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'
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"liralu 4.50
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7 00 '
•
zagrano •
Redakcia i AdmiD.istracia
dnoszenie do domu 50 grosz7 miesięcżnie. L6dt, Piotrkowska nr. 106.
Glos poltd'a" łącznie z .,Kurierem Wiecz.,. Konto czekowe: Poczt. Kasa
ś .
raz Z o d n08zen i em 6 .·0
g
z l o ...
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,t""
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25
~ ZW7cza}ne
10
stro'ita ib szPlt.
• Ogłoszen~a zarC!~z?"nowe i za~lubinowe 10 zl• . ., ...t6
• Ogło.zenu~ za:m.:1eTSCOWe obhczane są. ;o 50 procent
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iespodziewany wybór ~ Gabinet przejściowy ~ Rozw~ązanie sejmu pruskiego
nastąpi prawdopodobnie w piątek
BERRł J al marca.
Głosu Polskiego"). Dzi

(W1••na .łuib
telegraficzna
o godzin, 7-ej i pół wieczorem
rastał przy drugie m głosowaniu 213 głosami przeciw
r7 wybrany pruskim prezydentem min~strów dotychcza- l,'
owy pruski minister finansów, demokrata Hoepker
achos. W pier.szem głosowaniu otrzymał Hoepker
19 głosów przeciw 211. Urząd mini.tra finans6w obejmie
Ho Braun.
.
.
Hoepker zoat ł wybrany n podstawie poro;l:umienia
zech stronnictw repu"'ilralls'dch.

OHo Braum, względnie socjalni demokraci zgodzili
się na objęcie stanowiska prezydenta ministi"'ów tylko
pod tym warunkiem jeśli gabinet pruski będzie słale
popierany przez silną więltszoś6. Obecne stosunki w sej ..
mie pruskim nDe pozwalają jednak na utworzenie stałe.r
większości.
Wobec tego stronnictwa republikański~
posłanowiły rozwiązać sejm. Gabinet Hoepkera jest tyl.
ko gabinetem przejściowYID, którego zadaniem jest r..związ nie sejmu i przeprowadzenie nowych wyborów.
Hozw; ź.nie sejmu na.tąpi pr ...,dopodobnie już w piątek.
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Pakt 8ngiels}(o-francusko-włosko-belgijslii - Punkty godne baczniełszej uwagi

l

PARYŻ, .11 marca. (Własna śłuiba telegraficzna "Głosu
'oIBkiego U ). Pisma paryskie podają szczegóły rozmowy, jaką I
,oucheur, Briand i Paul Boncour odbyli wczoraj z polecenia l
:omiaji spraw zagranicznych izby z Herriotem w sprawie nielliecklch propozycji bezpieczeństwa.;
Herriot odczytał członkom komisji wszystkie ważniejsze i
ISłt:P' memorandum niemieckiego które wedle
Matina"!
:oatało rządowi fr.ncualdemu dor~czone dnia 24.g: lułego. :
redle tego memorandum Stresemann proponuje zawarcie
taktu francusko.angielsko-włoskiego. Pakt ten zagwaranto~ ,
Iralb,. nienaruszalność Nadrenji, która w myśl traktatu wer- l
lalakiego ma być zdemilitaryzowana.
'

I

I

. Marx kandydate
.
'

••

dr

.

Vi trakcie rokowań, które sil) toczyły od końca lutego,
porozumiano się również co do przystąpienia Belgji do tego
paktu. Wedle "Malina" rząd francuski domagał się również
udziału Holandji w tym pakcie, jednakie dotychczas w sprawie
tej nie doszło do porozumienia.
,
O_~ punkty _tego me~or:andum zwracają u~agę rzą~u
łrancusk.egom ł).ż rząd niemiecki. zastrzega sobie wolnośó
ruchów w sprawie rewizji wschodnich granic, 2) argumenta~j",
która dopuszcza wniosek o prz,łączeniu Austrji do Niemiec.
Harriot oświadczył, iż rząd francuski nie zawrze :ładnego
paktu z Niemcami, zanim nie zostaną bez zastrzeżeń przyjęte
do ligi narodów•

stronnictw republika ,Iskich
Nieoficjalne rozmowy

BERLIN, al marca. ' (Własna służba telegraficzna "Głosu
Polskiego").. Stronnictwa b,łej koalicji wejma~~klej (centrum,
demokraci i soojalni demokraci) wszczęły już nieoficjalne
rozmowy w aprawie wy.unlęcia wspólnej kandydatury przy

żołnierzy

Setki

.
BERLIN, 31 marca.

drugich wyborach prezydenta. Nie jest żadną tajemnicą, Iż
l Marx jest uwaian, za kandydata mającego największe widoki
powodzenia..
.

I

I

•
. ele
swe ry w nurtach· rzeki

Załamanie się mostu wojennego

(Własna słuiba tolegraficznr.l "Głoau I cjalnle w tym celu wybudowany. Most załamał się w ohwill
POlskiego"). W Detmoldzie, polozonem o 20 kU"mełrów od I li:iedy kilkuset żołnierzy przechodziło prz~zeń w pełnym
Hanoweru, w,darzyła .i~ dzisiaj rano straszBla katast.eofa,! rynsztunku wojennym. Wszyscy żołnierze, którzy się znajdoktórej ofiarą padło kilka.et ludzi. Szczegóły tej kałastrofy są I wali w tej chwili na mośoie, runęli do wody. Już po kilku
naatęp ..i ..oel
i ohwUach było rzeczą pewn", że kilkuset iołnierzy utonęło,
Dziś przed pOłudniem Odbywały sil} wielkie . manewry, ; a wielka iloś6 je.~ cEęiko ranna. ',f
.. któr,ch brało adział k~lka dywizji Reichswehry. Oddziały I'
WiadomoitJ o ty.., wypadku w,wC!'ała w Berlinie ogromn,
wojskowe przeohodziły ' przez most wojenny na Weserze, .pe- wr.ienl..
.
~

$

.

,

S lAlE NA ADY' BANDYCKIE W'NO
,

Ra~u

ek w najruchltwszej dadelnicy

śr6d

OWY JORK, 31 ma,·cs. (Własna służba telegraficzna "GloS~ Polskiegu'!). fi ostatnich czasach dokonano wśród jasnego
~n~a .. śródmieściu "owego Jorku całego s.l:eregu napadów
bandyckich. Poticje w żadnym z wypadków nie mogła wpaść
na ślad bltl&ldytów. , Dziś przed południem ja~aś ue:brojona
banda d'1łkonała nie;r.wykl~ śmiałego napadu na biuro De~ne90 !

i

Jasnego dnia .;: Bandyci znl"li bez

I

u

śladu

maklera , giełdowego, · ń"eazcz"ce się w jednej z najbardziej
dzielnio Rowego Jorku. Banda ta wtargnęła dQ
biura i pod ...oz" rewolwer6. zmusiła zar6wno maklera jak
i WSz7stkich kUjent6w, znajdujących się w biurze do wydenia
pieniędz..
B.ndyci znikli bez śladu wraz z rabowaRym;
okoł., 400 iyeiłłoanti clolarólI'a
oż • • io",oh

·UV. --
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Gminy wyzn. żydówskiej 'm. łodzi

podaje niniejszem do wiadomości,

re

z okazji

otwarcia Uniwersytetu Hebrajskiego
odbędzie się

w JerozoliDlie
dzisiaj, dnia

i kwietnia r. b. o godz. 11 rauo

w Synagodze przy ul. Wolborskiej 20

uroczyste

nabożeństwo.
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Mt. 10

1.IV. ~ GLOS POLSKI -

aw

a

ł

I

I

lU

1925 r.

s

«

ki

,I

I

I

I

ID ki wicIa

~~~~~~!~!al!i~!~~~~~~!~!~.
!!~~~k~
~~~:~:~~!.~~~:~::::
I
Oszała~aj!~~w=rażenie
Borzęckl
!'
sąd

I komendant
do Stolbcow
Ussas oddany pod
- konsulat polsld na
Interpelacja klub'w lewicowych
ŚI,etizt.wo w sprawie za~6js~wa j
razie go nie wydał - tłieścisłe informacje
i . WieczorJ~WIcza WARSZAWA, 31 marca, (Specf. udziałem około 16 tysięcy ludzi
'tvARSZAW A, 31 marca. (SpecJ. w6dztwie wschodniem, gdzie u- Ba~~o dro

