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PARYZ, 8 kwietnia. (Własna służba telegraficzna "Głosu Po~.
skiego"). Dziś przed poiudnieln odhyła się na Guai d'Orsay bardzo
waina rada gabinetowa. Tre . ć narad jest trzymana lir śc'i łej
tajemnicy.
Pisma prawicowe donoszą dzisiaj wieczorem, iż na posiedzeniu
tem omawiano proje t sanacji waluty, oraz że gabinet nie przyjął
planu ministra de Monzie. Pisma te donoszą r6wnocześnie, iż nie
ulega wątpliwości, że de Monzie w tych dniach wniesie swoją dymisję.

.Plan sanacyjny min. Monzie

(W kwietniu tom

nowe' P AR'lt, 6 kwietnia. (A. W.). - "m.ęclem skutków dalszych zamie- 1 na plenarnem posiedzeniu rady mi
Guy de Maupassanta
Plan sanacji finansów, ~racowa- rzeń sanacyjnych;
nis~rów. Kilku ministrów c::w: .dp. t. "Miłoś6")
ny pn2':: de Moazi'ego, s łada się 2) energiczny pob6r podatków; czyto dziennikarzom, iż zgadz" ,ą
z następujących

Specjalne i

stałe

odatki ilustrowane

czterech punk- 3) reforma podatku od tytoniu i się na zasady przedstawione~o
.łów:
jCUkrU j w:-esz.:ic
planu sanacji finansów.
1) emitowanie czterech mlIjar4) sprzedaż monopoli państwoPo skoDczonem posiedzeniu kodó~ śrpdk~w obiet!o~chl kt~re ł wych.
, ,,,iłf'łn J.to..t~ .""'t....J.. t- orezv4iut1!
ukazą Się JUC w pos.ad ban motow
. iewicy dem'" .u-a yCZtlCJ, nil" Ka·
lecz biletów czekowych, pokryPARY~, 6 kwiet~a •• (P!lt). ści- I ł6w, radyha!ó-w socjalistów or,az
tych wekslami handlowymi. Wyco- sly kOm.Jtct rady nun~trow k.)~- ~arząd kOm.Jtetu ~r~p, ra~ykałow
fanie ich z obiegu nastapi w sto- tynuował rozpatrywatue pla:p" fi- 1 radykalnych soclallStow l!:by ceSprawę nansowego, opracowanego pn;ez lem zapoznania ich z planem ftsunkowo krótkim
tej emisji należy przeto traktować ministra finansów de Monzie.•T~- nansowym.
jako stan przejściowy przed oSląg- tro plan ten rozpatrywany będzIe

czasie.
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pienia, gdyż senat cwaiał, że jego
polityka finansowa, a w szczegół•
• •
ności zamiary Jego wyp ~JUa
ncwych pienJędzy papierowych
bez pokrycia w złooie, prowadzi
już i tak zachwiany frank do zupeł-
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do rozlosowania
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Paul Buneour

Handel pry~atny prałltycznie dopuszczony

BERLIN 6 kwietnia. (Własna służba telegraficzna "Głosu Polskiego").
Lokal Anzei~er" donosi z Moskwy. Ba posiedzeniu rady gospodarczej,
'k'tóra ~negdaJ· obradowała tv Moskwie, stwierdzono, że uciskanie prywatnego
oraz
ł handlu na rzecz kapitału państwowego doprowadzI.,a d o b ar d zo Clę.:;
. .Lk-lego
Maszynę
I prz~silen.a gospodarczego. Posłanowiono obniżyć niezwykle wysokie podatki i p~zyz21ać firmom prywatnym prawo kreilytu bankowego.
nożną. systemu Singera
W ten sposób w praktyce dopuszczono z powrotem handel prywatny.
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Dzień 7 kwietnia 1925 r.

.Sześć tak:ch bonów zkolejn mi numerami
od l-go do 7-go włącznie, zamieszczanych codzień aż do. piątku,
- - 10 b. m., włącznie uprawnia do udziału w losowamu - -
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sześć bonów
oddać w

takich w laadministracji
"Głosu Polskiego", Piotrkowsk,a 106~ 'iJf pią
tek, dnia 10 ':lie~. mi e! n:.11PóiOleJ do
klejonej kopercie,

\

dz. 7-ej wiecz.
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Jak wiadomo, miał dnia 6 kwietnia przyjechać do Polski Paul Boocour, socjalista francuski,
który
jest przedstawicielem Francji w r~
dzie ligi narodów i przewodniczą
cym francuskiej komisji obrony narodowej. Do przyjazdu Boncoura.
który miał również spełnić wa.iną
misję w imieniu swego rządu
w
sprawie bezpieczeństwa , Polski,
przywiązywano

ogromną

wagę

Niestety, wskutek ostatnich wypadk6w we Francji,
(ustąpienie
__r.1I~3Bi~~-_"IHi ńtin.istra finansów i nieusun1ęteg.6
ni(bezp:eczeńsiwa ogó1ncgl) prze.
silenia), 'rz} ;azd Boncoura został
o·dłOtŻOny na czas nieograniczoo.y,
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GLOS POLSKI

Stany Zjedfioczone prag ,ą
Ale s
MężOM,

kierującym

awia-ą ~ej

Nr. 18

1925 r.

zbliżenia

z Europą

swoOle warunki

polityką nowią jakgdyby wtórną jej, acz ufa ku 1921, podczas konferencji wa-

fC'ną instancję, i ogniskują na

Stanów Zjednoczonych Ameryki

sobie • szyn:gtoń,sliej, z

wał'o się być

za-

się 'k'W'estt~ami l'Iellli~emi. Wieillka Północnej częsh"kroć stawia się Zli- wszystkie jej najpożądliwsze spoi- gadnieniem niemożJiwem do pokoroZIl1taHj()ść sekJt ~jąlC)1Idh w rzut, że w stosunku do państw eu· rzenia: któż ni.e rozumie, że liga nania: chodzi mianowicie, o usta-

(lJiędzynarodowy

kongres radiowy
PARYŻ, 6 kwi~,tnia. (A. W.). W Genewie ma się odbyć między.
narodowy kongres radiowy.
Kongres odbyć się ma w spr3.wi~ rewizji i zmiany ostatniej umowy londyński~j.
Istnieje projekt utworzenia mię
dzynarodowego towarzystwa komunikacji radiowej z siedzibą w
Genewie.

rC'pejtskich uprawiają zimną, w<T1'l,- narodów bez Stanów Z)'ednoczo- lenie proporc)'i w zalkresie pomnieJ'l'
chowattlą i pełną egoi:mnu obojęt- nych Ameryki jest tylko salonem szych statków bojowych, zwłaszność: zachowują się, jak bezwzglE:~ ciyplomatycznym, liga natomiast cza za:ś łodzi podwodnych, których
dny wierzyciel, który nie w(!ho- z ich udziałem staje się natych. An.~I.jIa .zawziętą .joot p.t'1Je.ciJWlniazd~ąc w niedCYlę swe.go d~użn;k1.. m1.aJst instytucją do wielkich powo- ką i iktór)'lch zniesoie.nia d.oana.ga się
Węgry
weu aganie po swą należytość 1aną fO.zstrzygnięćj staje się-któż stanowczo.
BUDAPESZT, 6 kwietnia, (Wl,
sięga, choeby wyegzekwować m:ał wie - być może zaczątkiem StaStany Zjednoczone, co do łodzi
sł.
teI. "Głosu Polsk'). - Rząd
tylko 'Okruchy nędzy i ruiny.
nów Zjednoczonych Europy.
podwodnych, przych)'llają się do
węgierski
zawi,adomił rząd sowieZarzut ten w takiej postawiony
Nie uczestnicząc w lidze, i za· stanowiska angiels.kiegoj zdruje się
tów,
iż
narazie
ni~ może ratyfik.>formie, niezupełnie jest słuszny, strzegając sobie wo.)ność działania, także podzielać je Japonja. UporAmeryka bynajmniej nie chce Eu· Amer)'lka pragnie jeddnakże dzia. czywą zato obronę łódź podwodna wać umowy handlowej zawartej z
i prposi
ropy wtrącać w przepaść, Można- łać równolegle z kierunkiem in- zn.alazła w przedstawicielach ma- sowietami' w grudniu z.
o
udzielen.i~
6
mie.sięcznej
zwłoki.
by nawet powiedzieć, że swoich slytucji genewskie;' stwarzając wa. rynar1ci francuskiej i włoskiej, Oba
Rząd
sowiecki
odmówił
tej
proś
pn:w wierzycielIki używa jako po- r unik i przyjazne dla konsooidacji te morskie ,kraje romańskie dowo·
straoehu na Europę. jako środka na- pokoju.
,dzą, że łódź podwodna stanowi bie, wobec czego stosunki handloci s.k u, mającego sddócony nasz ląd
Ponieważ protokul genewski zo- wyborne narzędzie obrooy po- we między Rosją s,owiecką a W ę
p~hnąć na drogę Złgody i pojedna- siał "uroczyście" (jak rzekł Mus- brzeżnej, i za nic w świecie ni~ grami zostały zerwane.
nia wewnętrznego, a więc na dro- scIini) pogrzebany ~ nic nie wróży chcą narzędzia tego złożyć w ofie·
Fa.ktem jest,
Amew bli,s.kiej przy- rze na
rozbrojenia .. ,
k?, ruetylko gotowa byłaby zrzec SZ!OSCI, przeto Ameryka. chcąc do,
. h
d "!k f
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To pI'.1Jeciwi<eństwo., rysu~ce lSdę
III
nauką,
Slę sWOlrC praw i urosrezeń finan- prowa ZIC on erenc.Ję ro.z ro)enio-,
,
,
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UCZlne l~gi k.om.ent.alborów bj,Mji ,sc.wych, ale nawet przyjść Europie I wą do skutku w tem przynajmniej, mlędzy .pa~stwaffi1 a~glo-saskl~~
Tysiące UChDd~cdwt '
d t
b ' .
·a FratIli°Ją 1> WłochamI na OOW!l>e1JBa szCZPśCiB bez ofiar
:>Ja.paJlały oSttah11lilo nrl'ellltawiśdą
z w yd a.ną ze swe) strony pamocą, <::00 yczy roz rOJema na morzu,
II
d
Da,rwin'a, który w tak beze,ooy SIP gdyby...
I oświadczyła się z g010wośdą zwo- ,~}'1IIl pokłaal:zie ŁodlZli poc1w'OOne :
NOWY JORK, 6 kwietnia. (Wt
O
sób whydzH gen.ool <>gję człowUekta.1 Tak. niestety, mdędzy Ameryką łania takiej konferencji, skoro t)l11- ; Jest wysoce c,harakter!styczne, l
~e1. "Głos,u P?lsk."): Z Meksya Europą i tnie' 'd.n
.
ko rząd angielski da znak że kwe- wysoce zrozum1ale. Kraje roman· u, O~lOSZą, ze klIka mIast meksys
Je)e o powazne"
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b kI'
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k' h kanskrch zosłało nawiedzonych kiJ
Czy mOŻlIla globie wyobI'lacić ja- i głębokie "g.d.)'Iby.....
stJa bezpIeczeństwa francuskiego,
e, wo ec . o ~sowfan,!;;,o-~as l>C kakrotnie trzęsieniem ziemi Opokiegoś dynastę z V Avenl\lJe IlJOWot
'..l'
k'
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o o enzyWle
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'
aJą o tYSIącach uchodźców.Stany zJe noczone we są prze- a co za em lUZIe wes)a s osun u
,j()!!'skioei tub jaką.ś gwiaroę kńI!ltema ciwne myśli z:bI1iżenia się z Euro- anglo-francuskiego na pomyśIną ~kleJ: ZąQ.<lJJą t~dy dla s~ebIe, swo~o- . S~kody maj~ być olbrzymie. -

