---~Oi---JaJk wvnilka z rorowrulll1~a J)I'e14- zł. CaJł'V zarrem WlZlI'09t doohodów 7.droiowvch w Krynicv oodałe do
nli!" urza mad'QlWeJ:N z J)I'elimil!1a.- sdę,~ !kwoty 11 miftJooów zł.
wiadomości.. że dn~a 16 b .m. ot!tleJrr. na lrwileC'eń, pre:limnoolf'Z na
WARSZAWA. (Tełef. od Wła<;i.l. .,Iera sezon letUJi karoiel1 boro"K-lI: r. b. wvka'ZIIl-ie znatC:7.A1e po·.te kore<SlP.) W datdlu "W'CZOfa,jszvm w
winowych oraz zakład6w bYJrV d'Odrutm1e.
Przerd~wSlZY~~ :e.-n o;rezvdttum ra..1'y mlr1ilSiflrÓw odbvLE BOURQET. 13 maja. (Pat.) czyc:h. Gen. Hra!lrreil' pn-zvie-t'! b~· l
drooatycznvch.
Szef SIZItabu genera+nego gleI!1. Sta- W 34 pUłku pr,zetz dlol\Vvdcę PIJl,tku.
"'';''''lke wZifosf'V doc·hod:y b-udtźe,tu tv silę SPeCjaJ1trre ł1aIr'ad'V w sprawie
,"ipl:nlil~'bra~vl:n'~r>, bo o 6 mi,l'to-t budżetu dle1egacJ ool,*,ie.i 'l>r.zy
zwv2KA
:ni'S'faJw H~eT odbYł dtzi~ T'aalO )1- k om e 111 d a n t a służby lot'n ~
nów z.t, 00 s,at1Q'Wi 5 proc, ~c\l- L~dze nMOdl6w.
.
$lp-eikc';ę iral\1.lOU'skile-g'l()
lotJniilotwa cre:i. orarz pn-zez komendrCIJUita 10,:ł1<:1 kwortv preEm,ił\1iaJrZowej. Docha
Talk d'oIWlilaldllljemy.. \VS'ZYSt- WlED'EŃ. 13 maia. (Pa,t).- wo,i'slko,\vego ~, cvwffl:nego. Pod- mouwa. Na zanmó'czenre l'otn·:'C'V
c!v bud'żeIu T>r""<ls'ebiO<r9bw wzro kle postulaty p.Alelw ndra Skrzvń
dzisieisze i ok i d 7.' C no c O je "" cz,a,s J)obytu w BOllllrget1: 'PIr~ed ge- ftT'anouscy wyJkooa'!: s.re!1elg ewoty bl'islko o 7.000.000zL a bud7.e- sIdego w tej S1)1"3wtie u·wzdednio- dalszw'll1 cia'gu tcndclIs]a Z\YY,Ż- neratem lialmer.em demOIl1~,tTolWa- luctJ oowile'tn'znvoh.
monopot!ów pamtw. o 4.300.000 DO.
' .
a.
00 wtide G'Pów agJI3mlt.ó1r JtaI:iIi. i.

- d'
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20 b. m. sejm "wznowi

M

Majowy preliminarz

GeR.

s:.

I:

Haller wAród lotników francuskich.

14, V. -

zyczyny
1etywy pol"ltyczne

•

kutk-

l

vn:nro~

GŁOS

PO~I$I~~-~t9U~.:.-

klęski Po·ncare'go~

oow~ackLch i 81rC'Il!ą wały

Perspe fi

'dait6w.

chansollS. Owszem-niie zawsze.
Tant va la oruche a l'e.au Qu'eUe
.ne se casse...
Rezul:tat wyborów nied'zielnych
iest naocznym d'Clwooem krytyki
i przenicQlwan'ia ar'i!.umentów O'raa;
POHtyki bloku n:alrodowe~o ze
strony wyborców. Cztery lata
rzadÓ'W bloku i POIinca.reg'o. to
bylo troche ,za dużo ja,k na Francje. gfdzle ocena
rzadza~yah
przez rzadzonych iest szv'b'ka t
niezawodna.
Jeżeli loona!k rzadv blDlku trwa
Jv talk dłmm. zloż:vły s'e na to
it1ne DrZyc:zvnv. wśród których
najwieksza rolę 'i!.rały w,z-gledv
roli'tvkJi zananicznei.
Z chwila iednak zasadnliczej
~'i!.o'dv rzadu niemieckie'i!.o na PO-s'tula-ty komilS'ii Dawesa. z ~hwilą.
~dv rezultat wvborOw niemiec.
kiic.h wvkaza:l ;utT!Zvmall1ie równot·
.
wae;.! wewne r.znel l n-ieziszczenie
('Ji2\ INl"zeń odlwetowców 00 zuoel
~m zwvcles'twle - z ta chwilla
tlsunie'te
zostały zapory. 00-wstrzvmU!iace
ni'erladowolen'ie
k... f
1.' h
dó
h
bJ~k.~r~~:Od~:ec:~.~liC
7. r~a
w
P.rzebie" wvlł..or6w w Parn."'u ol
1'0
'na prowincji. POZ'Clrna obojetność
i spokój. które cechowalv okres
akcji 1)f~ed'Wvborczej. sa dowo-dem , zmla.nv .nastrojów i ooinji.
datuJacvch sle 00' dłuższe'i!.o iuż
czasu. L'<ypinion des elec'teurs
etaJt faJ!te - los bloku i POtiocaTego bvJ t>rzooądzony w oulnn
w.iekszości ieSttcze oTzed f()Izwinteciem k~moa'l1jfPT.zed'wvtb()r-

orz.eszlL ia,k oTof. AuJard. bedą Ine'i!.O - jest to z.a:darrJIie f\Zadu omieli W1>łvw.i dos w wi.elu kwe-I becnegt().
,W. Kr.
st~ które 00 woirrie sWv s'ie s
e
n

'WP'tV'wn na , domena

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

PARYZ, 13 maia- {PAn. K~'
mentatile. iakle w zwaaz'ku z wvborami ukazały sie. w orasie ~'i!.ranicznei. WSk8lZ1l11\ na to. ze
wvntkd WYborów francuskich n~e
P!rzeCIIW s...ue irom'tll!1l'Stów, będą mówia bvn.a:imniei o tern, iakoby
mu.silaJłty zbltilżyć silę 'ClIo Ifepublilkań- wY'borcv fralt1cuscv bVili przeciwskiej PI'8I~
n! p.o:l[tyce. tlT'Orwad'zonei w zagle
* •
'biu RUihrv.
PARYZ, 13 mada. '(No) Pam• * •
~eve, radtytkalliny ~ były PARYZ. 13 maja. (PAT). D'Z1iś
PTezydentt rady mlindsilIrów w wy- pod przewQldnllctwem prezydenta
W1ilaldlzie z pm·oostaJwtiJc1elllfm ..'Ex- Miilleranda zeh'rała się ra<la mini'
OOlsio.ra" aświoolCZ}'1l. że
str'ów. na którei Poincare p.rzedFrancja pra~ie sprawiedliWegO i stawilobecna svtuacie za'i!.ranic!
trwał~ pOkoju, opartego na za- na l ~wiadomi't prezydenta resadach wyna1Uodzenia wyrządzo- publiki () swym zamiarze oodan~a
nych jej szkód,
si-e w dniu 1 C'zerwc'a do dvmisH
ljedmtadc jej dobra wotla w k.ile'runlku wraz z ca.tvm 'i!..abinetem.
OOJe~aJnlia ~Si n~'P0t!kać r6wni'eż ~~·~Y2. 13 !Dala..(PAT). N~
w Nvemc:zec:h chęc Ilo'laJnC'.~o i Sy- dZolsle~szem posledzenli u rady 1111,&temaJtycZlnego wylkOlnamia 1J'rw- ntlStr6w P'oincare oświadczył. że
:tę.tydb zobo~'ią:z.a;ń. O illeby ~,Jj.em- ZOO1iteTza podać gI~ do do/tłl1iOOi d:n.
cy ~ ~YJęty ~wozdama rze 1 czerwca.
0ZI0iZIl1Ja wcow. to I1JIe oorostatobv
• • •
nic innego. ja!k p07,ostawi'ć je ;tCh PARYŻ, 13 maia. (PAT). Spoit()50w1.
tkanie Poinca,re'i!.o 7. Mac Donaldem nje odlbed'zie s .
Z8WS7Je

cbęć

obrotJl'y wiei-

~ferv rządowe rrancU's'kiet eliJty harców realk~vinvch. UkwilOOwaIdcb interesów narodowycb.
iIIrltele~tua·lnej.
. . . . nie st'OP111owe re-snme'u ś. D. blo-- Drug.ian momoott'em jesIt: falktt, że
Wybory francuskie.
. MQzna .Z'i!.?T,y PTz·ewJdzleć. llZ l'ku nCłlrodo.w.~o. usuwanie na- stIxmaJ' 'tw 1 'c
ikJtÓlr
.' t
En rrance tout fi!llit par des c: kandyct.act. kt6rzy nawet me mu1u sz()wl!l1rstv~."z:nf·.'2'O } reakcvi
.>IIC a .e'WI y, . ,e mm y

I

·u.....

czej.

'T dl ..

t

alero to at zewnetrzna s&'ona ka.mpaJt1il wyborczej i ten f1e2'matvcznv. iak.!rdV'b:v an.lrlosaski.
spokój . worowadz11v w bł~d
~szyst'klch tych. kt6.rzy 7. ~amlenLa prasy eur~pe.iS'k'Jej śCla~ne1'i
'la .czaJS wVbotów {jl() Paryża.
.
I?late'i!.o to ta oora;ż1ka bloku. l
Pomcatfe'i!.o wV'dała Sle czemś meoozekiwanem. 00 zaskoczyło obseTwatorów.
Na wvcia"i!.anie dalekOlidacvch
wnios'k&w t>ołitv'~znvch z OIbecne:i SYtuacji lJIOwvborczei we
P1'ancii ieszcze zawcześnie. Ostateczne u'i!.rupowanje w nowej ilZMe nie .ies't rzecza ztipelni'e oewna. zwła.srzc·za tam. Iltdzie osoba.
jedltOO's&a od'RTVwa wiekszą. n;1
w innvm ~ra~ i patr'!amencie r~le.
przesume-cte ~za:fi na lewo les~
oewne 00 tyle.. IZ wlbTew frakch
socjalistycznej, która będ'zie liczvt z.tórą 100 poosJów. rząd rad'Y1ta16wHerriota nie bedzie m~gł
rzadz.lĆ·

Pośrednim. dooartnim sJkutfkiem
likładu sto ~'''l \:ó'w Do'Wvborczvc:h
bedzie. ja],
,vi'daĆ z Ust kallldv-

K
. ·I gdZłe
ogo

BORDEAUX, 13 maja. (Pat).
\Vbrew danVim. za'komuni.kowanYm wczora.i PTzez agencje Havasa wszystkim agenc.jom światowvrn. skład OOWe"i!.O oarlamentu wedliU,g ofi<:jalnvoh danych,
za·komunikowanvch DruZ radjo,stacje Bordeaux. m-udStawla się
jak nastePUle:.
«onserwatvsci 20.
Reoublikanie 117.
ReJntbBkan1e leWi 52.
Radvka10wle 75.
RadYkalni socjaliśCi 139.
Re.ooblikąnie _ socjalIŚCi 35.
So'cJaliścł 102

brano c
•

·wy

.

PARYŻ, 13 maja. (Pat). Podobnie. jak wszvst'lcie wybory z cza-

s6w przedwojennych.

tak rów-

nież i ostatnie wvborv dowiodtv,
ŻP. Francja rod wz·g1ędem 'i!.eogra
ficznvm dzieli się wvraźnie na
dwa obszary o 16żnvch teooen-

cjach politvcznvch.
. Paryż. BretanJa, Normandia.
AJz.acia ł Lotarvn~ szł()lS()lW3łv
za centrowvm .romłtetem i za ora
wica.. cała zaś reszta kraiu u te'Wica.
J . . h d '
.
ezeta c.o ZI o sama stohce. to
~ trzech Jej okrę'i!.ach, t. zn. n1e
Komurriścl 29:
}jcząc .~Y'artego ok're2'll, czvli
Ma d "ó
h 4 B 1. w.zOOmtesc. wybrano 23 orze<l. no a~ ~ spoo.myc .
ra~ stawicieli bloku narodowego. 8
WiadomOŚCI co do mandatów 11. lewicy l 6 komun1st6w.
mówią '
Razem 584.
J
...
"irli:i'Yla~
łnd'1lstrlef.r'l msze: WRAZENIA W NIEMC
.. , . .
PARYZ. 13 maja. OS'tateczn!le Poincare znów zatryumfował w B
.
lECH. klraJtycroy 1 Jfe1P'UbhlkanSlkl msze,
wybrani dotychczas posłowie re- pMnocnvch <ookrę~acli Selkwanv.
ERLIN, 13.maJJt3.. Te Al'or ~e skoro we FJl"'amoH diOłtvchczaJ~okrutuja się z nastę pujacych zawo odłtraconv zaś został orz.ez 00_ WOilff w "Be'l"'lm>C!r Ta,gebltaJtJt" wy w·a .więkslrość rządowa ZO'S ~lrc1 od
d6w: adwokatów 151. rolników ł,udniowa Francje. Pakt ten tlI'\- 'l"'atia ()flIil\1je, że pod:aza,s
sun;oQt1a o~ steru właJd!z~. wohe·c te
53
sJ.
ó 46
ł Ś .
ł
:~M .
•
go I w Nl'emczech na1lezaroby Wy. pr,zemy owe w
, Wta CI- mac:zv s ę z .rl:'uueJ strony od- gdy w całej ootencie zWycIężają ci
ć t
'k . eIk
. ',
deI i domów 41. dziennrikarzv 37, miennemi tr!ldvciami. ool}1vczne- prądy lewicowe _ w Niemczechc~~ z ; : ki~~Ik~ebi~~~~~
profesorów umwersvtetu 33 .. kup JI~~ DOSz.cz7~{}I.nvch dz.tdmc Pran- 00 steru rządów
chodzą na- t1aIliiS:Ł'Y'c~ny 'paJrilament 'Rzes'w:
r.6w 33, lek.arzy 31 , robotmków Cli. z QrU'i!.lel ?:aś stron,: szczelr61jaJkii \ViYs:z.edq z ootartn ilCh wy~ró\lr
30. ora.cowmkó;v bandtlowvch ~, JI~. terenem oromlenlowania
.,.'
'ZIOstat oojrylc~ rozwiązanY.
l;1rz~dDIk6w pans!W0wvch 18. m- W1elktiei prasy stołeczne.!. 'atwiei
W ber!l.ifńsddlClh ilrolaIah poh"ltłylc!Z.
zYl14erów 13, oficerów 11, rad- i Intensvwniej docierajacej do nydt nile ro3rud-a. Zlby1t wde1lkidJ. .li.l- ANGIELSKI PUNKT WIDLENIA.
c~w stan'tl 4, architektów 2. ban- orowincii północ~achodln.ich t daid na ozmiMe kursu polilty.une- LONDYN 13
.
(P)
~erów ~, nauczvdel1 8, duchow- TlMnocno-wschodnich. aniżeli do &'O we PTanoji Pt:lsana PTz}'1pt()ttt1ina T re' . k":.
~~:.. , M',.-t-..nvch 7. J)lan~atorów winnic 6. no- orowincłi oo~udiI1łowvch. obie-. . ilzba ~ -~...I!iIk Wlalt 1J
:Ul ~. '~l:nżylti1J1VUJi:I!jII1k~e sa ż~·
tarjuszv 4. aotelkar.zv 6. weterv-tvch w ~ilnvrh stoDniu orzez Ma- Jl'\, :re
,W'<:,,<a C1.<V~Y 'l o
a Ira nq·a. ze me I~ . ocz.e. lwać a'UIla t"7.V 2. dentystów 2.
~e lewicowa
I iktart
werS.aJI~~ by1ła w Siwym s'kła nyc;h za:S00ln11CzytClh zmIan nrancus
.
dl' 1... .. -A ~ I JlOOwą
' .
.. 1........ . ,kąej pool'jttylki z,ą.glrnmi1cmej.
ł'
t11e lJ>4IJ'U'ZI~., e:w
nn:z .OJ.J'tĄ;n~. ZdamilOOt tvcb kół.
Nadto rozumuryą '!" B~~lHe, ze wvnłki wybor6w we Francit wpły
PARY2, 13 maja. (PAT). Bras'a ,tu. -.nlsuwa'iac ia:koo motyw te o- 1P'l'"Z'YCZ'Y1I1Y lkllęSk;l' :~oCa'l"le!g() są na wyłącznie na kwestie poUtyki
wszV5.t'Idch stronll1fctw. iak n'P. kol.czność. że
mfJulry WleWD1ęiT.ZaleJ. me 7,a,ś Ze" ~,wewnętrzneJ.
,.
"Quotildfien". .~Echode Parris", I Dk'Twszorzedne.i wam rokOlWatnia. :nęotrnneoj..
Z. kó! d>y;pJ.oma:tycznv· o~ OSIWlad
"Matin" f t. d. jest zdania.. że pre- !trułwiazane '7 soilJ.SiZl1ikamt w som W kaMym razie koła berłińsłde aza-.1a, ze ie~ rzecza PO:lmca'I'e~o.
iZvdent r.e'Publi'ki. wvciagaiac kon wie ra:OOlrtu rZ'CCZ()IZtli3WCÓW~ nle uważaj • z oow i oUt k:ł i nrnsry lJIl"zv~ąq ~!pIftOszeme, M~c
seklwencre Z rezulta:tu wvb()l!"6w 1}'O'wlnnv być odwlekame do crerą ,ze
. .YfD p. Y •m DoooaTida {),dmówllć SlPo1lkama. o de
\pow: n~eTI pQtwilierzvć mi'sie utwO-: wc~. lec? Irottltvnuowane natvch- fra~cuskimi łatw~! będZIe mozna talkiem jes!t joe:g,o Ży~j,~.
rzen.ia 'i!.aibi'netu jednemu z OfZV- miast. francja. _ zda'nti.em prasY ooJSć do pOrOzumtenł,a nit z po-. . Tesame IJoota dtC!tU1alą. ze w rew6d.c6w bloku lewicy. Drzvazem francuskiel - nie oQIW!Jnna DOOO- przednimt
z,le .odmowy, B01ilJ1.icaJTeg.o przydOO1niemanym n'as'te'Pca PoilIlca- staw.iać żadne] watpliwości 00
bytClIa. do Chequers bę.d~le WY's.to
re'i!.o miał1>v być He:rr.ilOt.
do C'i a'i!.ł oś c! trontu oolityąo zaBERLIN. 13 m<1!ia. (PaJt.) Dziitel'l- sowane nowe zapr()tStzenJ~ ~o (ll()Ze st~v kOlnSerwatvstów daia grat.:cznej. <> ile to dło.mzy na- niki nIe żYWią w[lellkrle1 n.ad7,iei wego pu'e:zyde.nta f.aJd'v nNms<f:1rów.
WVT3Z nadziei. że. SOcia1łści i ta- czelnych ltni.. tej oolłtvld.
11Ia ZItTIjlaitJę m-a'lllCiU'sik. poUttvtkn ~ra LONDYN 13 lI1laJia, (Part.)dvka·w-wie. lrdv stana w oblica.:u
• • ..
ojiCZmei. ..LoIk.aJl AmJzedlger" ?lisze ...Dai:lv Oh~ruidle'" . iowi,erdzi.u
Draktvczntvch p.robremów. ~ 00PARYŻ, 13 matj:a. (~.) "JO'.N'- że Mok Ilewtk!owy n:" w vtWOłT'Z y t Poul!1crure chcila,ł uczyn i ć z Fra1JiC~
trafia na dłut!o Zl3chować iedłtołi- Ili.ałl die.'S DebaJtls" z31UlWlaoża. ż,e w z góry poevilllej i Z'WaTtej wiięlkszośp ; erwszą POltęg-ę wojskową
toś ci. Kon,serwa~.ci, za.1e'caia ~e r.wiązUru
z WY'ł'llilki'efffi wvoorów ci:. talk. ~e ])frZV'~'Z,Jii czloolkowi1e, g-a tvn,e<llde. f ,rruncj..'1. dążyła ·n
zv<1{'nto:~VI! rern.lbkkl. aby m~
.
. ż d.lz;itś st 'erdlzLć dJwa· bUl1oe'.h1. fra'l1lC'Uslkie~o .będtą d?p~er? z,nU 5zcze.1Ua 1JIr'Z'en;n'y'Sllu
.
zw!nczru.e oddał ster Władzv blo !ł1OZlI1a.J'U,
W'I.
mUS11e1tl sJZJUlkać rej W!Ię1ksZt()lŚCi. Kaz gO 1 Qls!la,b :,ooi'a Nu,ernilOC. ,A.ngba
kCl'wi le"icowemu.
.momenty: PIIelrWS'LYln1 JeSt w.M'OO1: dy 'l1!aJSltepca PoincaJreg-o bed:zue pj'sze dlzi:e111n1Ik- wil~ z Z.aJd1O
Prasa lewicOIWa. wprawdzie 7. głosów leWlircv na 'fZoeJCZ ndJe komu }ed1l1a1k z r6W1ną s.taoOWlC:ZtOŚda ią ni'em zmianę r'Ul,dlU we Fran'cji.
innych oobudek. ale rówlliiei żacht o.O~ pialI'ltjil, lecz sooja~ilsrtów dtalt wvtk,OItll3Jll'ba tr.aMtatu \VIelfSal- ni'e'waIŻ dąży do 'Pl1ZYW1l"OCOO1a
natychmiastowe1l'o sfoI1'lWwa'Ilia i md'Yka!ł'ów
SkIegro.
Wlnej jalkn1aj[e.l)lSZtej przyj<aźn i ,
R"ab;nelu lewkowe'i!.o.
'
.
r:ramcją i do zamowad:zenila D1"Z
Cały SlZereg- ' d'zi1enniJ1{ów żada które ro PMł.Je • zaTlSZ'e wyrazały BERLIN. 13 lma'~a. (Patt.) ..Ber~r:- jej POIJTlOC V nowego pOif'?,ą,dlku
natvchmia.stowei zmiany 'i!.ab~ne- gotowość obJęcia rządów i okazy Iner Vo1ikszeutoolg" orgam oomo-lplQ!kotjl\l w Eur01>iil'.