slo inf, "Głosu Polsk: ). W dniu
v:czoraJ'szym kluby "Wyzwolenie"
P. p, S" koło żydowskie zgłosiły
w81Jólny wniosek w sprawie zamordowania Bagińskiego i Wiecrorkiewicza pnez eskortującego
go policjanta. - W motywach do
wniosku czytamy:
,Zbrodnia ta, będąca ponurym eł

~~~~:ie~k'::! sp:a~,:;~!!:

trwalił się system samowoli ad mi- z~ a o JUZ w
zone z ca ą enernistracy;ne;, gdzie panuJe duch gJą·
w1a"!z
SAdowych
deZ r ~ml'en18'
bezprawia i gwałtu politycznego.
u
't
-O
• ••
' . legowani zostali do Stołbców sędlX!w,ledzlalno~ć za to ~~y dzia Z W'ln p Sądajło p o, procałkoWIcie na ~łnistrze Rata}s~ kur tor lp 8GJfszczyńsk' : b proł panu ~m6IsklD!'. kt6ry kieruJe kur:tor a zaliczony obecn~el d~
sprawodnaDl!
kres6w spraWl'edI"lWOSCl, p ŚWI'stun
wsch
tch, achnin!stracjl
a także na p. Borzęckim ,komendancie głównym poliWbre
p~ tt~o m ~ado-

mm.

państwowe;.

mościom~

służba iDiorm, "Głosu Polskiego") przed gmachem konsulatu polskieR st /I
'
. k
b' I t '
I
k~6'
!1_!
st ...d,,.. U"
" o a SOWieC a w !u e yme z go, ,rego U5lJDJe r~....isarzowi
m lC,a.
dnia 31 marca donosi, co nastc.p u- . Według informacji, kom
je: "Zamordowanie Wieczorkiewi- do spraw zagranicznych panu Woj
c:za i Bagińskiego wywarło w Mo- kawowi polecono złożyć rządowi
skwie w:rażeJtie, oszałamiaj~e i \ po!skiemu ostry protest i. zażąda~ ,
wybuch oburzent.a. Według młor-I, naJSl1Towsz....łO
śledztwa 1 ukara"',5
macji świadk6w nao.cznych trupy nla winowajc6w, Analogicmy pro-

Batń5~goru!. W;e~z~r1ńewic~a

ustalo!o,:: st, przodozo
wnik służby śledcze;, Muraszko,:. y na ye ~~ Z oz~ne na oczenie wchodził w sld"',d właściwego
1ąc'! w p&
:u pOC1ęgU samok'
~.
choo, który udał się do Stołbc6w.
ODWOJU.
• -'- U&sas ~aJ'dowa ł ;,Ję
_5
Zgł_:ł'
-'_"
Stołb- KSlą~
w o~
Się
on
Da
.,~CJl
W
k
i
'
,
h do st ost Z' k
'kle lf cze WaJlIU wymtaDy w gmach u
cae yt • ar Y aJf!cz o~: ~o konsulatu polski~o w Mińsku i
z zap amem, cz;y pomoc Je190 me
' . . I . . I __ J_
wf m
' t· trz b
odmówił O\WAllWlil się w ręce a .
............
".....
Jes po e na.
W•..ł ..kaz
tania"
nie,
k6w: ,.
Starosta chętnie, ze względów
'''';''"v roz ,.~~sz ow ....ł. go 1
Zbroduła ta musi bucłzłć tf.'lU ,.SCi1:jm wzy".' a rz"'d do ukar"-!a
b'
fi t
' ksz ł pr%eKa.Zanła WlliIQl;O!D są...owym
•
••
"t
.. w
Da
,~zpu.jedn~cze s W~ł POWl ę •Y dla dochodzenia kam.........
więksZIł grozę, te dopuścił !ię ,'eJ' l w!>~ ~.:. ~M,ch winnych w obydnem k onwOJ o
e- - c z f... CJO
~6'U
s~arszy przodown!k policji, iderow i mord~rst\Vie, dokonanetn na prze-'
li .. 1;;'" , - - e...
Poseł polski w Mińsku p, Ku..
nik ekspozytury śledczej. Zbrodnia ł w~żonych więiniach Bagińskim i n8I'Jusza po. ą1...
czewski narMie odmówił wydania
ta jest ciętkę kompromitacją Wicczorkiewiczu.
Sejm wzvwa
Wczoraj o godz. S-ej wiecz:. p. U!:!asa władzom. Natychmiast po
władz państwowych. Dzika i po- I rząd do przedłożenia s~jmowi w FelicJ'a Ba.6,ińska, z domu Kapu~e- otrzymaniu wieści o mmordowat,!orna samowo~a Muraszki tem l ciągu iedncgo miesiąca sprawo~ększą PI'ZJ'DOSI państwu szkodę, zda.ia "Y.....g61ni .jącogo moty. wicz, wyjechała do Slolbców w ,lu Wi_orldewł",a i Bogmsk!e·
ze dokonana została Da terenie wy zbrodnJ.
towarzystwie p. Wieczorkiewi- go, któ~ usilnie strzegła milicja.
szczell6Jn.le ~wym,," wole_.
. _
. , _L"
czowej.
odbyła się demonstracja protestu Z
stopniu opinję publiczną. tadna
krytyka decyzJi rządu o wydaniu
Rosji Bagińsk.iego i Wieczorkie.,
Wl~za
nIe może zamknęć oczu na
, go
b
d
o y ę m Or derstw:a, popetu tone
na rozbrojonych i skutych w kajdany więźniach przez policjanta,
kt6remu powi---o ich pnn-..o-

cji
Oni to swoją polityką strdnniczą
i nieudolną doprowadzili do takiego rozprzężenia organów wykob którynu" JUŻ d'"
I
nawczyc,
ZlStaJ wadze państw U"
........e swobodnie d ysponowac nie mogę. - Wobec tego
wnioskodawcy proponują scjmowi
uchwalenie następuja.cych wnios-
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,Klm Jest PJuraslko1
lIowe

la BW

IDlormac\'ł

ra ·zb law awc Je

Wl-adom.ości, jakie w Warsza• •
•
•
wie otrzymano o osC1bk &prawcy
O wyścIgach
zastrzelenia
obydwu przestępyl,.L .. t._ ,
.. 1._ •.f~
•
N
t. __ ~.
N
'
,
eł .
ob'
ł
o ra:t!(K~C':JI IJWlnw'0!lod)'i n,aIIlOU1l'Owe.J
18. tem OWJaluy pt'llM'W18iIlJO.
ac~:v' u~p ruon~
~cnte zosta y .
,.
,z Frrunąą, r#11rao1i tr.ak1baJtu Mn oS'tępoo posred~e
we C1JWM1ek
h.IZSzytnl szczegółoamt. Muraszko. WczoraJ. obr~dowały oble l'zJ?':' dlow0l!<> i JJaIW!1g.tU:~ :re 5:7JWle- o groz. 3 po pta1lt.DcLnOO, przYICZJe10l
Jest katolikiem i nie rusinem, lecz se~acka l sejmowa. Oba pOSle- ~ą arCliZ kiJiku drobnJyd:t projetktów .Z1l'1a!}dUlje stlę na po.r,ządtku-d1ilelD!Il"Y1lll
polakiem. Liczy lai 29. Wykształ- zenta wypełnhił.y rzecz.owe hdeba- tr.stb8JW, przy1jęho w 2 i 3 orylbaJniu wn~os.ek nilll~y w spm'W'i,e 2JatbQj>1
'd 8-kl
J
ty w sprawac tnteresuJącyc bar- prorJ€!krt UJSlbawy w Slpl1alWliJe m/Je1S11Ja- słwla WieozCn1lcimoZJa i BllIgiń~1lciIe
ce.n e pOSla a
asowe.
est on d'2JO SlZJCl7JUpłlC ~ osób, śdśLe fa- l!1le~o 1rrybu1l>3ibu ro:zljemC!Zl~ ,pol'- go O1'8JZ 'W1tldosclt ,na,~ IkJhllbu Wyofl~erem reze~. Swe~ cusu ebowych. A więc.s~nat przew~żnie sloo .. ~ri.e~
2:WI(jLenti:e" 'VI ~Ie roZ!Wli.~~lt1il3.
"łuzył w oddZIałach WOJSkowych, d~bat?wał o wysclga~h, ~ seJm o
Z 'kdtei ~ba. ~Ia do &[1. SIe!imu.
dowodzonych przez gen. Dowbór- mJe:tl1czy~h. ~apowledzlane na Sire; dlytsikuslji nad ptro,ie&lŁeIIl1 u.st.aMuśnickiego.
Służył także w od- pO~ledzenl:u
nad 'W"f o ml~I1ICZ'YIC'U
..
1'" 1ł11I._1.
Uchwały'
.
wn10skamt w seJmu,
spraWle obrady
zam!)rdowap.r'2'J'Y1S!l!ęs,., yl\.oU.&·

• o mIernIczych

W
. . oguJ:.IUe
razenla

d

dZlaI~ II

$zt; «,ar. W żandarm. poOstatnto pozostawał w
~top~u starS'Zego przodownika w
słu:iJble śledczej kOmendy policji
w Stoł:bcach Jako IVIoli..t."'t
'
y-~,..... me

nia Bagińskiego i Wieczorkiewicza, kt6re podajemy oddzielnie, i
nad :vnioskami. "Wyz.wolenia" o
rozWIązaniu sejmu, odroczono do
czwartku.
Si. Gr.

Na.st~ ~Z1ba ,po ~iu

p. wioeminństm słkar.bu Mru1kow~&..~o, Móty ~nitł, 'ŻJe OIbcią~~ pootllJtkow,e w ;ak'T'ęgu, bwtows'klielJ t7Jby SIłcaJl'IbOWleIJ Ola ~'8dnJego
lPOdJaronidm ~ pm!WIite ~is2lC
nOSił mund~u.
w cad'ej p~, ~a wyW wagonte, w lri6rym dokonał
Ibra'Ć k.otn.i6ię w ISIldJadz:ile 6postłów
zabójstwa Baglńskie-go li WieczorPo ~ clio koan;jlSlj~ w piet- cdem ZJbWasnda dlzidaffin.ości iaJby
ki ewi c za, znajdował się po cywil- WIS7Je41l CZ'}'Itamu projelkJtów UISIta'W!y' sowoowe!j we Lw,ow.ie.
loweJ.

.

.

nemu.

Obrady seT-mo

ko~~~~:s::d~;ś:'~g~~~:~ PoIskQ- niemieckie

uwięziony przez bolszewik6w, są

n!eśoisłe. J3Jk sam zeznał, był tylko swecSo cz.asu przez bolszewi.
ków pr:eśladowany
Mura k . t . . ~.
. d
d . s~ O}eS zona y 1 ma }e no Zlec:o.

senatu

Przyjęto bez zmian szereg ustaw, poczem przystąpiono do ustawy o wyści~ach konnych. .
g~o~ow~~u oo.::tu.co~o wlU~Skl mrueJszoocl o zmeSleme ŁotalIzatora 45 głosami przeciw 31, tak
samo wni'o sek co do zmiany udziału miast i hodowli w zyskach.
Inne zmiany ustawy przyjęto wc"
dług wmosków kotcisji.

Y'

i

te~t, ~~ie Zg~~ ~tro posło-

~ po ~!n~u;:-

ętrzyns emu.

panu

Do powyższego kom1J:ll.iJmtu dod a",L mwmny,
, .
-'
_!- '
ze mwa",e
w lUlU
mform.a~,
• dotyczące t.........·--.t
- , ~Of'JUm 1:"'"
skiego, Sił niezg.odne z prawdą.
.. dm
mocbodu k ł
'
",a ego sa
o o pociągu
b to ~ jak wia-

~~J

..:.,

Od--..! zl

jeszcze,
:Wl.e ()D() go.
tym, samym ~ł ....t : ' - do ~ita111,
....,......~
-~
gdzie zmarł dopiero Da drugi dzień
wieczorem. Co się tyczy informacji ,rRosły" o wypadkach na teryt<;rjum sowleckiem to z bwych &6
UUU1V,

.,.

deI żadnycli inl<>rmocji w lej """'"

wie dotąd sfery miarodajne pt'ls-kłe
nie maję.

Od!~!D~!~.!~~an~~~z.
lIa slcz,iell
Dl ena
zbrodnię

zau"ałono

Wielki popłoch wynikł WCZOl'a;
• ..
,. ,
na 6-ym posterunku lin,. Kaliskiej.
tuż za granicą wielkiej Warszawy.
Raniutko zaraz po 6-.ej szedł linjA rcbotll& kole)O'''''''' Józef Ga~
.. J
jewski,
Nagłe slan4ł jak ~: toż to
śruł;y odkręcone leżlł tuż przy SZ}
nie toru, wiodącego do Warszawy.
N.a;tyc hml'ast 1""",e
- u gł do post e--

runku kolejowego i poHcyj:nego,
w~ęto alarm, dano znać na linję
by pociągi młały się na baczuości,
zbiegli się luch:ie, obejrzeH rozkrę~u
I b lob
C01lą sz.rnę, ~a"'.h
•y y
nowe n1>eSUzęścłe, gdyby me Ga..

jewski.

.'

.

--0-

WSZYSCY

rokowania handlowe przejdą na

'Potrwają jeszcze bardzo długo

os WIe.

murzyni

katolicyzm

JEśli pllplBi uwolni Iłarwe,a

RZYM , 3 l marca. (A• W)
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•• OryBERLIN, 31 marca. (Wł, si. t~- pływa dnia 1-go lnńetnia. W tym Me strony pragnę dojść do poco- .dftaJ
pWgt'9'Vmkę przyjął na
legrałiczna "Głosu Pol:'). Jedna z : czasokresie nie miały być przez zumienia. Rokowania potrwają li"'"" n ą ..
--J
berlińskich agencji
telegraficz- ; żadną ze stron stosowane środki J~ jeszcze dłuższy czas. Zawarcie audjencJI papież.
.
nych podaje następujące infonna- trepresyjDe• Z k6ł miarodaJnych wszystldch
umów,
będących
Z Ameryki Północne; przybyła
cje o pnebicgu polsko-niemiec- ; donoszą, że i po upływie tego ter- przedmiotem rok&Wań, nie nastę- do papieża delegacJa murzynów\
kich ro!'0wań handlowych~
I mł:nu Die ~chnie w!l~ cłowa. łPi pra~~opodobnie przed upły- prosząc, by głowa kościoła. kato.
III
Te~1Dll1 wyznaczony w tymcza-,Muno wie h ~eństw w wem biezącego roka.
1ic~0
'ednała - m wplyU
w
sowe, umoWIe z 13-go stycznia u- . szczeg6lnośCi w spraWIe węgla, 0-I;
WYtniJ.
- .. 16d
wem, uwo en!e, p?YW cy mu'i
rzynow amerykanskich, Mac Gar31 m;aTca .. (pat).
wey'a z
za co
nwązku ze sta1"C!'e!ll, jakie w ub. .1.1
eT
•• _ 4 zamieszku' c
sobotę miało miejsce w paryskiej
wszyscy m ..u.,IU,
. J~ "!
dzielnicy Quarlier LaHn pom!'ęAmerykę P6łnoeną, przYPIlą, na
dzy studen~ami Sor:bony .. poUc;ą,
Wielkie naduiucla przy dostawach
iądanłe papieża, katolicyzm w ooraz VI zW1ąZlku z tncydentami na
~
znaczonym dniu t ocmaczoneD\
Onegdai z rOllkazu prokuratury' był do Polski, wlt~pił do marynuOdbywały lię tam prawie co miejsca.
wydziale prawnym Sorbony, w
ciągu dn.ai wczorajsze~o od &ame- wojskowej aresztowano komando- ki, jednocześnie jednak prowadrlł wiec!'Ół' przyjęcia bard1..O wystawgo ran~ aż do godziny- dru-gi~i p~ ra marynarki wojeqnej Bartosze- różne interesy handlowe.
ne a korki szampana strzelały do
Papież przyjął delegat6w cłopołudOllu odbywały Slę na Qual wicza _ Stachowskiego.
Warszaw9kie restauracje znają p6tna w noc,
brotliwte i przyrzekł porozumieć
d'Orsay narady w celu ustalenia
Aresztowanie to jest wynikiem dobrze .. pana pułkownika", sz<:zUNiezwykle interesuiąco wygląda się z Białym Domem odnośnie u ..
odpowiednich środków dla zHkwi. śledztwa prowadzonego przez kor. płego, średniego wzrostu, łysawe- ksil\żka meldunJkowa domu, w kM- wolnienia uwięzionego Mac Gardowania nienormalnej sytuacji. W pus kontrolerów w sprawie nadu- ,go blondyna o kaprawych oczach. rei Bartolz.ewicz kilkuoŁnie zmie- wey'a.
1fodzinach popołudruiowych mini- tyć przy dostawach dla marynat.
Pieniędzmi szastał, bud~~<: J)()P niał dane o sobie i rwei tonie.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!
ster oświecenia publicznego wy- ki. Szczegóły trzymane są jeszcze dziw i podejrzenia.
Tak np, zapisał tonę, jako puydał zanądun1e o zawieszeniu w w tajemnicy. Wiadomo jednak, że
Kolegom tłomaczył, te sprzeda- jezdną z. Belg~, potem przekreś:i~
czynnoEdach dziekana faku1t\!Lu nadużycia sięgały b. wysokich sum ie brylanty przywiezione z Rosji.
tę imonnację i poprawił "z RosJi". wicu. Zginęła wtedy 'Ił niewyiaprawnego oraz nakazał zamkni~- a w cał~j aferze brał udział jeden
Bartoszewicz mieszkał W!'az z Dodajmy, fe polska policja ;,olity- śniony dotąd sposób teka z waż
de fakultetu aż do odwołani-a. Z oz banków warszawskich.
żoną swą Katarzyną z Frenk~6w, oma oddawna t.ropi braŁa p . Bar- nymi dokumentami wojskow}rmi..
Dochodzenie spełzło
oośród studentów, kt6rzy brali aAresztowanie komandora Ber- przy ul. Wa 1:c6w nr, lO, w trzypo- toszewiczowej. jako niebe~~iecz
na niclli~ł w rozruchach, pięciu skaza- lcszewicza nie wywołało zbyŁ wic) koj<>wem mieszkaniu na III.ciem nego szpiega. Nie wiadomo. gdzie czem.
Obecnie, ja,k się dowiadujemv.
11vch zostało wyrokiem sądu kar- kie~o zdziw:enia w korpusie of:- piętrze,
się on ukrywa.
lle,t1o na kary aresztu od 2-ch dniłccrSkim. Nie cies zył się on n'gd,
Mieszkallie l1i,, :e, ale umebiowa ł Przed dwoma laty głośna była władze wojskowe w !;!,rawie kom.
clo 2-ch 1TJie~_~ ,~cy z z·a wieszenienl dobrą opiują . .Jest to b. oficer ma. ne bJgato, obsługiwały ai dwie sprawa tajemnicze; krad~ieży w BarŁoszewicz,a prowa.dz", SlU'owe
wykonani.c w'Toku.
.
rynarki r.osyiskiej. W r. !~ prz.y-lsłużące i lokaj.
.'
IQieukall'ill . ,k.omandor~ Bartoezeenel'gicz.ne śłed~wo.
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Złote monety
złotowe
Dzisiaj

WARSZAWA, 1 kwietnia. (Sp.
informacyjna "Głosu Pol.").
\YI ~iu dzisiejszym ukazały się
1~ 1 ~o - złotowe m?nety złote.
Nlcwladomo, czy ukazą S1ę one w
Lo~ już w dniu dzisiejszym, gdyż
dopJero wczoraj wysłano z Warszawy pociąg towarowy z moneta

~ zł~t~ ~o nasze~o ~
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wczc;a~ ~ał~ ' spo-
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omentpolityczny jest bardzo
Ale nie

przybył transport
do Łodzi

sł.

nicę, a przypominającemi

dawne

dobre czasy.