.
, t' ,
A meryce zaw d ZlęCza swe, 1S D1eru~
1eillll\l telhl:iJrowtt
UreguLowa.ni.em stboSUlD~Ó'W między król'elStŁ.woemzdJemsldem, .a
!lieslkJ.em 2iaJ;m:ują się ret z pasją
1IlJ.ektórzy mit1;rur<cllemzy amett)11k.ańsey. John Wdlliam &ockef-e!LJer ju_
nior może sJJwżyć za przykł.ad pu_
rytanizmu mi.!Jj.arcLetrsldego, C'O nrr.e.dzida wygl.aslza w koooiel.e., krbór~go jes,t ftlJI1dtahorem, prremówtien~a
n,a bem.ruŁy bihllil)ne. J"lnd miffftaJr~z:y
t.e'ż i,dą w ś1atcly tka-6La naftowego,
d.ajarc Ulpl\llSlty swej eilioikwettllcji w
l1ozmairt)"Ch cihUIl'IC:h'.adl prze.z s.j.ę
fund,owan)'lch.
Komentowtani.e bibl:~ ptr12'JetZ !kzme zaEtŁępy wrolontaJt'ljoozy am~lI.'yprowadJ:lJ; ru,eki<edy do
k.onfl,jktów W)'ls.oc~ komiJCIZll)'lcm z
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pą i nie uch)'llają się od udzielenia wstąpiła clrogę,""y w zakres~e rozwoJu srodkow. Ohar w Iud~lac,h na szczęście nieHollywood wy!pIl1o'WIadZlaóarc)'lClh je; zasiłku, ale za:siłek ten chcą
Wiadomo, jakie na drodze tej w d~fenzywy. Angtlja, która c7tery. n:'a, a to dZIęki t~mu, ż~ ~i~iel, "
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, pl~te zasobów żywności sp-rowa- ki~ początkowe wstrząsrue~la os'W'Ój rodowód o ~illil-tadizi'elSiąlt t')"się
urzecz)"W'llStmc po swoJemu, 1 prze-, czasac
.Qstatmc
SplętrZpy SIę
,strzegały ludność, która na czas
cy ta t WlsWOZ od V1iUIII~anme!j małpy,
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prowa,d'ZIC w ej ormle, JaJ ą me- prze~lwnO'SCl.
omlDJa angle SlWe, ,
'
z d oła ł a UJS
od pitltheoaJtl ~UJsa ?
1_
•
• E
I~,tó
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'
'ł'
d Jest przedewszystkIem w bezwzg,lęrY'Ka, we zas uropa, uzna za ce· K re lS' wnle przyczyru y S1ę o
Co moż,e mi,et 'WlSIpóLn0glo z czło- lową i za najskute'czniejszą. S~o. obalenia protokułu genews.kIego, dnem bezpieczeństwie dróg mor·
TrzęsienhJ z~emi
~1eOOi.em, kx:óLeun pow1etbr~a, ~lOOld wem, Stany Zjednoczone, Iktóre tem silniej sprzeciwiają się zawar- skich, i łódź. podwod~ą
poczyt~j:
.t wody, t.ak~e wiSlbręme hyctcrę,
wywarły na wojnę wpływ rozstrzy cm paktu gwarancyjnego. obejmu- Tza kpIagę, ktorą n:w ezy WytęplC.
'IICu.:;L&.....lo.l,'
.f1."
.1,_'
kt'
, , 'l
I d "
" B l '
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a samo też sądZ1 AmerV!ka,
WIEDEfł , 6 'kW!''~".'_;ft
(pat)
wZl'Wi1lJe,óO, 1Z 'WISIoz;y'SICy UlU gar)ący,
ore pOSWIęOl y
ą OWI )ące,g o F rancJę
1
e g)ę, a wy ącza1
.. I.'lill4,
N
b.ne
'llj:OOlnl()C2Je naszemu
sW1oJ'eJ' krwi i
jc\cego Niemcy. Francja natomdast ; 01.0 '~
stanowisk'". .doIllOSI
"De'Ult;s,dhe
Z N, Aillgemei.ne
JorIDu, Źle w Zea.Lttrtlig«'
okoLi.cy
ni w ligach ireoZlof,ilC1ZDydt, adJWien- swoich śro~ków materjalnych. czu- ma słuszne podstawy, aby opierać n.emme)sze od kontrastu anglo- I Gll'adelui!'\v TIiastcvniło tl1zęsJ.eaWe :me
... } ....... ..., .... 1 ""'-..-. .....o.4Ip'''J'''''"uw
C~~ tLJV~'1lf.
1_'
•
b
'
"ł"'Jw 1u.dizi®C.h
((!-"
-o
" : _ _ ' ____ ~
,'''V ._.~~ ~"'~<~'~~t_ -,- ,'~Z" •• ... ..-~--:. ,l .. r-l'~I' 'R 7 0C::ll' tLr,3nC\lSlK.l-e,~O
p spraWle
P2pH.mi, OHrur
me!llli8.
publa,oroy proteSlt. pr.z.eciw obslIrui- p<lństwom ~uropejskim pewnej niemieckie!, skoro ta ostatnia uwa- czeństwa na,d Renem i Wisłąl Pro·
n.ej 'hOOtt1ji ru.e1;aikireg.o DrurwUn'a,
w,ażkiej rady, i od prz)'l;ęcia tej ra. że. swój udzia.ł w pa:,kcie zachod- jektowana przez Amerykę konfeProtesta,cyjm.e gl\olsy cle idą w dv uzależniają swoją dalszą p-omoc nim za łaskę, za którą miałaby I rencja. w sprawie reduk,cj~ zbroj,e~
»018 udał Sł"ę
ltlieMo.sy. WysbUJcl1.ał rob gU'be.ma- i współdziałanie,
P! awo żądać odszkodowań na l morskIch stame wobec trudnOSCI
tor staJIlJU T eillJllJeiSlSte.e, 1M. Ray, u- Głos Ameryki, rzecz prosta. nie wschod~ie.
\ memniejszych, niż, ostatnia sesja
MORAWSKA OSTRA WA, 6
niósł ~ śwUętemobUJr2'JellliiOOl i loek- może być zlekceważony: liczyć się
Jakie znajdą rozstrzygnięcie , rady ligi narodów. Atoli Stany łk~ie~a. (Pat) Na ogólną bbę
ki.em piÓlrlelIl1 podpi!Slał d.eOOreł sty- z nim muszą ci nawet. którzy naj. kwestie bezpieczeństwa granic eu- ! Z;ednoczone w szczęśliwszem są 1ó tySlę::y str.a.jkulącY'ch gÓl'!ndków
puLujący, iż -od dlDaa je.go wryda.ni.a zawośniej wobec niego pilnują ro~ejskich:, tr~dno w chwili obec. r;ołożeniu, ~iż inicjat~rzy, protoku· przy .zmi.anie polu.anil()Wle4 ,Slbanęło
rostlli}e W1Zhroniony 'W1)"kłla.d teor'lji swej niezależności.
ile , wywrozyc. To pewna, że nie lu genewskIego: mają SIłę potę!- 7 tys~ęcy do p11acy, KOIll1UItlIistlyczny
1
Danv;in'a, we wszyrsiłlkd,C'h ZIalMa.aa'Cih
Stany Zjednoczone są dzisiaj, kończą się na nich zagadnicnia, r.ego w dłoni nacdsku. Świadoma ~ientn:ilk stwi,erdlził, iż sLrejlk saę
sZlloołin)"Ch stalIltU, mad ZJdrowi.ean JllJ() obok imperjum Wielko-BryŁańskie- związane z pokojem powszechnym te; siły, Ameryka, otwarcie stawia ru<e udał i próby klOOllt'}'t11ltlJOWIalIloiJa
ral!IlJem które~ ri()ZJbaC'Zia opi.ekę go, na~potężniejszem mocarstwem i jego ubezpieczeniem, Obok groź. powodzenie konferencji w łączno'ść jego nalT.a,zilłyby na SiZiWJaI11Ik moor.e,
guhema.ror R.ay,
świata, i wespM z tem ostatniem by konfliktów lądowych. istnieje z cZęŚciOWWl lub cał.kowitem sy 111ohotnioZie.
W mot~ slw)'IC'h do dlelkre!bu sprawują wobec lądowych państw groźba starć na morzu, \VI zwiazku umorzeniem przez srię sojuszni•
•
arbitra, z widmem tej
morskiej po- czych
wojennych.
gubeornatororZle.loa:
Nte należąc do Ligi narodów, sia· zostaje zagadnienie, które w roJ. Przemyski.
Iłowana
"SZJkod1liiWą jest dbowiem teor,jJa
bwr.z.a.oa fwndamemy wiary w po-BIAŁOGRóD, 6 kwietnia.chocLLeme boSiki,e CZJł.owJJetk.a t usi' (Pat), Ra2a ministrów obradowa••
ła na ostatniem posiedzeniu nad
łiują.oa wpoit ~e., id; ezboł ł
sprawą uwolnienia intemowa.
wietk mó~by poohodJ.z:iJć od .1JwWenych ~~łó~ chorwackiej partii
tt':zę cia I"
c~ł'opskleJ, ,)akoteż nad kwestią
mestosowama postanowień o 0DyskredytoWiaJn.le mał.py joaIlro
WzględY
innemi oświadczył, że niemiecki kach obrony, poglądy te iedn!łk u- chronie państwa do członków
i
t ln
odIk om'
f
Gdańsk wInien za wszelką cenę ważać należy za fantastyczne,- partji Radicza. Słychać, że w pc>.
e.w'eD. ua' eg,o prapl'l2la . 'owne.- S a ą na przeszkodzie dobrym, dążyć do zrzucenia kajdan, nsłoiO- Nie moina jednak zaprzeczyć, że wyższym duchu zapadnie uchwak:.. jest i spóźndtOllJe i Zibyteome.
sfosunkom Z Polsaą
nych mu przu trakta~ wersals;'i. Polska winna jest temu, że istnieją ła rządu. Obecnie rząd przygot')..
Należ.a.łoby moż.e, w myśl ZI8.SoIld.y
LONDYN, 6 kwietnia. (A W) Akademję urozmaiciły pro ,łut! tego rodzaju przekonania, ~dTi wuje motywy do takiej uchwały...
aud.iatur et at tera pars _ zapytać Poseł Skirmunt oświadczył w wy- ':i.e muzyczne, wykonane przez or- wzrasta coraz bardziej w potęgę
małpy o jej op1nó.ę w te,j ~wti.e wiadzie z przedstawicielem "Sun- kiestrę policyjną,
! militarną. zagraiając w ten spnsób
Part~a
Może eohce
..•
' ,; day Times'a" co następuje:
Zebrani wysłali do marslałka samodzielności wolnego miasta.
• 2J.
ona ~teSC 9pI1"Zl0CttW
.,Stosunki polsko-gdańskie mo- Hindenburga depeszę z wyrazami
Moze !I1~e Ztedhoe Slę ~.mać dio głyby się ?łożyć jaknaTlepiej, gdy- I hełdu, wzywając go do przyjęcia I
chr.ą
~kirew1eństł.wa :z: ozł;owidciem?
by wchodziły 1Y' grę tylko wz~lędy kandydatury przy wyborach na !
~
MOSKWA, 6 kwietnia. (Pat).~
Pogląd rocIlu maJbpie~ na tę kwe, n~t~ry gosp0'!a~cz~j, Tak jednak prcz~denta R~eszy,
iłl1ł
6tj.ę Me ';es.t nam dtotkłJa.cLnie 2JDtaG DI~ Jes~ WsP.ołzYCle polsko-gda~..,.
GDAASK, 6 kwietnia, (P AT). "RosŁa" donosi, że na posl-edzeniu
&ni tWt.alonty ()Ib~k.t-..nnti.. P
ry, skie dleszkateg~~ststta~ trndn1ędem, ze
ę
eż
Prasa tutejsza otfłasza obs~eme centralnego komitetu wykonaw.,
. 7 •• _ .
eWUlJe ~a prl!
le 0Ją wz~ Y pooskarż J.
przedruki artykułów londyńskich
en~J18iO)e maJJpiJe pod a.dresem htyczne, a ,prz~c!e~szystkiem $eą
pism "New Statesman" i "Manche czego mi ęd zynail"odowe1! o ~omi
cz:ł,oW'l.eka, rzare~ p.r1ZIetZ nat gdań,ski: działa!~cy zawsze w
GDAASK, 6 kwietnia. (A W) _ ster Guardian",
występ\l;acvch sarz Bucharin złożył sipraworo:'lKią: l:irn~a w Dzie.jach D2ruJn~ są porOZUD1lenlU z Berlinem.
'JDanziger Rundschau" zamieszcza, przeciwko istnieniu t. zw, "korYta- nie o stosunkach rosyjskirej partji
komu.nistycznej.
Buchann podzbyt m'Y'widtuaJm,e i powOOdlzmy in Kił..
z powodu zapowiedzianej ~~tv, rza gdańskiego".
kreślił, że part ja walczy nie przepeUo, zbytt uMi.żaJAOO godnJOśol roaZła
do~ra, Boncoura arh~ułu, omawIaJący'
ciwko o~ob;e samej, lecz przeciw ..
du ludzkiego,
je
u- &Zy
dOl
• I
,
.
PI
en wo ne o mlas a nIC~ POWIko zasadom polityki Trockiego.
.mać za :rJ11i1UrodaJjne.
D SCH
nien .- zdaniem autora - przecho
.
•••
bog,r:aHczną (premiowaną pi'ędmość)
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dumonsfrmuać PrZBCIUlkDłstossunaetk
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Ggdans~a.t'