e..

Co

wrogowie i prZYJeaciele1

cIona:-

O clag
e OSC,

I- 'Ile zagranIczne,.
e
-

PO ItYnl

e..

Zatarg sowiecko-niemiecki.

Ul obronIe franka. IAzja lila

tez swoją Franci

I

BeRLIN, 13 maja. (pat). W le'i!.acji. korzvstaiacvch z ek<SteJNI'ERWENCJA RZADU.·
'Rezultat wybor6w w Japonjl.
WVII1dku ·śledztwa. Drzeorowa- rVltorialnośd.
p A/RYZ,
(Pat). _ . LrYI\.1T'IVJ..T
13 m~'a.
. (Pa t). - W·{lib'ec t·'C:\JMCi
-n": ·h rezUlllVCl'IVW
,~t~~.
..Tetll!1)S"
oon13
osi. maja.
że rada mittf..
Vl'"4U 111'"4,
wy b
dzone'i!.o W zwiazKu z zajściem w
BERLIN 13 mada (PAT) _ strów oolecila ministrOWi skar. u JaIk, doo()łSTZą z TokJio, wedlll\llg do- rów.
budynku rosvjskiei misji handlo- Dzl.enni~i dOtllooza ~ M{)Skwv: że oodtać niezbedne zaTzadzenfa. ttrvdroza'SOW'YC'h ,dlwycJh o IQL<;Jtat- rzad obecov pOda sic do dvm
Jak pr,zvouszcza.ia.
we!. tTLad sowiecki zalkomun~ko- na P1erwszem 1)OIsied'z.enhl roS"V'ł- ce.1em soaraliżowania wszelkich mtlh wyOOraJcdl do tpaJTilameav1Ju,
uorzedowi S'K,()-1J1-emi'ecklLei konierencii kole- macmnac.1i. z.mierz.ającv.ch do ob- &trooułctwa opozycyjne dostały i cesan pOwierzy wice _
wal
niemieckiemu
153 mandaty, nadowe 52, a nl!,,·7'. 'Kato młsie utworzenIa
spraw zagranicznych. te amba- \owel detega.cia sowiec'ka ~nŚ\Vtad olt.ema 1mrsu . franta.
Jef.d "
~abłmtu
sada. rosv.iska w Ber1tnie. cełem czvl'8.. 1.e .rza.~ rosvJs1d me be-.,..O POD .... M ooua ~
za!egoonia Jronfl'kfu otrzymała d~e w<1awa'l !;le w żadne rakowa ~.
~Il""
I\VrlL.oo.
I
ma il Niemcanri. d'OOÓki nie zosU:WHIDEA', 13 maia. (Pat), '0 . - - OOnowiednie instrukcje. Amł>a- n!e zl'i!k:wil(}owanv zatł:arg. wvm- .Dtutsche. Boden-Barrk". który
Skromność zdobi R kowa. '
sador przedstawi rzadowi nle- ktv na skutek
oostępowania kit od dluzszego czasu oooadt Vi
miecklemu oropozvcie. które be- wla:Óz niemieckich wobec sowdec trndn~i Dlatnłcze. zamknał dziś RZYM. 13 maja. (PAT). Ag:en- ł Poratowantia zd.ro,w1a i dnia
da Mzoomiotem rokowan.
klej dele'i!.acjj handlowej VI Beri- !;we. biUTa i wstrzymał WVt7łatv. da Medtterranea stwłierd<za. że kwiJetn!ia odiechat przez Wi
nie.
Podstawa tmd'ności ~a sPeku- Rvkow bawil niedawno we Wto- do Rosji. .
BERLIN
(!PaIt.~ W lada walutowa. która gk!tttktem sz~h. Rylro~ prz.ebV'Wal mi3JIlO- "G~ornale d'JtaJlia" ?oowi
BERLIN. 13 maja. (Pat}..MinI..
stel"stwo sm.alW zag'T"anitcznVoC·h dtł
~ m~oskwy
e- zwvfJcl franka zako6cz:vła Me WWClie trz! dm:1 'VI Rz~e.. srdrz4e te w~adomość ~. pObvcle .
R.zeszv. celem umoż1iwienia naj- ~J odsł . ~
b ~ meoowodzoenlen1.
SPOtkał SIe z Moosol1lum I JtC'De- we Włoszech lo . zalZnacza. ze
szvb<:''7eł ld'kwidadi Ikonfliktu meSI1clIeRl~:t;
d
ralnvm smerta:nrem lJ!'Zed.'U SOf. ków wraz z żona PTZeb.vwa
.m1ecko-rosvis.ki~o. ooteci'to. lak
a~~ : : .
.
~znvch Cotrtarinm. Naste- IWlOS1tech ood n,azwliJs1ciem
doo()sza oisma. P'Tzedstawić soble oczeÓi'Wlko '~.amu poJ!l:~ zreMłA ORty W I!'UROPIE.
ome RJł[ow ba'Wlil na ~a"DIi dkOoowa.
dotychczasowe wyniki śledztwa. berr1ilń:;lkiJe1. Trook;ij w 1JWłą:zku z BeRLIN, t3 maja- (PATI. We.
Wvnik,i te zostana zakomunrko- temi moo,iieSltacjami oOŚ'W'iadCz'Y'l, dhr'i!. dondesie1\ .•Lolkal Anzoei'g era" NreOCZE1OWA:NA PRZERWA.
LlOA NARODÓW.
wane ambasadzie rosvłskiej. U- re R'Q\s}a SoQlW1oo'!m PTam'e 7..acOO- z Mona~himn odczuto tam łekkie RZY'M. t3 maia. Z powodu bar
rzad SDraw zagranlcznvch 0- wać nadaj S'WO.ie wzyjame sto-- trzesienóe ziemi. którero oR"nisko d'ro wa~nveh ooUtvcz.nvch s'PTaJW
•
~wiadczvtnadto ~otoWtOŚĆ wv-I s-unki z Niemcami'~ wobec czego ma się zna.idować w Alpach środ Mtm;ołinl zmuszonv bvJ 'Orze- Płeriwsze posIedzeme
ra!cnia 'Ubole\vania ooTIośn i p. do !lile 11a111eźy tracić l!1aMle+. i)e kor.i- lko\vv'Ch. Trzesieni'e 7,aemi dało rwaJĆ swa oodrM do Sy.cvli,i j dzerria tlgI narodów iest
tveh \vvDad'ków, w których na- ii!lilk,t 7.OtSlt~undle sz'Ybko .7JiIIowWwa-· s ię o·dczuć w Mon.aJchium .nawet dz~ przed oohIdlnłem w·raca do do Geuewv
dzień 1 ..... ,'~lłI.SZAl1:O orz :wIileJ.e czlootków de- ł ny.
j na ~órnYch pietrach.
_1
v
"'

l

I

:o.+e

•

10-..
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OIaciego

generałowie

•

nie

są

Dlaczeg-.o generai-owie sa zwv- wal·ka c;tale toczaca sle na pograkle nieprzejednanymi wrogami nkzu orawa.
pacvfi-zmu? CZY dlatego. że pa-I Stara to psvcholog-iczna zasacvfizm im. iako żołnierzom utru- da. że wystarczy tłumić namięt·dnia wvkonv\\'anie prac ich za- ność. aby móc ia doprowadZlić do
wodu?
katastrofalnvch ' rozmiarów.
Nami etność może wezbrać tak
Ależ zastanówmy s'ie przez
ch" Pc a orzeklonamv sie. że wca samo iak masy wody nad zaporą
le tak nie iest.
i zamiast spokoineg-o przepływu
Po pierwsze:
.
mamy wv1ew. okropny w swych
CZYŻ orzed woina nie bvło na- ~kutkach.
cvfstów i to nawet w pokaźniej
Pacyfizm byt grobla. tama. 0liczbie ? J czy przeszkodziły w stainia woina - wvlewem. Cofczemkolwiek s'trasznei rzezli nau- niimv sie do lat przedWlO·iennvch.
k Kanta o wiecznym pok,oiu lub Nietvlko z trv1ml1 m6wców ludo-'
fichtego . kt6rv chcia t ODrzeć po- wvch padały hasIa nokoiowe. toż
1<6.i na zbroinej potedze.
despotyczny car rOSyjski bvł iedCZY pacyfizm zapoh:ed wiel- nvm z p~')·ważnreiszvr.h nropaltak:ei woinie? Nie. zupetn:e prze- tOIÓW ide,i ookoiu mie~~n ' naroc:wni e wvwo·lał ia właśnie.
dami. To też Niag-ara wolenna ieGdvhv nqe nauki w'elkich g10- g-o iakll) oi'erwszeg-o zabrała ze so
sicicli idei pok,oiu wz~lednie zbro.i ba. Generałowie winni być zado·
neg-o ·P?~oiU . t~ zao.ewn e ~.is tJ~r.i.a wol~nri.
p~winni z serdecz'llą
l'lldzkosc·. b:rłabv nieco b>j.edm~1- ~dzlęCz,nośola ukoron0'Yanvm I
sza w WielkIe a krwawe ZWYOlę- nJ~uko'rooowanvm Placvflstom ustwa.
. .
śClpsnać dqQll11e:
Po dru.~l~.
.
o czwarte.
.
.
~rszvstkl e de!11JO>kraq~ wsch?- Gdyby. generałowIe. bvln psvdu I za·chodu teoretvcz'n~e uzna1a chologaID!. to wvczullbv w pasię za g-orace zw.olen'll!czki .. wie- cvfistach ten sam duch OOlO'WV.
cznego pokoju" . lecz przoduia w co ~ w slObie czuJa. Pacyfista jest
.tvm ruchu. a właściwie przlOoo- po cześci nrzvsz.fvm mI:1itarvsta.
wały naro dy anlrlo""skif>rro 00- m,storia Europy i Azj,i daje nam
c;
chodzenia. CZYŻ ich pacvf.izm ·za- w tej dziedzinlie klasyczne nrzvpobieg-ł wodnie? Przeoiwnie : nai- kladv. Obecnie walcza a,n2'hicy w
w'ęksi "'ac-~:ści
okazalI' .... >a."1·"i1- Ind.iaoh z ruchem Oandhi'eg.o. któ
'J V 1'1
nki.szv animusz
wojenny
... Si de rv gl OSi hasło n~esDrze.ciWl:an;a
deux alcoholiq'lle.
I'un commence sie złu. R uch ten może snę szczy,Xl

P

a se battre. a-t-l'l commence?" (.. Je Żel,' l'eden z d"''''u·ch m.l·a'k6w
zacznie b'ć drugie'g-o. to czyŻ on
zac ł?") - takie pyta'll;e lvsze
J:iśmv 'llieraz ?; ust francuzów. któ'r zv naoewno pacv~istvcz,nie nastrojeni n:1ę byli. pacyfiści anglelscv n.atomiast!: ~zvbko i be?; ~oelacjij oskarżali wr02'a. nie doouszczajac ani na chwi1ę my~r! () ww
tlej winie.
Przyczyna zup'etnie jasna: Pacvfista urażony i rozczarowarnv
w swych ideałach sroka winowaj
•
.
.
C".
szu ka "I an I na ch\V''''1
'I ę Sl'ę nIe
opamieta że .. t'To C t'k
.
,
','
.1 Je.....
zas a y.'1'I1V
~k".1 ,'\ rozmecel1ll'u straSZne] PO''Y

lOQ'IJ.

",.

• ".

~a,dn~ arm.Ia. sw lata '111e d~!a tv-

tu \J, vbltnvch .1 cennych ~ Ihl tarv:
stów. c9 armIa... pacvflstvczne]
AmervkI.
.
.W
h ten sposób 'pacyfizm
k ' "staje Slę
CIC vm pomo'cm lem WO.lOwmcze
gO ducha lud'zk,iego
· '
P OrzecIe'
P tvi'
.
.
a~ .lzm naoewno. me lezv w
ktdzk'lel naturze. ~dvz ta doma~a
sie . walIki. Całe nasze życie iest
lk d"
I d k ś·
..
wa ~ . dz ~eJe U zlk o hCI Dwc!al~. namI
<l,POWla a.1a I() wa ac. ZJęruj wa
kom stał Slie człowiek panem świa
ta zwi·erzeceR'o. Cala .na tura iest
przepojona walka () władze i pote~ę: wewnatrz p05zczeg-ó1nvch
państw. ~dzje pacvnzm jest ściśle zakreślo·nv ustawami - iakaż
straszna walka stale s,i ę odbywa
O pien ia dz. .odznaczenie i slawe.

cić nie100nvm iuż czynem wojen,nvm. a na OTZyszłlOŚĆ Dachnae spo
/Ta doza krwli ,i żelaza. Gandh.i. sam
jest właściwie DaSSvwnvm oacv.fista. lecz zwolooni·cy jego przeszli iuż dawno do aktywnego pa.cvfizmu.
AAg1iletliscy pacyfiśdi' d~~
'LI do Ineg'O. re d~a UII1b'bt:lęotta rovru~ów 6000 ?sób Z~IIOO? od 000
~ sł'lWby. wojSkowej w aza..
Sle wfilesllld~ WOIJtlly.
"The gwe us more .ńrou'ble ,!fh an
a W'h~e. 0erm3!ll.~ ooros (~,
SiPlrafWTlla~,
ą kmm Wlęce']
z'l'
. )Ik~.
t n. . n:L.
el \.4JV orpus mem.. a:'l\. SIę o
pacyfistach wyrazU t>eW'i'en ang.
lkotnriJsrurz ptOIl'ilctili. I 'ZWvoieżYllft. a
więc b~'i dlOlb'f'Y1l11!i J.o.iowtntilkamk
DzdIWll1':~. że g'e1l1eraJłow!ie 11clI nue rozumieja. przecież to też sa mi1itaITVŚci, nnllko o lIt1111e1ItlIaJZ'Wie. też \VaJl
OLą. tY'lłko iIrune cele mada na WJf-

I

SPOR

pacyfistami?