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w PlerwszeOl głosowaniu stronnictwa prawicowe poniosły właśdwie pocsżkę. 'Nazwisko Jattes

lZ

nie

pociągnęło

za

sobą srz.erokich

mas. Podcus drugich wyborów po
winna być podjęta -,...,
_1-:celem
wysunięcia wspólnego kandydata
wszystkich stronaict;., lIlieszcrm6
l.
•
•
~'-_..
s.kiCu, .pom.ewarr., z ~gl~ strony
stronnIctwa republikańskie mogą
się pororzumieć CO do wysł8Iwienia
wspólnego kandydata. 26-g0 kwiet
nia stoczą ze sobą' :alkę trzej kan
dydacl: republ&a6ski, pi-awicowy
i 1romunistymny.

Jlarszalek French
na łożu śmierci

LONDzdrYN~ 31 marca.
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Lekarze
nie kryją obawy, że chory nie
.,;doła przetrzymać przesilenia ze
wz~lędu na osłabione ser'(:e.
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wraca do zdrOWia
BUKARESZT, 31 marc-a. (pat).
Stan zdrowia kr6la Ferdynanda

poprawił się. Niebezpieczeństwo
powłórzeru18. się krwotoku, jaki

zaszedł

zd.a.je się mmęlo. Przyczyną choroby jest zbytnie przepracowame. Za poradą
w

sobotę,

poważny

oszczędnośc ·

celu demonstracje uliczne
ani kocie muzyki
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Dokoła naszej pcH.tY'ki

z.agranicroej toczy się w ostatnich czasa"Ch drlwna dyskusja. Temat iej
tr'.,
.
.
s, eSCIC .m~zna ta~, czy mamy SIę
ruepoko1ć l ŻyWIĆ obawy, bzy
przeciwnie "odeiść w spokoiu" od

90

,Komunalne kasy

mają

Dyskusja- nad ich
organizacją

51)' były

mocno przesadzone i od. w'ied,zia:Inych kieroWlllmów poJity.
Do "Głosu Polski,e go"
dawały nawet usługę memOl'an- ki zagranicznej wielkich
modonoszą
z Warszawy.
dum niemieckiemu, wyolbrzymia- carstw:pp. HerriO'ł'a, Chamber' .
. M tu
.. 1
ląC Jego znaczeme. Y
na m1eJ- am'a, !którzy zapeWlOia;a.c wciąż
(al) ~wMy pl'12IeIZ miJIliilitletrscu. dobrze orjentowaliśmy się o Polskę, iż nie ma Slię o co niepokoić, 19twIO ~ !W1etW1Ilęhrl2mrytclh, W1e6l>6ł
co chodzi: wiedziel'śmy, że cho- razem z p. Mussolin1m. dają nam z ministerstwem skacbu, pro;ekt u..
stołu zagadnień międz;ym.aro.do- dziło o zademonstrowanie raz je- do z.rozumi~nia, it ,.polityłka mię- .'W'Y o ~ kuacl1 oWY'Ch.
szcze monopolu partii pana Dmo- dzy.narodowa weszła w stadium ~ poddatnry 7J09balł 5f1JC7JePrawka, szczególniej ta z pod wskiego do o.bro.ny interesu naro- bardzo zajmujące". A co stanowi gótowemn ............. "'~d1 na 2JW1Oł.a..
ak
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WląZ U
dowo-narodo- ~ owego, oKIzylal1ęcte znowu, że o.wą zajmującą &tronę polit)'lki - JleIj ~ ~ Vi mm.
wego i część lewicy., mianowicie, p- Skrzyński, jako nie na't"odo.wy to. właśnie ,..wymiana ulań o for- Slku11m.
pewne ugrupowania .,Wyzwole- d~molm'ata, źle prowadzi pclitykę mule, mogącej przytCzynić się do
W ~ teO łmaB.i ud:zńa3i
nia" i N. P. R są za junajdalej zagraniczną. To był przecież głó- trwałego pokoju w Europie przy bok ~~ ~
niepokojem.
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motyw
.
posza- :ych ministerstw, reprezentanci P.
OpIn}a łY'ch kół domaga Slę WIecowo - demons.traCYJne1 prze- nowaru'll kaktatów.
K O BwIru
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wieców i demonstracji, pa.rtje ro.z- ciw ".czwartemu roz;bioro.wi" moTak ujął ostatnio, bo dnia 28 'W~o." Bcvnku ~JQ!el o
klejają odezwy zapowiadające tyw, który odgrywał conajmniej marca zagadnienie p Herriot w ~ P
.g ,
"walenie kulakttem pomiędzy śle- tę samą rolę, co i głęboka t,troska przem6wieniu w k~ senatu do-~,~'.r....- ..:, ___ n~....A. ~~~
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Stanowisko ministra spraw ~
Stl\d jednak wcale nie W)'Ip"ływa "trw~ ego. pv.a.OJU uro.~y -lica - 5IiJę ~ kas ~ do
Ił!-'
h
t'd'
i
.
k
t t'
. l'Ld 'kOWltemu pos.zan.owamu tra'~I_'1.- ~ów ~ poręlci.,
o·an1Cmlyc , a co za em l ue
wnlose,
lS o me 1Dle 1\\SW-y
o tów"
__ .J-.!_ ,\._ L _..J___ L__ !~ 1.....1r~"rządu., zostało zro.zu.,miane, tako cz-ytnienia 'tylko z ,,.kaczkami dzien
•
••••••.
IrW'JUlZlllalllU lJI.IIIllOIUI:), ~ lIUn.CII~y,
całkowite przedwstaWien.ie się nikarskiemi", że wo.góle ruc się PropozyC'}e 1 msptt'ac}e 11'1enuec- składu wład.z oru' wza1emnego
tym obawom dobrych obywateli nie dzieje. Minister Skrzyński te- kie ~hodzą właśnie z tego sbosualJklu IromJumałIJliy1dh bIS oopartym na całych ,..kluczach ka~ go napewno powiediieć nie "bciał przeciwstawienia: stanowisko nie- SlZOZęd:nościofw.ydL
UtzgodlIlli.ono
cze'k~dziennikarskich": były chmu i nie mógł bo codzienny przegląd miec-lcie dotąd polega na twLer- ~ iż k.omutn.ał'Il!e kasy OISt2lC'Zęd
ry, ale rozprószyły się, a w każ- te1eg1'amów wyraźnie by temu za- dzeniu, że pomiędzy tymi dwoma ności moa6ą mieć odlrębną OS()Ibodym razie t02'JCIbodzą się i nic lDAn1 przeezrł.
pojęciami istnieje Yy'kloozająca 'WlOŚĆ pt'I8IWIDią i - g!r'IarnliJoe ~
nie grozi.
PropoZJ"Cie niemieckie co do. się wza;em sprzeczność. lAJJbo aień SlaIDliOll"ZląOn lDIUlSI2lI\ być w u·
Nie sąd'Zimy, aby uzasadnione granic z;achodnich Polski w tej czy "trwały pokój"', albo "istniejące shatwliIe śdJśt1Je~. RmJbież..
było stanowisko, które powodulje innej orm1e, memorjału, ery me- traktaty" - mówi ni.emiec. Uoyd- nIOIŚĆ pogtLądu ~nn w dtyslw
szerzenie paniki, poddającej w: morandum, noty pisemnej. czy George mówi to samo. P. Musso.- sji nad gnmroami poręki dla b6
wątpliwość słuszność tez polskich. werbalnej inspiraoji czy ko.men- lini potakuje. P. Herriot powiada, kOIDl1l1tJlal!Il:~ 2Je sbron'Y saanor.ząI pod tym wzg.Jędem mm.
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Skrzyń- tarzy są na.
porządku
dziennym, od ze Jeszcze S1ę na tem zas anoWl. , . '
y
. . ,~
ski ma zupełną rację Merdzac, że bywa się dokoła nich niezwykle
Oto sytuacja, w sposób uprosz- SClą ~ ~ SI.ę za:
nasze WJ'ISoce patrjotyc-zne de- ożywaona wymiana zdań, ruestety, czony, natura1 ni e, ujęta. Nie za- tp01"ęIką ~
monstraoje w Warszawie W'Y'rzą- ptzez poufność dyplomacji zacho- radzimy na mą przez przysi.ęgę
W ~ ~ ~ 'W'?"
dziły mu bardzo złą usługę w Pa- dnio-europetskiej od nas zasło- wszystkich ce'c hów węd1iniar- ~ się :za ~
rytu. Ze zdziwieDiem pytano się nięta. Gdyb}'lŚmy nawet c-hdeli u- skich pod pomnikiem Nieznanego ~
QS2JC2ęcłloo$ci101wrydl
tam, czego. polacy się boją, czy SG'o.koić się przypuszczeni.em, że na ŻOłnierza, ale zamykać na mą ~ z ~ Da ~
sądzą, te ,gcanica Z&C'hodnia, .h tórą sesji rady ligi w niczem wszystko oczu nie mamy powodu. Cały wy-ha" pmeciw ~ pmeIZ
znają. nie naldy 4n się słusznie, się skończyło i schować głowę w siłek naszej dyplomacji, prasy,:kasy ~ l!istów mstafwI~}.tA
. dl'tWOsCt
" p1aseK,
. -~- to dota!Tlo~b y tam d o nas społeczeństwa musi być sk1ero- ill:y......
-...II. .m,......~:.................R.
we ....
u.~ wymaga ń spraWIe
UIlI~".,..........,.," ' ruu z ~'
i interesów ogólnego pokoju? - glos p, Lloyd George'a,
który wany ku obaleniu tego. przeciw- !DA to, it do obelgo oo1tu powdaae SI\
A ~
l' tak'
. .1_" z.e, .P o1Sk a ma już
.
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.
!I-............ .....io.
.............! __ .1._~
r-- e l
me są d zą, t o czemu t Wleruz1,
plęC s.taWlema ..Pokoru"-"traktatom", !I!DfDIe JIIJl:S!,4''1'"......,...., ~ pot a'k Slę
• denerwuJą,
'oL"
~-- Al
..
h
,
.
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•
~e ru.e Wlel.UoC\
zaC]l, a c ce st'M>rz;yoc szostą w których Polska jest zaintereso- ibrzIei""" ~ DWUJq!......r .L-.._
VW· reww-pod kltórem poselstwem robić ko- to jest, że Polska jest główną mą- wana. WyS!iłek ten musi być po- ~ ~ kM 0l'8IZ
clą muzykę, a pod którem owację, ciciel,ką po,k,oju, że ona uniemożli- party przez wewnętrzną politykę ~ ~ ~ ...
po co wogóle "wy.ruszyli" z tą WJa pacyfikację świat~ - wpro- pacyfikacji, która najlepiej dowie- p~o ~ k1t!6mJby ~
sprawą na ulice miast i miaste- wadzenie gwarancji pow'Szechne- dzńe, że nie ma u nas żadnej Al- ła m kagy ~ arymttl!OŚICi bam.czek?
go. bezpieczeństwa i t. p.
zacji, do któr~j ktokolwiek mógł- kowIe. PoZl8Jbem ~ się
Tak, isto.tnie, strach, lęk i oba- Dotarłyby do nas zresztą 00- by słusznie pretendo.wać.
rz;a ~ 7JW1itą:2tk6tw okTęgo.
wy. a. takiże opar,t e na nioh plote- dziennie nieomal deklal'acje
St. Gr. .W'}'ICIh!kas ~ i m poddrr
lD!iem ich dzridal1JnoEci i\oomiIsu1lODl

Prawica niemiecka
Oswej klęsce wyborczej idąc~.
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"moralne", lecz 'nie rzeczywiste ~~=:

';:

daje Anglja w obronie granic Polski I małej ententy

s.~ ~ pro-;

b
lr40ikli~OŚ~Ś b- lu PARYż, 31 marca. (Wł. służba Jak słrcbać, Anglja obsta;e przy! Heniot zakom1mll1rował tę notę je: ~~=~
renOIlS
ru cn a Ine telessraf. · "Głosu Polskiego") - swojem poprzedntem stanowisku, t. delegacji wybranej ' przez komisję sa , as ~ będzie mógł
jugosłowians iego
Heniot otrzymał z Londynu notę j. nie chce zobowią2ywać się do zagramczną imy dąmtowaoych. ~ m. rad' ~ ~
lł

BIAŁO GRóD , 31 marca. (PAT)
WczoraJj po południu podczas 0.l)rad w komisji konstytucyjnej
członkowie partii Radicza gloso
wali na listę prezydium k<lmis~"
przedłożoną przez większość rzą,1ową, pod wanmkiem, że będzie
im przyznane miejsce wice-prezesa komisji. To zachowanie się
chorwackiej partji chłopskiej wywarło wielkie wtrażerue, poniewai:
part ja Radicza w ten sposób opuściła opozycję.

W kołach po.litycmych uważają
za rzecz możliwą trwałe zblifeDie
pomiędzy c-horwatami a radykal-

rządu

angielskiego,

stanowiącą od- żadnej

"Matia

interwencji zbrojnej, ." re-

stam-

twienfzi,

że sprawa bez :ąd ~;ębędz3e bernpośrecł-

powiedź na pytanie, jakie pnesła- me gdyby Niemcy naruszyły swe pieczeństwa graDlC Polski i Czech
la. Francja do Londyuu za pośred- gr~ce mchodnie. ~ja obiecu~', zaczyna orjentować się teraz w

ctw
amhasad<lra FI • Py
em,
eunau.
taaia te dotyczyły stanowiska.,
me An~ja zajmie wobec bezpieczeństwa P,olski i małej ententy
przed zakusami Niemiec.
Dl

. do
MO.

•
Je "gwar-cje monIne''-, lecz żad- nowym kietunku. Idzie o to, aby
nych innych dać me chce. Zobowią ' pakt ".zaohodni!' rozciągnąć na
zama swoje do utnymania status ! me pristwe pod formą ariJitraquo ogranicza tylko Da framcę Re l żu (1).
'

-

fa- ;

1111.

.

'

•

.
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lnów katastrofa kolejowa we Francji
S~eśf

.
SlelJIIlIL

.
~

-

\V zalaneJ kopalni
Zginęła

LONDYN, 31

38

łuul

lDiIII'C&

(PaL)

---

WecBu.g ostatnich wiadomości b
ba ofiar katastrofy w kopahd wę-

gla Scotswood wynosi 38 ludzi.
Woda podD.o$i się stale. Wypom-

wagon6w wykolejonych
PARYż, 31 mąrca. (Własna służ strofa kolefowa. Sześć tylnych wa kowo mc nie zaruwaŻ'ył i przeje- pawanie jej staje się coraz trudną większością rządową.
ba telegl'aL "Głosu PoJski.eg?U) - gon6w pociągu pośpiesZDego Bor- chał jeszcze dłuższą przestrze6. O niejsze i nadz.ieje na wyratowanie
W związku z tem mo.że już 'łf
Na przestrzeni Paryż • Bordeaux dea1lX _ Paryż wykoleiło się w po- ofiarach w ludziach mema dotyc:h- odciętych gónJ.ik6w są bardzo uibiezącym tygodniu nastąpić jakakolwiek nieznaczna rekonstru1«:ja wydarzyła się dziSiaj mów kata- bliżu Paryża.
gabinetu.
,

Przyjaźń

na wschodzie

MOSKWA, 31 ttmlJriCIa. (Pali) J·apooj.a. z w:róoilba się do sow3etów" z
propozycją od<Lam4oa jeq ikon.ceslji na
~l00Jtację ik.opadń2lboha.
"

.

~ POCZ4t- czas żadnych wi,adomo§cf.
'

Waios dla P.P. RdwokafdwTl
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B. dependent z długoletnią praktyką Tworó g i ser biały zwyczajny w
pOSZUkuje zajęcia na ~o dzi n y między
5-~ wiecz. za skromnem wynagrodze- większej ilości co tydzień do sprzeniem. Łaskawe zgłoszenia do ~ Gfosa dania po cenach konkurencyjnych
Polskiego· sub • Urzędnł k -.
2575-:2 z Mleczami A. Bestek. W iad omość
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Nr. M

ŻYCIE

Un-we S el era- i

STOLICY P. E. N. WPolsce

(Wiadomości własne

Głosu Polskiego")

, Dzięki niestrudz01lyaJ. ,stan•
•
."
•
Olom wodza ~uchC?wego naJmł,odW
_
•
B. kup. węgierscy w stolicy
szego pokolenIa pl.sarz.y polskIch,
_ . _
"
:L l' d
W
lt
L
d--ĄJ.Ą
Kak
Stefana
UromS'kie-go,
w
Polsca
Otwarcie
w dniU dzisiejszym
arsza- u oraz p.rzez 'Kat 1<114.1><1
ow,
'd ' ł
h
D ZlS rano prz)"oy l o
wy delegaci biskupąw 1 kS'ięży sk~ego. W dniu jutrzejszym podej- t:0~st~ obecru~ od Zla w~zec Wy<d'a~~ się nillm ~t)11~ko b.ardz:o Dla instytutu studjów żydowwcgierskich a mianowicie ksiądz, mowani będą przez izbę handlową śWiatowego ':~'1~zku autoro.w, - poiytecznem, ale 1 potrzehnem skich mianowano już 4 profesoW~ssko Jó~ef z Tokaju i ks. Sen-l polsko-węgiers'ką obiadem w re-, poetów, p es y -~oci b~owklt~tow, przedstawić naszym czytelnikom rów, wraz z odpowiednią liczbą a.cik Nikon z Sarospatak, aby na I sursie obywatelskiej. Delegaci są t. zw, l" ' .', .' . U 'L tde~o organizację uniwersytetu hCbrai-,' systentów,
zasadzie ruż zawartego traktatu! t:tośćmi izby handlowej polsko-w~- centra.a. ~lleSCt S'1ę w, on ynle. skiego w Jerozolimie.
Języki'em
'wykładoWym
ha dlowego polsko _ węgierskie-I gierslciej. Delegaci przy-bywają t
.WYJas,ru.ać znaczerue tak1e~
Otwarcie tego uniwersytetu na- W'Szystki,oh
itnstytru.t:a.oh będz:i.e
go porozumieć ~ę z tutejs.zą kurją' Krak~wa, g.dzie n.:tdzwyc~aj ser- zWIązku }e~o potrzeb ę odd~w~a stąpi d~:ś,. dnia t kwietnia. -:- Ten język hebraj.ski. A.le na, uniwersybiskupią i z bezpośredmmi n'ł- ł deczn1e bylt podeJmowaru prze!: u n.as o czuwaną, wy bytwa s ę t.y kWIecIeń 1925 roku będZie pa- tet mogą SIę zap1sywac wszyscy