(tfuraJzk~
·m
p P, członk:
P

Deklret g.wbematora ~f1GDANSK, 6 kwietnia (AW). - dzić do porządku dziennego liad
GDAŃSK, 6 kwietnia, (P A 11 4/kie.go ~ 6edsn8lk całĄ
Związ~i woJskowe w Gda6sku ob- napaściami
prasy
franCUSkiej, "Danziger Neueste Nachńchten"
ObrDn~
na 0SIbrZiu
Żr& I
~apc~fł chodziły ~czo~aj uroczyście rocz-,' szcze~61niej
"Matin'a",
który I obszernej korespondencji z War
~
, .•
~
'W'
,spra.- nicę urodzin BlSmarc1U\.
przedstawia Gdańsk jako siedli- I sZó!wy omawiają sprawę zabó!stwa
MOSKWA, 6 kWletn:a, (pat)~
Wl001:ilWiOŚC'L OOJ1Je.łJaiboby Sll'ę M'W1OW sali związków strzeleckich od i sIwo 'wet- i militaryzacji,
Badińskiego i Wi~czorkiewicza i
łać do -sądJu l'!OZJjrem~t lclóryby była się akade1l!'ia k,!~ci ~is- W Gdańs:'{u - st~erdz,a autor tlsiłufą przytem wyll:3zać. że z2bój Prezyd;um C, K. W, z, S. S, R.
ma},oy pt1~,~ ~ W}'ll1O'k słuszny marcka, w czasIe ktorej . pe''':'len ; -:- są coprawda lud1:1e, Id?Tzy my- I ea Muraszko pozostawał w ści- zatwierdziło ustawę o środ'::clt
wydJał.
~
1'-. getteTa! .rez.er'Ary Wr~łOSlł . sIlne ; sl~ o e,"cn l.'31lnym napa ZJe Pol- I słym kon. akcie ze znana. w swoim dla obrony obecnego syst~mu
państ wowe~.().
' _ ,
'W którem_ międzv, I skl.lI,a wolne miasto, oraz o środ- czasie taiĄą orl!anizacją P. P. P_
....:., .
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rlngUa dOlychcza;; nIe
riala adp oWjedzi
na pro,ozycle niemieckie
LONDYN, 6 kwietnia (PAT) . W izbie gmin 'Podsekretarz stanu
sp:-aw za~ranicznych Mac Neil zapyty-wany. czy rzą.d pnesłał iu~
odpowiedź na propozycje ni em.'ie·
c1de w liprawie paktu gwaran<ry1jne,go, odpowiedział, iż rząd dot !ch
czas nie wysyłał żadnej odpowieb i na piśmie.
Na tem posiedzeniu również kon
sf'rwatysta pułk. James zwr6c.ił uwagę na fakt istnienia w Anglji
cLasopism W jęz'Y'ku rosyjskim, ora7 na to, że oficjalna gazeta rządu
sC'wieckiego kontynuuje gwałto
vme napaści na zmarłego lorda
Curzona i zamieszcza profanują<;e
Anglję rysunki.

r c

y

Stosune .

53ł W

1925

f.

•

Przesilenie
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Belgii

parlamencie

BRUKSELA, 6 kwietnia. (Własna słuźba telegraf. "Głosu POlskiego").W wyborach do izby poselskiej zyskali socjaliści .. mandatów, katolicy 3,
liberali zaś stracili U!. Stosunek sił partyjnych w parlamencie przedstawia
sili w sposób nastllpujący; 73 socjalistów, 82 katolików, 26 liberałów.
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Znaczenie wyboru Milleranda - Wytyczne w
b. prezydenta republiki