•

Piłka nożna w Łodzi.
Vivo przyjeidża!

krzyż.

a calej ludzkości woine
przV'l1liesie .
..Ni.e sadźoie. iżbV1J11 przvszedt.

Zapowia'dnnv od dość dawna Drużvna ta s'toi na czwa rte".,
aby pokói w~m dać,. na, ziemi. !:irzv.:a'zd Vivo, Atle-tika i CI'ub na- mieiscu 'li Budapeszcie. lecz \\'
P~zv
łem TIlle pO'koJ dac. lecz stapi w dniu 24 i 25 maia·
tym roku na.iora wdop.odobnl·.oj
mleczs,zed
I (Mat. X. 34)
.
.... za I
Skład Vivo przedstawia si,ę mie mieisce trzecie.
..GdvŻ nrzvszedłe m nodbnrzvć me r" szoklasowo. a mianowkie:
Należv przyznać. że tak dobra,vna nrzeciw oicu. córkc nrze- f :$zer. S,n'g-er. Gross m. Grlin- r.a (·rużv n,ę ni,e czesto daie sie 0CIW matce. .. Właśn!i domownlicy blatt. Mora. Hara:ss. Enl,g'el L g.ladać w Łodz.i.
heda wI'Io'2'ami. (Mat. X. 85-36)
liarr Bo,ross. Leibl. Iwano.ws'ki.
W roku zeszłvm ViiVO rozegrał
Rezerwa Engel II. Jocke. Te- trzy mecze w Łodzi. a mi,anowi..Przvszedłem ol1:i,eń zapalić ua sIer.
cie: dwa z Ł. K. S-em (rezulta t
ziemno a chcia1'bvm bv oł,on~r Jak widzimy drużyna ta przy- <l-l i 6-0 na ich korz,YŚć). oraz z
wiecznie" (Łukasz xn. 4Q)
ieżdża z trzema internacionala- Ha'koahem 6-1.
mi a tymi sa: SiJnger. Engelll i Bo Rewanżowe S'potkanie w dniach
,I płonie istotnie wiec7.'llv nto- ross . którzy niejednokrotnie Doza Z4 i 25 maja za,o owiada sie ba,rmIen. Lecz ten. który gO zapalił R'rankami Wesrier ~odnie repre- dzo clekawie.
bvt wlielkim i iedvnvm pacyfista. zentowaJ: swe barwy.
którv wiedviat. że od oacvfizmu
:'
" ,
do milltarvzmu ieden krok i że
niedzielne
Dacvfizm d>o,lewa tylko oHwv do
mecze.
miJliltarvstv,czne~o o,gonia.
W nQ,ed:zilCłle. o rocllz. 5 op. p, Od-IPilS'Y ,lelk1kooltltęlł1:vozll1Je. Również w
Pacvfłści sa ślepYmi c'hrześci- hedlzil0 sie mocz ~ikIi nożnel po- l1i,edI7.1ile~ę 2Ta 5.5 ...UItlb1" z .,g:,.fanam1. t. f. tak~mi. którzy nie mtted:zv Ł.K.S. a T.K.S. (T·oruń) la".
zdaja sobje ","ra wv ze sku1'ków Rr.ZJoo Zl3JW'oorund odbędJą $dę DOnauki chrześcliańskiej. skutk6w.
kt6re twórca wiary sam określił.
Zawody m-.ędzyszkolne.
Generatowi'e natomiast sa fałszvwvmi wyzna wcami Chrvstusa. t. i. taklimi. którzy drżaceml
WarIrami szepcza odiH wv. l~c7
W
m. l
~_" '
~ercu sa wmgaml chrze~IJaństwa
Sa w bł",A z1' e ;' d1:ate rr o powinni
YU
., . . .
przed~tawl""';el"m ob'V,d'wuoh 1"1'0runków chrzes'ciJ'anom '1 pacvfistom podać rękę. tem serdeczniej. iż ścis'kaJ'a swych bezwledn,v~h sprzvmierzeńc6w. W d~s..e;lszych . czasa·ch trze~a Wle~ZI~Ć. ~dzle wróg. a ~dzle nrzv·
l~c~el. przeto ~eneraLicia. DO~ęl)!aJ~c;a t?a,c~zm.
t>rZVOOmhna
OOg1nllę. zJada1aca własne jabłko
niezgoodv.
O. L.
Ul
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AJ . U .:
-u P'l"ZV el. mi .
&'Odziiln:e 16.30. odlbę~a .SIle U!"
l.._'tsIk
UI\J!~

•

~

'll~1, z,a' ~aJ<?Z'3 ~3JZ sz,erSlz,ę klTegl. i Q
Nlemal.lliZ.PTa.WIJ~s~tv.a n~we,t l w~d'Y. m~lęcLzvsz/lroline p~,f1kl nozklasy, I\ctóra.bv lł1IIJe mllalfa swe'] dm '\'}e~ mlędlZY terumami szk6ł.
ŻYlł1'Y rootba1lówej. czy 'tleŻ llekko ' Team p6)eJrWlsz,y ~ladać s.i\) !Je .
at1'eft'V'OZneU. Czesmo t"()IZJrorvwa-ne ld'Zllle z 'I"elD/I'ez,ooltaci" szk6ł gimna'III~'
••
Ii 4-.
~ .
K, T'OmalS,z,eWlSik'ile,g;o i g'lmna
.
<;.a meoze ptlm.q I\llOlZIIle1. o m IS'VI 1A)- ' Z,l'um
~.k.~ ~~-...,..A,1Jn ....1.. 11,~~._ 1 bi'
~..... J 1"\.:" d \k'.,.,
:>I~WV
·u ZjiUm
lUH.
• r 'III.S'i.l. IS Jle'... o.
IkA" ~~~u V'. Ul1
Teann
.A,..t1t'I!· _ I .
t .'
~ UL
\,11. ''''\5·1 Vć1.I:> Z reJ)ITe:zen a'.::.r
NaJ",.L.Y
l~
1lIZlI1 tj'""",, Si""".... d"'ć' ,,",,,,..,..,,,,. --~-()Ir
""e'
""""'oma
z
M '=11
JJ'V'~'lą.et
w.,,,,,,,,,,,,,,,,",
v 1I'ea,'UlI .t
....,
A_.-T.11t1y ".jVL·UU<:tI!\·
., ..... '-_n-6 un, . ~.o'
r.·l "·".'em<....
~'<1,""".t._. ; .s'
""1·1!11....... '..'1·.'- 1·.n1
...... te Ull'U~Ju
IJI"" "L - "J/u
ha. 'I\UJV"'UlW
"loa"". ·... 'UI
" ".
jące SIlę w WQ1tnJyoh ohwiiaruclI. ikt6 KlQUJetrn,i\ka.
re bez '!11Jbz.'Vti!eti warwtile POImOCV. Oat!!kowhly d!oohM ,pr.z,esZlłlacZ()'JXlIbrafi~y Z()II"gla1l1WowaĆ k1Iuby ny n.a s.ant1OfOO1OlOC szlko1ną.
sznrodttre ,i zebmć iIrowesntJrur.z I$.por- Celny mietilsc dlta norosłvcl1 1 zL
tJowv.
OOZl!1. 50 1p r.
W dniju 16 maJjQ t. ,j, 'W piąl~ek.,
'r uJWI)
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Olimpjady~
Cichocki nie jedzie.

Przygotowania do

.•

perpatrJOCl •

~

~lfUr" WM uu m IlJII.lfolezy

Wczoraj nadesz.ta wiadomość. ' Pl ojektowanv iest nastepujac\
Ciohock·j w <lstatniei chWli'li z skład drużYnY reprezen{acvmei:
Podczas hisZ!]Jański ej wOjlJY sukcesyj- przyczyn od ruie~o niezależnych w bramce Wiśniewsk~. obrona nej 'PTostytutki madryckie 'W ekstazie odmówił wviazdu do Pa'r ym.
Styczeń. SV'11owiec; atak - AllatrJotyzmu udaly sle do OOO1JU portuNa miejsce jegoo P. Z. P , K wv dame>k, Retman. Kałuia. Kucl1ar.
galczyk6w i zgładzi~y tam ze świa-ła 6 sta wH Stycznia (W~sła).
Sperling.
tysięcy mt>1J(:zyZll'l.
Na rozgrywki w Sztokholmie I
•
Kaotoo Urf w SzwaJcadi przez dłutReprezentacja Czech.
A •..JI__
•
il obI Ó· k 6"""':
\JJUIl\.IU.
SZy czas me zmos
a.w w W"",.,OIIoPo 'PiląrVe'
..
C
f ht
d
WliJh I a
Spor;ts<ttagetbnafttt" w1iledeńs1kii po m), Szltwl, V'amilk (SIltavia). VilCzek
P"~~''<'''':'
'__ ,.1_ •
l'
wa 1,a lego OPYT g co o
. em
.......
y lW~ twitt:Uwt.a. ze re IJlg'ja z.a Tella Pewnego dnia -......łanowiOllo na daile deilllnDtvwmv skład drwtroh ze- (C:z.ecJkde KalI"li'n). 1. Je!liiOOk (V~
•.
liki n~ •...J.··
.
VV",
'b raJI11lCl
'1II!1 WaJ . • vw~lU}ą SIlę na pIaou puhHcz.nym sllaiić marą duńską MO społ ów oilnm'Pli'j,S1k!iłch c:z.esk,ileR;O z ,v. otlolr.ia Żi'Żllrow) .
(~)
stl()~a. wre!IkJJ'lesgo ipaCV'fi~ JeJZlUl3a: srurkę p. t. "OuBla1lJ!De TeI1, fabIe da- P. N.• lk1tóre z millęlj'slca WOO'1!1etgO w Zes-pól B: tlocllman
•• MQ~IUIJ Wlrog'ów SW<Y.ch ' ł .. Bł1og.')- [ I I
• j
ż·· tytu.l pod je w MaTjesnbooz'ile W dIl1~1U 21 madJa v.'V1KUlCIhyczlka (D.F.C.). Sedłeftt (SJaSltaw~'e'llli są'ŻyjąCY w pollroju".
,noste .[, uśwćazatll!c't e le'l~ć b J [ak
'jero'ŻJalją dl() Patrylż.a.
Wymd~n:i,o-I vila). Kromhoillz (D.F.C.),
PCiTner
J·_.A~aIk
ó · · · .. wą p l wc au en' ~UJO", o owu a o II1l)'m nJJbe1 Wf"aJCZOO1 otlijl111lPili's1c:Jrn I.Sprurtta.). Mika (S.K. ZlildmtiJce). No
. '\;;łUIdJzlI; ~~:nm'e I" 0!1CII~e L'SI:1I1Ielą' wyzwole'nie SZlwajcaT'ji.
mil'e' 'Y paC·Yl·ilz tleIT1
ury'9t'll'c;a i
zW!i1ą:Zle1k .z.aJbronń~ z oonle!m 12 ma>jal valk (Vi~ Zi~ow). Nowalk l,
dziisiejszvm. Chrystus wliedlzdał
•
brać ud!z.ilalt w ialkilClh!1rolwlilelk zawo NiQIW1alk II (S.K. ZdIdIOOdIC'e) Rrehlk
dosk,onale, że }eg-o pacyfizm nie Josepbus opowiada, że pewne.g{) dnia eLach międ.lz1'-6clubQłwvoh. ·
ł (Meteor K,raQ V'irloblrady) i Kmromo·że stwo.rzvć p'okoiu na z.iemi. I WYPUSZCZOM na arenę cyrku groma.dę
Slktadly zeSłC'olów olliilmlPiiij.Sik.:JC.ll chYlilI (SI,avia).
Wielki twórca
chrvstiamizmu zwierząt z rozmaityoh krajów, poswu- przed!Slłtawi.a1ą Slię naJSltepmąco:
t Cz.es:ka relPłl'e,wtlItacja jest dl(}prorocw wyczuwał do czego do- jąc P(){l"jogę areny w Tozmafitych mieiZes-t>&t A ~ A. SZltalpllilk (Siląvia) hramąunniejęmLe 5 'llliezawodnilę hę
prowawi hasto ...nLesprzec~wi'a- . scach zj.emią z j.nll1e.go klraiu. I ot{) każde f. łiajer (V ID C t o IT j a Ż i ż k o w) dzj'e rywaJIem WSZys,tłkJj'CJh Państw
nia się złu".
' ze zwierzą.t podbiegło do grudek swa- A. HlrujelT. Ko,lenaty. Kada (SIpart,l) , wrulczącY1C:h o palmę pierWlSlZenWiedzdat. że hasło to jemu jej ziemi O!iczys1rj i Dofoiylo sIę na nlej. Malhrer (D.f.C.). SedJlalCek (STA1.r- q \\'a w ()Ilii/J11I)~,adzile.
nft).._

że

I

odnosi sIę obecnie bardzo wrogo do konserw. Amervkanie fabrvku przyjaźń z prawdZIiwa' i szczerą, leżnv jest od ligi narodów. a liga
do Francj.i.
. ja obecnie samq swa blache i swe radIOścia.
narodów od szerszych kół socjaSddnev Webb i Beatrvcze Webb uuszki do konserw.
Ale. aby osiagnać ten cel trze- Hstvcznvch.
uprzedzal:i nas o tem już od roku
Gdv się wspomina socjaH.suom ba.bv social'iści i zwiazki posiaZa.g-adka ta nie jest trudna do
1920. Ale od tego czasu niechęć francuskim o te.i nienawiści do nas dały iak~~ .zagr~n.ic.zna p~1itvke. rozw.iazania. SocjaliśCi ooprostn
ku nam rosła i stała się groźną,. Lab-our Partv. pocieszają sie bar- OCZVW1.gCI~ ZaJmulet?v $IW s?ra nle wjerza w skuteczność ora-:
SKAD PŁYNIE NIECHĘĆ AN- Trudno tego nie zauważyć.
dw łatwo.
wami zagrarucv. Mówlmv o nich. ligi. Nie liczą się z nia. gdyż nie
GLIKÓW?
Uczucie to zawiera tak7.e o'ew_ Anglicy _ m6wią ci optv- m~ślimv i .godv do~hodz.i do czynu wi'eJl"za. ż,e mooe się 0013. P'T,ZYCtYna d,oze rozczarowania. Podczas Iilli.ści _ gniewaia sie na naszych dZlałamv lak nalezv.
nić do utrwalenia tJokoJu światow,0jnv darzono. nas du~em zaufa: 1ft1dli,t arvstów i na rzad. ale wiedza
Ale to nde wystarcza. Nie nale- W~~którzv nawet zupełnie be1Rozd1ziat VII.
nIem. Robotnl~y anglelscv .b~h ~hvba dobrze. że lud parYSki Iest ŻV czekać z czynem. Nie należ" skrupułu zwalczaJa lige. Ale ia tl~
ęStW() przvnl,esle z nimi!
czekać na zewnętrzne bodźce. .. d
t·
AnglJ'a ...... zech,'" dz,.· ....becru·e bar- oewnt że
dr ZWVC1·
ść
kó'
,
ważam. ze p-omlę zv zune na nidZI() cleŹlkie llrzesilenie d bvć mo- spraWI,e ,IWO i 00 l. .
Nie. nte wiedza o tem.
W't edv ieS't już za D6źno i z·na.id'll- cościa a urzeczvw.istnien,iem ide;,e orzesi,lenie to. jes't przV'Czvna Nasza ~rmJa.. ~asz mlihtarvzm
Zreszta nie mvśla o temi n~e .iemv się w obldczu nierozwiazal- atu może być .droga Do~redn i a.
osłabienia Labour Party. Kasv ou upartv zmechę.cIł Ich.
zadaJą sohie tyle fatygi, by odr6z- nvch zadań.
moga być różne etapy. a każdy
Ben THett m6Wił zupełnie slu- n!iać dvplomatów. nacjonalistów iż' ć
lh
.
stosze.l·a a """'ganl'zacia słabru·e.
sznie. że Niemcv chlOrowały na demokrat6w.
LIGA NARODÓW " ROZBRO- taki etap mo e mle >O' r7.\'mle
. a O\X7Vme
1.._~ •
znaczenie
dla utrzvman:a t)~0itl.
T a ne dza e konoml,·czna mo t e sprusaczenie.
czvn1• to
NI'e l~cza Sl'ę z nl·.,..".om. Patrz"
.lENIE.
Dl
I 1.
naiwvżei soowOOować st be ja- Francja.
ateg-o nie t)owinniśmv .. el\ce'ldeś zamieszkt ale nie orzvczvnd
Francja o~ran.icza handel. nie na rezultatv. które icb ()dpvcbaUga narodów nie będz.1e mo- ważyć ani li.g-i narodów. ani jej
sie ni.gdy do wzmocnienia ruchu po'zwala by sie rozwinał. Jej za. ją. Ody mówimy im o naszych g1a istnieć bez poparcia Slodalis- prac.
l'IQIbotn.iczel!o.
.ciętość orzeciwko Ang1i.i Dowodu- wvsitkach. słuchaia nas grz.ecz- tów, mówda iedni. Tnni 7.aŚ twlerPowinn.iśmv ia popierać i ko ..
b
b'
nie ale wiedza doskonale. że na- oza. że tylko entuztazm mas caAle lud angqelski ~ masa pracu- je u n~s . eZT? oCle.
. sze wvs.ilki sa daremne i że od- łerro świata cywilizowanego mo- rzystać z rezultatów iej pracy.
•.
j t
Zda~e
S'lę me uleg-ać
kwestil
ze g'rvw.amv nieW'ie~ka rolę w na- że~ poprzeć i powiększyć autorv- W"'.."yd.a·
.' e m'l SI'",.
ż.t'\
na:rarl.ie 11'ie P'('~
jaca oZVW1ona
es orawd zIwa
J'
•
•
'.
.r
...
Ą.
sympatia dla silnej organizacji przez .upór SWÓJ Franc.la hamll1e szym kraju. Pomimo to należv po wt 1'~n1i1, Falkfttem jest. te hrarr< 00'" siadamy żadnego inne~o ciała prCli
'Ib'·
w~dawczerr
,·O !I' rozl'V'\.rzadza iace ..
rozw6J .
handlu I' przemysłu
L·abou!' P artv.
.
.Ale l>v rozumieć si,ę z ni.mi.
parcIa'
ze strony socjalistów bar-'-'
,.n,- .
.
..,
toby meslusznem
mruemać. że
gO tak.im ,c; autorytetem.
l<tórvbv
NIe ulega kwesbl. ze wvborv prze'\.iIenie ang'ielski.e nie DoS!iada
Pracownicy Angłji ~ Franci! dzo szkodzi lidze narodów. bar- mógł przyczynić sic do ustalenia
moga przvnieść rozczarowan~e.- ini'1·.-.h orz'V'CzV1ll
winni się oorozumieć i iŚĆ ręka dziej nii niechęĆ m1f1tarvst6w i tJIOkoiu.
'Yyborv mun,icvpalne .w LondV- 'Każdv nar6d stara się w obec- w rekę.
ł reakcjo~lst6w. Jest to troch.e dzi- A pokój jest dla nas iedvna deme wvkazałv to dość Jasno.
~e: NiechęĆ mn1tarvst6w " re~k ska rat'Unku. iedvna ost()ia i ledv.
1Dych czasach produkować to Jak dojść do teg~ celu?
Wola ludu pracującego wvwie- wszystko. C() SpOżywa.
Jestem pew?v•. ze g?ybv La-. c!omst6w Jest łatwa dl() WVJaŚme- na R'warancia utrzymania Ktllt!l'
ra ogromny WPtvw na kierunek Przed wojną AngIia pToduko- bouT !'artv wl:dzlat;a.. IŻ ma ,,:e , n!a. al~ na Jakich Do~s~awac~ o- rv i zachowania nad7...1ei na przy.
szłość jasna i 57.czd1iwa!
POlitvki zagranicznej kró1estwa wała większość wYrobów żelaz- FraocJi sprzy.tnlerzen~6w 'V! SOCla II piera Sie niechęĆ socJa.t.lstów:
angoielskie.'ro.
~
,.lllYCh nabvwanvc'h orzez Amerv- listaoh & svndykacl,~ ~W1l'azków
~arto się tej k~~stj.~ prZyJrzeć
(Koolec),
Na lMsz~ Labour Palb', b. Pom~ .t?łko o oooelkacl1 za.wodow~ te Ol'Z-v]ęNby nasza zbliska. mrl ook6i ~włato'Vy za.MARCEL SEMBAT.