bvwcami wdn węgierskich co do' biskupa Sapiehę i tam!j;ejsz~ du- A~zd nkPo~ó. rze~z:t z ,ec;zną. miętną datą w dziejach żyd6w, bez r6.żni-cy wiary, narodowości i
importu win mszalnych czystych. I chowieństwo. Zabawią do dnia tuJe na u. u •• h lUd CZęSClO~O dążących do tego, by stać !:ię zno- raJSy.
Delegaci będą przyjęci przez
trzejszego włącznie.
.
pr,ł~zo:vy~~a?o.Jlc.
:o. kOZWOJU
zorganizowanym nowocześnie
Statutu uniwersytet hebrajski
:il1teresowooych członków gabineZl~ 1 gl tyC'la lk~ląd .0deJ~o, narodem.
jeszcze nie po.siada. Na czele unio eJ1lluląc~ o ws.ze ,le odue U'llV
Otwarcia uniwersytetu dokona wersytetu stoi do tej pory jeszcze
zec
prawa narodowych zawodów strzeleckich pr~cy
s!'
..
eczne~
rue
łk
,(
jutro lord BaHom. Nasamprzód bę komd,tet organi·zacyjny. Należą do
es
.
b
db ł'
.
.'.
.k
.
lod bzwr~.cI~ ~ałbęb na ca OW1.ą d<\ otwarte i będą funkcjonowały niego Sokołow z Polski, sir AIDma 30 . m. o yo SJę pOSI~- lll1DlmrOWI . za StaJtlOWlS o jeg.:> rę nosc l na~ ę sze znaczeme t lk
k
. t t t
t d"
fr d M d bł" t
.... l
dzenie główne.go komitetu naro- pełne życzliwości i osobistego za- związku światowego pisarzy,
y o na~~ 'ohd :nd ~ u ~ s ~ W l: . : n " , y y
e anęli, dowych zawodów strzeleckich w 'interesowarua dla spraw strzelecArtyśd ws ze lki<:: h kategorji i
roz~a~ yc ,che bZd ac Wlgre tZi' ~ {l, 1 er;zme J Y t c.
lj Y
sali obrad rady wojennej w gm'l- twa w Polsce. Prezydium kom~te- dziedzin oddawna cieszą się opin- k or~ysk~' z ~I, t ę ą ~,o t l y. - om'1nll~h eh~fd
el
arF ł'k
es bO... sc l~] on ynu 1e 1 s
chu M. S. Wojsk, pod prz-ewod- tu ukonstytuowało się w następu- ja parjasów, wyrzuconych przez c·
torzy I.UZ o zyma,l s cP~le
nictwem minństra spraw wOJsko- jącym składzie: prezes główne~o powaŻ11y bieg życia na margines, ~ah ow~ na mnygc kU~łer~y ~.ar k,!r o' na71Y ob a: e n~t
wych, jako prezesa kom1tetu, Na komitetu min1sier ~aw wojsko- czyli ludzi o umyśle anarchistyc7.- daJ ~ a era~ pra ną, ,s a Cle Sl~ Vr~ l, a napo,/, ReTY, ans ki , ,r.
posledzzniu tem byli obecni przad wych. zastępca prezesa - gene- nym, specyfkznem pojęciu świata da Ie!,
d rownoczeSD1eb pr~wa
~i~nn, °fol B~ l'ks~ ~b eHle
sla wiciele następujących słowa- raJ Suszyński. pierwszy wkenre- realne~ i charrukterze wielcE' a e J . "'Ile zhę z pomocą a an sa- z
fi~l fI, ~oe. al kla l ;,. __cI" e . dak
,
d
K
Dł
k'
'
k
d
K
Dł
k'
dr
.
•
.
ł
kt'
tf.ń
•
•
•
•
r.~o d Zle nyc .
am,
rzyszen: r. .
US·l ze ZWląZ. u zes r. .
US !:l,'
ugt W1C~- WzniOS ym,
oreó '-' nIe ImaJą Stę
Wł"
kł d
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' M n . OZOl 1 e arz t.:Je'I'" ~ns 1 T.
strzeleckiego, por. Ginalski (Zwią- prezes - inż. M. Toroch, sekre- sprawy powszednie. Doprawdy.
a~clwe ~y, ~ V ~ ą ').tw~ra~n~s.
.
zek harcerzy polskich), inżynier torz generalny - K. Ci<e!'zkowski, niema nic bardziej krzywdzącef:!{' te d~plero P?znte!. OtwIerante Ich
Btbh?teka unIwe.rsytecka łUZ
Stanisław Lilpop (Centralny mą- skarbnik
generalny - Czesł· w dla pisarza, który z konieczności będzle stopm.owo.
.
...
teraz ~ICzy ?O,O~ .tomów: Pods!azek
stowarzyszeń łowieckich', L:sows.ki. Komlsja rewizyjna ko- korzeniami głęboko w ziemię
RozpoczęcIe organtza~Jl unn",;r- w~ tej .bl·blJotekI lest. kS1ę~ozbi~r
Czesław Lisowski (bractwo strzel- lT.,itetu: jnż. Stanisław Lil.pop. wrast.a, aby ją Zirozumieć i wypo- sytetu od tych trzech mstytutow orJentahsty żydowsk1ego Goldz!ców kurkowych), dr, M. Orłowicz ppułk. A. Minkowski i dT. M. Or- wiedzieć, jak łrruktowanie !!D 'la naukowyc~ m~ .n~ ok~ cel pra;k- hera. z Budapesztu .. Za dwa lata
(Związek polskkh zwią. zków spor- łowicz. Komitet uchwalił zorgani-IPodobieństwo motyla, żyjącegJ trCZ";Y. ~alwaznteJsz~m! za~adme- będZIe g~tó~ sp~CJa~ny ~~dYI;,~k.
towych) ! in'Ż. M. Toroch (Związek zc.wać :lrugie narodowe zawody miodem niebieskim i kwiatem pol- n1~ml wsrod k~lomstow Zl~lov:- Znany ~Jontsta ruemleckl.I mJJ10polski'Ch towarzystw gimnastycz- strzeleckie w dI1li:.l 6, 7 i 8 wrze- nym.
skte.h w Palestyme, są zagadnlema ner DaWId \V0tfsohn ~aplsa~ na
nych "Sokół"). ponadto obecni śn1a b. r. w Krakowie i nadać im
Dzisiaj właśnie ci, którzy śpi.e- hygteny.
ten cel sWÓJ olbrzym~ majątek.
byli z.astępca m~nistra spraw woj- powszechny charakter, popru- wali dotąd "sobie a muzom". okaRównocześnie chodzi o przy go- Bibljotekarzem
jest dr. Hugo
skowych w komitecie gen. Su- dzając je szeregiem lokalnych i 0-' zali się ludźmi z zawodem, fa Itowanie przyszłych p.rofesorów Bergmann.
szyński, przedstawiciele oddziału kręgowych zawodów. Przy opra- chem rÓ'W1loUiprawnionym, który I dla całkowitego wydziału :nedycz
Budynek uniwersytetu hebrajIII sztabu generalnego oraz majo!' cowywaniu programu narodowych posiada prawa i bronić ich potra ne.go.
skiego stame na górze Scopus.
rezerwy K. Kierzkowsld, komen- zawodów strzeleckich
komitet fi, słowem z Parnasu. gdzie ulo-' Tutai naiczynniejszymi są leka- Jest to najpiękniejszy pu,--.i Jero.
d~nt ~ł6wny zwdązk6~ strzel,e,:- k'erować się będzie stanem fak: '~owała }ch życzliwa zawsze. ?pi~·lrze żydowscy z Ameryki. Zebrali zolimy. Góra Scopus tworzy część
klch. Przed rozpoczęclen: W?S;~- tycznym ,strzelectw<l; w ~oIsce, t la p~bftc;zna, p:z~rowa~~lt SI~ oni w Stanach Zjednoczonych po- Góry Oliwnej. Po jednej strome u
wych obrad <!-t. K. Dłus1n w lmle- potrzeb.ą .Ie~o rozwOlu, biorąc Je~ 'lla Ztemlę" n.a mej r;ozłozyh swe Łrzebne na ten cel fundusze.
~tóp góry ~eży milaJSIto Jero'MIHma,
mu wszystJu'Ch zebranrch w ser- dnocze~me, P~ . uwa~ę wymo@ wars~taty, 'l ląwszy SIę swego na:
Instytut chemiczny prowadzi po drugiej pustyrua Judei, dolina
decznych słowach podZ1ękował p. strzelan ohmp1Jsktch.
tchDlonego ;zemlosła, utw~!'Zyh profesor uniwersytetu w Hall: Fo- Jord<linu i morze Martwe.
nawet na WIelką skalę ZWIązek dor. W tym instytucie prócz .:elów
Ale budowa gmachu uniwersyTrup kobiety w Wiśle
zawodowy.,
czysto naukowych będą także ba. 'teckie~o - to
pieśń
dalekie!
Wczoraj z koryta Wisły w po. popełniła samobójsfwo policja nie
P. E. N. klub ma Jednakże na dane kwest je, kfóre stoją w związ- 'przYlSlZ:tości. NMahi·c u.niwetrS')"t'e:1
bliżu Żerania wydobyto zwłoki daje wiary. Zwłoki znaleziono o- ~elu coś. więce}, niż obronę 'praw ka z uprzemysłowieniem PaiesŁy- fm!eści ".lę. w prywatnej willi, pojakiejś młodej około 20-Ietniej plątane w drut kok~asty co m.- l zab~zpleczenle byt? mlłJterlal~e- ny.
w1ększoneJ o Jedno skrzydło.
przyzwoicie ubranej kob'i~ty.
stręcz.a podejrzenie. iż ma się do ~c: pIs~rzy wszystkIch. narodow
Trup znajdował się w stanie czynienia ze zbrodnią. Z drugiej t Ję~Y'kow. Ma za zadame utwodość jeszcze świeżym. Zawiado-! wszakże strony w głębinach rze- rzyc po~tawy dla mo:al~eg~ ~y
mlQIla o odkryciu poLicja rzeczO'l.\ ki znajduje się
bardzo wiele tu autorow prze; ,pOdnIeSIente tch
natychmiast wdrożyła dochodze- szczątków rozmaitych materj3.- pracy ?'O godnosct.. sz~zyt?lego zanie. Pewne oko!i'Czności napro. łów. pochodzących głównie z 0- ~odu t przez z!,l;zerue ,Ich !"zaCo mówią koła urzędowe
y-radziły na domysł. !ż topielicą kresu powodzi. Trup mógł natra- Jen;ne ~a P?do?1~ns.two Jed~el ro: O przyczynach ost,atnJego strei-jbec masowego wyemigrowania.
Jest rueja:ka Władysława Olchow- fić między inn~mi na drut i w.plą- ~ztny, 1 WIęceJ Jeszcze, - JedneJ ku rolnego pismo nasze otrzyma-1robotruikóW
wykwalifikowanych,
ska, zamieszkała przy ul:icy Fol- Łać się W niego.
astv..
'. : ".
., ło od jednego z wybitnych inspek- brak będzie, na każd,.m kroku,
warcznej nr. 5. Zawiadomiono o
Olchowska, jak się okazuje, zgi- . W~aJ~, mI Stę. ze Jesll łącz~~sc torów prlłJcy, któremu udawałc zdolnych majstrów murarskich,
tern rod=Lnę O., która właśntie u- nęła jeszcze 'IV styczniu r, b. 1 Sp~tstosc elem~nt~ nawskr~ l'r~- się dotąd ła!!odzić najbardziej za- l, ślusarskich, stolarskich i t. p., nie
dała się do Żeraru'a celem roz.po- Świeży stan zwłdk tłomaczą wh': dywldualnego.. JaJ~1 s;tanowlą pl- oslrzone konflikty, następujące in-, zdoła ich zastąp1Ć masa bezrohot;mania zwłok.
I dze ni'Ską t~mperaturą wody, któsarze, zostanIe ~lągm5t~ po tru- formacje:
nych, żadnych kwalifikacji nie po,
d~ch pracy. orgamzacYJ?eJ, to o~~ - Po czyjej stronie jest słusz- s.iadających,
PrzypUSZCZemt1, iż Olchowska ra nie dopuściła do rozkładu.
~Jednoczem~ p.rac~wn!1<~ mysI. ność w ostatnim zatargu? - pyta- Co był-o jednak główną przy1 serca okaz~ Slę zJ!1wtlslHe~ s~o- my. _
Los służby folwarcznej czyną, że właśnie fachowcy rzułecznem naJjwSlparn.dl~l~zero l n~~- wydawał nam się już obecni.e zu- cali kraj. szukając pracy u ob.
zna~em dotąd w ztejach cyWil!- pdni'e uregulowany i stanowił pc- cych?
za<:1I.
.
.'
,niekąd tryumf naszego ustawo- Zupełne niezrozumienre wla(Wiadomości własne "Głosu
, Polskiego")
P Ka~a, ,a:ką st.ac S1~. ~Ol!:e dawstwa pracowniczego. co słało snego interesu u pracodawców
. E. : klub,. bę~zle ~zysclclelem się powodem nowego zadrasnie- tak rolnych jak przemysłowych.
~szelk~ch dZledztn ~lsar~twa od n1a stosunków?
Sądzą oni. że tylko redLlkcja pła:::
nIerobó~,
~r~foman?w
1
s~ucz_
Wzma~ająca
się
rozpiętość
uraŁuje ich od kryzysu i zapewni
Kurtyna Siemiradzkiego zagrożona
ny.ch,
wlelk~cl
"mM
b?wlem-:pomiędzy
płacą
zarobkową
a
ceim
dawne korzyści, tymczasem
zniszczeniem
mowJ~ na ,pleTws em Pk~1edze~u ną produkcji przemysłowej - źródło zła leży w złej organizacii
Przedwczoraj w teatrze miej- ną kurtY'lę zatrzymać tym-czasem cn:gamzacytnem
odpowiedź - a także pracy, w przeslarzałej m~todzi~,
er.oms l - nte brzmiała
skim zebra1a się komisj,a eksper- w teatrze i zacząć konserwację. WIe tak. dobr~e kto Jest w n~szym nadmierna cena obecna zboża w starych maszynach, do nowej,
tów w sprawie zakonserwowania Gdyby to nie udało się, postano- zawod~!~ mal~trem, a kt~. lichym chlebowego, wydawanego na t. masowej produkc~
przygotokurtyny tego teatru, podarown- wiono w przyszf.ości kurtynę zło robotmklem, JaJk my sanu .
d
'"
Z'1emlan~e
. . ch cą v.. anyc.
h R ob ot nI'k f a b ryczny przy
W
'
ś1"
t
k.'
.
k
zw.
"or
ynMJa.
ne.j przez Siemtirad~kiego,
żyć w muzeum narodowem.
yrn;ana my l t, WIZy t S:ą e . ocenić je podług tej normy, jaka ciągłej redukcjli dni pracy i płacy,
chwalono mzkoc:lzoną i zniszcro.
a e~Ja1ne, jest spodziewana po zbiorach. nie mogąc wyżyć na miejscu, wę
poparCIe mora ne.
,
kontrola, przekładów, S-Cl1!~n1e po- pracownicy rolni żądają, aby e- dmje więc do tak dalekich krajów
~wałc:eD1a .praw ,autorskich, za kwiwalent był wyznac~ony po- jak Algier np., nie mówiąc już ()
~eZ1pleCZeD1e nalezpego, honorat- dług wysokiej ceny obe-cnei. stąd krajach europejskich. Wobec tegl)
Ciemna dzielnica we Lwowie
Ju;n, ochba. nazwl.ska 1 d~eud~ rueporozumierue niesłychanie tm- rodzaju tendencfj objaw1ających
1 Lwów ma swoją Whitechapel, łe~o. gardłowym, jąkającym się mmu. Z? eZl)leC7:en 1 e, 1'0 zm Pl- dne do t.ryrównania. Stosunki jed- SIę u naszych pracodawców wokOD'iecznem następstwem
kilka ponurych uliczek. w kt6rych głosem i patrzą w sposób p:zej- sarzy, . budowa klubowo które~'I1 nak między pr<l!codawcam.j a pr'ł- góle,
zas,t~lły d~tyc~cza~owe tyCIe cownikami nie wszędzie są w je- jest upadek warsztat6w pra.cy.
gnieźd~i się nędza i. występek. muiący dreszczem.
W ulicy te; mjes~kają także ko. ,kawlarnlane l Wlele tnnych zdo- dnakowy.ro stopniu zaostrzone. Przewidują, ż,e fabryki zakładać
Opisuje ją dosadnie "Kurjer Lwawski", zwracając uwa>gę tamtej- biety. Szare postacie, o twarzacb ?yczy społecz?y~
Ntokl
le- stąd komitet streikowy wyznaczył będą u nas cudzoziemcy, obcymi
s2ego społttzetistwa.
pospolitych i bez wyrazu., o tar- zyNWl ~.TOgr.am.te d',' ; . u
l strejk zupełny dla Poznańslciego i kapitałami, na nowoczesnych za~
Smętne. ponure życie związane brwanych powiekach i zmarsZiCZ- , a ezy Stę S:J?o z!ewac~ ze o. - Pomorza i dla 10 powiatów h. sada1:h i te dopiero wytrzymają
i~st z tymi. d?mami. Mieszkaią. w kacb pokrytych wstrętną szminką. ska.; tn:zystęPUją-c do. tel, or!!ant- Królestwa, 'jednodniowy zaś, de- konkurencję na rynkach światodla pozostałych wych.
n:ch uka-yci, lak krety w gWOlch Ch()dzą jakby po omacku 'W "dłuż zacJl. mlę dz vn a : o ??we], n~e pozo- monstracy}ny,
- Obchodzi nas jednak chwilopodziemiach złodzieje. Z za- ścian i wabią chytrze w ciemne stanIe w .tyle,. J~1t chodz1 ~ s!ro- części kraju.
- Czy ogólne w atunk i ekono- wo najwięcej strejk rolny. Czy
tr~yma1l:ym oddech~, z wykrzy: przejścia przechodni6w, w tym nę , orga~Iz:a~yJt1ą. ZapewOlemem
WIoneml twa!'Laml, z głowamI celu urobionym, tajemniczym, nie- na,po:va:z~telSze~o ~tosunk11; ł do miczn'e polepszą się, gdy zostanie grom on zastojem naszej produkpl zechy.lcnemi na karkach, czatu- zro:zu.miałym językiem ~naków. _ o·rgamzacJ1 P. E. N. Jest uclzla. w stworzonych więcej wa1'sztat6w .cji rolnej na dłuższą metę?
ią po ciemnych sC'hodach, d:!:ioba- Albo szukają nadaremno swoich p~racach przygotowawc~ych Sic- pracy przy projektowanych rob"..
- Zależeć to będzie W zup~ł
ci, na:wP6ł dorośli i cią.gle w ni-cb kochanków ..kasiarzy, ażeby p6- fana, ~eron:'sklego. 00 DIego też Łach inwestycyjnych i budowla- ności od zrozumIenia wśród n.lszego zi'emiatiSltwa owego "ducha
nurtUji stare obrazy,
żno w noc nawp6ł umarłe z ~fodu zwroclła ~Ię c;ntrala P. E. N. ce- nych?