poli'lycę

zagranicznej
Premjer

I

PARYż,

6 kwietnia. (Własna sł. brzymiej większości za byłym pre- Ilerand oświadczył mianowicie miętelegraf. "Głosu Polsk."). Pisma zydentem republiki.
dzy innemi:
prawicowe z całą świadonwścią uDalej pndkreślają pisma prawi- ' Polityka zagraniczna rządu kar.
ważają wczorajszą, wysoce polity- cowe, iż w takich wypadkach mi-l' telu zawiodła zupełnie. Niemcy nie
czną niedzielę palmową za pierw- nister spraw wewnętrznych wywie rozbroiły się ani materjalnie, ani
szy dzień ofenzywy bloku narodo- ra silny nacisk, aby zapewnić zwy- moralnie. Prorokuł genewski jest
we!1o (Bloc:k N atriooal), przeciwko cięstwo stronnictwom większości,' podarty, a jego miejsce zajęły prokartelowi lewicy.
w tym wypadku lewemu republika pozycje niemieokie. Naszym oboGorący dzień
Op
•
k
t •
{ro' runowi i byłemu prefektowi depar- wiązkiem jest obrona Polski i Cze~ZY~Ja ~ orzys uJ~ nas,. Je tamentu Sekwany Autrandowi. Mi chosłowacji w taki sam sposób, jak
Ul
prz
e111?wke lHW~t~ &Wo, a- mo wielkich wysiłków nie udało gdyby chodziło o Alzację i Lotafr~ncuskjm
tak przec1w o erno OWI, wyk"azy • • dn k •• str •
.
N'
•
Będzie nim §rnda
waniem wielkiego znaczenia wy- SIę Je a hmtmb " OWl spraw we.: ryngh,ę. t1etDd cy przygot towuJąhodza• •
b
Mili
da.
wnętr myc roz tc a taku OpOzyCJI mac
na e wa pans wa wsc
P~RYŻ, 6 kwiet?la. (A. ,,:~. oru
eran
przeciwko kandydaturze Autran- nio-europejskie, aby po ich pobiW srodę de. MonZJe wystą?IC. ma Wybór ten uważają pism
. a prawi I' da. Zwycięstwo Milleranda uważa ciu odbić naszą Alzację.
w parlamencie z przemó~letl1em cowe za dowód, że departament opozycja za pie~szonędny doPisma lewicowe wstrzymują się
p~o~!atno,;e:n' W tym dnIU r6w-l se!twany wystąpi w razie no.wych wód odwrócenia się opinii pubU- na razie od omawiania znaczenia
ttlez odbyc Się ma debata nad S1)ra wyborów zwarcie przeciwko par- cznej od polityki kartelu lewicy.
wyboru Millerand& Jedna tylko
wa ambasady francuskiej przy W
.
l'
W L_ d
N
b
t
.
ewo wy rany 5e'.la or przema- ,,E.re NouveIle" przypisuje ten wy' •
8ttJOm eWlCOwytn. yuvry o sena1r_~~J.. ••
..2_
•• ,
P
• ł
"edn
rzed.
t y k anIe.
••
•
tu WY~J' lZ raua tmeJSAB a- W!ta wczoraj na,
em z p
- ruk wybor6w trudnościom finansoW poSledzemu tem wuąć mają
.
d
"
• d t
"'ć P
.
lnami
• g<»
ra
również udział wybitne osobistoś ryza
d ' art er mtleJSSCJek l cpu OWaJIll w~
ary:-:-t
tł.. ~e s~ ~!1 wym.
. ś .
Ii
- z ep amen u
wany są w ol- owa o pou yce za&"aDlozneJ. ~.I.Il&CJ Wlata po tycznego Francj~ fak
Poincare i Bourgeols.
Na wypadek
goręfs~ej dyskusji zabrać ma r6wnież
głos nowoobrany senator, MUlePrzedwczesna radoś~ prasy prawicowe)
rand.
PARYZ, 6 kwietnia. (pJt). Pra- lego osobistym autorytetem, szc,zę formacji tegoż "Journala", wczo-
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Mi leran zam· erza energicz ie
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I minister spraw zag'.
•

W
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me~elę. ,~ta S k~~tn!la

sam~J g().dzt:nl~~ w Mor~J

,
rozPf: ~

czę!'y S1ę w BelgJ1 wybory ustąpi';;
d t _t.
ząd Th
•
W
() ycuczasowy r
eumsa.
T
•
d
•.
r ... ądzie heunlsa o grywał DaJW8Zniejszą rolę minister spraw zaua.
h H
kt' ~_.ł__ t.
mcznyc
ymans,
ory ~
nie ma zamiaru pozostać w rzą.dzle
nawet gdyby jego stronnictwo z,"
ciężyło przy wyborach
4
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sa opozycyjna daje wyraz wielkiej ściem, stale mu dopisuiącem oraz raj w kuluarach senatu panował::>
z powodu wybrania MiIIe- obecną sytuacją poIityczną. Nao- ogólne Wirażenie, że wybór Midleranda do senatu,
a przy tej okazji
gół dzienniki widzą w tym fakcie rauda stanowi symptom, ile wróBE'DTIN
6' kwie tDla..
' (.ł.
W)
czyli "DDokola
•
•
f .
•
•
"
n.lJ,
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sIlny
CIOS
moralny
dla
gabmetu
żący
dla
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n
etu
Hernota.
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BERLIN, 6 kwietnia. (paf) No- nazywa wczoraJszą mowę Herno..
.
..
o a praWIcowe osz y o prze k o
wowybrany premier pruski Braun, ta "pożegnaniem Fontainebleau . Herriota. W rozmoWle z przedsta- ży Slę spodz:ewać, że doniosłej wa n • . k d dat
J.. ~
.
ł' . .
K
'
H · .czym
.··
. l ero tt J ouma l a " nawowy b
'
d ys k uSJa,
. Ja.ta
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db ę d"
erua, ze ół'
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ura a, reL przy
l:anu.anowa
IIWlJsuanu ponownie
omunlstyczna
tt .lUmanite
WICIe
ragl
o
ZJe
Się w dr tł'
. .
Uelem ., osowamu na ;,>rczyd enczłonk6w dawnego gabinetu.
sam :r1zą.d oru;>owie&ialnym za wy- ny senator OŚWiadczył, że powra- bbeżącym tygodniu w senacie, da t a Jes
• truet!!11
'
'1
'
<:nIoną.
bór
MiIlIllEmłooa. "L'Oe'llvre" przy- cając obecnie do szeregów czyn- okazję temuż senatowi do zilustroMIm' o () dm OW] H'ID d en.JU4sa
1. •• _
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Jes
plSU)e wyb6r Milleranda wadlt- nych politykow, zaID1erza energ!- warua pod postaCIą głosowarua 1- •
~
t-t"
b'
IitBwsku~
.
b
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d
d b' . .
h
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Jeszcze eruPll, ~ ory zyczy so le
wemu systemowI wy orczemu, sto czrue zla a l praw opo o me JUZ stotnyc
nastroJow, nurtuJący:11
i
tk t ' k d d t
H
l'
'bli"
d k .,
.
. k
,.
pom ClO wszys o eJ an y a u,
sowane!D.U w P aryzu." omo 1- W naj zsze) ys USJl w senaCie wśród Wlę SZOSCI senatu.
O t t
d
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KOWNO, 6 kwietnia (pAT). b'"
b6
M'll
d
I
tmi
oh ...."'.
d'
ł W dł ń"
I
ry.
s a eczna ecyzJa w ej sprd'
leran 'a we
e ~1" 1 U Zła.
e Ul!> lU-.
•
• t
b y ć przez s t ron,
b re o la5nta wy r
Wle
poWZ1ę ą ma
Rząd litewski wystosował do rzą
nictwa bloku Rzeszy na posiedz~~
du niemieckiego. notę, w kt6rej
niu, wyznaczonem na środę.
ZWTaca uwagę na stałe szy;kanowanie przez władze i społaczeli
stwo litewSikie konsula w Tylży i
Bezpośrednie rokowania ze sprzymierzonymi
jego rodziny. N~emieckie minister- Pakt bezpieczeflstwa Ul sprawIe więźnIów
Narody i rasy
stwo spraw zagranicznych wyrapolifycznych
zifo w odpowiedz:i ubolewanie i
, ,
,
w
z
ententę
i
do
zawarcia
ewenRYGA,
6
luwń,elbruia. (Part)
przyrzekło. wdrożyć śledzt
t ' ~ WIEDm, 6 kWIetnIa. (Własna wadzenie w polityce zagranicznej
spra .
wo w e, służba teJegraficzna "Głosu Pol- zasad, jakich trzymałem się jako tuamego porozumienia na drodze sb,wi.c,i.elLe p'0I15kie,g,0 i Lllt~!w~;tka ~~!5o
WIe.
l'
fi) . KancIerz Man: 0- kanclerz Rzeszy. Przedewsxyst- v."Zajemnych ustępstw.
KR
. LEWIEC
..
sl.{Jego
c2'JeITw,o nc,gl() krzyż.a p'ocLp1~,ali
O
, 6 kWletrua. (pat) świadczył berlińskiemu koresoon- kiem będę usiłował zrealizować
Moją naczelną zasadą jest tole- kuł. dctycZlą1cy więz.:'on)'ch prze
~ała prasa wschodnio - pruska dentowi Neue Frcie Presse'; co pakt bezpieczeństwa. Będę się rancja. Dla mnie są równie sympa- stępców poHrt'yc2111ych. Pflolto,kuł
lest obua:~ona z pow?du ~~deni.a następuj~;
starał doprowadzić do takiej kon- tyczne wszystkie narody wszyst- 'sttLnle pr.zed-st,aWlil()l11y do
autonomJl narodowe, mrueJSzości
••
na L1··t .
. 61 ś'
Jesli zostanę wybrany prezy- ferencji. jaka się swego czasu od- fuch ras i wszystkich religii. Dla dJze,nJa ,obu I1'ządlOlm. Po:asa
me, "a w ,szcz,eg
• • k"leJ, wow
,
b ya
I w Lon dyme.
• B ę d ę dążył d o mnie niema różnic między naroda- cza, że zarówl!l'o ptoIIlllcy, ,j.aJk
ŁcnomJ1"
. . .nok"Ct au- d en t em republiki' mewec
mmeJSZOSC1 ru.etruec tej. ••
dz • b
dni
k
byLi w goścd!n.ie ClZett"WODJe'go k'l"zyŻ18
Ost Preu . h Ze 't
fi d
czas celem motm będzIe przepro- prowa ewa ezpośre
ch lO 0- mL
SSlSC e
1 ung
om aga
bote1wskiego i łooLewSlkie~lo piI'e.z,esa
się interwencji ligi narod6w w tej"
x·ady mi.n.is brów O e,1,1i.n,s,a.
sprawie.
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Program Marksa, jako prezydenta Rzeszy

Umowa polsko. l:fewska

J

Skład parł Jneotu
.lrła~dll

Czy Niemcy

:ARY~, 6 ~wietni.a ..(~.

wypełniły zobowiązania
kończy prace
przygotowała już warunki'lswoje stanowisko przez "tak"

Spra"iJB pni-ku-c Isk-ch
długó"g prze wnjaonych

Komisja kontrolna

W.), - Focha
albo
LONDYN, 6 kWl.etnia. (pat). _ Międzyso)uszu1cza komISja kontrol jakie Niemcy mają wypełnić w ,nie".
Wybory ~? parlamentu w p6łnoc- na ukoń~zyła już. wszystkie prace myśl traktatu wersalskiego.
Od odpowi,cdzi Niemiec zależ
neJ IrlandJl zostały zakończone. _ w kwestJach, malących umożliwić
Komisja ustalić ma jeszcze żą-, nem będzie opr6żnienie strefy koObe.onte >skba.d pMl1Jrum.,erutu .j:esrt 00- marszallkowl Fochowi odpoW'ledź dania, z jaklemi sprzymierzeni za- ·1ońskiej. Sfery wojskowe wychostę~ujący: 14 unjonist6w, 3 nacjo- na pytanie, iaki jest dokładny stan mierzają wystąpić wobec Niemiec. I dzą w tej kwestji z założenia, te
n.allsŁów, 2 członków Labo ur Par- obecnych zbrojeń niemieckich 0- Zadaniem komisji jest opracować vkupacja K ~ ;onji jest warta dalety, 1 republikanin,
raz o ile Niemcy wypełniły swo!~ te sprawy w ten sposób, żeby ko więcei, niż jakakolwiekbądź
zobowiązania.
Niemcy musiały scharakteryzować kontrola nad zbrojeniami Rzeszy.
Komisja pod przewodnictwem

I

PRAGA, 6 kwietnia. (pat). D~
legacja polska rozpoczęła z rzą
dem czechosłowackim pertrakhcje w spra:wie uregulowania wzajemnych dłti~ów przedwojennych.
Można spodziewać się osiągnięcia
całkowi.tego porozumienia.