l wyci ezcv na rozdrolu.
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PiJsiedzen:B
rady miejskiej.
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Ządania

i

bolączki

inwalidów.

sesH) po.siedzenie rady mie1sftde1
w czwartek, dnfia 15 maja
1924r. o gooz. 19 i pól tmriktuallllJe w
salI posiedzeń rady m~ejgkfe:l tmzy ulicy
PomOTskiei nr. 16.
Interpelacja w radzie miejskiej.
POT7..ądek dzienny:
(b) KomiiSlj'a coo'DraJma zw·a.z-Idlla iplI"OwliWII"YCZII1ei!YO url:!rtzymoo:a I. Komunikaty.
l, ów zawodowych
zwr6C1iQa slę beZU'>olbCJtn1'Y'Clh, wOlbe1c 'P'O'WY~kS.~- II. Wybory:
(:0 m:ol,iste'rstwa pracy Z pwśln, gO dkręgowa 1romilSja zw~az. oWa) 12 delegatów na zjazd przedstawia żeb y do cza'su \ve.iścba w ży~:e z'?wodo'wV'Cih. OIkzyma,ła. j)OI!ece- cieli miast starościńskich, odbyć się maus.ta wy O ubellp ,.ocZlett1Qru bez'~oh;)1 'me ~d oem,l1ra'lll. by Zl~r6C1i1la Sle do h'.Cy 'W Piotrkowie w dm. 17 i 18 b. m.
IJlvch. ci Qstailni obr~Y1l11Y'W3JI! za · malg~lSitraltn1 w s,pra:wre utrz;ymv- w sPrawie rOZlPa.tr'zenia Jl'I'ojek.t6w urpomo.g:i.
Wailll11a hez!rohO'tln'YC'h Z J)OWYZ- stawo gmiJnie miejskiej i o~dY1J1acii wyW od'pO'W1l<edlzli mlJniSluers'two za- SZJYIClh fund'UlSZÓW.
borczel dla miast (WtIi~ek . koowenltu
lkoml\llJl ,:nmw3iło. iJż SlamOfZądly W
JaIk się dlOWliladJu.remv. W SIPm- seniorów z dIJ1. 9 b. m.);
Po'ISlce Ollrzymal'y Ikredvttmądf)- wde te~ wstaJruie WY~O\SZIOIna na b) komisH rewizyjnej <Ma sprawdzenla
wy 900 mlUalrdl6w iIlllk., które ma- natjhllilL'SIZlem 'jJOSioolZOO!ilu il'adly rn'lle!j ksiąg i dowodów kasowych magisrra.tu
ją być splt~ocme w ciągu 3-dh lat skie'j Q'l1lOOrllJlełll<łJCIja.
m. Łodu' za rok bu<!ietowy 1921 (wn.
Mag. nr. 531 z dnia 25 kwietnia 1924 r.)
III. Sprawowania komisji radzieckich:
w
a) KomlilSłi regUllamin.owo-praWll1ej w
Przed .ktHroma ~ma·mi
Po. d~~g'kh
pertra'lctac!ach, przedmiocie reg.ulamia11\l obrad rady miej
buchl straJk w tkaml meohamcz- zgodZ!il Się wreSZCle P. Biren- sklei - ref. r. StYIJ)Umkowski.
nej Salomo~ Biren:cwejga (K~-·4.cwej~ na uruch~i,enie fabryk4, b) Komisii skarbowo-budIietoweJ w
na) na tle nnetYtacenaa pr·zez wła-~lecz rod warnn~'lem. że trzei ro- przedmiocie:
'ściolela fabryki 'Za ~odziłlY n<l!dt- j ootnilcv. wYstępująCY jako de1e- 1) Nabycia od p. Teoiia Abrama Tuetatowe. wobec te~o robotnicy l ~aci w POwvższeJ sorawUe. nip. genh(}łda plaou, potw.AIleg() młędzy m.
zwr6ciłi sie do anso. t)'Tacy 'i będa vrzvjeci do P'l'acv.
Pre~ G. Narntowicza. Składowa, TTamori(l,śba o interwencie.
wamwa i terenem polskich kolei pańDowcipnv o. Bi-rencwei2' w od- J Za wvdal>01lvm1 robotn~kami u~ &-Łwowyclt (WIt. Ma.g. nr. 356 z dnia 11
DO W'ied zi l1a żadania rob-otruik6w par sie Ogól' robotników i Dosta- ma.rca 1924 r.); ref. r. Karli6.5'ki.
wvmówi" wszvs~im O'TaCe, za- nowił nadal strajkować. (p)
~) Nabycia na potrzeby cegielni miejmV'kajac flabrvkę.
~
~ w Łodzi 1 morgi g;ru1Jllilt we wsi
Rokkie Nowe (młiana brzmienia powmęŁych w tej mierze udlwal w związ
w
ku z Wili. Mag. nr. 425 z dnia 28 marca
(b) W fabryce 'LeomaiTda wv- ce wlSlZ~ robotn1dllrom 'PiZe- 1924 r.); ref. r. Tmskf.
nl]kł za.MJr!g na «e zm:nileÓlSzenia i drzaRnd.
3) Subsydj,um dla łód1kiej orkiestry
obsltiUgd IJ)WY ~ Z +ch 1 ZaltlaJrg ~ slkiJariOlWan1'Y 1PIr'zez filliaJI1lllonicznei (petycja zarzą.<!.u Ł. O.
na 3 osoby.
IkllatSQIW'Y
~I.ą:vek d1() zW'l'ą.zku P.)· ref. r. BarŁczak.
•
•
. \ IP!'lzel11'yslowców. w, oeJł·~ zażegna- 4) Zezwolenia sZlPi,talom prywa.t11ym i
p~~w~ r~y nato me , 1Jl~~ watrglU 100. wSlPollJle'] kOI!1~eren- miejskim na pobiera1l1ie oplaty za UŻyzg.odizlli Slę, nmJjcl WTYmÓwiIla pn. ' cJi.
cle sa], operacyjnej, materiałów opa.runkOWY'C'h, narkozy it. p. (Wł!. Mag.
nr. 367 z 00. 14 ma.rca 1924 r.): ref. r.
Lakończenie
w
P,raszkier.
5) Za-Łwierdzooia uclrwały magistratu
L
• .:;&.._A.....
Ź
t
O
..ł_
T
.
nr.
422 z dn. 28 marca 1924 r w przedJWI. 'WIauumo. U\ł' wU szegO ł
SZC"ZellluY o. enter m.e 7.~ mrocle nab ol
f'
d
atczasu trwal stra1k VI fam-v.ce Ter dz,rl słę ma oowvższe żądan~n ro- kowo 100 ;cj~ b :z ~~łO
nera (Jtt!if!sza 17~.
' . botn.i~óWl. WIO~ec czeJ?o ci ' przy- Mag. nr. 516 Zl dn. 25 ~ktn(:g~924 ~11)
WłaŚC'lCle1
tejże
fahrvkl
nl~ stąplh
6) "'''dn
....s~~.An·a
n"'ł
t
~
rzyża.
_ł.·t
-'-0....1_.
•
W ddoi słra.lku. .
-"b l
Ił'V
·_"", 'I
Vł' a,
po b'leran.yuu
~aCłl.~ zaUU\JIIlK>nvm ł1 mego IlO'-.
fi -u w~zora.1SZym uu Y a przez magistnł za tl'trzymanle dzieci w
W dJnht wlczomjSZYIlTI w sa~i 00- hli:iSlzci pr zy s złości
CZlelr'\\' 0.:1 Y
botJl1'kom oof.nvc'h stawek ~arob- SIę Ko'tlferenCla w ms·~. prlaCY.
miejskich domach wydrowawczych (wn.
kowych, lecz zredt.rkowat Je do . P. Terner zg'OwU s~ę na ,d~da= Mag. nr. 481 . dalia 11 kW1iebnia 1924 T.) si,ed:ze,ń gi,eMy ~ódlzlk,iiej odbyło -;i<; k rz~Tlż lPrzys: ~pi c1Q rea!:'zadi PHM
60 proc. . .
.
. ' • ~ .me do stawek ostatnlt{), o~r~vmv
7) PO'bieramia na rzecz kasy mietskiei waJ!~1,e zebn-amiie ló{l!zlkiI21g0 odJd:zi,a- iek tll bnd,owv " ',!laISHep;o s;zipHal1.
RobolJn!tcv iądaii o~tThIO !UZ ' wanyc.h 15 proc. 1>O<lwyz'kl. co opłat za przyjęcie do gmmy m. Łódź o- ~ru ipOlI.slkiitego towalflZ. CZeil'W(jIJl,ego P')'Io'.i e'k'l t·eln obccl1'i·e iC'Slt o tyle
ty.Tko 20 tn'oc. pod~ytkl. gtroz.ą'CIIO?OItn1dCV zaatce(m;owalJ. OrZystę raz za JlI!'zeprowad'zenie uączell1ia w Ikir:zy'Ża. Zebn·.arr1IiI~ mgalil oiki()aJI~- b! i,~.lk,i Iw z'rcai~·;z o \\" '~! l·;'U. że m~.gi~
"': orzec1W'rtvm ra·n e przv~ .atHe~ .puJaC O oracy. D
księgach stałej Il\JdiIlości po za/Warciu maI l!1oŚJCilorwem pr.zennówd'ęJni,em wkc- , Sltmt. pifZeZ'l1laczy.j j1JŻ na te,n ..:el
niem do stTa .łlm.
żedsttwa (wn. Mag. m. 435 z dma l kwie lP!I"elZeS <LI'. Skadlslki. Na Plfu wodn:r- . 'kct.e:n l .pJa,cÓw mi1e,j.slk;iic'h.
C:ZąIC~o z,ehraJnila 'P'O'W{)t'3.lJllQ mCłc('- : PO'p'l:'zyjęcilu prz.ez zebn"1ych'
insa 1924 r.)
d;o w iladomo·ś ci spr3JWOzdar.l·ia z
8) Pobierania na rzecz m. Łodz,j po- ll1asa Żel.a0owIs6dleg.o.
Z odlczY'fu.lJlergo s'J)lra\v'C)0dania za. rl'zialta!lll1'O~ci rll(l{ y'c:hcz.a·s,o,wego za
datku od lobll za rok 1924 (WIJl. Mag.
r. ub. olkaJZuje się, ż,e ·odd:zdlalł lód:z rządru. ogólne zehrrunrie dloik'oo<łJt.c
nr. 515 z dn. 25 kwiebnia 1924 r.)
W ckIIi,u 12 maja I() godz. 11 ra~ IłJilków. tł'<>m~ząc. iż ·obecnie O>- 9) PodWYższenia dodatku do zasadni- lkii f()lzwida SIW'O'ją dlznałaJiność w W'Y'oOlr u 7]'QlWe'RO wT'ządill w skta.no odbvła si.e konferencja w im- trz'V'l11vwane 1Jl'zez robofuik6w czel taryfy od uboju zwierząt w rzet- lJlarlelr s:zybkiem tempie. W na.1- d:z.i,e 3-<ch osób.
---o----~spektoracie pracy 16 obwodu wstawkii orzewvższa.ta zasadn~cze. niach miejSkie; i baluck.fel (WI1. Mag. nr.
sprawie zlikwidowan-ia strajku w zaś co do ~W,dlz.in nadetatowych i 278 z dmia 22 lutego 1924 r.)
svndykacie młniczvm przy ul. nocnych. P. Chundństki tłoma- 10) Jedn.o:azowego subsydjJum z tooKolonąe lecz icze dlen dziec!.
KliMs'krie2o 50 i innvcb ~a- CZyl. że do orac tvch najmuie tlu~zów mIej.sJdch dla łód7Jkie.go chrzed~wh.
sDecialnvch ludzi, CO jest nie śc:JańSllrlego towarzystwa dohroczY'lJ'ttOW dnuu dziSlie.iszvm o. la w'Ilik ł Jednocz eś nde p. la wllik AdamR,obotnicv magazynowi oifrzy- 7..Q:odue Z Dra wda.
ŚCl (WIl1. Mag. nl\". 501 z dn. 15 kwiel!nia wydz iału ooieki społecznei A- ski zwi edz ił za'kład \\" Wii'kowimvwali 2.93 I!rosze dziennie. lecz
Wobec lliieusteo'Hwego stano- .1924 r.)
damski. oraz radca pra wn v ma- cach. g-dz'ie leczy sie na koszt
związe'k chrześcijańsk,i wvstaoH wliska zarządu syndykatu 7.wia- 1~) ur~ch(}miema młejskiego tabom a- gistratu. mec. Żelazows"kri. wv- Łodz i 32 dzi eoi ·:: horv~h na iasrl1Z żadaatliem oodwvższenia ?:arob- zek chrześc.
oostan1owdl stro.ik seonlza~Y'Jn.ego (wn. Mag. m. 500 z dalia ieżdżaia do Rabki. celem zawa r- ce oraz zakfa·dv lecznicze w Zak6w do 4 zI. dziennie. która t.., zaostrzyć. orzez usunięcie Tf.SZ- 15 !W!iCtm4a 1~ r.~. . .
cia przedwstepnej umowv 7. dr. k,ooanem i do.m dla moral ni e zastawka obowliazuie roootni<k6w tv oracujacvch z svnclvłkatu. o· L) P.owolama do ZYCla m~ty:tucii p. n. Kadenem w sorawie kupna g-run- niedbanV'ch dzie wczat w tamazazvnl()wvch.
raz bo.tkotowani-e tei firmy. nie- "Ub~z.1>leC~~la ruchomości gm!iIlY młej- tu ood budowę k1o'lon i,i lecz'niczej g'i ewnikach nod Krakow,cl11.
Niezależn'ie od Oowyższeg.o za doouszczajac żadnego nowejN) 1'0 s1del Udz onz za4lwierdzen-ia jej sta- 'C!qa ch orych dzi,eci· łódzkich.
god'Z'tnv nadetatowe q nocne J}ła- bo.tnika
tuUI (WIlL Mag. nr 382 z din. 18 mMea
ccmo w syndykacie rolilllir,.zvm
Na1eiv zaz'I1aczvć. 7.e oomys1o- 1924 r.); ref. r. Oeperl.
iak za zwykłe.
wv D. Chunaińs'kJj, .. WYP'Otvr.wr'
zarządu
KieroW'i1i,k syndYkatu D. Chnn- sobie na czas trv.nania strajku liKary
niespełnianie obowiązku
cińskJi absolutn~e nie przvchv- ,resztant6w do oracv. (0'
łaodzi".
lU się do stusznych żadań rohntWYSUd! z druku nr. 20 ,,.Dziennika
Zaną.du m. Łodz,i". Nillmfll" ten zawiera
W tyt2"odniu od 5 do 10 maja IOkrzei 20 - 2 dnu; Mro wiń ski·
artY'kuly: dr. Karpl6&1dei-Woyczyńsktel 1924 roku za nieroosVla.nLe d'zieci ; Karol K i1ilńskie2"o 94 - 2 dni;
.
'.
. .•
.
. - ,.Miejska ~racoMlta psychologIczna do szkoły z wvroków komus.ii 'P'O- , Browińska Agnieszka Brzezińska
(~) Jak S:I'e dt~!G;dil1}emY.
w w·I 'edll\lwosc~.
ceJlru .~Y'Z'llalcz.eJI1'!'a w Łcdz!"', OIraz "Miasiło w wałce z .gI!"ui- WlSzechne~o nla'lloza.nia od'byli ka- I nit . 104 - 1 d'z,ień; R.vb icki Wa~
Z\y'~Zlku Z ządalJl~laJm~
dozorc~w na1dlzwYC:Z'Rl]fne.1 kl0il11llS}1 r:oz.1e.m- Iicą"; s'Prawozdania z d'L'iaia1ności wy- r.y ares.ztu:
, tentv Pat1's ka 103 - 2 dn i; Se;czemlmste!f~two . pracy J?OstaJ10w1t~ c7ej. k,.'6ra Uls·tląILi If1IQfWe p'ła'ce dla dz:iaMw: o·pieki SJlołecZltlej j gos;podaJrCze
Adamska Emma Pomo1rska 130 ! pańska Ma;rianna Za wiszv 30 !}()I1'Ozum:eć Sile z milJl.1Istelrsbwam! ooioor:c6w.
~o; ok611111k1 J obwdeSZlCZenia Iwładz: ~ 1 dzień; Zylbervnl2" Muszel Szo l~ 1 dlZ ień·
spraw weWlt1et'l'!ZIT1V1Ch OlfaJZ S.Pifa~
ruch sl.ui.bOlWy; kronikę mieJska' prze- pena 4 - 2 dni; Cienlucha Ką:rol
.
gląd samorzą<lowy; JcrOl!ltkę Za,g!I';'niczna
W ,tygod!niu JlI!'zYSlZlym ukaie się w
obł~o-ścl okota 100 stron druku i w
zwiększonym na:kładz:ie numer SlPrarwowyścigi
\V
zdawczy "Dzienn,ika ~ządu m. Łodzi",
Bieg
I
,400
mtr.
płoty):
l)
·"i o~ier ,,&·h ater" POd Doro~oświęcony dziafaJlYlckl W'ladz miejsdciclt
sześcio'!etni 02'ier .. Co·nfetti'· 1>od szem. 2) "Brzeszczot". 3) .,Bella
w I .p6froczu d/l-uC!:iei kadencji.
p. Sosnowskim, 2) .,Zerwikap- Bandina", 4) .. Tadeusz". wvgradO tur", 3) ..Fl:yID!t Dispath". wygra- na w 1 min. 26,5 sek, o 1.5 dt"1P 'll .~ad
\1":. _ ' l l
al
na w 2 min. 51 sek., o Jeden i pM g,ości.
~ydowskiBj.
długości.
R1est; v (2.100 · m~r.): 1) trzy1et·
(Jr) \V 1.'1'11 W'CZ{JmjslVr. upł,Biell: n (2,1<!O mtr .. ~!asld): l) n,i o~ler" ..~W'it" ood G~r~~k~m,
n:d termi,n ~kladanta
;j'!ki,,"a: ii 'klacz "La ma.lsonnet,~e pod Do- 2) .:ren,,' 3) "Beau POl~t, 4)
pr:z.ez iI11eż ;;.z yzn. Iktórzy nie <mta- r~s~m. 2) .. Sunna, 3) ..Reve "Brenta . WYlO'am w 2 mm. 22,5
oa,ją SIklalClelk: w ~iIn-ie żvdow- dOr , wwrane w Z min. 24 set., 'ek .. o łeb.
('"'d~.
.
o iedna d~u1?:ość.
BIe,r VI (2.100 mtrJ: 1) tifzyletC:. którzy od.loowkdl1~ń'c·h d~kIa
Bieg III (1,300 mtr.): l) tylęoło~ ni .ogi,e r .. Chocim" pod RanqewiT<l!C" .': lf1~e wVtOe·f,n~~i
i nie fi'g'll'ruią 1etni ogier ..Sewastc)'!)oIu nod czem. 2) .. Cecora". 3) .,Harem".
1
na H1stach o'P,łaca ią cvd I slki/'a'CIlki Góreckim. 2) .,La ViIlanella", wy 14) ••CZi}(OSf', 5) .,Bob.II", wY'g'I'aw ~~mi'n i·e. pmba W k'l!1 i sa prawa g-rana w l mln. 24 sek., Q jedna I na w 2 min. 23 i DÓł sek., o dwie
glQSU piOdclalS wyborów do gro!;- : póf dfu ~o~cL
ł dl~
źydaW6liieri,
. . ~ U..g.llllkJ.&