Ni-ewąt.p liwi e , chociaż i !u czasu" i nowoczesnych warunków
Zapytani o coś przez zabłąka- i z niepokoju. w sieci z bezwie- lkm naWlązama konta·kłu z pt)]w dzy i pożerających nadziei, wrócić s Mą. . d' ki t 1
nego przechodnia, ~adalą
... d nastręczy się wiele trudności. Wo- pracy.
oze ztę
e orga1l1ZacJl O-I
gwałtowne rozdxainienie. Podnie- do swych rozwalonych domów.
wie się ~z~!!OŚ ~ nas za~ran~ca,
Po'Wa~ne miei8cowa firma handlowa poszuceni wymrukują C()Ś niezrozumiadla której. 1 to nte wszędżle, htekuje rutynowanego
ratura polska to tylko same naPożar pozostawił 200 os6b bez dachu
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Buchaltera-Korespondenta

Glinianach, pow. przemY-lwarua, pozostawiając bez dachu
P. E. N. klub jest pierwszą orTylko pierwszorzędne siły zechcą złożyć ofertę z podaniem
.~.!ański, mi.ał miejsce olbrzymi po-;nad głową orzeszło 200 osób.
l!anizacją te~o
rodzaju na .t~reni~l"1
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ZatargCh · Iokał:r.ów
z
właścicielami domów
d
n-a

Także sposób określania

o ZI

radzą

Wyb6r dBIEgafdw na zJazd
ogólno-państwowy

. za sWla
· - cze I
o p acenle
ł

(h) Onegdaj odbył słę zjazd cielerl'atów lekarzy okrę~u łódzk1eStanowisko związku lokatorów
a
~
(a) Pewna kontrola nad osobago, zwołany z inicjatywy prezy-.
mi, wyjeżdżającem.i zagranicę, ba(h) W~bec zaostrzenia się zata!'- wieruem zażądać jej uchylenia.
,Właściciele domów wiDni zatem, djum ~ązku .. Na z!azd przybyli
'łanie celu wyjazdu, oraz długości gu między lokatorami i właścicie- Cały szereg pracowitych posie-\ieśli chcą być wolni od zatrzutów, delkgacl z Ka:hs~a! ~I?trkowa, .~
uobytu za"grarucą służy władzom lami nieruchomości na tle ryczał- dzeń poświęciła komisja prawni- , że mają spe<:ja1ny interes w niepro zor o~a.' PabJanaet 1! I1nnych nueJ..1_..ł k
h
.
ikł . ł'
rl' d
d'
h nk'
d
. SCOWOSCll,
rodatkowym do oznaczania wyso- t,o",:ych opla
.. t u.uu.at owyc
•
~~a. seJ~u na rozw . a~~ _e! zasa I
~enlu. rac u ow i omaga~~
Po złożeniu s-prowozdan'ia z
ci opodatkowania, rozpatry- sW1adczema radca prawny. ZWląz- KI I dązyła do zapoblezeDla
SIę Jedyme ryczałl~ wprowadzić działalności obwodów i omówi~
wania r.eklama
..cii i załatwiania ku lokatorów i sublokatorów, w rom między lokatorem a właścicie- w swych domach system ścisłego nht sprawy, trwającej ciąg~e jeszpróśb o p.rolongatę.
następujący sposób wyjaśnia istotę lem domu i do uniemożliwienia na- notowania wydatków i przedkłada- cze przerwy pracy w kas1e chozatargu z punktu widzenia praw- dużyć na tern polu.
Okazało się nia ich lokatorom, po upływie każ. rlygch ,!, Tomas.zo'Wae, WV6lbrano
1
d
t
. d k .
.
ki d
k
t ł Pr
• li e a t ow na z],azd og no - pan1 tak a, prowa zona y KonŁr·oa
'ł nego:
Je na, ze narzucenle w~st m ego WaJ' a u.
zez to undmę - stwowy kt'ry odbęd' Sl'ę
orywczo w r. u b . przyczynt a
•
...,_ • •
.
•
..
•
h
,o
zle
w
k°o dd
',
. d'
. k
.
Za zbaWIenne wprost w.a mle- tych samych opłat Jest memozltwe by ustaWlCZllyc zatargów: z loka- Warszawie dnia s-go kwietnia i
Slę
osc
znaczrue
o
ZWlę szema
,
.
t
h
1 __ g"
&1
d
't
....&_h
t
'
.3 __ ."
, •
"
d"
.
'
d k
h Ob
rzema Dleus annyc zal4l ow mIę ze WZ., ę u na rozmal y::t14lll
y- oraml, OSZCZęUZ04JąC rownoczesme omOW1<ono zaga ru.enaa, ZWIązane
,"p ł.ywow po at
ecme dzy w ł'"
,
h omosCl
. . a gJeDlczny
."
• t a urzęU:lJ'Jll
..1_
_'
.
z tym
• k np., umowy ra. owycd. '
asClC1e Ianu. meruc
poszcze gólnych mtas,
rOZJelDczym
I• sąd om wle. z}'a z dem,]a
projektowane JesŁ wy al1lle zarzą- lokatorami uważać należy kroki u- także domów w samem mieście. te bezpłodnych roz1)!'aw.
mowej oZ ~asami chorych i t. d.
dzeń w kierunku systemdatyczne - rzędu rozjemczego w tej dziedzi- Wobec tego zryczał-:'owanie opłat Z przytoczcnych wyżej moty- b NastępruedPrzysktąp~ono gdo wyh
~o badania ruchu wy jeż żającyc.
"'00 k
. b'
lk . d 'd al
Na wow
'
'I . k
. oro zarzą u o ręó owe o,
w
.
nle, wątphwe Jest J na, czy spra moze yc ty o m 1"'1 u ne.
ZW'ląz o lo atorskie I Z3'Wo- skład któreg.D weszło w myśl uzagramcę·
wa ta, bardzo obchodząca, szeroki narzucenie przymusu w tym We· dowe stoją na nieprzejednanem. stawy 18 osób i w końcu ukoll_
_
•
ogół lokatorski, może być na tej runku nawet sejm nie mógł się zde stanowisku zwalczania przy każ- stytuował srię komitet wykonaw~
ReJesfrac~a zWIerząt drodze załatwiona, wobec wyraź- cydować.
de; sposobności chęci wypatrzenia czy z s~edZ'.ibą w Łodzi.

zamożaości

za

spo-/

,,:a

<1:-

domowych
i
-

nych przepisów ustawy o ochronie
lokatorów.
Odbywa .. Sl~ będz B gdzlBlndzłBj, Art. 7 ustawy nakłada na włeścicieli domów cbowią.zek przednlz dotychczas
(a) W związku z prze.nieSii~- stawiania lokatorom poszczególwyd~a~u gospodarczego z nych rachunków. W 2-gim ustępie
il~. PomOrSkIej 18 do gmach=l.ma- lit. C. punkt 1 tego artykułu głosi
glstr~tu przy pla.cu :V0lnoscl :4, ustawa, że strony mG~ą umówić się
z druem l-ym kWl'etThl.a r. h. reJe'-lo ryczałt dodatkowych opłat, czyli
stra,cj~ zwier~ąt domowych odb~-I że nie mogą być do tego zmu~one
wac SIę będzn~ w gmachu mag l- zwłaszcza, że w razie istnienia tetratu, plac Wolności 14, II-gie
rodzaiu umowy, każda ze stron
.ł
e
d
wy zna gospodarczy.
może za miesięcznem tylko wym6I.

I
IdO

Wnioskodawca w sejmie wnaprojekt zryczałtowania opłatt
miał na myśli średnie i mniejsze
miejscowości, a nie kusił się nawet
by sprecyzować swe motywy odnośnie do miast większych jak
Warszawa, Łódź, Poznań j t. p.
Wszelkie generalne narzucenie ryczałtu sprzeoiwiają się przepisom
ustawy o ochronie lokatorów, która jako lex spedaIis żadnych rozszerza.jąl'Vch
interpretacji nie do-J
puszcza.

jasnych i katego1'ycznych przepisów, obowiązującej ustawy o ochro
nie loka·torów.
Centralny związek lokatorów ze
swej strony na wypadek jakiejkolwiek uchwały o zryczałtowaniu,
będzie ściśle stał na gruncie pra~a
i uchwał prawa i uchwał sejmowych i zamierza sprow.()lkowac mo
gą skarg kasacyjnydl wyroki sądu
najwyższ~o w sprawie świadczeń
lokatorskich, które niechybnie usuną wszelkie wątpliwości i spory.

sząc

Troskliwa opieka nad czworonogami
Dla dobra żołądka i przyjemności podniebienia
ludzkiego
Z działalnośoi urzędu weterynaryjnego

Robolnicy

przemysłu

Spożywczego

l

Wydawn,.cfwa mieisk-.
..Dz'Ennlk Zarządu m. Ludzi"
(a) Wyszedł z druku nr. 13-iy
,D,;dennik~ zarządu ~. Łodzi"

kt~ry 7a~era. na~t~p~jące a!'tyk:z.~

l' A~;:~i~~:ka~le'R~~h bu~;!l~
ny w Warszawie";; 1924 r."; sprawozdanie z działalności oddziału
obr~chunkowe~o . i . ~rzędu. stanu
cywIlneg~j ok0.1n: k1 · l Obwlcsz.czeę
maj Ikr on,k (ml~JS~ąj pr~egtląd salmorzą owy
z Z)"Cla mlas
poslcich),
-

d

P. Celmajster chce być dyrektorem tealru

Ciężka syluacja robotników
(Ip)

Obiecuje i:~atr, salę kameralną i wszystko inne
młynarskich
(h) W'łia.śoilctiJeJ
gmad1lU rea1rn z100mIDe. PIfÓcrL te~o p. Ce'LmaqsWr
Na ostatniem
zebraniu m:lelj'Sk:e,go p. CeJ~ffilru}Slte.r zł,ożył na l Ghi>eC1* W'}1budować saJę kamera>l

(a) Według Sd'ra wozdania wy- i tergowieku 1,255 koni, na stacjach zw-iązku spożywczego sekcji mły- ł rę : e pre:zydema Cyruarski,ego me- ' ną· 'Ulrządlrić sa.tkOlłę dJrnrrnatY'clZiIlą
dz!ału ;~owotn.ości publiCZnE;) Ikolejowych: koni. 4, bydła roga~e- narzy. które się odbyło w sal~ O. ffiof1;,ał w s-pr,a"wie ptt"Zielka.zania mu -oraz ZJalan,g~.żo.W!ać pioerwSlZMZęd.n'Y
dZ1ałalnos~ urzędu weterynarYJ-, go 1,534 szt., CIeląt 57, OWlec K Z Z
,.' t ~ h .
kej" .lea,.ku ·mi,e'skk:.óo który na w'lasny ZJe1S1pół.
nego w CIągtl lutego przedstawia- 1,.321, trzody chlewnej 1,052, dro- . . ., Sp.i awy " mczne se 1 '
.'"
•
ła się następująco:
biu ° 5 ,441 szt., mięsa 10 ,349 klg., referował przed zebranymi paIl1kO.sZ.t poSt~aW1dfby rua wysokmn poChoroby zaraźliwe u zwierząt, łoju 1,415 klgo, kisżzk 1,760 klgo, Załęcki i Marchwicki.
mia~owdcie przy
wściekliznę
psów skór
':.
stWIerdzono
ul. Aleksan258001,931
klg. szt., i'llIlych produktów I' P o omowlerulU
szere gu spraw
n R
'
.
.
h
' porusZY-I "
n
drows k iej nr. 160 i na Dołach.
Dozór weterynaryjno _ sani Łar- .orgamzacY1 yc , ze b
ram
Odczyt A. Ligockiego o "Przedwiośniu'·
ciznę stwi'erdzono przy ul. ny dOKonał oględzin 300 sklepów li sprawę obecnego kryzysu, któZarówno osoba prelegenta, jak
ki.e; 19, gdzi~ 1 koń chory ze sprzedażą mięsa i ryb. 2 hal. ry odczuwają robotnicy tego zaPojutrze o godz. 8 wieczorem w
zosŁał zniszczony, a 1 pozostaje 99 stajen, 135 obór, 7 ::hlewn:i., 8 'du
to z przyczyny następll- njej ...k!ei galerii sztuki odb:::dzlc aktualny temat odczytu śClągną
pod obserwacją, a przy ul. Ł"\- rzeźni dla ptactwa. Podczas tych -:' o .' a . .
. - .d t
1,,0 ę drugi z kolei "Czwart~~t lite- nJ(;wąfpliwie do sympatycznego.
gkwnicki~j nr. 53 po zniszczeniu oględzin sporządzono 67 protoku- pące J :. w okOlIcach. wCJewo z wa !Oacki", na którym literat p. K Li- zacisznego lokalu galerji sztuki
t chorego koni'a p.unkt z1ikwido- łów policyjnych. Ponadto lekarZej. łódzkIego uruchomlOne są młyny, gocki wygłosi odczyt o "Przedwio~ tłumy publiczności.
wano.
weterynaryjni
przyjmowali
u- które jednak nie odpowiadają W3.- śniu" - Żeromskiego.
Do rakarni dostarczono i znisz- dział w 18 komisjach,
runkom technicznym, podczas gdv \
W
rzeźni
miejslciej
zabito ruł
a"ow~ w Kali"zu dorównvIr·
o 23 trupy końskie oraz 22
inne zwierzęta ..Prócz tego znlsi:- 1,291 szt. bydła rog.atego, 3,037' yn p.
~ k °
'
,b
~' _
Y l c~er1pJenla U Znle
<::zono .120. zło~onych wałęsają. cieląt, 1,062 owce, 3 kozy, 2,959 wa swą. pr~ u CJą wyr ~ om ":
W
eych S1ę po uhcy psów.
szt. trzody chlewnej oraz 60 koni. łęgo wO'ewodzŁwa, tak ze kup~y
•
Dozór weterynaryjny zbadał na
wolą nabywać mąkę w okolicach Ruch chorych w szpitalach miejskich i prywałnycb
kalis.kich, zamiast zwracać, się do
(a) W·e.dilIUig s,prawoz,d.ani,a Vfy-\towa.rzystwie do. broczynnośd i ty.
y
Zakład
okohcznych m.łynarz , ktorz~ . w dz~ał'll Z1drowotnośc,j puMiJclZIlielj za dOWiskilem towail1ZysmwiJe
dobro·
włókienniczych
~oda~k~ praCUją stal~ dla ~oJ~Ka m:\esią-c l'ulty, ruch c'ho:ryeh w sZlpi-lc.zynnoś<:i) na d:6eń lllUJtego prZlel mfile:szych na~~~cow .. :~koncu ,talwcJI
~i,etJiS>~ich i p~w::t.nychlb.ywało 79 połoimilc. W ~~u nWeZorganizowano go przy Państwowej szkole
zebram postan~.vtll przYJsc z Po-1'PIz,e'dJsta. wJ,ał S'Ię w dkve'Sllle sIP.ra-jS'lą. ca przybyło 255, WYlP1S'3.l11l() 263.
włókienniczej
mocą wszystkIm zredukowanym wo,Z'dJruwczynn n:as1tę,pUlją>co:
Za dzień l-go matt1Cia iT. b. po7JOS<ta.(a) W dn~u 15 stycznia r. b. o-lnp .: hawełny, lnu, juty, wełny, kolegom.
W ml'e6s,kJ:,clh sIZipHał,ad.1 (R.!ado- wało 70.
Dni StzP.taI}uryldh bytł,o
tworzono przy państwowej s~kole jedwabiu, wyczesków, odpadków
gOlSxcz, Ś'W. Józed,a, ś,w. A,I,eksa,n- 2,350.
Robotnicy browarów żądają d~a, sw.
'
~..r d l
.
Z 962 ~1..~"_1L
•
IL
'w.
włóki·enniczej w Ł odzi zakład ba- i in. oraz przędzy i tkaninj b) bal'J;a,g
at leauy, SlMliruhonJilUll w
"'~1IU" rl.mJ, pr~JęlY'dn w IlU>dania surowców i wyrobów wló- dani.e innych surowców i materjapodwyżki
Cho;, r~a'oh, s~itbaJ zap,a,sowy i Zlbi,ar t)11D. If. b. Dla ratch11lIlek ~
kienniczych, oraz innych materja- łów przemysłowych, 1ak rup. wę(p) Na zebraniu związku spo- ma mj,e,;lStka) IlJa dzileń l-,go lutego :z.dr·owO<tlnośd puiblit01JIlie(}, płCIJtnym
łów przemysłowych. Zakład jest gla, wód,
smarów, tłuszczów. żywczego
sekcji .pracowników pozos.tawailo dhmych 714, w ciągl\1 było 245, t. j. 25,4 proc., milm~
instytucją państwową, podlegają- barwników i t. y.; e) wydawanie p~zemysłu browarn1cze g o,. ~a- mł,eS1iąca prry;~t>o 754, wYIPiISta:no i cie: na l'IaIch'll:n.e1k illlStyhooji palir
cą ministerstwu wyznań relig:i- orz.eczeń i dokonanych ha4ańj d) WIa,n a b.vł~ sprawa ?odwyz.k~ dla lJffia:rl,o 757. cZ)'lH że n,a d:z,j'eń 1-g,0 .s>twlowyclh 26, na ~mne po1eoe..
nych i oświecenia pubLicznego.
wykonywanie badań naukowych pracowmkow
tegoz przemysłu. ma:t"ca w mieljlskilch s,z;p:lbalaoh po- nie gmin 39, na kos,Z)t wy ohoC.elem za~ba~u tego .jest: a) k~n-Idotyczących wymienionej dziedzi- Zebrani postanowili zwrócić się z'O's,ta,w,alł.o 711 chorych. Dnń. s!Z,pilLal ry.c.h 180. Chory;cih CiZęŚc.iOWO pł.rut,.
dYCJonowame 1 badarue surowcowIny surowców i wyrobów.
do właścideli browarów, by ci nydl było 20.775.
n'Ych i wcvtpNwYII:1h pł!atflll!ilkólw bY"
:i wyrobów włóki~nniczych, jalk
podwyższyli tygodniówki zatru~
W. sZlp·~t'allruch s,pOilie,CiznY'ch ("Ko- ł,o 344 t. j. 35,8 proc. milaalOWitClite:
dnionym robO'tnikom,
ponieważ chan,óW1ka", EWJa'Illg,eJ,uClki, Anny - spłacaJj<\lC)1lclh w rnAtadl 59,
11.00-
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badania surowców

Obowiazek re,-estrac'-l- robotnl'lIn o'W ją

pracownicy browarniani zarabiapo 20 zł. tygodniowo, za które
Opornym grożą ostre kary
nie mogą z rodzinam,i wyżyć.
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.
WVoClh W <:Jn.l"" ......:1L> n.rt7lP.1·--'a • ... ,_la
.1,-rt··
'L '
N' rablaJą tylko podczas sezonu leŁJ
"'1"'W"~
1"~_-ICIIS'l Wh.:lJlIl
z pr'Z'e'UlS llIWllemeill1 wy'KlllIZlOW. 1e
srttallysltytki 7JaJbrudllli-e>nńa robolŁ- ll'czytlliH tego il1iarwle{ rua kjl1lk'aikrort:- niego i mają niższe pensje od
ne w.ez,WIaID~'a. W<>,betc tleg>o ur.zącl swych kolegów, pra,cujących staw fa.bryka.ah. Żąd/amJ,e to
si-ę na pd"2Je<p1&"Jcih UlStbarwo- ~ statystyczny przedłożył woje wódz le. ~ WkońctJ .postanowio~o przektóre _ł,ad,a.ją obowi~71e1k l.WlU d"""l,eśde dwadz:teśda si;ed;enn kazac sprawę mspektorowl pracy,