Towary ma

ułal: lurow
Dalan Brja s:;:~~~
Jedwa~ie

BaUDllr zwlad:!a
PalesłYllB

••

ZaCja' arm••l

Enfu3JaZm luilnDśc~ żydowskiej
I

LONDYN, 6 kwietnia. (p::: t). _
Lord BaIfout' z Jerozolimy udał się
na ob;azd żydowskich kolonji rol~iczych, poczem odwiedzi Bez}.'!!tll
1 Dam"'szek. BaJfour j::st cnfuzja przyjmowany
ludnoscl z)~d'ows
ką,
00 z,aś do ludności
k
ara ,)s. jej, to w :;tr~-nh';'~ ~i ę nnl
oj wro((:ch dcmonst.r;jcii.

st~~z~ie

or-~z

Siły

rancus

szukaf należy w organizacjj rezerw

UBlOR Ymęskie i dams:de

PARY2, 6 kwieW.ia. (pat) Mm1- 1 Gem. NO'H.eŁ ośw::adczył koresponlcetu iaM~bs:ZJe.go ~owasJte,r wo;ny ~en. None·t p1'I1Je,m.;~aVl~< den1:o:W ~V.a5~, iż z.d~em .~go, ~~.n:ia mob~ii, naLeży ocL~.e
p~(!zydCtl1!t(}wń DotUnergu.e'owl d'O mob!lkza.cj1a W'OI;:saro-Na wmna 18Ć w a!11~1O wYlS'2!lroltc ke&ry. Na.s,ŁąPlł,oby
p 01,:.:su
o;!ó1n:'i orgarn;zaa:i ;ra.r.ze z
arm)l. Mory Jutro we7dz1'e p·od dy- : c.konool1Jcm,ą. W ,IllSOOr dodal, 1Z t11IObir1:i.z.acwn)'ldh l zm.oolD:ltbby Silę.
.
ł
ol
slk l'sję.
In~e W c.mm ilrunem, j.a,k w org.auiza- sposób rpoWi ~a ~\\~Ww.
c;i re'ze'rw szukać na1>z,żv siły. .w:ł

~Tol.c:",t

i

.mobiJ.:.za,cj~ .l'nzem)"S'llOwą.~!t'ów~~ż r~e~~Mi~ ~rodkó.w

na Jniarę

SPRZEDAt NA RATY

Jan Tfi nasze s' I ~
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żelu

WARSZAWA, 6 kwietnia, (Specjalna służba informacyjna .,Gh'iu
Premjer dymisji nie przyjął
Polskoiego"), Wydział kamy sądu
, •
, .
okręgowego w Warszawie zatwler
WARSZAWA. 6 kwietnia, (Spe- wołując się na uchwalenie w soho- sWIadczył mu, że wedłu~ sClsłego Idził wczorajszy areszt na odezwE(
ciatna słutba informacyjna "GłOSIl I tE( przez komisjE( budżetową sejmu brzmienia konstytucji żadne ucbwa p. t. "Do robotnilrów zagłębia dą
Po1ski~go"). _ W dniu wczoraj- l już w trzeciem czytaniu wniosku o ty komisji nie mogą spowodować br5'wskie~o", a korespondencję w
•
f
In h
K
skreślenie 100 złotych z uposa';'e"
• ..
••
•
teJ spraWIe przesłał do sądu &kręred orm:o yc • p. ~P- nia ministra reform rolnych.
~ dynuSJl mInistra. KonstytucJa po- gowego w Przemyślu dla dolączecz a s l. prze sta~ premJ~r?Wl p.
Premjer p .Wł. Grabski prośby zostawia tę prerogatywę tylko u- nj~ do aktÓ..v sprawy posła Łańcu~
Gr bskiemu prosbę o dymiSJę, po- p. K opczy ń s ki e g
'
• ł l• o- chwałom plenum sejmu.
ckiego.
o nie
przYJą

BUDAPESZT 6 k ' t ' (P)
.
. ' . :'Ie ma.
at .
owy fmlartldlz.ki mlill'Ls·telr s.pir!ll.!W. m
cznych, Karol Idma?, ktory
otychczas był posłem fxnlandzw Budapeszcie, przed swoim
Y'łClLo'-""'"1 do He-lsingforsu oświadw rozmow:e
. z przed~ta,,"'~:e
., .. -. -

i

sz; ;m.

dzi'ennika "Nemze-ti U;sag", że
czna polityka Finlandii :?od
.
nieco odchyli
ę od dotychczasowego swego kie
. Po szczęśliwem oswoboWczoraj - odbyły się zjazdy
~niu kraju od wiekowego jarz- Wczoraj odbyły się w szere g'1Ifolwark6W. W Toruniu jutro odbr~-'p1'6cz powiatów szczuczyńskiego,
..
'1 ..
.., d
b t 'k6
d'
, d
. 'd
k tórym ł omżyńJkiego i wysoko - mazo~.
ze st rony ROSJl oraz po pomys mle)SCO'WOSCI zJaz Y ro o nt w ue Się rugi Z}3.Z, na
..
.. F' l
__ ,,_ h
l
..
d ' h
w~ocrueru~ pozycJI .10 ~n- 1l'WlIl)"C
a,ne
s~rawv~ Slt:re)'- zapa me ostateczna uc wała. wiecki~go strejk rozszerzył się na
mozna obecrue wszystkie siły ku. SWCtJIk w W'ojeWocLZJtW1l,e ~p'oW
wO}CJwócLztw&e Lube,l ski,e.m powiat kolneńsld, augustowski i
ać ku temu, aby przerzu-I morskiem trwa dalej, obejmując 71 strejk częściowo się zmniejsza, _ biało _ podlaski. W innych miejsco
mosty porozumienia !lAd roz- fJoIIWu,k,ów. W w1o}ewód.z,tw1e pO-I W wojew6dztwie białostocki,em 0- l wościach sytuacja bez zmiany.
spI12JOO7JD'YID~ lmst~ami, -zttllańs.ktiJe\1ll str,ejJruje ki,Lkam.aście

względem

t rej·

I

y

rwa

v:

:z-:ro

Odłoienie

p.

Bonenurl

WARSZA W A, 6 kwietnia. (Sp.
sł. inf. "Głosu Polsk."). Dowiad!ljC"my. si , że prz-viE(cia, %Wiązane z
prZYJazdem do Warszawy p. Bont
t ł
d ł
d
cour a zos a y o wo ane z powo '.l
odłożonega je~o przyjazdu. Między innemi odłożono bankiet w pa
łacu ~ady. ministr6w, który miał się
la 7 b. m: i bankiet w amodhyc
basadne francuskiej.

?n

SZy kany WD bBe
optanfów polskich

dot~ paÓ$tWl8 e-

pejski,e oraz ku temu, aby zo-

nł'y zago~one cię7lkdte mny, zaprzez wojnę, Dalej minister

rZY· azdu

Ang ia ·wobec sowietów

WARSZAWA, 6 kwietnia. (Sp.
sI. inf. "Głosu Polsko Ił). DowiaduChce uczyni~ skutki uznania bardziej realnymi
jemy ,się, .~ na Śląsku o~ol~kim
ludnosć mleJscowa szykanUje 1 teLONDYN, 6 1k'W~tmJ,a. (paJt) -'rząd ffitOlstki,e'WlS'lci, W'OIbec pooow1,o-'Netil stwj.eTdtzi~, :te 1"ZąId p'oim~'ormo- roryzuje optantów pOlIskich. Po'l,
~K - '1".1,
' . 1 .s~ę.,
' że Z'C ny'c_h o()Ib e,onie ze sItl10ny R
"
, niemiec'k a o d mawia im opieII D a.1Joy
lYlJa'l1
u!owl,aatwj.e
osryi USil'Ow,runy j'as.t o l.Sltni,etni.u pr,alSy SIO- 'l'lC}a
strony T1ZIącLu sowj,e,tów ozym'IOtn2 wań, uZY'skan!/a po,ż)"Czlki w LoncLy- w!i,e,cki.ej i ,jej Sttlo'sUlruku <:101 AngIji, ki, twierdząc, że obrona obywateli
są w Qrr,od:z.e 1Il~'el()f.i'c,:laltn'e,j hokti 'w nne, ze SlWony l'Zą,dhl ar:,g:'e,Lskieg,o aIe Źle czasopisma te w sp,r,z'ed'aży polskich do niej nie należy.
celU U1Czymerna sk'U1tków 'UIZ.!ltanr.la oś\."u,aQC'Zlo.TlrO, że nJe będą clz:yru.one po;awńa.ją slę w mHwmetj iLości, a
smwert'ó:v prZ-e1Z An:g1ję. batrdzi'€'j ~a..dQte t~dlnoo,ś.ci p:o~ tym wrZJględem j,IIOŚĆś be:zpł~attm~e. l1?21dJzi,e,!tan-y'th
~ ł
ll"ea,1n.ymL. ~z~d angl:e.LSlkt, wedłlU:g ~2d'n.al{ ł'owlltoc2tes,me damlo 00 ZJI'I()- egLJempltaf\zy }oot TOWl1!1,eŻ zlnJIkoma,
•
i:nf.ofma,CI~ teglQŻ QZo~el1llIlńJk.a, llIra'W- zumie,ruita, ż,e orz,ą,d ,a,r.,gŁell:tki, :Iak do że Slp'otyka:ą się one z ni e ohęcią, a
PBUIBŻa
nd.ag'DtOWlOŚĆŚ żY'c.ztliwe~o WlDięcj,J. ta..d. taok i n,ad.aJ" ni·e moż,e ucLzó,edtić nawetŁ pogardą Slp,ołeoczeńs,lw,a run.RZYM 6 k . t ' (P t) P , .
pod rozWJagę tydh now-y'oh soUJge's t;i żadnych
g,watranoj:i
T'ządlowyc,h gie11skiego i me sądzi, aby -no1"t1In,a,'ł'
wII,e, ~'. a
a,p1t~~
- . t'
...
'
"
t L h pOZ')'lCIZJKa'CIIl,
.
L.1..
_.l
t .1_
l
ł r-,;I'
prZY·Jąl S!k'
na pOS:UJC~lIa..1lil.U ktamdJym.ala
rZ,ądu S()W!le ow, a 1.10 m:Iat!lJOWlliC[,e przy eowe,n lUla nYla
~a,IltUta ą lNogą mo.glJa Wip )'tn.ąc na K ki
na skU/bek pew.nelgo rocLllruj;u zmllasny LONDYN, 6 kwli,etn.ita. (Prut) Od- opl.ntję p UlbJ.i.ozną.
as OWI JJel~o.
,
poHt)'1ki. upr.a.w1asnetj tOSltatt.nWo ptroZlez powt1lacLajtC\Jc putbk, JlamesoW1l Ma.c