Miasto musi utrzymywać
bezrobotnych.

Strajk

15 (II

odlbędzie się

fabryce Birencwajga.
V:'V-'
l

l

Zatarg

fabryce Leonarda.

strajku
Ternera.

fabryce

ar

Z Czerwonego

."

Manipulacje Syndykatu rolni..
czego,

---x--- -

"Dziennik

m.

za

szkolnego.

.
·
W sprawIe zatargu z dozorcamI
v:

Wczurajsze

konne

,nYbnram.gminy

u.." • .

--

Warszawie.

•
14. V. -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

U

GŁOS

POLSKI- Inc.

~~~~~~~~~~~~H~BH~~aaUBH5PU~~B~~U~U~~~

~

r żny "Głosu Pol

Ig i

Nr 181.

.; .

iego" g~

W dniu 25 maja odbędzie się punktualnie o godz. 12-ej w południe doroczny bieg okrężny
"Głosu Polskiego".
Termin 25 maja, został przez nas ustanowiony w porozumieniu z Ł. O. Z. L. A., gdyż termin pierwszego dnia Zielonych Swiątek jest przeznaczofly na zawody eliminacyjne do olimp.ladY. .
Zawodników, jakoteż j kluby sportowe, uprasza się o możliwie wczesne zgłaszanie swego udziału
w biegu pod adresem redakcji, Piotrkowska 1 0 6 . '
.
Regulamin biegu podamy dla orjentacji w najbliższych dniach.
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Życie i sąd.

Dzisiejsza pogoda.
Komunikat oań~twowe~o instytu-

tu

mete()N)toldczne~o.

PraWdopodobny plzebJeg porody w
dniu dzisieJszym.
Dość

pogodnie i cieplo,

słabe

wiatry

Czego

się

nie robi z

miłości.

Panna Helcia koniecznie chciała wyjśt zamąi,
i dlatego okradła swego "przyjaciela".
Panna
lieicia Malinowska I drzwi me otwor.zvł'V i. meźczv-

Krwawa awantura nocna.
Pijani iołnierze pobili się z policJą, przyczem
sleriant od917zł posterunkowemu palec i postrzełlł się

w

nogę.

(8) Nocy ubiegłej. około ~odz. skierownjac lufe. w strone oostenrzv zbiegu ułj;c Piotrlrow- runkowego Waty,
mieszkała wspólnne od 6 miesie- zna ów wszedł do ~oiu.
skiiei
ł
Przejazd.
l>Owstała
Poster. Wata nie stradł iedtnak
Osobiste.
Cy
.
z
P.
StefaneTI?
CzarnowS'~im
Po
up'ywie
~odzi.
n
y
mf.odziesprz~czka
oomiedzv
trzema
?i~aZlimnei
~rWli. Jednym s'k()łk~em
W d,niu dzisiejszym okręgowy insp. poW.
led1nvm
~
poko()iJ'ków
na
ul~cv
niec
wyszedł.
niosac
jakaś
naczn~J
?sobnikatpi.
a
rma~owI'
C
Je:
~nal~zł
ste
tJI'ZV PI.lanv'm
slerlicji p. Zygmunt WróblewskI wyjechał
Sierakowskiego.
ke ood oa-ohą. Wtedy wvskoczyl nl ~lakJim Stlamsławem ~teń.kow- z~ncle. chwycił go w ()Ika m~n~ena inspekcję pOIWiatów.
Życie im upływało bard.zo mi- z ukrycia 'P. Stefan, 7.atrzvmuiąc s1c!~. z~m. 'OT'ZV • ut .Plotr~w- mu za re'kę: w kt6~ej trzymał
Przyjazd spodziewany jest w sOOOitę.
Je 4 szczęśliwie. Bv'l~ zupełnie z młodzieńca.
$kaeJ 77 J dwoma. zolmerzam, 31 rewol.wer q wvkreclł mU.la. w
(1')
sieblie zadowolec~
N'
S e f ' o. strzelców kamowskłch, sler- prZ~CIW'11e strone, chcac mu sIła
•
..
. a zaovtlame P: t ana 00 J1t!~ żantem lienrV'kiem De1ib!.sem. 0- odebrać broń.
CUl1OSum.
l wszystko byłoby nadal. jak- Sle w pa.czce. nleznaiomv rzUCił raz 91. strzelcem niejakim Zy~- Si'
D
.
.
.
. (b) J1łŻ )J!r1.res:zilo .od t!'6t ro~u najlepiei. l!dvbv. nie .wnadł w ok~ się do ucieczki, lecz został za- 1tPUlntem Kotlińsk1m. Stojacv na
k erzal1t h cz.uJa<:. re bę~le
bllul1"o adlrewwe nme m!cści S'!e p. tIelei 22-letl1l l)Ięknv Stam- 'trwmanv 'Drzez lokatorów. ·
s1u.żhie nocne; oosterunkowv VII
~run~. cd cil 'DOSter. . ~:
Plr~~ ut Zielooea 8.
:.... ~a~ Rawskii. w którym zakocha
Ookaza?o sie, że w Daczce znai- komisar.iatu. Wata. podszedł do e ~ atnJi za u 'Oaktec u orawet
M.mo tą na .dtw?I'0ach lódzlc.'Ch la S1e na zabój.
d-owala sie bieUzna. kUJ)jona oiJa.nvch awanturn~.k6w. chcąc reN' %ry~ac.g"o () rwd.
b
7.n~ ~uje 9i~ WiN~ll'k'I szyld z natD:... .
.
d'
..
S
l
ta.
k hl zf1c'
a mieJsce awantury 'Przv vl
5t"'.; - że i'l1fotT,ruao1i dla oor].r6:bve"n .. Prz'Yl~CIl~1 le.l ;;'tefan .zauw~zył, J)rze 'kiłlm dmaml 1)T7,.eZ o.
te- d~.:ać za FI! W soo ~
I· Wl- jakiś trzeci oost.eru11kowv. ktÓrv
udz:ćla blmi(. adJrcSQwe 7Je!ooo 8. .1·V ZObOJęt~lat .lUZ swej lieIOl. o fana.
. '. "
. .
dos'k<>czVł do t)jianero sierżanta.
crem .śY"~adczv~v czeste orze- Sorawe ~ierowaJl1o do sadu, ZJaW'le!11e g!~ oo!lCJa~a me PO-; chcac mu wyrwaĆ rewolwer.
Letnie ~dzinv Dracy w ksie2ar- d13.pz1{l lej do mIasta. Zaczęła gO lZ'dvie oS'k arrona n kradz.ież 'O. dobat? Sl!7 oatrom w~ls'kowvm i
W tratcie szamO'l:anła padt
niacb.
zamedbywać.
lielcia 'Przvznała się do DOPelnne- obraz1~ leh do te~o stormla. ~e sttzd. MzeSzywając DTawa TIQS!C
ZW'yczaiem 1M Ulbitc~fvclt milej· Za,intry~owaJl1V byt rÓW'l1ież nia kra·dzleżv. motvWuiac swÓj ~czelii. wvmvślać orz~S'taWI- sierżantowi.
scowe księg-a11l1lie od 15 matja do ~ą~lem zni,kaniem różnych drob- czyn, tern. że Stan/staw Raws'ki, CÓ,IOW'I. wl~diV' .obrpucaJac g-o
Raooy sierżant z.emd'fal Wyl~ s,;lerrpnd'a r. b. beda QftwarDe od nvch rzeczy z jeg-o mieszkania. któremu ona oddawała rzeczy, r 7JI'IW~ o e baml~ o~ttun'ko- puszczaiac z ręki rewołw~ .
9 - 1 ~d'z. 00 pOh~dlt1lin.t j, od 3 - W kooeu zgj'nał mu now'V smo- przvrzekl jej ożenlić sie z nia. je- wv a
"lO Ć g'() v 1..mU- Do rallnegl() 'DO<ioficera f. 006 g-odtz. witecwrem.
lkin~.
śbi mu dlOstarcz'V ~arderoby.
zony zawezwa: oomocv.
grvZ'ionel!o oolicJanta m wezWąPan Stefan. podejrzewając lie1
Stanisław Rawski tl'omaczvl Przechodzacv tamtedv ooste.- no O()j;!oto.wńe rattlnmwe. które
Urza-trlJ2111ie zaba'w bez zeliwtOfteń.. de. iż ona jest sora wczvnia kra- sIę. iż nfe wiedZJItal o tern. że rze-'
rt.mkowv .k-r--end V r~
_""--ncr
"""atrZVłO
' OlTU
1..,
... wy .y. J-,..,.>,
ranT1'VC b.
Dzielnicowy P. P. pooczas obchodu dzidy. chdal Dodstępem doWlie- CZy dostarcZ-ane mu pr.zez Hele- gnacv Laaumer. s'lvsz;ac wołanie,
Postrze1onego sierżanta lestwierdzlf. Iż nie12lki Berek Wlda.wskl, 'dlzieć sie prawdy.
nę Mal:inows1c:a oochodza Z kra- posm'eszvl Z natvchmtla'sMwa 00- karz Do.gotowia rattmko~ hvt
zam. przy ul. Ki elm a 34. ul\"Z~d:ztl w
dzlieżv.
moca ~naidujacemu sie W niebez- zmuszony 'OTZewieźć do W\11sko~wem mieszkan iu zabaw~ wldowdskową,
tym celu wyszedł z ~omu
. . .
1>f'eczenstwie 'koledze. Post. Wa- wego sz"piltala m'zv nłicv Przebe!: zezwolen ia OdnOŚ11ych władz, pob1e- dma .28. marca b. r. ,rano. me u- . Sąd DO wvsluchanm sWladków ta. majac '[)OiOl(}C. OOl"f09it b. B. dza111fanei.
ra,j ąc za ~s1ęp p6Uor~ m!ljona ma!'ek. dal S'lę. Joo'l1ak. do b1l;1ra, ~cz ~- l os~arionvch
wv~ał . wyrok. <l? kOmłsarjatu, zaś 'Piianych toł~
Bień'koW'S'kiego; Kot!Wftskiego
Z, lnvcsttonow3'11e bilety. W'Taz z:e spo- krył Sle W mne~zkamu sa,stadk!. ska~.ul~cv lie!en~ ~a'WtnQwS'ka n~ l)1ęrzy
chcial oddać w face odtJrowtadroft() do k&mł~arlatu
Tząa W IlYI11 pro!ok6/cm ski~rowa,nQ do! . Około PtO,tud.m~ zauwazvl Ja- ' 3 m~eSla'Ce w;ez1en:la. zaś. S~anr. żandarmerii, Słysząc to, sierżant zaś DO snisanill odoowied",eg~
'wmisariatu rząd'll. (p)
łk,e~oś . mtodz.lenca.. . który zaol;1: s~w!l Rawskle~o na 2 mteSt~ce D. tak s!(l bardzo rCZilŃewat. że omtok1l1u. Kotltińslci~ oddano w
kat do le~o m1eszkama. Po chw.th W11eZllena. ('O)
wydobył z kieszeni rewolwer. rece żandannerll.
Nades:złv transnonv mal{i ; c u k r u .
(h) Jak tuż ,donos!Hśmv. wv- ,
są
]t
clz·iał handlowv orzy maroistracie
.
• .
.
•..
K
vtkuoit wieksze transt>Ortv ma(h) W dmu 19 wrzesn~a r. ub. 7.amlast mnveh PIsm. Paszbem
..yminalislyka i wypadki_
ki amervkańskiei i cukru.
cwai funkcjonariusze MLicii oań- bvł jut swe~o czasu dwa raozv
~-k --.. " - - ' - - I . .
I Na "'a..l~'e _~. aby ....1_ . . . .
. .
~twowej. stoiac U zb:iegu ulic zaaresztowany oodczas wvbC)..
(b)~ O llJIUU "-.~IiISm.
. ~. ""aAJS_
lIIWLt
..
"v rlmu Wczora.1szvm przvbvlv RzgowsJded i SieITaqlz/kJi,ej zaU'wa- r6w do sejmu
Na ckodze Ł6dt-Z&'len tramwai , ~ do komISariatu - Beticow&cz staiuż n.o t.odZJi pierws-:r,r. transoor- żvti znanego i, od dawna InW1l~tOneg-dai sp;awę F1szbejna roz- ~odjazdowy, .iadący w sńrooę Łod1Ji ńa wir mu czynny ()IJIÓr. wobec ~o potv li. od dnia dzisilCisze2"o maka ł lowane~o komuruiste f'iJszbe.ina, naoł:rvwal sad okrellO'W'V. orzv-: Iclmj od Zg!leT'U przelechał 7-łetm,. Sa- i S'terunkowy 2It1U.SZOftY bJł ~y~ siły, by
<:ukler ~D~z~dawaate bedą w s'lda rozda.iace~o wvchodzacvm 'l fa- oC%em tako świadkowie zeznawali Inę ~. z RacIorOSlllCZa.
. lI:a~o.,a~ 10 do komisattMa.. (P)
dach .l!uelskkh ~~ cenach znacz- brV'k robo,tnikom jakrieś pisma.
orzoostawiciele ooMeK
~~~J)ODI~ :,zWit J~ Iebn;,
n~~ 111zszvch. mz w handlu prv- Piszbejna aresztowano. orzv- Prokurator. dowodząc winy Połkda SI>ls~ tYli' a~
DdecłoIJ6.".,.
\). a.tnvm.
czem z.nalez.i.ono 'Orzv nim l1isma ,o'odsadnego. domag-al sie SUTO- kół
. lP1'
tei proto-. ~ parlru ,,JuIfaa6w" JnY oL 14fer.. .
.• .
"Trybuna Robotnicza", or~an c. wej kary. Obrońca adw. Braun
.
Isłde; 121 połiefa z:na1azla 2'JWlold IlOWoTeatr mlelSI<)·
k. zwlia7.iku oroletarjartu miast i stwierdz,il iż brak iest <lowodów
<lPornv ~
l rodka pld ~. w stanie sine'O l'O%
nzisiaJ .•1:ófta rękawiczka" z pp. Star ws.i Galicii Wschodniej.
kt6rebv ~S'kazvwarv na na1eże~ Posterunk<YWY' połicji za:tr~al .uleJa- ' kładu.
Sk~J i Bcneck:m w r?lach gtó:nyc~ d
W mieszkaniu aresztowanego nie oodsadneiro do. oartii kQrnul11ii- kiego Jakuba Berlcowlcza) zam. przy ul. l ~włok! przesłano do J>rOSe«:lotium. ul
Dr"v- s1vcznei. ooddał tkrvtvce zezna- KiMdsklego 9, f ~()W~ do komi5a- sPorządzooy w tej SIPrarwie PTotok6l
c:'b,wJ arte~ prekmJerap '--'- a noe ę 3, orzeprlQlWadwno rewizl'e
" D \VIe
!zny' ~ ·om. re'H y. .. ~ a d ę
~.
,.
f ś . dk6
I tó
• . tvł -taJtu -1:.-1'
t
'.
<;
k D
•
k n
"zem znaleziono hlok kasowy. n- 111 a WI'a . w. <: re mowua
- "J
pUL&;JI, za '\VSzczęc[~ awantury na. , przesłano do prokuratfora.
s anowlą. pp. ~ ta rs a, una)ews a. "ot
t
l
n b t .
kI(} O Dozorach le~alnem czaso- ul. poorzecznel.
i
dowiczowa Krasnowiec}{!i Krotke ta. pa rzonv s emp em .. "'o o mcza
',ś . . bI
k h .. .
.
bę-dzkJ. Po~atem odegTa.n~ z05tan[~ ko- oomoc
więźniom Dotitvcznvrn Pl mie 1. ~~?Z ac I'tvn1eStlema DOD;n
. : ,
,
G
ub'ń
k'
L
_
Dnv
zwiazkach
k.laS()W1$'~h
w
m<lCV
Wlęunnom
00
J
cznym.
.
medJ a wac.awa
r I s lego - ., e Ł-..:I·"
Ob ń
. _..:I ' ., 6 lez
..~..:.
tli,n", w głównych roJach uka!ą się J)p.
vu.Złl.
..,
ro ca ~CU~l't r
l'b
lialska (Ka'randowa) Boneckl (LenLn)
PodC7;aS dochodzen1la ltOhCVl- akt oskariema OOlera Sle na Z~·
Kosiński (Gotorpow): KraSll10wiecki (Sa~ neg-o, ~is~be.in n;(3 T)r7,v7.naf sle 7.'!1aniach. konftidel1t6w. 00 !lie wv
(JauJ), Leszczyc (Gork'i n, UTbań ski (Łu- clo naleze~l a d() K. P. R. P.. za- starcza leszcze do S'kazatl'la oodnaczarskJj) i inni. "Reżyseruje K. Wro- Dl zecZyt lakobv rozda wat ro.bot- saonc1!().
czyński.
nikom iak; eś oisma. zą,ś znalezrioPo naraclzne ~ad ferował wv•
••
ne Drzv nim tvg-odn"ki tttiaf o- rok. ska7,uiacv Piszbei.na na 2 laW sobotę o g. 11 m. 15 iedyny wy- trzYmać orzez oornvr,1{e z klaso- ta twierd1zv zzalicuniem 8 miezwiazk6w zawod1owvch.
~iecv aresztu . orewe'!1cyinezo
&tęp R. Glerasi eńskiego. który ukaże się wvch
,
fokal!Jle.