.n,.~_rllKl1t:lwa.aatia W]'lktaOOw ?latrtlicL- p1'O~,OI1,;,uJłów kam:ych. thS1bai1a,ja<c)ncb któryby zwołnł Konferencję ponie'IlJila robobnilków na p;t'1ZIeds:ębior Zi1.~el-:lJhaniua pr:z,em~'łowców.- 0- między praco wnikami a właśoici~
s,twa', z13lttI1.1td:ni,aljące ponalC1 pi,ętnla- pornym gn-ozi ka,ra a,1"c:s.z.Lu i wy- lam: browar6w \V cell1 zał<Jtwicnia
o:s.ób. Wy1k,azy trukic n!all~lży sokie ~!1zywln,y.
zaLargu
I
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Ma!l'j,i i Po:z'l1ańSikk~h) llia dz1·eń l-go
llu,te;go r. b. pozaS!taw,ał,o oh.ory.ch
648,
w ciągu mitelsiąca pflzyjębo
478, wypisano i ZJtl1iaI'ł.o 458, cryB
. al !L
01·
rua 1 ma'f'oa w SZ1pllt >!tCln sqJ ecznych pOZlosbwal!>o
668 chorych.
••
Drcl s:~,lttaJnY'clh byŁO' 18.425.
•
Wz,a,Ma,da,oh p>OIł.Oimll.lc.zyCth (Oh .

C1hrneśc·iJjam., ~eŻlIl:yclh do
gmrun ZJa.mIDejscowydh 285. Be2Ipłlattnyoh 373, t. ,j. 38,8 !proc. mDa'llJOWtb..

gj,ah

de: Ulhogioh ży;di&w, 'PiTZ)'UlJallIeż:nydl
d
.
. .
,o grr..lJn z;aallJlletjSIClowydh 126, who. .
.
_
glch ŁodZIIrun 73,
o nrue!lllSlbaJkl!11ie~
•
,.
,
px:zyttlIallllWnoslCl 25, cz:ł,oolkow kasy
.clhOO'J'lch 149.

Zmiana adresu
Związek miast polskich przep'rowadził się
(a) Z dniem 1 kwietnia ro b. biu- o,dowe j nr. 7 w Warszawie do no·
redakcja i administracja ,,zanadu wego lokalu przy ulicy Marszał~
l'ilCjskicgo" przeniesione zor;t~ ty l.lk,-;wskiei 7.
.obecne~ lokalu ~zy ulicy Mio-
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Dzisiejsza pogo'da.

aszpor norr-malny koszłurne 250 zł., uigoYJY 20 złE!

W dniu wczorajszym u{łał się
WARSZAWA, 31 marca. (Specjalna słuZiba informacyjna "Głosu Polsk.").
przedstawiciel
chrześcijań5'kiego W numerze 33-cim "D7.iennika Usiaw" z dnia 31 marca ogłoszono rozporzą
związku zawodowego p. Plew:iń- dzenie ministra skarbu, na mocy którego ustala się opłaty za paszporty
ski do dyrekcji państwowej frubry250 ł
I
ki tytoniu, przyczem 'P' Wronka zagraniczne nastąpującol za p2Jszpori z!lgraniczny normalny
z otyc l,
oświadczył mu co następuje:
za paszpnrt wielokrotny 7'::9 złotych, za paszport ulgowlV za~ran. 20 złotych,
Obecna redukc}u drugiej zmila.- za ulgowe zezwolenm!i! n~ wyjazd ponowny w celach handlowych 2S złotych
ny 1lIi.estety musi mieć miejsce, i za pa zport żeglarski 3 złote. Paszporty emigracyjne pozosłają bezpłatne.
lecz nie w liczbie 400 a 300 robotnlk6w,
Zaznaczyć należy, że w myśl u•
.I
mowy, robotrucy drugiej zmiany
przyjęci byli w skład personelu
fabrycznego {ylko na warunkach
pracowników sezonowych, przyczem przy najmie każclemtt robotodpowiedzialność
nikowi oświadczano, że na wypa.
dek braku pracy, otrzyma wym6W rlycz.nln 1923 roku przyjęty ki Grohmana, kt6ra znalazła na' Na podstawie tych sposŁrzeżeń.
wienie. ". '.
.
został do przędzalni bawełny F. sali oddziału p:rzygotowawczego J tudzież przedst~~ionego materjaW naJbl~zszym czaSie będą Dancigera i S.ki w Łodzi, miesz- na transmisji, przewieszoną część łu wydała konus'Ja orzeczenIe, z
zmontowane
maszyny
doh rfwyro-"
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, b'
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.
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e;a t un- cząCe<) S1ę przy u l<:y ątne1 nr. 6-8 ZW'lOK, ewa .noga
..
.
ków . i wkrótce , łódzka. fa'bryka ~ charak:erz~ prakt~kan.ta 16-1et- I na do transm:~JI za pomoc~. z.w01U
Wyżej wspomrniany przep:s natytoruowa wyrablać będZie I!atun- ni Antom Wltkowskl, W tym sa-. pasa. Pas OWIjał nogę POOtzer, ko- leży rozumieć w ten sposób iż VI
ki , ~~'Pieros6w: ""Fervor", • "Grand mym miesiącu nabyła firma F, Dan . lana, część głowy zwieszała się, ,każdym wypadku przy nakładaniu
PrIX, .,.JVladen, "Orzer, "Ra- 't(
• , na
'" W da"·'
kt'
h d
Cll)er nowv zespół maszyn przę-,'.kol" dołowi lewa górna kończyna i pasa ponad 2 cale szerok OSCl
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1 mnne,
oryc ' 0 - '
był
d
s Ua roz
d
tychczas ł6dzka fabryka nie pro- dza1nicz)"Ch w Anglii. Z rcunienia prawa
Y o e:wane, cza z
. ruchomą szajbę g6rną, znaj ującą
dukovnała,
fabryki montował maszyny ('d dn, ! trzaskana, a mozg wylany na po- Stę w ruchu, musi być użyty ;rukiPo z;nontowaniu maszyn przyj- 25 stycznia 1924 r, Ke<nneth En- dlo~ę, sali. Kości twarzowe po kolwiek przyrząd, odpowie-dnio
~OWanIbL-!będą z powrotem
l' , tylko glish. Kierownik techniczny fabry- CZęsCl oderwane.
dostosowany do technic~nej stron,.
Ct ro OUJilcy.
órym
po
tc}a wy- 1 'F D
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k z h ak'lem 5lKOn-~stawi świadectwo U!bóstwa, oraz, 1{,1 , anclger l - a runoo orzeplsy o r . ac , ezple. ze terenu, np. orde
którzy praoowaJi w drugiej mUa- w~ak, pnydzielił mu do stałej po- siwa przy wykonyWanIU robot w struowany w sposób umożliwiaiąn.ie w fabryce tytoniowej,
mocy prakty.kanta fabrycznego An za,kładach przemysłu fabrycznego, cy nałożenie pasa przy jego pomoParpi~ros~' lepszych i ~szych toniego Witkowskiego, aby się za- wydane 19-:go lutego 1913 roku, cy.
gatunkowI których w ŁodZI do- poznał z konstrukcią maszyn.
zatwierdzone przez min. handlu i
,
tychCZJas nie wyrabiane będą pro,
ł
, . , d'
Przy zgrzeblarce, kt6ra słała S1ę
Ją
dukowane wyłącznie ~ zasipokoDma 11 marca 1924, r, około g. pr.zemys u, .zawlera nuę ,zy ~e- terenem wypadkn posługiwanie
je.nie potrzeb województwa ł6d.z- 8 ~. 30 przed połud,'mem z. po.le,- mI następu, Ją ce , postanowlen.le:
\Si drążkiem tej konstrukcji, jakiet
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k-lego.
c~ma mo~ eT~
ne; I~ ,zwroc~
"a rama st.ę zaa a l
,,go używano w fabryce Dancigera
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Slę AntOlU WItkowskI do robotm- cać VI ruchu pasy szerokosCI przy nakładaniu pasa na szajbę
ków Stanisława Wirowskiego i Wa powyżej 2 cali bezpośredruo ręk.a- \,górną" było technicznie niemożlilen.tego Szora z żą~aniem oczysz- mi.. Obsługa transmisji może być we ze względu na kierunek pędu
czenia. maszyny na sali oddriału powierzona tylko robotnikom do- . pasa w stosunku do koła tTatlsmiIII
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Jak wytt1ika z orzeczenia bieg- sowania przy obsłudze transmisii
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szym tydowska młod'l;ieź szkolna ~zy~ szc~obk~ na wo~u do zgrz.eb w 00u Juliana Rutakiewicza inż. śmierć Witkowski.
uda się &o sy.nag~ gdzie odbędą larki, stoJące<) koło okien,
technologa, praktykant fabryczny
się uroczyste :nabożeństwa z po- Prze<ł przystąpieniem do oczy- za doświadczonego roootnika w
Oskarżony Brunon Nowiak nie
wo~u ,otwarcia ~e:r~yt.etu he- szczenia koła z resztek bawełny. sensie przepisów uważany być przyznaje się do winy. tWIerdząc,
hralSkiego
'W Jerozo11Dl1e.
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,!, .t!1~Lk:i 'W'!,ec, a W1~~ZO- na tiruchamiają~ą
zgrzeblarkę.. by .ł przed nasunięciem pa~a na' .koł~ i odbywa się w ęki
Ło4zj powszechnie
rem w sa 1 lu.uarm.ODIJl uroczys Ul a,. ,
kademja, na której przemawiać bę móc oorócic meco koło.
,
, nieruchome, należy uznać za nie- przy pomocy r .
da dr. Gotlib, dr, Kahan i dr, Bracd
Na r~zkaz Brunona NOWInka 1 prawidłowe, o ile zaś nakłRdanie
ProkU1"~t firmy "F. Danciger !
stetter.,
mentera Englisha, usiłował Wit- pasa na koło ruchome odbywa się 'S-ka" Józef Danciger zeznał, że
W akf1d~ weilru.~ ucbiał chór kowski natychmiast osobi.ście pra- za pomocą r'l'k, za wręcz k'oHdu- ~:erownikiem
technicznym. tej
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Pas zgrzeblarki, która stała się W zakres jego kompetencii wchoW c:entraID11D związku J[upc6w <JUt wał transmts:r' WI~ZąC tę ~ze- terenem. wypadku był szerszy nad dzi nadzór techniczny nad spraw·
(h) Onegdaj wieczorem W' Ce!Il.- szk~ę starał, S1ę WI1k0;vskl n~- i 2 cale i z tego powodu odpowiadał nością maszyn, znajdujących się w
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Sprawa powyższa, nader ciekaSkI ego w Jeroz.ol~ie.,
g"",7' '."
, w s k u t e k pogwałcenia przepisów, wa dla Łodzi, w której podobne
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Itozpr.ruwę me shawtilło się
Szy'lll, przyczem zajlątał niebaczświaJdk6w, onaa; sam ostbr,i;ycie~ ni~ nogę w zwoje pasa, Pas, wiruę>mwę odrOCl2'JOlmO.
jący już na transmisjd, porwał go
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'
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paczając głośno wybiegł do 1.lhie(a) Z dniem 1-ym 'kwietnńa r, ra1ni.
.
bież, wydawanie numerków na O godz 12-1: . t g d'
b
prawo jazdy po mieście <>dbyw?,
.
ej e o ma przy ysię w gmachu magistratu przy pla- ła na nlleJsce wypad1ku komisja
cu Wolności nr. 14 II-rf-ie pidro złożona z przedstawicicli policji,
d . .
'I:;
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,wy uał gos;P.Odal:czy.
~lekarza oraz P.Tacowru,ków fabry- i

8acl, st
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były

do fabryki, poniewat nie
zmontowane, należność zaś za nle
fabryka uskutecznia wytwórni
w6w~zas, gd'Y się okaże. te watszŁaty działają spra'W'lJlie.

Komuniltat pa6stwowego instytu
tu meteorolo<SiclPJ'ego.
Napółnoco - za.cbo<l~e pochnmt"llG.
miejscami mgla, lX>zartem doŚĆ 1'cgooll'lt"
i cie'Pto, w nocy przY'lI1rozki. słabe wd.a-

mieiscowe.
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Schowki pocztowe
Podwyższenie opłat

'

(pl Tutejszy urząd pocztowy
p-odaje do wiadomości, że z dniem
dzisiejszym zostają podwvższone
ceny abonam~ntowe
skrzynek
pocztowych w sposób następują
cy:
Skrzynki awizowe i przekazowe zostały podwyższone z 3 na 4
zł. miesięczrue natomiast ceny
skrzynek do listów zwykłych pozostają bez zmiany, t, ~ 1 zł, mie.
slęczn:ie.

Echa D1Pnadn '
na pik. Plilodrowskiega
Stan zdrowia Szrama

{ipl Jak mę dowiadujemy u
sfer wojskowych stan b, pluŁono-.
\~..-e.go Szrama, pogorszył się znacz
nie, wobec ~z~o Szram został
przenńesiony z oddziału zamknięte
go przy ulicy Łomżyńslciej n:a od.
dział chiTUr~dczny przy ulicy Przę dzalnian.e;. '
.

pŻ
Ib
O ary VI a rYCB
i mieszkaniu

Drugi ogień u Liebermana
(h) Jeszcze nie przebrzmiały ..
cha pożaru w fabryce Libermau,
gdy w dniu wczorajszym strat po-.
żarna z9stała zn6w wezwana :10
tej samej fabryki, gdzie wS'kutek
nadmiern-ego rozgrzania się łożysk zapaliły ~ę dwa sza~acze.
J~d~e. dzięki szub~iej interwenCJl pierwszego oddZiału straży ~
gniowej udało się potu um.ieiscowić, gdyż wobec nagromadzonego łatwopalnego materjału, groziło niebezpieczet1stwo całej labryce•
W mieszkaniu Korngolda
(h) W mieszkaniu Korntold.a
przy , uL Zawadzkiej 7 wskutek
vnadliwie urządzonego komina zapaliła się podłot(a
i urządzenie
6
mieszkanńa, Wezwana strat ognio
wa pOiŻar ugasiła.
.

Oliary praCY
Jeden zabit7 drugi ramoD7
(b) Na posesj.i browaru A.nd!Otadta przy ulicy Pomorskiej 38 wotruCel JÓz. Raszewski poprawia'ac 111
wozie worki ze słodem, spadł tak
nIeszczęśliwie, iż ,uległ

złamaniu

podstawy czaszki i zmarł momentalnie,
W fabryce Geyera przy ulicy
Piotrkowskiej 295 robotnik Paweł
Nowak uległ przy pracy potłucze
niu prawego boku i klatki p;eniowej.
Pogotowie odwiozło go do szpi.tala Anny Ma1'lji.

UJ ZaranlD Sycla

Podrzucone niemowlęta
(b) Przy ul, Ma~strackiej 2
znaleziono w korytarzu na parte..
rze dziedro płci że6skie~ licząc,
2 miesiące życia.
Przy ul. Lipowej 9 zn.alezion(,.
niemowlę płci żeńskiej, podrzuco-ne przez ni-ewykrytą matkę.
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P'~1)()-ldzen:k=l1handlowych;
-, m~trz~;' ~;i ~l~.SPWs;~lwaniu frazesu, gdzie odnosi si~
~go ~wocta.~~;= ~i 9) odroczenie spłaty podatkuj;tkie walki bę decydujące, to\wrażeni~, że ~ka ~.o~a czynnika
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d _." _'-_L 'ma)·2tkow-tA·
znaczy trwać bę ą tak długo do- pośredmego trpa_c6w 1._ Ż~ artysta
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alkarze':' wol swoją wydobywa ze strun
Z15 , w sr
ę, n,
-po Wle.by llła p1"ZClC'1ą~ ~ciJl~{;u mi.es,ięcy pc- ' 1~) mp.ożliwienie eksportu przez P~
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m~ brz!i,enia. A przytem inte I re- nw. r. b" po raz drugi drama.t w
Wln)'dl ar.ł!y1k.ułów tmp'orrtlu .,a to 'W obnlieme cia na S1U'()wce.
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odrzuceniem propozycji zwołania Imacyinym i nie ob owiązującym, po napływ kolosalnych Uum6w na cert E-mol Mendelsohna. zmuSił
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(a) W t}'lgodnlu od 23 marc-s do l zowski Anastazy, Wesoła 10. 1 mejem, aby umożliwić w ten spo- tepianu-broniący się przeciw ZB.Wykla., prot. MOŚCIckiego
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Wolborsrka 31, 1 dziet\; 2) Baum 1 dzień,
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Na program swego drugIego kon dzał n,aJWllę'ksze fabryki za,gr~dr. MikulsJdego • obecaie profeso- certu artysta wybrał na.slępuią,- niczne i zbadał szc~o Da;'r w Wilnie.. '
ce utwory: Sonatę A - dur nowsze udoskon.alema. l dąten!i.a
a
Franka, Chaconne Bacha, Kon- 'W bud.Ot.rie rilnik6w pat"OWyCJa.
&
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~I NA WADZE TEMIDY.
1

P

Z tragedji
I

I
m

WYKOlejeńców

rzestę,pstwam narusza połowę kodeksu

:.r

ZY:'l.e w,ł,adzy, d~.ze;r'OJę, ,loraO:zbeż

l

że oskariony pope.łmdł

pl'I2'JeSt-ęp-

I~, o~e połowę 3«xJiebu

Świa.dlkoW:iJe zezruill, :be ZhiJern.- k.ra11"~.

~lci był huLatkĄ, z nDc7:!em