zaoznaczył, że nie joest b y n a j . J

ej wypadkIem, że na stanowiministra spraw zagranicznych

rany został poseł finlandzki w
eszcie, a więc dyplomata,
uświadamiający sobie
interes6w Finlandji i
ęgier i doskonale znający zadab t h k "
ak'
o ~ yc ,raJo~ w z .resI~
tyki zagraniczne]. Wresz~le m1
Ichnan wyraził nadzi,eJę, że
,
k rajami
. 'b~...1
omlędzy obu
'('\-lą panobardzo ożywionoe stosunki Ul
J W'1 o
w zakresie ży::;a k:] ~, :.~

K rdy

Kaltowski

U

'rzenitu

ego, jak i gospodarc:rego, przym Finlandja będzie posyłała do
ęg:er swoje drzewo, papier, mai wytr'oby p1iZle.tn)'lsbOW'eI, MŚ
ęgry do Finlandii będą posyłały
oie produkty rolne.

agitacji bolSZEwitkiei
DelegacJa komunlsfyczna
w Rnglll
.

,

.

fołero\V1niu

Czy wolno rzucac oszczerstwa

LONDYN, 6 kwietnia. (Wł. s1.
tel. "Głosu Polsk."). Dzisie.jsze "Echoćby W
wening Post" i "Westminster Ga...
Sprawa Lednicki contra Wasilewski przed sądem
zetle" występują gwałtownie prze
będziB rządZIĆ
ciwko tolerowaniu przez rząd poWARS~A W!,-, 6 kWIetnia. (Spe- Iew~ki dzIałał W dobrej wIerze i I ~ę,. jak~ sąd za naj~~ększe spo- bytu delegacji komunist-yc~ej w
cjaIna słuzba Wonn. "Głosu Pol- dla Ulteresu S!>ołec.z:nego. Skarga meWlerarue godnośct 1 dobrego Londynie. Pisma te wzywają rząd
IdU
się
skiego"). •
•
•
a~elacyjna wskazuj~, że ~ąd nie I ~0Dia obywatela, oraz zatruwaw:yC:alenia.. deleg~cji kom~n}strGENEWA 6 kwi~nia. (Pat). _
Wczoraj, w sądzie apelaCYJnym DUal podstaw do takiego tWlerd:zeJIn1e duszy narodu uzna za stosow- czneJ z An~lJl, gdrz: celem. Jej me
.', "
d'
drug' •• t "
••
. b'
d t .
."
• •
. . , są rokowama z ZWiązkamI zawosekretar)acle II!,!, narD ow roz- rozwazano w
lej ms ancJl spra ma, me rnoze OWlem są u ozsa- ne wymlerzyc. DZiSiaJ drugi dzien •
, t Ik
d
k
.
d
od ' ł
j
k . •
t ~
• , . t
t •
W •
IOOwyml, Y o propa-gan a
omu0
ę
czę y Się po
prz~w
mc.'l'?m1w z
os arzeDIa prywa n"'Et p. nuac LII eresu par yJnego p.
asl- przewodu sądowego.
nist
a
~amarskjald'a,. gubernatora Up- Al0ksandra Lednlckiego pneciw- lewskiego z interesem społecznym.
-rr;
yczn .
alt, obrady k?mlt:tu rze,czoz.?aw- ko redaktorowi "Gazety Warszaw- P. Wasilewski zawsze walczył z p.
~~~~~~~2!~~::!!!!!!!:!!'!~~~~~
w dla stDpmOWe) kodyfikacJt pra ki' lł
Z
t ' W il
L dn
' , kim d . ł '
t
k'
,- d ynarodowe~o. Korn.itet S ej
p. ygmun OWI
as' ew- e le
, Zl<!..a- ąc w ym 1erun
mię z
5
ki
Z
••
L dn' ki
k
. t
••
.
en pDwołany został przez noe li- s emu.
ram~ema p. e lJC ego u w m eresle swoJego strOIl!.DlCi narod6w na skutek decyzji V-gOI występował poseł Smiarowsló i twa, a nie w interesie sJ.lołecznym.
omadzenia.
prot. Zygmunt Nag6rski.. RedaktoJeżeli rzucił słowo "zdrada" pod
Przyw6dcy powstania kurdów
Pierws~ sesja k~itetu poświę- ra Wasilewskiego bronią: adw. Ki-\adreSem p. LecL"lIckiego, to był to
będz.te badaruu spraw ~asad- j ... ós!t.i i Zabłocki.
m8lllewr gry politycznej, a nie akt
, należących do pro~ramu
W
•
d '_L
~_:
ł
N' b ł
'
•. d b .
'l ych nTzez z~romaczora}SZY
Z1~
~uu.- spo eczny.
le yo rowmez o re)
zakr es on
rli
1_ ~..1~.ł'
k
•
•
•
k
'
·
'
·
d
w ............ J.ame s argi apelacyjnCJ WUlrY, otore) mowl są okr ęgo-

Prawo

dobrej wierze

t"

uda

. .

.

pans wami
I'

. .

..

\dO

le sfworzyC

T

•

ł

=====::;::.

Pod

'ł.
z komitetem zaD o wspo pracy
. ,msty
zone zostały następujące
,je: Instytut prawa międzynaroowego, Ameri<:an Institute of Ineomat!o~al Law, Inte~atio?,al. Law
OCla tiOn, Instv;ui.IMbe,r_>J skt pra
por 6 wnaWCl!e 5 0 1 l=zynat·ozwiązek prawniczy:

którą złożył w sprawie p. Aleksandra Ledo'110kieg.o p. Ś·
nuarowski• Poniżej streszczamy motywy skargi apelacyjnej:
1.łedaktor ,Gazety Wa~awsldej'
p. Zygmunt Wasilewski za~zudł p.
AJ e ksanurOWl
..1_
• Ledn' ki
zdra d ę
1<: emu
Polski. Oskarżył c:złowieoka, który
Na wniosek człDnków komitetu
od
kilkunastu lat zajmował czołoCrgą być zaproszcme do wSPQł
we
stanowisko wśród polaków w
ey i inne instytucje.
$Q
a RosJi, oskarżył obywatela, który
zawsze pracował dla dQbra społe-

zieloną chorąg~' ą

proroka

wy. Red. Wasilewsló wiedział o
'
d, oWaIIle)
r
•
1-'
mezD1'OT
pr..- ,cy L e dn'lC.i:lego, o uwfaniu otoczenia, o szacunku ludrzi wybitnych. Rozumowanie
sądu okrE(gowego budzi poważny
niepokój, albowiem jest zabarwicli
. . dzięki t emu przene po tycznIe l
staje być objektywne.
Na dow6d tego, skarga apelacyjna przytacza niektóre ustępy motywów wyroku.. Powiedziano w
nim uprzy1dad, że Lednicki

'I ej' ski' KI'nematograf OSW'lotowvJ wszecbnem
czeństwa polskiego,
cieszył się po- wbrew wysiłkom polityków polzaufaniem i szacun- skicl1 nie chciał postawić sprawy
Wodny Rynek ]o,! 44.
poniedziałku, !łnia 50 marca 1925 r

Dla dzieci i m.łodzi~

kiem, O na.jclęższą zbrodnię wobec
Polski.
Jeżeli nasze życie publiczne niema się słać grzęzawiskiem morałnem, jeżeli mają w niem obowip'.zy
wać zasady etyki, to redaktor Wasilewski powinien był albo dowieść
swego zarzutu, albo pcmeść zasłużoną karę za krzywdę wyrządzoną
człowiekowi. Tymczasem, Jak
stwierdza wyrok sądu okręgowego
redaktor Wasilewski przwdziwości zarzutu postawionego Ledniikiemu me dowiódł, a jeżeli pomimo
t,) uszedł bezkarnie, to stało S~E( to
dzięki słanowis!,ul sądu okrę~owe-

Il MWE FILMIE

Seksualizm

Przestępczość

y I'tl I C i s c l. 0,70 gr., II" 0.60 gr
MO SU'. Początek o ".6.30 i 8.50 VI. g.. który u....~

u

Polski na gruncie

międzynarodo-

wym. Oczywiścśie jest to twierdze

nie przeciwników politycznych p.
Lednickiego, którego sąd nie miał
prawa podzieolać. Zamiast rozstrzygnąć pytanie czy Wasilewski popełnił oszczerstwo sąd okręgowy
wdał się w ferowanie wyroków o
orjentac;ach, o prądach polityczJak jut z telegramów wJadomo'lcy' Wielka BrytanJa chce przez za~
nych i stanął niedwuznaczme po powstanie kurdów przeciwko
prz~tnięcie uwagi turków wewnę
stronie jednego z walczących Oho-igorze ma do pewnzgo stopnia Cha-\trm2mi sprawami odciąiyć Mossul
zów. Uważając, że tezy sądu okrę- rakter wojny świętej pod zieloną a właściwie naftę mossulską, do
gowego w tej sprawie są zupełnie chorągwJą proroka.
Celem tego I której roszczą sobie pretensje tUl'błędne, pełnomocnik oskarżenia powstania jest właściwie przywró- cy. Przywódcami powstania kur ..
prywatn~go prosi sąd drugiej in- cenie kalifatu i osadzeni~ na tronh dów są szeik Said i jego bratanek,
stancji o uchylenie wyrot u i o ska- syna kaIi.fa Abdul- Hamida. Podob których widzimv na powyższei ilu,

redald« Wa&i- ....10 red. Wasll.wski.go "" taką