3-ej,

F

"-"HI

yv

Komunista przed

d

eDl.

I

t.

I

:vn

w najnowszych kreacjach. Wieczór ultJ Pclnlli wyst~p ,wyMtnych artyst6w teItrów waóTsza wskich m. iilt. Bolskiiej,
WlnheiTtla j G6rzyńskiego.

Teat ooouIamy.

'l

AI
h'J
D1. Isfd;I
f)e rna h~fl1{)TU kr'
(hOC 'WI a ~
3 akt. P. t. "WuJaszek z OwadeJutly
U<lział

bi()l'ą

PI'.

Wrześniow5>ka.

Kula.

kow~ka. $taniewska. GaJ~cka. oraz pp.
Górce'j
kI t Mllczewskl. ~ezyseruJe V. Sto De-

.~i~nic~ski, Ste.fa(l~k!. Pue~alski,
bk:z. •

SprawI b.

ławnIka Wilczyńskiego

odroczona.

(b) JaJk ju(i dOtt1os&lIiśm'V. OITleg- Jtednadcle ~wa me doszła
d.ad w sad'ziile 3JT)e~alCyjnvm VI Wal'{ dl() oSIkn.vtftru, wobec 'POWOłanl1ta
S'ZalW:ile mjalta s;ę odbvć 1"OZ/PI'{awa J)!T2Ie'Z sąd al!)e!1acY\i!ny nowych
tlłrz.oci'Wko b. la,wrullrow., Wlidozyń- świadlków. .
skilCll11'll.
. .