Ik'ZTł 8'i,ę.

~

"

Po dłuższej naradzie sęd Uazał
Da degradaqę do
obce,'stopuła szereQowca D klasy OI'U
me I

~nwił pl~ oskarżonego

~, • prwt:dew.~

i (iiatydd z k.OOWtami'lna dwa lata cięikiego więdeGia Z
~kle życie ~we!o aaJ.i.cmiem Ill'e5ztll Qecł~o.
benłao wWa, .a ż.old Zbiff~~w-ł Oskait'ŻrGO.y p!'xydął wyrok CO diO
Sikf~o, ,raec:z. ~401&ta." nie mt6gł wr-twięzve.ni.a, znłOlty,ł 2!aŚ ~e,llaloję co
..tarozyc, ~,aeito zm.ecał fll1'll'du,ae do cLegradta.ąi.
l$Q

pome.wet

h: "

:=:.CZ

(h) Przed wojskowym S!\!d1ettll o-jw s,losób 2lbrodnitCzy
~
k.rę~owym- w Łodzi srbaował wozo- m-bruoowide ~
roDer.zy,
r~j plut. Zble.raIlOWlS1ki z , p. a. p. ł kn-aoctł pr.rekaa:y p~ i t. et
~ Częs'tochowy, CliSIk'ułion1' o cały ; Prokn.m-ator mPr. K. S. Jukó1ls«m
t
t.
•
..1__
•
•
___ "".
~%'e.~g przeSLęp,s,UW, ~. iill. o n:aUlU: w pr7Jem6W~reml1 ~ W'SKa.mł,

t. p.

'

Walid

rozpoczną się

puaktuaI-

me o gocłziuie 3-eJ po połudu.i1L
Cala ł.6dź, kt6ra w &ma wezo.
rajszym dowiedziała się ". cyrku
o. powyższej zapo-.,je~ wybiera
międzyklubowy
przelał
S1ę tłumnie Da ten bezpłatny, a
wstrząsający nerwami mec&
Regulamin biegu, org anizowanego przez 1:.. K. S.
~ całą n~ •wczoraj~"mi(a) Trasa b~ ~ o1oołro 5 b ,otniJe 0Idęła piJe~ ~
aby
s~ek trenowali S1"zd
WJ'JSĆ. ZtWYk lkiilomrebrówf~: ~, poba, a:ti.elk.cm~ 1'IoIk l"OC1l!lińe.
C1ęs o z zapas6 w 1
o y WJe ę Ja
d . ł .1_....
dl kI b
B'
_ .1.'.
.1.~ ok
~agrodę,
kt6re; wyżef wspomina Si u Z1a u:ruiynowo a
u ~w
.iJeIg .QU!D~",?, 6IN~ ~z .~ r. u w
liśmy, a wynoszącą 50,000 złotych • .z:J'0e'.97!onycll w P. Z. L. A.; dI1a !IlIre- .2 ...g1 d100ń srwdąit Wlled[klJe.l Nocy.
\U'~, iInd~.
SŁarl o ~ 12-e~ w poibuame
Zwycięri.a ' dIru.żytna. kItóre1 oruj- . na boilsaru. Ł. K. S., Ał'eljla. Un@i 2,
I
pieniądze
więlksza lk2Jba mWlOCllników pr~- I Zgłoo2Jettl.1a do oma lo~go kwieotbędzile 1DrlllilPó1mOOi w 2 WllIUlty' po nia Pl'IZ)'!j.mtUr,lEl ~re!kr~ha,11jalt k,lru,b";l,
Kradzież . w węcUiaiami
indywidualnym zWycięzcy;
( PiJotrkowsdm 108, opłata od z.awlod(b) Do zalkładu Jana Skąp sicie.
Nrugrodę w:ędrow:n;ą dta ck-użytn nika 50 groszy ,
go przy ul. Brzezmskiej przy 1"0- stmowi sd6W.eibka, 5 p1.er~, zycll J P'11Zeglą:d lc,k a,~.siki z,aw1odnó\ ów
mocy ,p odrobionych kluczy zakra~ .zwyclęroów ohnz,Ylln,ujle Ź€t,onYi
'n:eZ!'Zleswn )"':-h o god,.,i:ll·c 11-ej na
dli się zładzicie i unieśli 22 szynki
S;laItueb !p!t'~eClOOdJz:i . fila I w'ła~ ~ mie}:;.cu stcw:tu•
j, 600 zł.
SOOŚĆ ' ~ kltór.eeo dJr,użyum 'hrz,y ~
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POLSKI"
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I kwietnia ! 925 r.

1 kwietnia 1925 r.

l łódz .·ego r nku włók' e niczego
Ceny hurtówe - T~wary poszukiwane Geyer
5 Paz ański - Brak towarów białych - ~ uste
skład
Widoki sprzedaży i eksportu Ceny
będą utrzymane

Rynek
Warszawska

Przemysł

pieniężny ~
oiełda

cementowy w Polsce

Przechodzi on przesilenie wobec ogólnego zastoju

orzudowa.

Główną siedzl'bą wytwórczoś'ci

Rotacyjne o produkc~ 1.010.00~
,tonn, szachtowe automatyczne G
produkcji 50.000 tonn, szachtOowe
zwyczajne Q produkcii 140.000 t
Ogół.em wytworzo.no 1,200.000 t.
OOTńWJ(A.
Polsce.
Przesilende, jakie ogarnęło całe
Dolary 5.18.50
W województwie śląskiem po- życie go.spodarcze, nie o.mi,nęło
Franki franc. - . siadamy cementownię
"Gole- również przemysłu cementowego.
s~ów"
ko.ło
Cieszyna, w wo.j.~- Ogólny, . br~k kapitał?w ~usi~ł
C7FTrl.
wództw:e krakowskiem ceme,t1- o.Czywlscl1e ruekorzysŁn e odb . ć S1ę
Belgia 96.8575
tow~ę "Pod~órze", "Szcza~owie" na tym przemyśl~ . który wobec
Holandia 2069'2
Górka" najwięcej ceIrl::ntowni ł zastOjU w ruchu budowlanym w
Londyn 24.82.75
~~a:duJ'e 'się w wo;ewództwie ki e- kraju stracH zbyt wewnętrzny,
, . W1) l"""ał
N. York 5.185
lecldem a mianowICIe'
Gro- szere~ zas, ok ol'~ cznOSCl
1 ~ ,
'I
d"
'1'"
Pary~
'21.84
dz.1ec·, "W wol-a" . . OgroC: z!en;ec" na utru merue n;oz lWO~Cl. e..k sp o.rPraQ:a 15.43.7~
Lazy" Wrzoc:owa"
Rudniki" te·wych. Tu w pa~rwszel hnll nadSzwa;caria 100.20
Wi~k::. Poza ce~e~'towniami mienić należy wysolcie koszty
Sztokholt)1 - w"Zagłębiu węglowem posiada- produkcji, brak tanich dró~ woiWiedeń 73.175
my jeszcze szereg cem~ntowni w nych i trudność ~ostępu do m
Włochy 21,51.25
innych częściach Polski a miano- rza, nadto fakt, ze gł6wn)'m o 8 proc. potyczka złota - . wicie na Pomorzu W~J'herowo" biorcą cementowni na obszarze
"
. ki,ę
ek
Pożyczka do.larowa - . w Zdołbunowle Wołyń"
.Wyso-'b.b
za oru rosy}s
e 5 0.. był ~l"
4 i pół proc. listy zastawne kę" w Podrosi (woJ'
"
, "
bi ałostockk)
wsch odDl,. kt'
· ory ob eCDle straCi 1S, znajdującą się
. w budo.wie'my.
Z .k'ó
h c..emenl
ziemskie 28.60
nadto
raj w, d5) kt'ory.c.
5 pr. ohl m. Warszawy przed- cemenfownię Firley" w M{)rawi- wywozuny, w plerw~zeJ bpJ1 wy~
wojenne 21.75
n~e pod Rej~wcem (wo;. lubel- mnenić należ~ AustrJę, N1emcy 1
4 i pół proc. obt. m. Warsza. skie).
CzechosłowaCJę, dokąd d~starcza9 O
l ',
.
ją przeważnie cementowme maJo·
d
wy prze WOjenne 1 .2
Zdo nosc ,produkCYJna wszyst1- k'
W- , 'Jed.nak sianowi
k'1Ch
t'
P ls
po s l,e.
ywoz
Pożyczka konwersyjna 5,00
.k 19c2e4men own;tł w o cebl~ r?- }ak dotąd minimalny proce.nŁ wv~
10 proc, pożyczka kolejowa 9,00 u
, wynOS! a w przy tzenIU t 6
' ci kra·owe;.
1.200,000 ton ceme.ntu portlandz- w rczos
J
k 'e
1kiego. roczIllie, t. j, 120.000 wago- Przemysł c~me';ltowy ,ocze 111
o.becnie ooprężeD1a sweJ dotvchl .
.. N
nów,
'""D'l'Ć
1
.
kł
d
czasowej
fata neJ sytuaC]'l. aNa dm1'w
na eźy, tż za a V dzieje swe opiera na zapowiedz.iaBd HandlowY 7
przemysłowe w Polsce w tym nem ożywieIlliu ruchu budowlaneBank Przem. Lwów 0,35
dziale produkcji są wyposażone tło, który niezawodnie wpłytń~ nl
Baonk SpórdtL'ie1czy 13,50-13,70
przeważnie w urządzenia techni- 5
•
d k ..
Bank Zachodni 1,95-1,90
k~ nowoczesnej, o czem zaświad- znaczne ożywienie SIę !PT0 u c~
Bank Band. P~ 3,50
czyć może następująca tabela:
w naszych cementown>iach, posia..
Bank Zjedn. Zliem Polsko 2,25
dających pod każdym wzg1ędeIl1
W
,c ementowniach ipolskioeh w wszeJJhle dane po.myślnego. rozBank Przemy~1. PoIs.ldch 0.24
roku 1924 wynosiła produkcja we
KilewS'lt{ 0,24-0,25
dług piec6w:
woju,

WARSZAWA, ":t-~o marca (paŁ) . Na cementowej w Polsce j~st Zagłędzisiejszej giełdzie urzędowej notowa bie węglo.we. Produkcja cementu
nla były następujące:
w Za~łębiu węglowem wyno.si 99
'były po brzegi
pll'o.cent ogólnej wytwórczości w

W handłu hurtowym baweł- składy fabrycme
ńanym są ostatnio następujące ce- wypełnione towarami

zimowymi,
w samem "Zawierclu"
znajdowało się 70.000 sztuk "bójGATUNEK
CENA W CENTACH ki". Również w innych fabrykach
Kreas 20 G.
21 75
zapasy zUnow* toW8l"Ut wyprodu
Kras 22
23~
kowanego od października 1923 r.
\ Prześcieradłowe
36.00
leżały w ogromnej Uości. W roku
Towery drukowaae i farbowane. bieżącym natomiast pomimo zbHChem.isette
24.75
iająoego się kwietnia, niety1ko że
London
23.50
na składach niema zapasów zimoBatyst francuski I
19.00
towaru, ale brak jest także
Batyst francuski fi
20,00
letniego.
Batywt franctrski m 21.00
Brak na rynku dostatecmej iJo..
POIIIlań I seria
21.50
ści tłomaczy się:
Chustki.
1) zmniejszoną produkcją wszyGatunek 6-4 n
1.90.00
stkich prawie fabryk;
Ręczniki A. Wałfel 4.25.00
2) zamowuwami
rzędowemi
Pokrycie do połowy należności (Scheihler, Geyer) oraz
iV gotówce i 45-dni'Owe weksle.
3) ostatnio dokonanymi zakupaWyroby Poznańskiego.
mi przez "Wnieszłorg'·.
Tyrolskie 80
23,00
Przemysł bawełniany pomimo do
Tyrolskie 90
25.00
stateczńej dobrej konjunktury ryn.Szyrting
17,50
kowej nie rozwinął normalnej- proKrośniak l
26,50
dukcj~ dostosowanej do ogólnych
Krośniak II
27,00
potrzeb rynku w związku:
Muślin
20,00 - 20,50
1) z brakiem kapitałów i kredyBalawia
26,00
tów, ostatnio wyooływanych naKroaza szara
19,00
wet pne7. antielsko '" amerykańKroaza ozarna
20,50
skich dostawców surowca.
Wafm.ki zapłaty jak wyżej.
naprz. znana firma londyDska "AnWyroby Geyera (sezonowe).
derson and C\ealton" m-pnestała
Minerwa
26,25
ostatnio udzielaoiapo1sldm mPuls 0,50
Kolumbia 4-4
29.50
mam kredytuj.
Spiess 2.05
M ,.
20,50
2) ze stratami, pomesionemi 'W ro
E1ektr. Dąbrowa 0,10
Si'la i Światło 0,37-(),39
Chustki druk. 6-6 faz. 2 doL 35 c. ku ubiegłym.
RabAt wynosi 10 - 15 proc., 45
Obecnie wielkie fabryki bawe1- Chodorów 4,20
Czersk 0,55
~roc. gotówki, pozostała część 45- niane dostosowują swą wydajność
Częsłocice 2-2,05
dniowe weksle.
wyłąc:znie do każdorazowych m(styczeń luty)
Cukier 3.310-3,35
Wyroby Kesteaberga.
mówień i nie robią zapasów.
Pirłey 0,66
(a) O wpływach skarbu padw roku 1922 24,329,100 zł.
Szyrting 4-4
18.00
Ta znikomość iłości ~owych to ; Łazy O,~
siwa z danin publicznych i mon\)"
" 1923 17,749,850 Ił
p oli
w: poszczeg6lnych latach
"
" 1924 72,096,465 Ił
33,50
warów, spowoduje zapewloe, że WY'soka 3,45
Szyrting 8-4
Węgiel 2.85-2,90-2,88. IVem. 2,65
św1adczy następujące zestawieni~
"
" 1925 158,739,302 "
Oksford
17,50
w okresie poświątecmym. nie naNobel 2,21-2,26
wpływ6w za pttetwsze dwa mieZ monopoli państWOowych (łącz~
Z wyrobów geyerowskich naj- stąpi żaden spackk cen. Z drugiej Cegielski 0,56-(),68
siące:
ni·e z podatkiem od spirytusu, kt6.viększym popytem 'W ostatnim ty- zaś strony łatwo ~a przewifHzner 4.30
Z danin pwbHcznych i monopoli ry istniał w latach poprzed.n4ch, a
LWQ1l 0,91
~od!.ju cieszyły się chustki, kupo- dzieć, że przy minimalnem nawet
wpłynęło w tych miesiąca.ch:
który zastępowany jest obecnie
w roku 1922 42,241,300 zł.
.vane w każdej ilości. Pozatem ce- zapotrzebowaniu
tendencja się Modrzeiów 4,75
zyskiem z monopolu spirytusoweNorblin 1,06-1,08
If
..
1923 25,670,420 "
ly wyrobów firmy Geyu, kt6rą zn.acmie wzmocni.
go) wpłynęło w styczniu i lutynv.
Ostrowieckie 7,05-7,20
"
li
1924 91,258,018 ,;
>bowiązuią do l-go czerwca kODW sezonie zimowym spodziewa- Pa.rowOZY 0.67
w roku 1922 18,612,200 zł.
"
" 1925 203,846,518"
;
T~y z h~ownikami, ~bi'7ają- ny jest OOtkJiwy brak towarów, Rohn i Zieliński 0,55
"
" 1923 7,920,570"
Z samych dani·n publicznych, i
Rudzki 1,88-1,85
"
" 1924 19,161,553 "
:yml całkowtłą produk':l~ me .s~ których produkcja wynta.ga więcej
bezpośredIllich i po.średnich, fbez ~
"
" 1925 45,107,210 'ł
po.datku od spirytusu) Wlpłynęło w l
łostosowane do ostatnieJ zwyzki czasu, niż towarów letl1ich, pome- Starachowice 2,42~,46
Ursus 1,80
styczniu i w lutym: .
:en ba~ełn!, .doc~ącej do ,30 waż zbyt póino rozpoczął mę wy_
Zieleniewski 13,!iO-13,55
_'.
)ro c. LICzyC SIę nalezy z podnle- rób towarów zimowych.
J :r; ~ _ .
Zyrardów II eem. 11.15-11
leruem cen wyrobów geyerow• . .
ki h
10
.
•
Pozatem panuętać n.alezy, ze Borkowski 1,65-1,75
l
c o,
proc. przy zaWlen.tuU na przypuszczalny cJ.otkUwy brak Ja~Pk()wscy 0,22 -~.22
,rzez firmę nowych umów.
,.
.
Synd. Rolniczy 3,2{)-~.2.::
• f .J.-b Ge
towarow ZImowyoh wpł}'Dle poza Żegluga O,29-(),30
Ob ecme a.... J
yeta pracuL __. _ '
kr'
I_
...J~ ń (..L....!
•
zapotrzeuvwanlem
aJowym e~- Ćmielów 0,5.5
~ przez eały ty\U.l.e
na u;~ne zm.IA port
&r'
lm
bowiem Mirków 2,50
'y, pnyczem 500 wa.rszat6w za- łL..I_I_~S.. ~~l1CZID.Y,
~l •
STARSZA
Buchalł
bilansista
.
h ~
~
Ul.WAle ZImowe, szczegome wyra- Spirytus 2,50
ru dntonyc
,-., przy .. J~v.,..e b'
~"dk'
dal Im 'k
IntellgpnŁna osoba ze świadectwami dłu samodzie ny korespondent, szef biura,
_I-! (dr' li h)
lane. z V"'łOW J..
W .e
Wlęło' t n a na b'leli"znę 1• I_L
~oletniej pracy, poszukuJe zajęcia do kierownik fabryki, dokładnie obeznanll
lLDiIIIU
e c
.
g-ospodarstwa, lub do dZieci Wym~ga ze sprawami podaŁI<oweml, malą e ) roz. t d t
kt6
ó-..!.s.- szym stop mu są pr~Jstosowan.e do
la ln
Urzeaow~ "iełd~
en en my,
ra zam wu.a k--I---"
••
•. l'
nia skromne. Oterty sub. "A Z. do lel!fe stosunki w sferach handlowo·
.
dsi b' ..&.• .:_ (.mAu.x-encJl zagramczneJ, a.n1ze 1
6'\2- przemysłowych poszukuje odpowied, powyzszem prze ę lor",w", I tnie
GDANSK, 51-go marca (pat). Na A Im. .,Głosu PoiSIdego'
niego stanow,slca. Poslalam plerwszo·
00.000 metr6w.
Zam6w.ieme to e
•
dzisiejszem zebraniu glełdv stdllńskie t
rzędne ~wiadectwa I reterencje.Oterty
rUmo być akoń~e do 11 sierpTowary letnie nawet w dobie notowano w Sluldenach $!dańskich:
pod .Ustosunkowany· do .,Głosu·. 23-2
Z~. 1.50
ia.
największego spadku ma&"ki nie Da- 100 złotych polsklcb
100.69-101.22
100 marek rentowych
125.037-125.663 za arkusz, przepisany na maszyn'e tam ·
Z wyrobów PCW41ańsJmego w &- dawały się do eksportu.
że maszynistka z Własną maszyną najPRAWNIK
Czek na Londyn
~.05-25. 125 nowszej konstrukcji poszukUje posady
:atrum tygodniJU największym. po- W roku bieżącym poważnie Iina
stal~
lnb
na
kilka
godzin.
Udziela
Uniw
Warsz.
praktyka sądowa, admi·
Telegraficzna wyplata na:
yteD;l deszyły się towary białe, czyć się należy z zakupami "Wmerównież lekcji buchalterji, korespon· nlstracyJna, handlowa, odo. studja wytBerlin
124,887-125.513 dencji, stenografJi, arytmetyki handlo- sze
w Paryżu, naWiązał stosunki w ste·
k tórych "tyrolskie" i ,,-yrting" ~ztorgu", którego przedstawiciele
Londyn
25.05-25.125 wej i pisania tla maszynie wraz z objaś.
rach
adm. han tli. francuskich
l staiy zupełnie wyczerpane.
zapowiedzieli swój przyjazd :'a
Warszawę
100.67--101 18 nienlem konstrukcji. 5-letnla praktyka wróciłprawno
do kraju, poszukUje odpowiedZurych
101.16-101
.68
Mniejszem pow:odzeniem c:ieszy_ miesiąc maj,