An"1

110

brOIli d<>olar<zaię kardom

Mfr
I

slraeji.
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ŻYCIE

TOL Cy Trzeba zwa

(Wiadomości własne "Głosu

Strejk teatralny

Polskiego

U

łczać p
dynkomaoję

Wczoraj policja

)

się zaostrzył

S t raj krO' b o t n i k ó w w te- była się wczoraj o godzinie 1 pp.
atrach "Polskim" i "Małym" trwa Bezrobocie utknęło na martwym
dalej i zaostrzył się. Robotnicv punkcie, ponieważ w lej chwili
wycofali pozostałą część obsługi i mdn. pracy i opieki społ. ni~ pośre
woźnych, l.ostawiając tylko jedne- :'dniczy pomiędzy stronami.
go woźnego dziennego i jednegO'
Rebetnicy żądają dopłaty 60
nO' cnego. .
procent do wypłaconych już 40
Wybuch strejku
poprzedziła ,procent pensji świątecznei.
,.,mas6wka" robotni,k ów, która od.

i

został

aresztowany przez

stracił głowę
policję

~
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Z CALEJ POLSIiI

f

arEszfoWała

(Wiadomości własne "Gł~su Polskiego")

studentów na gorącym uczynku
KRAK O W
przygof~wań do pojedynku
Zgon rektora uniwersyteta Jagiellońskiego
P~jedynkomanja, i,,:n. się w .)s-I W nocy z ni~dzieIi na p.oniedzia.\tu Jagiellońskiego, prof. dr. iZmertatmchczaJsach zaczęła szerzyć ' łek zmarł tułaJ rektor UDlwersytc- maD.
studentów, stale wzrasta,

I

Sprytny oszust w ostatnioj chwili

ais-

..........

wśród

bud.ząc

poważne

społeczeństwa,

SOSNOWIEC

zaniepokojen~e

które z najwyższą

Walne

tros'ką ohserwuje przejawy tej epi-

zwycięstwo

P. P. S.

Przy wyborach do rady miejskiej

demji.

.
W dniu S b. m. odbvły się tutaj trzymał 7 manch,łów, N. P. R. - 1,
NIe ta,k dawno. bo przed kiJku wy~nry do rady micjs!riej.
pozostałe ma'ldaty o!rz,.mr.li żytygodniami zaledwie. odbył się po-I Wyborv ~alrończyły się %wyci~- d7i i ozosfde stronni~h'lJ'a.
'edynek między dwoma studentami stwcm P. P. S., która cłrz:rmala
Wy!'>nry d., rady mie!s~ 121 miaw Poznaniu. który zakończył się 129 mand3tów na opóbą lic.:::bę 44. ły " 1"·,..l..ie~ naj?:U"' -: fn~ .. i 8"'O'! vini'
śmiercią jedne,go z przeciwników.
Komitet n~rodowo -. gcs!,odar- , Udział wyborców był słaby.
czych stronOlctw prawIcowych 0-. .
Wypadków takich byłe więcej,
ale nie zastały upawnione?

Nazajutrz po ciągnieniu "dola-, W chwilę potem z urzędu śled
rówki" do kasy Banku Polskiego czegO' przybył kom. SzabrańskL
2:&łcsił się jakiś młodzieniec i wręDrugiego z kolei kandydata do
czając obligację nr. 0246837, za- 8.000 dolarów popreszono do ożądał wypłaty 8.000 dolarów, któ- sobnego pokoju i tam przy udziale
re padły na ten numer.'
wicedyrektora urzędu pożyczek
W związku ze zwiększającą się
Pożegnanie een. Raszewskiego
Zjawienie się pierwszego szczę- p. Szcze'l ka przystąpione de ba- stale ilością pojedynków, wll adze
..śliwca wywołało w banku sensa- dania dwóch łudząco do siebie poWC2Ionad oo.bY'~o sJę tu pożegna-łPomań. g'eUle:ral\a Ka.zń,mi>e:rm. P.,a..,
polic)'1ine wszczęły energiczne e
ni,e U!Stępu}ąoego cLo.W1ódJcy D.O.K. srewlSkiego.
cję. Z okienek wychyUły się cie- dobnych obligacji.
kawe twarze urzędników. Młodzie
Badani.a. te były mozolne, gdyż kroki, celem niedopuszczenia do
niec znalazł się w ogniu spojrzeń. obie dolarówki miały wygląd naj- pora.chunków z bronią w ręku. or~ LWOW
ganizując specjalne patrole, kt6Potraktowano go niezwykle u-autentyczni~jszy.
przejmie, prosząc, aby chwilę poWreszcie prawo do 8.000 dela- rych zadaniem jest obserwowanie Sportsmen Dudzińs~i wrócił z "objazdu EuropyU
czekał na załatwienIe kasowych rów przyzna!1O clrug1emu kandy- ~o.nc podmiej'skich, gdzie zwykły
Powrocił buttaó z p,od.rÓży doloołalC"'tk1U 9,026 k.iJome'tr'Ów, zdobywa·
formalności.
datowi, którym był pp. Ewaryst
odbywać się tym podebne starcia. Et,J'!opy i Af.rytki, many siPortsm.e1Il .jąc tern rek'Oird śWiiabowy.
Młodzieniec cmł się dziwnie nic Dragosz.
swojo w atmosferze ogólnego za- Teraz trzeba poszulkać tam-, Na dodatnie wyniiki tej akcji nie Du.dmóstkd., .k ,tóry pa1Zle był na m.otonnteresowaThia. OcLsredt cd kasy, tego młodz:eńca. zdecydowa.ł kom trzeba byłe zbyt długO' czekać
Dookoła sprawy 5tei:fera
pokręci.ł się po sali, wreszcie nie· Szabrański i wymyślił sztuczkę ,
.
postrreż~nie wyszedł i... nie wr6- znako~itą.
EklStpozytur.a urzędu śll,edcze.g.o 1lJa
WlOboc k,rą.iącY'ch pogł'cs,ek. ja- prawdz.ie;. Od,?ada t,emsram.em po.cił. "
Wieczorem prasa otrzymała ko- pow. W1ail"sza, w'SI~i otrzylII1'::!I~a pouJrne knby pr()c~s pp. Jae!:!er,a. Glas,e r: głtQISk~, ja~,oby prokura.to.r za.jm,o..
~rożno ka~1er nawoływał go z munikaŁ o tem, że "roztn.r1n:ony" w.i.a.douDlośd, że rMl!O w niedtz.i.elę. manna~ ~omhab:ra, Muen.m l wał s15 1':7. wygot,cwywamem aktu.
ok.lenka, próz?? szuka';lc go wszę- posiadacz ebligacji nr. 0246837 nie cLrui'a 5 b. m. odlbędtzie sa w olkoli. D:V'o;ru,cklego, ktorry pr.z.e:z . d~ oska,rzeIl!lJ3. .
dZle - szczęsltwy posladacz 8 t y- odebrał swych 8000 dolaró
i
ch W.iJL
•
ę
. mieSIące pl'z;e'b ywati w WlęXI.elIlill\l
Na w;s,zelk,l wyp3d,ek prooes JaA!
sięcy dolarów znikł bez śladu.
prcszon 'est b ~ię o nie z te- c.a.
runowla P'Ojed')'llllElk na piL- śled.czem w zwją2'lku z tt()clzą.c, em gena i tow., który odbędzie się
- Niema ~baw, po !aki pieniądz sił do B:~ku 'p~l~kiego:
g
ttSw1elty.
IS1~ ś,1ediztwem w Stprawd,e Z1a~~ohu prz;ed zwykłym ~rv~a!,em orUlka
w.arto wróclc, orzeklI wszyscy z
W
. Led . , 'iŁ UJCLaJJi'
na 1Jt'ezydenta Rz,e-czyposIP,oliltel we Ją,~. będZ'le ml'ał ffi1,er.ooe ~
kasjerem na czele i powrócono de
Pr~sa chętni,e zamieściła to we-.
OZ;OI1"Ia}
W1lI~ ~'W1I
• S1I' ę Sla Lw.owd'e, m.i.ał Slę odbyć pes'1)cz,e w rozprawą głÓW1Il.a. Stei.gett"a,
który
zwykłych zajęć.
zwarue.
,lll1JOtOhocLem na ml'et)Soce wywma.dow- ciągu bj,eżace,go mi.elSlią.oa. prnsa sta:nie ptz.ed trybooaJłem p1"Zysl.ę-.
. W pół godziny pote~ p:,zed ol co powiecie? Młodzieniec, któ cy elkS1Jl'o~ urzędu śll0doZlCiglO i h~',owska zwróciła si·ę pc imJorma- glyoh.
. .
zainteresowanie, 'lliktrywsIZY SIę w 1Jrusku p,od W,iillaiIlJo- c'e dl{) prokuratury są,~u okrę.g,o.'Y e - . PrzY1'~I'S,1)cza1~e sloo~wo PIl'1Z!'"'
,k len;klem ~asy stanął Jakiś .star- Tego speszyło
szy }e~omosć:.
jakie wzbudził zgłaszając się pO' w'am, UJC'zęlli UIWIaJŻalJiJe obsserwOWlać go ka1"Ile.g o w>e LwoW1'e. .Os:Vla4- cbwko ntOO1~ me 7JO~.e zamkmę
- Poproszę o 8 tyslę~y dolar6w raz ruerwszy dzM po raJZ drugi s,~dmJ. cLrog'
,. C'7Jono tam. że spra wa maldul:e SIę te pt'1red koncem 1l'..aJa r. b., tak. te