Z--_______________
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"Kurier Wieczorny",
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Pod znakiem protekcjonizmu.. Dyskonto i inkasu wBanku Pgiskim
Europa zna,jduie się obecnie ne~o: znajdował on. że naJeży ciowa 'Szero'lOch rzesz ludności
BaJIlk P{)1ll~i pob~era na'SltępUJia',:c 'lkaJlkul.u.ie ,mu się tak ·rani,o. że mo
pod znakiem protekcjonizmu. Ru- I(jbać o przvszt.ość z.ospodarcza j.est nIska. nde może ona wobec s.til!wU<d od iUllk'aJsa welksli:
że go oddać SWOQI!11 odbi'o!rc·ol!11 ~a
munia podwyższa stawki celne kraju. dążac do wszechstronne~o tero ulec obnilŹen'iu. natomiast
Dla .c,ZlOUlIk6w olbrotu żv"rG'\ve~l): nliei niż fabrvikaJIlt plrzy zast'050na towary włókiennicre· WSZY- rozwoju ~oSIPodarstwa narodo- zwiekszona dZliat'aln'O'Ść ~osooWek.sff~ m~lejsoowe 0.5 PTO'cen't. '" al\1iQJ nalj,korzvsltlnie}S'zvcrh war'J1'J
SCy r,odliosza znacznie do na by· we~o. Pr,otekcionizm chce d 0'0 f o d,arcza poszcze~6lnvch kraiów
ZamIJ~}sCQIWle 1.0 IJIfOlcemlt.
ków.
d'lo. produ'ktv rolne. ma·szvnv i wad:zf;'ć do ni·eza,leżmoŚlci go.s:podaT wvma~a znde'Sienia OI~ra,niczeń i
Na mąlelj:$IcIQIWlości., gd!z:i,e Balilik Jeżel\'i n, p. przlennvSllo'\vielc Stloczywiście towary wI6kiennicze. ·czej Ikraju. Już Ust iednakże uwa 'ZladeśnJHel!1lila sroSlumlków gTolSPiQldalf- P,ollsik:L nńle piOISJilad<1 'ociJdlZ,i<1lł'6w. le)z m'Te"
k lik I '
Ik' Tt
Bel~ia za'p rowadza nowa protek- ż~L że nd.e wszystkie kraie maja eziY1C!h:z dnmYl111i Ikrndarrni
ty1l/kJo zalS'tę'plsltwa 1.5 Pil'Olc,emt.
, .'llnI{!, a Ul U.1a,c.
l eH cef"!ę
'on',:stvezna tary":e. n,awet wol·n,e w;Ldok·l· takierro rOZWOT·U. dla AS1'a...'..
Dla WlSlZV1sltlJdc.h ilnUlvc:h kTIHe~- J,a·. eg, ?~. tO'waru na 100 z,lO,'tv..:l!.
Cl
V'i
,'" .
.v
ProtekcJoTIlzm le,st to pori'tvka tów'
. to ta'!llel oddać te~o VO'\vaIfU ~lle
państwo Irlandia. pr.zvstepuie d,o ~mecia ca,rkowl'te~o r,QZWOlU ~o- kr6tkowzr·oczna. kt6ra niekrvtvM;',',
l'
może f !lie odda, Jeżeli w:ęc kuDolityiki lPI'otelkc.ionistveznei. - "Dodarcze~o ootrzebne .iest roz,le cmile 1 'lldeWlOIDn[ICIZiO nlaśl'Clidiui·e })OH..
ZaliJ~~QIWle 'PIli 0'C. I
t
I)I:elc l:ofzV1c:hodz,i Z gotówką pła~i
\V A t '.
taq . ,
~le tervto •
J k
.d .
.
m:leJsC.QIwe 5 P'T OICeU11 ,
lor ł
' . .
..
. uks nT. zo~
:~. Oipra.cow ani':' p 'kt
.~um..
~~Zlmt Y'k' . z tyke Jros:oooa.rczą wielkIch i pote
MileljlS>c'O'wIOści. ~r:Iiz,ilC iflilomla odJ z: 'O;'VCJl Teze~: z :-vekslem. ryta
Dro}e t noweJ tarV·JV. a. zwo Ienm un u WI zema IS~ pn~ e cw- żt"vch 'TlaJ1'Stw. coli1tvke 'l1awet z dzlialu Banl/k P·'~. Ik·J'
2'
"'.
Ci 02 pr·o ,t WH.;ceJ.
a ba'Td:~o
/ cv cel ochronnych twlerd'Za. że ~!zm dla małych kra16w me nada Dunktu wk"zenia i'n teres6w wi,eltJ
o s deg<o. plrl().",(~nll. czesto, r6wni,eż p nllko 100 z.totv'~h
nie moż~ bV'Ć. wviat'ki'em. ieżell le si~..
'.
. .kich 1T1ocar'stw ba.rd'zo wa·tpJ1wa.
*
* •
zwlalllzcza przy obeonvm zastolU.
WSZyst'kle oścIenne pa~stwa stoWIelIkle oanstwo. lak Stany Zle
B 1'1<" ' .
d
E
W Bwt1.lku PolISI•• iJm z'iawl'a sie 2 7amiruSlt tedy wyd ać 100 l
suia p·olitV1kę ceł ochronnwh. to i dn/oczone .może prowadzić poli t y
a' a.~:~Ta hrrosp~ ar~a d ·u.. k!llu.ieilll~Ótw: i'edem i dlrtllf"i' przVl11'OIszą tv,~h ~a tOIWrur kunf:
Ik 1z ~
Austria mus·j bronić sweg',o PTze- ke cel o.chronnvcb. nie m6wilnrv. lropy IJl'le,. ' 10 a.rry~.e Ol .U 'orw.ę we!kJs1e n. 10. PlO 1000 ztolt'"\noh,p'ileTrw kupw'e na lI'Hc'
8 C sp'e u a'1
mvsłu. ProtekcJQ1n~1 Austr.ii ma- że jest to polityka madra. ale iest .Iec~ ~roz} n w"d'111 k'o~~l~tam'lt 'S.z.y 'Oll1zedl~,truWiiTa. .5Wó~ we/kJs,el aJdlre kS'ell ~lOO zlotto~az 8dob;~~hp~~e
.ia ieszcze ieden ar~ument: .P1'1Ze- ona możUwa. bo rQlZwinlete rolni- WY ~le sT,e
ar ·z'o . wa I'wem. "'0'W1an1Y Ula jalkąś milejSlooW'oś6 !~ro- pl'sami ' za Ilen welks-e'l' ża fi, ,r~
mvsl au.strJ.add ,iest • iQbecnre w ctwa. bo~ate .J),okla~v welrla. na- ~!~r~;~al~~t~eA~~;;adzW1ę~ '\v!ilnICJjlolniaffina, [p4'a~lI1V za n·,ieSJia,'c. do :ny S'W'oiem ŻWen1 k'11'O~ie O::'~on~
znaczne,] ?l1erZe zaleznv: od prze- f tv ,I żelaza 1 Dotez.ny DTzemvsł
"
.
a1
'I'"
.' _ slkl1JP'U.
"
'n~anv OOiWaIr. Od S\V('g'O odMor.:v
mvslu p,anstw ,s~kce~v1llvch. w twor~a ~e Stanów Zlednoczony~ch I~V I~Z.CJl'd~~ Iil1Ul'b ~aJns~\~ 1 ~,an
Baill/k 'PIr~yIJ[TII\lJe \Vek~, e1 i wypQa- ża,da natńomilast ~Qlt( wkii. a'le odda
orze m vsl e wllo1netyJ~czvm. na- praWle ze samowvstarczalna le- s e~
~ o Ią za ezp~lę,czy ,no:wa, ca mu .g-orow!J{e w ,UI!l1l1le 990 zlo- ie to'waJr nflzej ceny fabryczne'
orzvk~ad .w .Austri!. znajdu.ia .. ~i.ę ~nostke ~ospodarcza.
z~pe'l n!e wa1ute urzed nowa, .ceprecJac]a· :tyoh czyli ~atrąca 1 pro·cent ty tu- bo n. P. za 95 zlohroh. "
},
przęcllzlalltnJile J wytbrtnlile TOzwmuę .. Innych warunkach zna]dU,la sle
Europa wciaż ;eslZcze Jest Clho- !em dvs'lrolllta.
.
te w}l1klońiClZlall!1lie.. braJk l1liaJbomia~t państwa i państewka Europv.
ra. wciaż .ieszcze mwli Isie w ka
Dmgli Il<l!Henltj}lI'IZV1ll0lsi 'W'elksd. o- ~rz,emY'Słowl~c. <JłńrzYl1!Ia:vszv
I dostatelCznei iJl OŚ ci tlka:lni. 'które Każde z nich nie może osia~l1ać te~or.iach o,[,rankz·ollvch. v: kate ',"C\"1Ij2(,V rÓ'~:l\1lileż rrlla 1000 ZlllOltV'ch weksel ~a SWÓJ tl(}~aII'. mesq,e g-o
Ino r.ozktadzie mooar.ch.ii łiabsbur ~amowvstarczalności. każde zale- g-orJach mlli1talr:vstvc~nvch, P.oli- i aldlr,e'Slolwaur.r na mie(fSlclO'W'ość p!~J'- natur~'lme n.aJrvlCl!l1ttuast do B~~k~
\rÓW oddzielone sa }{1ordon,em ~ra ~me iest od innV'Ch krajów. politv tyka ~o's'poda,rcz<li n.ic 'fIlie robi dla w!iJllIcii'oUlalbna. w 'k!'lórleti ni,ema od- BoIsJkIi,e:go clIo dvstk~ta. . Dw:k'i
n:cznvm. Wobec te~o należy uzu 'ka protekcJoni'stvczna Wlprowa.. ,~os'PodalJ'czero '7ł'>1:żenia po.szcze dJZliIalt'u BaIllnm P,oll'slldeg;o. alle do 8n- 11iilllU. z: !3aJIl~ BOIl'slkl t.aJkle we~
pełnić istn'iejace fabryki. stwo- dza sztuczne przesrr6d~i i wIłaśnie g61't1J71dh państw. NDe myślli się o kalsl~L
s ~~, tJ!rzY.l!llll!le, ~_~~ęIk.s'z~o ~;e
rzvć nowe ~at(lzie produkcj.!. aby podcma rozw6j ~og,J),ndarczy kra- tern. że 'z'ClSPolenie gos'D'oda'rcze,
Bam/k p'l1ZJY'jmu)e ~ ~ każe Ol IUli~O z.aJJ'lOWUlIO ll\'UI!.JOO. laik l mzeuniezależnić si'e od za~ranilcy.
in. Narazie cla ochronne beda zadeśnienne 'stosunków handlo- SORJ11C dQIPraJdilĆ 20 ztOltJylah. GOłtI6w- m'Y5It'Qlwca o 100 Z1fotvch.
Każde. na:wet naimnielSize pań- miały ilem. siklUltek. że ŻVidile uIu"'O- WlY,dh i międ!z:yn";l()idolW'Y pornz:at kę z iltllkasa (JItl!1zvma dlrul2'i w najGdV1by zaś Bamk Po&sild talk,Icn
SIWO. chce ochroni.~ swói prze- że.ie. W każdym kraiu bedą kupo pracy nilettv'l~o iJTzVCiZV1!1.ila sie do lelPszYI111 TCLZIile za. 10 do 14 dUl[ po- welkSll!il 1I1Iiie ])l1ZyjmiQ""at. k1wo'ilec.
mrsl. boi s;e konk~encti zag'rani y.rać drotsze wyroby kraiowe. zl1iżenua kosz'tów produ'kcii. D'od- u:P,tY'\Viile termiUlu ptaJilll1M'CIi. plilelrw- madąc g1Q!łówkę. Płaciliby f9-MVezne.i. stara sie orozw6i nowYCh lest to z punktu wi·dzenia ,[r,O'SDO- .n1'e.sienia -c~61neg() poz'iomu żvcio gZV ,olt,rzvma~ R10tÓWKę ze Siku'Ou 'k.aUlIVolwli gotÓM<:ą. a fabrvlkant o.b
. ~alezj produkcii. Buropa zostaje darcze'lro nlecelowe wYdawanie! weg{). 1ecz iednocześnie eą.srwa- welk'Slla ll1alty.clhrrniiCllSlt.
szed'I'SIZ'Y się dY"~OII1,tem Ptt"ZVTmaniełv'lIklQ 1P'OI1.iJty1cz1n~e, łeaz ~ g'OISI)D- pieniedzv.· Wszystkie prawie pań ;ran·tuia n1erod1eg-łość rzeczvwiGzy Vf talkilCl~ Wla'~UlI1/kaldh pne- n.eIm. mu ~eIZ Baif1lk .POfI'skli , ni,e
varczo rozdrobni'ona .na ca!łv sze- ~tw.a EUI1o'Ov środkoweJ produku ista 'PO!SZJczel.!fóflnY1cih państw. .
IillYlSf,ow~lelc; pOISlI,adlauą~v ZIl1;aJ~;Y mUlsl.I3Jlby ~.1e 1.lJPIOI1!1liInać się o
lep; drobnV'ch or~ana-mćw.z któ- Ją zbyt dro~o. da ochronne przV-j p
,p;fk • E ol
.
I .'
'f)oq',tfell. J ifJl!,~p/okzebuaaICY chwJ!o~ P'OwI.ę/ks:oenlile go. amff sz,UJkać kireIych każdv dażv do samowvsta:r czynla sie d.o .ieslZcze wie'kszelro ' 'tacd" abTa ur fnv .nIIC lZad6~~ WIO gtotow!I~d'~ zdeoydl11'je si,ę oddać ciJvlVu gtdlz.i e'fu1d1ziiei. lub t11ZymaĆ ol
'
d
czal!WŚci. chce mieć wbsnv prze wzr.ostu drOlŻvznv. Protekc.ioni'zm ·i!~!'k.flt60Z \~w~·
l g'lhn aro"d 1 ~<Ir'Ó \k!olielfł:TII:tIl:QiWe ~1k'~1e d,o iillka- brzyrnileglO POII'rtfetu t być natraTŻO
mvsl, osrran1cza do minimum im~ kraJ6w ościenn.vah pnnieisza rya. w, ,!?O I :vc~vc '. i e o. ro sa. 'ClZv >tez bedlz~le Się grtruraJł za nvnn na ewoolVua'IiIlie Sltlrałty w rallOT·;', ?hoe UJIliWzaneżmtJć ~e od nelk zbytu dla orzemVSłłu:.a wlfa- zur:;~~~,iPQIItvik,T e(QnQm1C~r~1. -:- WlSzel1fl<q ~emę. n,alwet 14 i lO-&.1io'" :Zlbe ~ij<CfW'YlpraJC~'!lt1loścl jednego Jub
zal(ramcy. Kronilka *onomi'czna sl1e cla bronia tylko walsnesro te- ! \\
.e ~ teg:? ~unk't.u ...~rlidzema we Slz$Ulk'I' odlC!lać dl() dY'Sik"'O!fllta?
dJrug1lleg;0.'7 ttallCZ'lliYCłh wy:SltawDrawie wszvstłkilch pa~stw Euro- rvto-rium. Konsekwentni'e przepro ~:rotekc]'o1l1,zm I CIS t ob]~ wem. b~r
Nlile UJllega wąli:tpdtił\voś'Oi. że Sltarać ców Weksll~l.
•
DV wykazuje te
same cechy. wadz.onv orotekcJonilZm do.prową ,zo smutnym. DowodZI, ·clt1 ...ze ;le Slię będlz/ile 'ltlt1wkma,ć lkiols'Zltów i,n/ka-I P1rzv ikaźdIvttn OIddz,iele BaJnxu
\:szedzi,e. waluta zac~w:ana. Clhro dzi do te~o. że w każdYm kraju ;zS~;\ ~aJIt·~ ~'o ~acvflk~c1J1, ,tZ~ sa i .te~ClIi już /ma 'zaJpll.alcli,ć. to z<a~IP'O~'S!kielglQ en,aJjdu'ie silę [romilt'et d'V
Ii,cznv medobór budiżetowy. rzą- będlzre wte(gIeIbowa~ swój wl'allnv ~,~n ~ó"ł\" a, I.U1.?PV nil,ecllZn,~ '~ "k'tóeJ placl za di~OUllh}.
s/k:1oilllnOlwy. kttóry dK>Skonade OłI"jie:n•
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SP neT InTr 'g'Q,S1)'(\ arCIZe 1
nr' "illn
""""',..;~~
_.~dM l
6
(:v ooszcz'eg nvc p~ns w musza
~emvs '. e. ZV,Cle wszedzle be- r p ' ; 'o . ,:r .'!dwfit
Ozy l!1Iad telm UlIile piOUnY'MaUllO w ' J,e "',"" w IlllW....IUli:Ule w'C'.J\.gllolWYm,
Idba~o .dOlnowad'z~me do r6wno- drzlle .d!rOgcrle. z.e olbrot ZlaJrot'!ailliiczmy a, _r~\\a .Zl
TrOZ
U ~'7~:1O. Bail1lku P'ollslkliIl11? .Je~e'I~·'Ilile. to m()_fJ}~diSltlaTWtrioJllrym dlo dY'Silronta. Do
\I,'~R'I blq~nsu platmczeJ!lo. O~ta- bedz'e ut.Tl!dmonv. :l bilans handlri ~tl~bne~0'l/ ;?O tn aleQ;o rZi c fi Wl że c:htodalŻ ItlelraJzZI11<1'jdlz/ile sie tam s~laId!cJZ?I:ry. CJZ~oolelk: taJk'iel?'O 1<0Ir:lo DanIa w~ra:ow:~l.a J)Totekt 'W1Y chwtteJ~Y..
.
.
sro IPO Otu.
" •
Ik,voś. kitlo dlQlS,t~rze,głSJZIY cała, n~edo- mlIlt,CIbu, Je~e:lii iZ;€~hce, na 'P'!JeIl"WSZY
~~tawv. onamczalacel ,mlPO~t ~ Ale. oro.tekClOnl'Zm ma swoJ.e
rWClClZIllOŚĆ ,taJloegto staUlu rzeCIZIY. za rrut o/k,a 00Iróżnt1 ~~. oocho.Iarów oz z;a~ra:nkv i r~lrulu.1a~e! ~u~lkiJ! ~'O'I~zne. odldaJ1a. OIn ~ Sle
J)łr'0I)JiQltlill1je .ile~o zun~lall1ę.
dU\iOC z iI'1ZtOOZv:wIiISJtlV'CIh ~QIW<łir.onandel dewI'zaml za~ramczneml. b~e .kraJe. zWIeksza tarCie mIedzy
pl·enl·ęZ"ly
wy;ch llraJIllZa1kC'j'i od
fadYrvWszyst'kie te zahieg'; większYCh nllm stwarza TlO " a tny ,[rull t dla
lł
•
Co zaś do SaJInVl<:fl kiQ~zlt6w 'nlka IklCJlWruIllydh lulb ikruIpdlO!l1Y1ch na u'FJi..
mnieiszvch państw świil!dcza o kon~li'kt6w. Nie uJ.e~a wafpliwosa: 'bo są .oIll'e ~dUI!111e1Wil!.1a'oo wy'Ś,m cy.
:~m. że państwa te ID"1'Zeżvwaia śC:. ~e poJi,tvlka orotekcionistycz- WARSZA WA 15 maja (pat). - Na howa,!!,c I OIb11:IClZOUlle cihyba na
T'OIleiflO!W1aJtJlile 'W dlallislztym c,iągu
:,eikie przesilenie. że n.ie osia~ne na NIemiec doprowadzila do woi dziSiejszej qietdzie urzędowej notowa- b~ I[Jij.1'flte~ę Il~/kIa'S,o~~. OdtSltrr~t~c talkiiej IS~~
nią d'Y'Sllroncie.
,I' ieszcze trwallC,j równowa.~l g:o nv świ~t.owei. Trzeba nareszcie nia byty następuii1c€':
'd' b!:'Ó' o . fe:. 1 le'f1owj. kJa If1osną;oei z /każdym dJn~1eI!tt ff pOlte~oooar~zej, Jako kraje biedne. Jak:o~umleć. że rzeczywista Dacvfi
GotnWKA.
j~~ln,a/k ~d~n6=ffl .1V1C'b~
~ gującej e;ii(ł)Slt11Q1tę na r~1\l JroItów~o d,ąuznłc,v. l!1us'~a ·państwa Burp ,ac.1~ :vvmag'a k.o0'!?eracH ~ospoDQlfl.!rV 5,18 i oół
wiQbelc uam/k6w e ~ IWląZ,{ \\ KOlW'ym ~.~ ~Y'oooe tlrebelZlPileczv srodklOwe.1 (me tylko zreszta daJI'1c:ze'J W1ZIm101O!11lielll1J1ą S/nOls+u'n'ków
SttlriQll1 b
' ~nnwaJtU1V1~h
ze nem. gtdy:z. lałk wSPlQlTllniIe'liśmv,
~odkowej). mieć bmans ha;ndlo- hand~owych. pa~vfpkac.!i ekonomi
CZEKl.n'a.iIill~'e1 ~~i~~~~~ol\vJ~~rle'~ co~ PlflO'\','adzi. dlo ~UClZif1.eIgO zw~tęq{ ..
v czVnnv. wobec te~o każde z czn.eJ. a or.otekClOntzm lest swerro
Bellri;! 2: - O
n"I'
st 11,'~,
t'
. n,
• ~
szelma Silę obll!łg'a 'Pif1ZelmY'~+QiW'h d"..I·
'"
rodza' mT't
.
J {w1vl1 22.~:;
'!\le larw:l\'1 ·I\O'S'2' ow Jln'l\alsa 1 n'I';" , . .1, ...~A.
d
'·
'
, ~;{,v uo n-g'ramczema ImporlU
l' I ar.vzmem Q;OspodariodU1,olklJ'lo,tJn.j,e st.v'i.elrdlwne Plrze- .co~ I :l\UIJ'VUW. 00 w anvm ra'~;e
~ ~aż,de wor?'Wa.dza
ochr,on- czvm..
"
Nowv JOrk 5.18 i Dół
\vllelka'nlile wvp'łart:y W'D.!VWÓW imika mOlZe dOlJ)irOlWadJz~, ~IO WlCa~e nd'e~ !, ocz~",:"iścI.e utrud'n!a eksport ZY~le. ,[oSIPodar?ze .. nIe zno~1 Paryż Z!;l.:i5
sD'wy:::n ma~<l być rodlza'jelm cła s,zt'uCZIl1YClh tJrudil1'O'sc" ,pira~lJICZych.
~al?w olScle~nvch. P~htvka e~o- zbytnIlC} d,ecentr~lIzacll, wszelkie
Pr~""~ ~'::;7
-ochn'olnln,e~,o. dll;a n'aJPędzalnia Idi- Z ~'fYlZy'SeIm i SlPelIru!loo~a .~all:,mlozna kazdeg'o panstwa .test prze~rodkl hamu.tą odlbudowe EuSzwaica: '.~ !l 1.9" -91.80-91,98 je.mteli bal\1lkol!11 Ip rvwa,vnvm
to ozy Silę naiettvd/ko p'cywnękSlZaJIller.11
.1~ól skierowana przedwk.o fOoPV: ca.ła ~ra:vie Europa cierpi
Włochy 23.05
BaUlik: BOllSlkd fa,ł's'zY'w~le
tJ!oli~1Uie wedY1tó'W. gdyż ten SIPOwb wa:llki
IWOlm sąs1adom. nie wilda.ć tu ła- na anemIe DIeTIleŻna. w nowych i
Wiedeń 73,25
sIWiQde lZadanne.
. J W Ula'51Zyoh waJrull/k::.aJClh nlii~dIV sku
.zności Interesów. koo:oeracii a'O- st~y~~
p~ństwa.ch Drodu'kcJa . POŻy. złota 8
i-ecZII1V1ill n'fe będlZJie w zUlPemOśli:-i.
Jvdarcze.i. PoIl'tvlka orotekctQln,v- ł WClaz lest Iliedolsta teczna. nie odBonv z{':}tfe (VO-O.75
..
•
..
pomuelWlaJż BankPOIIslki plQISIi,ooa bUlr
:vczna dl"obnvch państw EUf01P1V POwiada kon'sumpcJi. a zw'lekslZo
~Hl1- ,/, •• ,. ~ f" '- _~ r.~ _,') ;,f;
Na 1l11O'W,O ZaCZVU1t3. SJię Slpe/kula- dzlo oigJt'<1ll1liIOZlOlne pTrawQ 1Xl'WIięk:warza warun'ki. nad kt6rvmi ne ~ry,d'atki państwowe orzewvżPoż. dolarowa 2.80-2.70 .,
,cja na dvslkoIllde.
KUiP,ilec. który SIW.,nda el!11nlSj.i baUl!k:Inol['Ów. alle taarIo sie zastanowić. Należy szaJą zdolnolŚć poda't'kową ,gpołema gT0It6W'kę
na ikUJPlllo vowalru, !kie i iooYl111d śmdik:al!111 O> kli:6rych
~ddać anaHzie zalożenia tei ooli- czeństwa. niedobór budżetowy i
sU{lUpuje na ul,ilcy welk'Slle
i tymi zdJade się. pod w,p'ływem gIQ!SiP'OJk: .. kt6ra bvna.lmnki nie przv- ~.i~mnv hi!ans ~.Iatn'iczv sa w'ła- Notow~nia oiełd3We W
we~sl!al!11i d!OOJietto ~t<1oi łaJory6(all- dam P.K.K.P .• w P' OI~s.ce zaJDom~zvnla sie do uzdr.owienia ~oSPO- sme ~k'U1Ik!ienn UlIJJe<!OS'i'atecZlt1ej p;ro...
LONDYN. 15 maja (Pat) _ Z8m- ro;vfi. ~u~em tego. Płl1ZY ohe,e- 'I11Vam.1O.
,arc!.ze\ro EurOlPV uowo.iennej.
d~lO,Jl'llIa iTlle zuhooem.i,a i· zmn1leisw
ne~ dir'OIZV.ZInuIe drysaroni.al,
towrur
K. Tyr.
,, ~'emc~. ta J)I"2')eldwoJelt1il1a tw!\t.!lr- n~el wvtwórczośc'i. W walce z de knię~.e ~~;~tiy.
za ,neomerka'ntvlrzmu. tet beda fj'cvtem 'ska~bowvm ,j z ni·epoFranc la
784~~:gg
1I,'nłdowe lU
~USI.alv prowad'zi~ ooJi,tyke oro- myślnym ~J/ansem platnic'zvm
Bel~ja
92.;;7
/I
.
y!:
;y
•
,1kc,onistvczna.
Spraw.ozdanie wprowadr,za.1a ~o~zcze~6Ine rza..
WIochy
93.61
. P.ARYZ, 15 maja (Pat) - Zam-·
••
l~ec~oznawc6w nrzewidu.ie zna- dv ograJIlczlC'nla I.mp'o'rlu ~ ~ła o,..
~f~~~:j~a
5~~~~ ({męcIe ~ieldy.
111. 6 Sierpnia (Benedykta) 15/U
~n: dochód z cel. sprawa wv- chro.nn~. wyobraza.1~ one. ze pro
Portu !lal ja
16'>
Londyn
78,13
(Klinika D-ra Druebina):
.k,ch celI fiskalnvch . jest wiec te~c.1om~m wzmocni ,kraiow.ą, wv
Holandja
]1 r-8,,0
~~lo~k
Analizy moczu, krWi, katu, plwocin itp
.ze~ad~O'~a. !l wvsokle da - to 'ktw6rc,z?sć: a re'Pres;le zl!'nl~lsza
Danja
25 78
HjS~~anja
~48 Badanie anatomo-patoloS!i~zne nowo.
otekclOnJzm, Motywy fiskalne onsumpclę· Zapool1na SIę. ze w
~~!,~~~a
51.28
Włochy
7910
tworów, wyskrobin I t. d.
,orowadiza do orotekcjonizmu 'ten sP'o:~ólb 'kalŻj'v krai zmniejsza
Helsin$!fors
16j~~:rs
RzWajc~rja.
:m:50 Mieszkanie prywatne' Wschodnia 76
'rrne zale"'a fala Drote!<'cl'on"I- 'ryneik zbv·tu dla :Z'a',[rankznel' w.v
Niemcy
b'll 19~"
IHoland.la
688,85
•
P.:u . d
't\v6
ś'
I
h
A st '
I.
..JV
<:tmunJa
050
IH ; le vne wVJat'ki - to Andia . ~czo CI . .:l pn'wszec nv pro tek
p u rja
510,500
'
Dr. mec!. Gustawa
~ndja.
'c.lonlzm ():db~na sie utemn'ie na gOraga
148,00
l ,1 :nomia klasvczna byla zwo ~odlalflc~ ~Y1s.1fklilCh lkiratlów. ~....l~ą wolności
handlowej, żdIv krall ()Izlala na SIZ/kodę :Ingiełda Qdańska.
Chorob~ kobiece ł ahuszerj a
·Zamknlęcle gle:dy
.: \nlara ona. że zUDelna wol- nvch. i w rezultaClie WSZYSCy sa
GDANSK, J5-go maja (Pat). - Na
W61c~ańska Nr. 4.
,
" obrotu miedzvnaJistwowe~.o pdkr.zvwdzeni.
ZURYCH, 15 maja (Pat). Dzidzisiejszem zebraniu !-lieldv !-ldaJlskiej
Przyjmuje od ~odz. :5 do !'i po pot
notowano
w
S!uldenach
gdańskich:
ł ,\':3dzi do dohrobytu. oon:eważ
Odbudowa EurolJV wvmaga SY
siaj notowania Jyly następujące: 1
~ :Ikunować tanI oibcv towar. s·tcma1ty'Czne.l!'O obniżenia o~óln€ '00 marek rentowych 154,·:!1.3-155,087
Holandia
210,50 Halncel Karni
Sprzedam
573,56-576,44
:;:a·~ul(Q.wać d.rog'i Wr<lsnv. -_. IW Doz~omu cen. żvc;e w wiek- 100 do!ar6w
NoWY-Jork
564,2.';
100
ztotych
polskich
110,47-111,0'"
Londyn
24.64 z~ubil potfet zaFl'.jO uolitv}<a le,dnost··n'l'la.
s,zości kraiów Jest zby't ,dro~:e.
Teie$1raficzna wyplata na:
Paryż
51 10 wierający
pasz~'\ ~ er~k ,L,~t. Ulen..-"Z\· teore- wydajność oracv zbv~t mata. doLon '\'11
2.'j CQ-25.00
Mediolan
24:9'i port oraz 4 .losy
.IQi "os
rotekcl,omzmu
1-" me ZWie
. k szv sle.
.
. ' .dr",·).-lz:'
,1 , z'e 1)0''k"1'
' Dro d u,\cJa
Berlin
155 042- 15"'.708
Praga
16.50 loterji dla najbieNew'Jork
575.06-;;7594
b: ć ' ooda.re.zo .Sol,,!, , ,:)~v il1ien .r6?-,nowa!!:3C!"osno·cJarcza nic be~udapeszt
0,0062 dniejszych. Łask.
Holandja (ZA 1 gl11d) 213,9!i-215.IJ4
I el~rad
7,00 znalazca . zp.chce
l'or.'a; ron',6T S\\C~ r ... : '1J!vsfu, dZie o';",iin;::-:l:ęta, N:::; tyk cho'~,: o
j'aryż
51.92-32,08
SofJa
4,10 zwrócić la wyna- J tanio Benedyktł.
:i~e' IW Olzed k',n\\ ;'c: ICle:\ ~,o- zm~lic;::".-,lle 1wnsun1pc.ii. He o
Zurych
101.62-102.13
B'ąk~5zt
2,85 grodzeniem Kiliń- .M 61, Rutkowlki.
~ l>l~~:vslu ~.agra!llcz zWlekslene ,produkcji. StolOCli ŻY'"
Warszawa (100 zł.) 109,10-109.65
,e_
~. , ~ '. ~ lkiego 170.
55-8
.G'a6-i
,,-.
~"
"
.
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,\
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Koó[owe notowania w lory[bo.
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~