n 3 uczycielsl~a. W y m a g a n i a bardzo niego za jęcia. Włada językami. Oterty
skromne. Zapłata za lekcje może być .Glos Polski- "Prawnik685-2
• się muślmy wobec spóźnionej Ostatnie sezonowe przedśw1ą
ewentualnie uiszczona częściowo w na ·
•
turze, Wiadomość: Konstantynowska 57
iOSBy.
teczne tranzakcje hurtowe zako6W
m. ::8, Pł'awa oficyna, lII-e piętro, od
STOLARZ
Trwające od kilka tygodni pny- czoo.e zostały w ubiegłą sobotę, w
2721-1
LONDYN, 31·go marca-(Pat l. Zam- 9-12 i od 1-4 po pol.
rozki wogóle wywarły bardzo u- bieżącym zaś tygodniu rozpoczął knięeie t:;ieldy.
na meblowe rOboty potrzebny zaraz.
719-1 '
Pi<?trkowska 101 Korczak.
mny wpływ na handel arlyku- się ~uż ruch przedświąteczny w
477.75
N. Jork
ARTYSTYCZNA
Francja
90.15
mi sezonowymi. Spodziewać się handlu detalicznym.
, 93, l 5 pracownia ręcznych robótek przylmule
Be1llia
I
POTRZEBNA
lld.y zwiększonego popytu po
W nasłę!>t"jlł(""jlll okresie poświą
WIochy
11557 zamówienia na biały I kolorowy haft
Szwajcaria
24.78
suknie, bieliznę i filet oraz zna c~enle. zdolna p ~ nna do kraWlt!cclyłny. Kfl ló.
.,i~~ach wielkanocnych w związ- teczn}'m przemysł bawełniany z
Hiszpanla
53.51 .Y\arf,! ulies KilińskieS!o 46. l p, tr, 31-1 skiego 60, Kalisznwa.
724-1
l z o?różnieniem 'ę składów hur ptzy('Z"jD. "ryiej wskazanych w. każ
Portugalia
2.45
Holandja
11.9 -5
------------~~.~----~
'i ch.
dym razie zabezpieczony jest 'od
Danja
26.10
Włochy
77.80
Z nadejściem wlaściwego sezonu wszelkich ~rzykrych niespodzia. 30.55
giełdowe
Norwegja
Praga
5" .tO
Szwecja
17.75
PARYZ. 51 ·go marca (Pat). _ Zam·
Szwecja
504.stąpić musi zwiększony PC1>}"t, n~ a nawei wykluczoną jest zna
Niemcy
~.08 knięcie giełd,.
.
Sz~joarja
aro. 50
óry na rynku bawclnianym nie ka cen , kt óra nasfępuje z\'\'Ykle po
IieJsin:,jfors
189.75
Londyn
89~
Holandja
747.50
Pras;!a
161.15
N. Jork
18.79
Rumunja
:cli,;' c ' n' ~ł być r asyeony . WI "- It;1',ięłach p~ tak zwa..",:ym sezonie
8.BO
Warszawa
24.95
Bel$łja
96.42
-~
ł
"1!łYD1 roka ~ końcem marca ",mm~'\
c.
Hleir ..
1y (fabryczne):
Dla wyrobów ,,1.awieccla".
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Łódź,

URZĄD SłHUUUJWY
pG!lafkd~3 I opłał skarbo~Jlych
UJ !'andzi.

II

dnia 31 marca J925 roku.

'fi"'.
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przy ul.

. l~ ~~ząd Skarbowy P?dat~6w i opłat skarbowych w ŁodzI po-

"0\'1Dmi8łski~1

•

»

war~zt.atv.

13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22 \

g. 9-!l, niedz. tO-11
,,11 1/2-J1/!, niedz.J.t-12
Dl'. Loevy
" 3-5,
niedz. 1-2
Dr. Kon HEnryk" 6-8,
niedz. 12-1

Dl. Kac

SnłowieJczyk ł\rk. ,. 8-91/2

niedz. 12-2

"Wr AIIgemeine leitunu"

(niedz.
1
,,]1/2-2
/2
(10
1
1
1 /2-12
.. 5-6
1 /2, niedz.8 /2-'W /2
,,3 /2.4112 niedz. 9-10

Dl'. PrIlchl1cr
Dr. !lDldm::1n
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pojedyńcze:
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M1KOLAJ

JE"WREINO"W
Znakomity pisarz rosyjski
wygłosi

wielce

interesujący

Szczeg6ł:!"

zł,

dzien bez przerW7.

masz sz;czeltólo\
analizę

54 lat)

przeznaczenie.

,*

l
otrzymaniu trze
nalizę wysyłam

złotych. Osoblś(
przyjmuję

wybitniejszych

sób stolicy. WI
szawa, Psycho~1
tolog, SZYLLE
SZKOLNIK, Plę
na 25.
U

'ColoneJ P.I\. Pawcett
który, w poszukiwaniu
k o l e b k i ludzkości, ma
odkrył taternnCZE mufo
batye h Indian Ul BralJII, stli BląE8 17 ,000 lat.

Ur.ludwik Fa

Wyłączność

tej publikacji
posiada
.

Choroby .kómc
weneryczne

"WlunBr AIIgemeln8D lettung"

L_""

W

"Głosu"

*

15-7.

.aw..otM~

Numery próbne wysyła
na tądanie administracja
naczelna W i e d e ń, I.
S c h u l e r s t r I s s e 14.

Telefon 28-01.

615-5

"aoka ~ "[bO'

Krzes ł a dę bowe,
Zakład

meblowo-tapicerski i dekoraCYinl OPOO I
Hr. teL 36-75.

" ..

nlj\Y'Q

k

b6

. . l o ' I.
UJ wy r Z20ranu:l\\.' "ra\aWl c\\

CzYtajcie "Kurier Wleczorny"

.
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.

Blulrko datmtSk1le1
ultrem o e
Ceny konkurencyjne. Warunki dogodne. złotych,
stolik, 4
borety 100 zZ,
dne, o k a z y j n
Plotrko'Wska 178. .

3 poko · e

~~';:::~t p~o

695-~

front.

homąta

z kuchnią Z wszystkiemi wygodami C skle, roboc
i calem komforfowem urządzeniem szory oraz pl
od zaraz do wynaj~cia. Gdańska 6 transmisyjne z n
m. 8, od 10-12 i od 2-4. 26·1 lepszej skóry. (
ny niskie. Sk
ż~6ski. Kilh\ski€
- - - - - - - - - - - - - - - - ]\,'t 201. 708-i ',
Kto chce wynająć lltb nająć arderoba i IÓŻI
Gko dziecinne
e
nlo do sprzedar
Piotrkowska JIe
m. 59.
709-',

lokalJ11 leszkan-eI
IUbpO kOJ' ume bl l
e

angi

samOCbodYU
wane do 5pr:

dania na dogi

e nych

wąrunka

Gdańska
domogć

124. W

u dozor

(losze pi~tro, f r o n t). niec się zwróci do biura "Rach"
Piotrkowska 38.
565-$ - - - - -

Lokale.migszkal
,\0 wynajęcia

pod "R. S. J."

A

•

750-1

2732-3

Poszukiurana
samodzielna

polsko· niemiecka, wykwalifikowana i rutyno·
wana stenotypistka na 2-3 godz. dziennie,
od zaraz za dobrym wynagrodzeniem. Oferty
w j~zyku niemieckim do 6rand-Hoteln sub.
"Korespondentka"
43-1

":;: '4"

2

u meblowane l
Iwje razem lub
dzieinle. .Gle
.Umeblow:1ne
fiokóJ umebl p

kupię·

~~res~~n~entta -(~ent)
'

obrUSy, kapy, k,
dry watowe, Sł
wety biaIe, s;!oł:
linoWe, 8uk!enJ
purpur, materac
Rubaszkln, Kil!
sklego 44. 54-I

A.
r O i częścire
..
u "UT
do takowych.
B-C18
· KrZemlnscy.
.,

r

do

4

złotych

burto~p~I~~~alicznie

jnteli~.

rodzi;

wynajęcia,

ferty pod .Selrr
711-1

LAJlIERKI

od

JUL USZA 20.

sprzeu

Al Upiększajele
72CJ.I, ~ N W;ne ro~
~;ra~t, ~fuS:01

DOMOWE PANTOI"LE

WYTWORNIA LUSTER i SZLlFlERHlA SZKłA

Waraza
Ikiello, I1ltynu
nJ naUCZ\_ld,

M. BIMKE, Wschodnia 47.

5Ą.NDAŁKI

Na rat7. ,

CeD7 fabl7czne.

Unl\11ers

~tudent
~ teta

dzlela leiW)I. Szc
t'rzelazd
stoły, kozetki, otomany, materace clńlHl
od ",-4. 735-1
oraz wszelkie m e b l e tapicerskie
I
k
h d
DO eca n. warun ao
ogod nyoh K
'
Ił

SHOROCHODY

LUSTRA

t,'''1I

pn1jm. od 10-'

Piotrkowska 9,

dobrym stanie

...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.IOferty do

R••

Inn,ce_, I••"

SY lAL I

'W afiszach.

, dwun

&ła-llódma.Prol
kuły, odezwy, p
dziękOWania
n

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

sprzedaje kasa FJ1harmonji.

charaktel

okrelUenie zali
wad. zdolno.

odczyt na temat:

"TAJEMNICA RASPUTINA"
1.50 do 5

ca~

zakołlunlkt
imf~ rok, miesi:
uroCJzenła. O l rz

by

lat)

Cały świat cywilłzowany
wyczekuje z napi~iem
sprawozdań u c z o n e g o
amerykańskiego -

obu~ia. ł Aleksander Miiller Sp. Akc

23)
Josek Hersz, 6-go Sierpnia 32, 2 maszyny do
24) Matwlejew Konstanty, Przejazd 22, pianino.
w Tomaszowie Maz.
25) Lleberman M. M., Skwerowa 1, kasa. ogniotrwała, meble.
zawiadamia p.p. akcjonarjuszów, że w dniu 22 kwietnia
,
r. b., o godz. 5, po poło w lokalu Zarządu Spółki
26) Aron Morduch Sło~Odzld, Wschodma 65, kredens.
27) Frenklet iLeder, Plotrk.owsk.a 38, 50 szt,uk towaru.
w Tomaszowie-Maz. (Rolandów) odbędzie si~
28) Rozenblum, SzulC ł MOnIuszkt l, 5 skrzyn wełny.
US
29) Bln,kowskl Michał i Sak!!, Piotrkowska 66, 2,8 s~tuk.płótna, 18.
U\l
paczek przędzy, urządzeme składu, maszyna do pIsama.
iW J '"
,, "UU
~.
30) ZłatIn, Weksler I Sieradzki, Piotrkowska 62, 10 sztuk manuAl'tcjonariuszów,
faktury.
.
z następującym porządkiem dziennym:
Lewkowlcz
I.
M.,
Konstantynowska
18,
6
budtików,
4
zegary
1) Z aga}eme
. , posle.
'd
' 2) Wyb'or p,r~~wo d'
31) ścienne,
6 kieszonkowych.
zenla.
n~32) Odecbowskl W. I
Plae
2, fortepian.
3) Sprawozdame
KOI?lS)1 Rew:33) Dubner J., Piotrkowska 28, meble, 4 sztuki towaru.
zYJneJ za rok 19~4. 4) Zatwlerdzeme btlansu oraz
34) Borkensztajn J., Konstantynowska 38, meble.
rachunku ~ysków 1 strat za okres sprawozdawc:zy,
, 35) futde L., Konstantynowska 12, 20 par bucików.
?raz podzIał czystego zysku. ~) P!an operacyjny
36) Oltkind N., Południowa 18, 30 sztuk towaru.
1 ~~d~et na 192:5 r. 6) ~yb6r cZlonk~~. Zarz~d~ n~
37) Oołowanlewski A Południowa 18 pianino
tnteJsce ustępujących l wybór KOmIS]I RewlzYlneJ.
38) f d
J u Z·' d k 38 25 ' t k t
.
7) OkreŚlenie wynagrodzenia członków Zarządu
ry nan . m., awa z a
,
sz u owaru.
. K .. ' R . . . 8) W' I '
k'
, 6
39) Lotenberg Estera, Piotrkowska 27, 15 sztuk walizek.
I omlsJI ~wlzYlneJ.
~toSKl a CJonarlusz W.
. Uczestmczy~ w ~wyczal~em Walnem ~groma40) ~ajman Ch II , Ki1ińsklego 18, meble.
41) Jakubowtcz Abram, Piotrkowska 17, urządzenie sklepowe.
dzemu l!10gą akCjonaTjusz.e, Jdorzy prawa swoJ,e w tym
42) Herszkowicz Szyja, Plnkus J. i Kon B., Piotrkowska 8, meble, względzle tl.stal~, st?s~wllle do Statutu SP?łkl.
43) Słlberszac Abram Milsza 55 warsztat tkacki.
W razie medoJścla do skutku L.wyczajnego Wal.I
"
• '
. .
'
t
t' .
.,4)
Halberstadt
Dawid, Andrzeja
?1, maszyna do pisama.
nego Z ~roma d
ze~la w. po",:y szym ermlme, z pOwodu nIepr~ybrcta .~kC]onaf)usz6w repre~entujący~h
45) Berek Anna, Podleśna 14, 3 b1Urka dc;bowe, stolik i stół.
46) Lłchtenstełn Emanuel, Wólczańska 52 me ble.
dostateczną tlosć akcJl-Walne ZgromadzenIe odbędzIe
41) Kłnsler Rudolf I S-ka, W6lcz~ńska
skręcalnia.
si~ w tern samem .miejscu . i _z t~mte por~ądkiem
48) Baumgarten
Andrzeja 31, kredens..
dZIennym w drugIm termlme dma 4 maJa r. b.,
49) Nekrycz Abram, Piotrkowska 82, 22 sztukI towaru.
o godz. 5 po poł.
707-1
50) SzJama Jakubowicz, Węglowa lO, kredens, stół.
51) J. Jakubowlcz i S-ka, Skwerowa 1, kredens, st6ł, 6 krzeseł, zegar.
52) Frocbman, LeHchowskł i S-ka, Piotrkowska 38, 150 szt. tO\\3ru.
53) EIsenberg Moj~eszt Przejazd 40, kredens z pomocnikiem.
54) Dzlałoszyńskl Abram, Przejazd 30, kredens i otomana.
Zasekwestrowane ruchomości są do obejrzenia w dniu sprzedaty zanim odwiedzicie magazyn mój, zaopatrzoDY w
""WIELKIWYBOR MEBLI",
łl wymienionych dłutników na miejscu licytacji.
!712-1
KIEROWNIK URZĘDU: (-) PODMUNlCIU. Komplety: sypialń, jadalń i urządzeń kuchennych.
a szczególnie przedmioty
szafy
łóżka, otomany, lustra i t. d.
745-1
Ceny konkurencyjne!
Ceny konkurencyjne!
Krzes!'a wiedeńskie po wyjątkowp tanich cenach.
'SlbR Fila RRMatUI. .8 JUTRO D g. 8.10 WIBCZ.
Daję równiei na wypłatę rata!Di. miesięcżnemi.
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Wiener Eltrablałł"

(wychodzi
,,61/2-8 codziennie
,,11-12 niedz. wtorki
i piątki

Dr. Perli s

I

~f~~~'noWlcz

ROlIJlnIK"'.

Nadedlij ebarakt
pIsma, sw(ij lub t
interesowane; o

f

,,3-5,
7-8
1
1
Dr. PJaszłanka ,,9 /2-10
1 /!

nr.

zł.

wiedeńskie

1

1 /2-2.1/2,

Aron Otatenau, Sienkiewicza 9, meble, 2 maszyny do szycia.
linke Brunon I S-l<~, Sienkiewicza 41, kredens, otomana.
Menkes MO,fi.esz:. Dzielna 44, pianino, kredens, otomana
,OoszczyflSkl. 51. ł. S-ka, Przejazd 40, 2 maszyny do pisania, kobiece
Dr. ArO!!Siln
,,12-1,
1
1 "iedz, 12-1
ltIasryna do hczenla.
"
Dr. Eh1.&fDWa ,,1 /2-2 1/ 2, niedz. 1-2
lłemblńskl Pinkus, Dzielna 24. kredens
110sa, gardła
Hclll'II.HI
,,21/2-3
1 /2, niedz. }-2
Orynberg Eliasz, Kilińskiego 83, szafa z lustrem, tremo.
i uszu
Dr. Rabinuwi~z ,,4-5 /2, niedz. 10-11
MyślIborski Dyonizy, Kilińskiego 18, meble.
sk6rne i wen. Or. Falk
" 3-4,
niedz. 1-2
GIaur, Orbacb i WiślIca, Piotrkowska 19, 15 sztuk towaru.
skórneiwen.l!r. SDłUumberg" 11-t2,
uiedz.
11-12
1
Nasłelskl f. ł Ulinower, Piotrkowska 9, 38 sztuk towaru, ma· I oczne
Dr. Hrausz
,,101 /2-12, ( l1iedz.
szyna do szycia.
ł" 21/2-4
(10-1 P/l
Markusfeld W., Cegielniana 114, bibljoteka, biurko, pianino
Rentgenolog Dr. KBllson
,,6 /2-8, niedz. 9-11
maszyna do Disania.
' P o r a d a zł'. '5.MarkowIu Józef, Południowa 10, 3 garderoby, toaleta.
l',.:Vi:zyty na m~eśria. inhalatorjum. Reł~tl:jenołeRubin Cb. , Szwarc A., Południowa 50, 40 sztuk towaru.
Bp a. La"'!l8 k\VarC9W$I.
Wezel:tie anaUzy.
Szlac'h tus Izrael, Cegielniana 17, meble. ,
Lecznica czynna codziennie od g. 8 rano do godz. 8 w.
Brauner Ruchla I Jakób, Al. Kościuszki 29, meble.
=
w nied,ielę ~-~;,!:"~:i 2 ~~
...._po...
t:"IQ._ _~:Leon vel Lipa KaHał, Al. Kościuszki 2.6 f fortepi,an, biurko.
,
Da~łdczyfiskł Karol i S-ka, Zakątna 65, aparat do szwejso-. Zarząd Fabryki Dywanów I Vlyrobdw Kolorowycb

Bilety od

dzienniki

3, (WschodnIa 13) fet. 3'1-76

wewnętrzne Dł', IHbiański

dale nl~leJ~zym do ogólnej wiadomości, że na pokrycie zaległych
»
1)()d.a~ko~ l opłat ~ka:bowych o?b~dą się publiczne licytacje rucha»
[JOSC! zalętycn tl miel wyszczegolmonych dłużników: dnia 11 kwietnia
1925 r,. między godz. tO rano, a 4 po poło:
dzieci
Dr.
1) Baum 1\" Cegielniana 5, st6ł i 3 krzesła, meble.
2) ~~{)rgentaler Jak6b, Mała 6, przyrządy rzeźnicze 2 bufety,.
2 wagi, kredens, 2 kapy p l u s z o w e . '
3) Dz!edzlanow1cz Piotr, Wólczańska 79, 2 bufety, 2 wagi, meble.'.
4ł I Jakób Jakubowicz, Dzielna 49, pianino, kredens.
chirurgiczne
':» Sandowr.;kł H. ł T. Tepler, Wsjlodnia 74, meble.
6) Herszenhorn I. ł Ooldberg Ch, Sienkiewicza 61, 2 tkackie

11)
12)

Najpoczytniejsze I

Lecznica
uZDROWIE"
lekarZ7 specjalist6w '

GLO ZE, IE.

7)
8)
91
]0)

wc.- ona

00

Doniesienia tol
racownia suk

PA. Maszkowsk
OgroDowa Z Piotrkowska
JIiI '

rabr:rll.a ObtaW'ła róg NoWomiejsk. m. 2, tel. 50-05.
,..

_boł7

aJdep ohra.,q..

ne. Ceny koni

rencyjne.

•

•

amr a

~

konaOle 'ilr'ykwi

686-:

Dr. med.

.Fri~

Cboroby w8wnętr.,
i dzieCI •

w wi~kszej ilości do sprzedania. PrzyjmuJe: 12-2 i
Sienkiewicza. !
Piotrkowska Nr. 106, ..Głos Polski" Tel. 24-7-3. 1;<\
~

Redak10r i

wyd~.wca

Marceli Sac:hs.
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