BRUNO lASlENSKI
TADEUSZ PEIPER
ANATOL STERN
WYj:lloszą

-

bez dohczania

~

!fi.
.

prowizji

I.
••

~

nauka wJ[bow.

B-kI. gimnazjum

R.

pondencjl, stenografji, pisania na
maszynie u e z y
szybko Lubil\ski,
Piotrkowska 79.

żeńskie

~20-5'n

KONOPCIYNSKIE! OBOLEWSKlEJ

,n~li$h teacher gl&. ves lessons and

CO\ler&ation Prom
12-4. Ptotrkowska 1 m. 18. 4 5-n

Odaliska .Nt 90 (róg Andrzeja).

P od KolonI...

Sanatorium D-ra ROZlltBERIiR

_____

Choroby !ol,dka, kil&ek, nerek, moczonki cukrowej, ltcl~le
dyetetyczna kuchnia. - - - Leczenie Insuliną.

M_____________

1--

Towarzystwa .,ydowskich
w Lodzl

W A ZNE

zawiadamiają,

właścicieli nieruchomości

Berlinie.

Dnia 25 maja r. b. o godz. lO-tej prze" .... Jł.
we własnym lokalu, Zielona 23, odbędzie si~

Ezrads-I~imd" ł

mym p. n ••
PorZł\ en Z enn,,-:
1. Zagajenie posiedzenia.
2. Wybór Prezydjum.
3. Odczytanie sprawozdania rachunkowego za
rok sprawozdawczy 1923.
4. Odczytanie protokółu Komisji rewizyjnej.
S. Budtet na rok 1924.
6. Wnioski członków Zarządu i członków T-wa.
7• Wy bó r Zarządu.
W razie nie przybycia dostatecznej ilości człon. odb ę d'
.
d' t
.. t
k6 w ZebraOle
zle SIę w ruglm ermmle egot
dnia o godz. 12-tej w południe.
741-1

r. b. i

oficynR,

trwać b~dą

Ruio~o::;fel~~:~:

repetycji. Splcjalnotłć: matematyka,
łacina. Gubernatorska !7

rozpoczęły się

do dnia

20

765-3-n

mała

:&'~5-n

Udzielam lekeii ""

Do Gimnazjom Żeiskiego.-w kancelarji przy ul. PiramoWicz~a
7
Ofza~~esib 7slt~s.:
Do I Gimnazjum Męskiego
"
,,» Magistrackiej 7a . do e:Gł:s~·: Ś-3-~
Do II
»
.»
lO..". •
16.
od godzlDy 9-1 w połudme.
102--1
,: Ropno ,.

40

·.
OgO, l ne Z e b
ranIe

Łódzkiego Żyd. T-wa Niesienia Pomocy Głuchonie-

oM 17, m. 13. Ir.wa

Zgłasza~ Bi~ nalety:

Zarządzanie domami, kupno i sprzedat, zlecenia
w sprawach hipotecznych (umor~enie dawnych i pozyskanie nowych hypotek i t. d.) sumiennie wykony-

li

~ ja~~~y~i~tr~~w:~

Szkół Srednłch

te zapisy uczniów i uczenie

:'~~~1.-;f:' mała

wa S, 'oznailskl II BErlinIE. w przejeździe do Niemiec osobiście przyjmuje \II laodzl, do dnia 16 maja
od
11-1 oraz 4-6, Piotrkowska Nr. 60, mieszko
p.
inograda, telef. 20-14.
74~

Mlekcji

Dyrekcje Gimnazjów

•

W

aturzysta udziela
i pr~gotowuje do es;!zaminów na warunkach
p rz " st ę p n y c h'
"
&rzy,mie
również'

Zapisy nowowstępujących do klas watępn,,-ch i W7taz,,-ch rozpoczynają się 12 maja.
Kancelarja otwarta codziennie od 9-ej do l-eJ'.
709 - 6

• BAD NEUENAHR·

Po 75.000 mk. za wyraz.
Dla poszukujących prac)'
mk 50.000 za wyraz. NaJ'
mniejsze o~loszenie 500.000.

Wydział ogłosr:eń ezyony od godz. 8-ej do 16-e1·
~
I'
JQiQ'lQlQlQ~~~llQiQ ~ ~ ~ ~ ~ ~..
r...~(..~~(~..~~r...FJ.."'(JI'I..FJ..'" (~(..." ~ " " .., .., .., "
•
Buchalterji, kores-

oraz ------------

Bi1ety do nabycia w kasie Filharmonji od
!łodz. tO-l ł od godz. 5-7
767-1

~

'!fi.

Konstantynowska 29 tel. 111 i 15-24

I

odczytają niedrukowane dotąd naJnowsze swe
poezie ogwietlające te trzy przewroty W ~wia
topogłądzie człowieka nowoczesnego.

(JI{.

~

Oddział łódzki

~

zbiorowy odczyt na temat:

jakiejkolwi~

Polska "gencJa TelegraHazna

'!fi.

Nowa religia
Nowe społeczeństwo
Nowa erotyka

dla

1----IPnedal·

00 sprzedania d\\lłe

SpólniKa

złotych
,

Palfa nlBprZBmakalnB.

Garn~tur~ ~~:~~arnu

z bostonu
Spodnie w paski
II
% kamgarnu
Palta męskie
lO
lO marengo
. . . kowerkot.
OkazJjnie tanIo

47.90.-

Garnitury i paletka dziecinne.
POńczochy z jedw. floru

pOKOJ U

60.-

·

śródmieściu

poszukuję

ewent. z utrzymaniem
Cena obojętna. Oferty .Dyrektordo AJ'encJ'i Wschodnie1' Hotel Savoy.

4.-

SzmBchBI I RaZnBr, laddi

w

Posady poszukuje samodzielnie

ślusarz

eleKtromechanik

z n a r o b o t ~ na t o kar n i
i kowalską. Oferty do .Głosu·
pod .B. G. - '\
724-2

~.!~. m'2628'l~:

tanI o
da~P~de~7 ~H:ri:

fortepian

skiego M 00, 11 p.
lewo.
7';2-2-k
HarmonIa O-rz.ędOwa do sprzedanla. Maryslńska l.
Feliks Ma696ko~",,~lk'
"
maSZyny ao plsaOla i liczenia no\!Je I tttywane p
leca .~P. Handlg;
.Wa Wojewódzki i
Leton, ul. Sienkie.
wic za 55. łel.l834.
-4464-9-k
na wypłatę najtań-

Każda zPań!!! .,j*__•___lisillill Nd . Olt· nr WI~~Z]e':~b~~i
Po1frzebny WSPólnik a zwyczaJna laZla... ~y~ ::e~~ty~~~t~:
Powinna
....

wykorzystać naszą okazyjną

4008-1

't ł
dł'
...
z k apl 'a em o za otema powaLnego handlowego albo przemysłowego interesu, lokal z trzema wystawami, frontowy, obszerny, w centrum miasta. Wiad.: Przejazd. ~2, zakład pogrzebowy, od 7-9 W. 58-3

s;!arny, trykotina,
Tafta krep.de-Chine, francuskie satyny, froMe. mu'PolecBmy w nft1iepll7Vc.h gatunkach: madapolamy, plótna
liny, kretony, białe
zefiry, !laty.ty, krt'tony, muśliny, woale, sQtyny i frołe
h~t~stt;'
ai tr~"!i~:
RówniE>i ue-.loły. korty. Kowerkoty, bostony, kamgarkapy pluszowe, zeny W wielkim wyporze
firy,
chusteczki,
M. BRYL, Piotrkowska 66 w podwórzu.
pRACOWNIA ~~~ podszewkI, w~ypy,
----.------SJ
KOŁDER
pościelowe obrusy
ł inDe. Leon RuZaprowadzę fabrykaci~ artykułu, mabasIkin, KłlłJ1skleSKŁAD ~ jącego stały zbyt, za współudział.
watow7 ch i puchoWJ'ch. go 44.
4O-,,-1~k
Kapitał miniIJ1alnie 5000 złotych.
pieS-Wilk jednoDyskrecja wzajemna. Zgłoszenia do
•
roczny do sprze_
adm. "Ołosu" pod "Jedwab". 61·1
Konstanłynowska 10. ~D~t Or~~l~~
..
t515-3

resztek

IPRZEMYS".

FUTER

f

t'

lU ra

II

. ;.--

'"

POle;~. I t

Letnisko. N

.,;.,

U

ł t I T~REBKI. !~:~t.T.i!

uamS~IB, mes"m I ga an erYllle ~laP~:~d;o~:~:u~.t:w"~::~~1 a .yp aę. rottNiW; ~:!=~.:~~~

A. FI S ZL
E I WI
CZ
12 f
.

Lódż

Dywany i kilimy perskie oraz ory
ginalne wazony . japońskie (kloazone) zaraz do sprzedania Piotrkowska 97, zakład fotograficzny,
od 10 do 5 po poło
720-2

L L anda

I D' I
• u. ue na
.:'

~'':'' :''~.': ~

t

]o,'!

pIętro.

,ron
.;

,.. : .:. -

~

,./";',

:'. 11' .... _.

Pa?janic.ldej. Cza~na ?roga, ~i1la · JED".VAB. koszule męskie,
Ghksmaną. ZgłOSIĆ SIę do Obks- !
t wszelką manufaklurę

306-9 mana, Moniuszki 6, od
.
i 2 do 3 po poł.

10 do 11

753-3

pl6tno

PIOTR CHARJ. Piotrko. .ka 37

(\\1

podWórzu).

dstąpie 'pokój po-

jedynczy sloneczny z meblami
od zaraz. Wiadomość:
Nowo Zarzewska 25. 11 p..
m. 22.
90-2 fil
okÓj .z kuchnią i
P"" y~odaml na 2-m
p I ę t r z e Wraz z
meblami nowemi
ostatniej mody od
zaraz do Wvnaj(' ·
cia. Ul Aleksandrowska od oM 24
do ro. Oferty do
.Głosu" pod .Meble".
717-o-m

Wózeczki sportoRwe dziecinne po
cenie przystępnej
poleca Reltberster,
Piotrkowska 107-10 (I a d duty 10-cio
484-3·k 1\ morgowy blisko
2000 (tys.) s,:tuk
drzew owocowych
gatunltó\V pierwZaoliarowane. szorzędnych jest
j e n t potrzebny do wydzierżaWienia za cenę przy·
A t dot sprzedaży
Ił
stępną wOaliko·
pa en owane6 o ar· Wie, 18 kilometrów
tykulu dla użytku
domowego. Gwa. szosą od Aleksanrantowany r\ u ż y drow".
7.'l9-5·d
zarobek. Z~to - smacz.qe o b i li y
nia do biura Wól- domowe. Kuchnia
cZl!llc:ka 89. 3-31JZ prywatna. Polud·
rawcowa m o t g nlowa XI 18, m. 52
alę zglosić. Se. Przyjmuje od 1-3
K
natorslta 50. Bro- _ _ _..;5fiO;;;;,;.-.,.;.2-~d
nowska.
4Q-3-pz lU a ż n e dla Pań!
otrzebny czelad- " Speclalna pra·
nik stolar!1ki na cownta b uzek I su·
meblową robotę. klen trykotinowych
Radwadska MI 44. Juljusza 15, m.!l.
/52-1 pz
648-1-d
o t r z e b n y jest
si~:r~ °dYa I~~Ch~~
nlem~'ch na posył- (lklep z urządze·
kl. Z/elona 25, od IJ niem i mieszka
10-2 pp. 24-\
niem do wynajęcla
0az.uktl Ję
panny zaraz, R%.~owska
do czteroletnie- M 98.
739-5-h
go chłopczyka: - (lprzedam lb placy
~Iadomość: Su'n- Il różnego roz.mla·
klewlc7.8 52, u En- ru na przedmieściu
pelmana. 46·1 pz Zgierza. - Wiadootrzebne podręCL moSć tamże ulica
ne i uczenice Łódzka 28, m. 5,
do szycia. Juljusza od god%. 4-ej de
Hl 15, m 8.
7-el wiecz.. 45-5-t
41-2·pz
anienka intE'l1gentna do 4-let- RuszkOWSki Wla.
nie~o chłopce podyslaw zgubi!
szukiwana Aleje portłel ,awieralą.
Ko~ciuszkl57, m. 2 ty: paszport pol.
7'O-1-pz ski oraz książecz
poszukiwana pan- kę wojskową rocz
na do 4 mlesię- tF-Il:'i .
695-5·z
cznego dziecka na
stale do Tomaszo· Potrzebne zdoln!
wa. Zgl. oeo/>Iste
ul. a-go Sierpnia szwaczłli
Nt 52, II P.. front,
m 6.
764 2-pz do szycia farlu·
otrzebne. zdolne chów. halek i k0panny I uczen- szul męSkich. Ul
nice do krawieczy. Piotrkowska :m
zny. P, H 8 U S e r, prawa oficyna, dru
Główna ~ l m 56. Slie wejście, Józeł
478-5
CHrzet>ny czelad- HaJek.
nik krawiecki.

ODniesienia rOI m•

Posady I pra[e.

a

P

P

Intemsy baodtowe

"I.

P

(W~:=!~łld~ O~~~j~ P
sza) i maszyna

IU b SPÓL"ICZKĘ
szewcka. Wólczadprzyjmie istniejąca w śródmieściu ska 94 m. 1. 9 5 k
mleczarnia. Oferty do administracji frako~ garnitur
pod "Mleczarnia743-1 jed~aa~i~2~~~~z~~
dania Ce~łelniana

Ig&::
80.11.50.-

Piotrkowska too i filja 160.

wyprzedaż

O

Podatek doobodowy. ostatni termin
23 maja r. b. obrotowy, reklamaoje, dopl••, d. p.Io•••" .....",. A. a.lle
Plo~rkowska 81, od g•• -7 pp. 35-3

o le a .ye

(Monitor Polski i Dzienniki Urzędowe) oraz

I

literaci nowej sztuki w Polsce

ł

b

O OWląZ owe o g o s z e • I a w wy 'WOle wae

~

~

Podatnicy!

~
~.: dla~~!;;~~~~~~ie iRZ!!!~~Uje ~ Onłoszenia
drobne
H

SALA FILHARHONjI.
Niedziela 18 maja 192.4 .r . IJ 15 po pol
dnia o goclzlDle II,
•
czołowi

....
ST"TUT"PlI . PRZIWIDZI"nl....
. k
d' t
h f' j 1 h

:

Baczność

ISl

otomant szafę,
~tatherkę. r~ter
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