pcwiedział skromnie do kasjera, stan ą1 przy k~ie.
tE!
L
jes7Jcze ciągle w ręku sędl1JieR'oj Wątp1i.wOO1 si·ę wyda.;e, ea:y proc_
wręczając obligację dolarówki.
T
'.'
k'
OWo ~odz. 9 11"Ial1liO.
od 9fJrony śledczego i że wskwtek da~zego Steigera bęct:z.j.e się je&7JClZle mógł
- A jaki pan ma numer?
ym .razem JUZ rue ~ aSJere~ Watn9ZJaJwy Ulka:mły Slię d'Wla samo- napływu rtOllIIlilHtych cLonioesień i odbyć przed feri.ami.
rozm~wlał, ale z cZiek.alącym nan.
....
pism zw1ązanyeh z zama..chem,
Do bej pory p'1'Zlesłuchamo w teł
- 0246837...
Kasjer spojrzał
podejrzliwie, wvw:adowcą urzędu sledczego.
Clruody. W k~)'IIll ~ałJO kd~u ś.l'ecb:t, W!O jest :es·zc.re w tokl\l. Jak siprawic prz~.sz.lio 200 świad!ków.
wziął dru~i egz,empIarz dolar6wOszusta aresztowano. Jest to by młJOd)'loh ludn. SamtOCfh.ody p1".ze.;>e- , z te~c wynjJ{la., ws:zel1cie wla.OOtl'lIO- którychz.eznanil3 obe.!mwią ~iąee
ki, popres.i.ł klijenta o chwilę cierp ły staJent Kazimierz Szczepański. clhały z slZlawOO1ą s,zybktOśdą kolIO u- śd, j,a.ikcbyalkta pJ!'zedw Jae,gerowi stronic. Nietktól!'zy Ś'wiIa.d&owi;e b"Y'Ja
liwości i... poszedł do telefonu.
(u1. Czerwonego Krzyża nr. 14). 1·Ik,rytY'OO wyw!aod,OWlCów i Z3JWlr:óci. i tlOwla.rzY'szom znla.".?'cwały ~ę i~ s!1lI~~a.'n.i P'~z>e.z ptt'1ZIelC1<l\!g MlJkl\ldzdeły w stl'OO1ę PoW's'Dn,a.
W ślad ZJa w prokuraturze, xue odpiOW'JJadaJą SlęC1iU godzin.

,
POZNAN
,

I

I

Dwaj robotnicy zmarli wskutek zaczadzenia
Przy ul. Dzikiej nr. 51 w lokalu loka,l u odlewni magazynier, 31 ..leodlewni z bronzu polskiej rzeźby tni Józef Sioch. Duszyński , p0 nap. f. "J. Wasilewski i S-.ka Ił
paleniu w piecu, poszedł spać,
rrył się tra.g1czny wwadek.
, zamknąwszy uprzednie szyber w
Palacz odlewni 22-1etni Jan Du- piecu.
sZ"\'ński (Dzika Nr. 62)
rZ'rwfeto- ! Wczora' o ~~~ziruie 7 rano Sloch
~.
. d
dl' p Je, 1'" • .
J gvu
t ł '.
wWlą'C suszarnIę
o o- ewu, napa 11 SDłąCy razem z pozos a yml w suw piecu keksem. Do Duszyńskiego s~arni wstał i stwierdził. że jego
przyszedł również i pozostał na koledzy nie dają znaku życia Lenec uczeń te; odlewni, 20-letni karz pogotowia Slkonstatowa~ że
Franciszek Korzeniowski (Że~azna Korzeniowski i Duszyński zmarli
36). Nadto nocował zamieszkały w ws'kutek zacza.dzenia.

ma-

miemi w)'It'Uszybo lllatydbm:as1 a.uto
IpolicYjne.
s~ręcily plO c,hw!JJi do poablIDstkie>go
~atS<ku, gcLzi'e SI; ę 7Ja'b1zymały, a ~
sai:erowitE! ucLaM sd.ę W1gł~b 7Ja.g,a,;ruIka.
.. "
' PI1"2le,cl'W1Il.:lk ow 'llIStalW~IOIliO nla SWydl
...
"
mu'~s cadl l Zla,czę,f.o C'zyttl1c o::Jpowtiedruoe p;t"Z)'lgo.t.ow.a,nia, gd'Y cLalSlzetmU hi,e.~owi l"IZle'czy pir.ZlCISlZ1kodizi.
, Li a,gooc:i, ktÓrzy calłtE! t'OW1a4'1ZY'S,bWlO
aTeSl2JtowadL

T.aj~~QCZle a.Ult~,~biJ1e

Ta.-emnicza" stopa nie buła
taJ·emnicz~
Jak się
I
'"'=-"'b"

Z" powodu tegO', że na polach
Mo.kotowskich znaleziono na śmie
tnisku jakąś stopę ludzką. jedno z
'P1sm porannych doniosło w sensaC1"lnej formie. iż idrie o stopę, należącą do poćwiartowanegO' " trupa w walizie". Byłoby tak niew;ąt
,pIliwie i sen'Sacja b'Y'łaby ogromna
.gd)'iby nie to, że znaleziona stopa

WILNO

Policjanci brali

I

T~czącą się dn. 3, 4 i ~ ~. m. w OS'kar~on~o o pośrednictwo

iest męską,.a nie k~bie;ą. Na pol~
MokotowskIe zweZ1 Się od 'adkl
także z sąsiedn. szpitala w~}skewych i na ~em tle policja.prewa~zi
dochodzeOle. Jak nas InformUJą.
już jest ~ia~, omem z którego Sl.pi.
taJa W)"Wlezlone tę .amputowaną
3tOpę·
..' _
ł

'OU

yc

weJ , a .orows I,ego, aspiranta I~- S. I !est s. azany n~ wa ta W1ędrzynsklego, starsze~e przodowm- Zlema, ~I,edrzyńskl - na. 3 lała,
ka Szo~zYła. ó o~ar.zeArch e .wy- ~lper?Slcz - na ~ la~a .1 6 mi, ,muszaru.e ap w
1
perowlcza, slęcy l zoszyn na nueslące.

PRUSZKÓW

I

z,
I

SIl'ę

l

"""'U-"owwe~.IIllIOIi(;l ...,.... ......,.

Giełda

zawiadomić

Szan. PubL,

iż

prócz

istniejących

moich

PI TRKOWSKA 25 (z piwem)
otworz7łem

dla

PIOTRKOWSKA 51
OWO lEJSKA 34

rlogodności

O

Szan. Klijenteli

filię

Oln • e~s

przy ulicy

iej 13

(róg ' Pó:nocnej dum Szykiera)
i polecam moje wyroby węd:illiarskJe na. n~dchodzące św;ęta wielkanocne.
Z poważaniem

S. Diszktn.

pracy.
POTRZEBNY

udziela rutynowana nauczycielka po
cenach przystępnych. Spec. korespon
dencil I stenogratjl. Wiadomość od 6-e;
174-3
wlecz. tel. 21-29.

wędUnłarni

•

la;-

z~kończono wczoraJ.
wę podkcmlsarza p,ohc)l państwo- w ruedzlelę, Wleczcrem Zaborow. Z b
k'
.
K'
k"
k
d . la
.

oIkalmlt()
Z az d ro ść , t O nie
- b ezpleczna
- t ść
. d M,ed')"!l.ek
t d t . miał
namllę no
m1 ę 'ZY s ,u ,ell ,Ml11
Waf1:1S1ZJ3:WY pp. Stana-s:ł.a.w.em M. a
Wści~kł7g.e czynu. dopuściła się
~o~enda pol:?jj powi~tewej doAncLnz; :
Z
wczoraJ niejaka JulIa I3ąkowska, nOSI, ze BąkowS I<ą. tl1dz:eż marnI.
. ' e,'em .
pruszewianka. Wypalila eczy kwa UE'gO sprawcę czynu Stefana SzuSekUltl,cLanttE!1tn ocLebna.oo ooł.ado-s~ sia.rczanym p. Heleni~ Micha-!stakiewicza, aresztowano.
w.8lIlJe pltS't()ll,e{y. Zal"Ó'WlOO p!I2l00irw- lakowrue.
!IlIików jak i Slek.uncLal!lJt6w pooi.ągnię ~~::::::::::'::'!!'=~~~~~~~~~=:=~==::====:!
.1'0 dJo ._~_ • .s-!_ ,- - ~ -' ~'.A_-:

mam zaszczyt

I

W'

sądZle okrę~owym w. ~Ilrue spra pow:l1ct~e

ANGIELSKIEGO

Niniejśzem

łapówkę

p . d
t
• . II'
• - _
oSIe zą za o w cu~z lem WlęZlenUI

~rodnik do ogrodu prywatnego

z dobremi świadectwami. dla chodowli Wa·
rzywa I kWiatów a także pIlnowanta
drze.w owocowych. Oterty proszę składać do Adm ... Głosu· pod .Ogrodnik r

891-2

MLODA

inłelfgenłna panienka. posiadająca kau cję, pOSzukuje jakiegokolwiek zRlęcia.
najchętnie; w handlu Wymagania skrom-

ne. Ul Przejazd 22. m. 7

8'35-2

I
DAKTYLOGRAFKA

5,000 ZL
Wyl'otyczę za Wysznkanie
ewenłualOle przystąpię jako

I'

n t; a d y,
wSl")óln k
do interesu. Oterty sub .f'olltechnl kdo Adm ... lila-u Polsl(le~()".
:.,BU> 2

---------------------------

rutvnO \\8na. znająca niemiecki. pl/SZU
StuJenł politechniki,
(Ule zalCCla W Qodl.mach popoludn lo·
'''I,ch od' zaraz. Oferty pod . Pracowlta " rutynowany pedJ\" olt ud?iela lek.:ii w za
do Adm. G osu"
87 -1 kresfe8-iu klas. Specjalność: matematv·

PRZEPISUJĘ
na maszynie wszelkie akta. druki i rę '
kopisy. Ceny bardzo .,r.zystępne. F8r
sterowa, Kilińskiego 4t. JII piętro, front,
lewa klatka !ChodoWIl. Tel. 18-56. Od
9-6,
84-1,

ka. niemi,ecki. Zgla&zać się pO!1"",d?v
2-5 pp .• pod adr.: Cegielniana nr. S~
front. III pietro. prawa strona.
12q·~

CZy taicie

..Kurier Wieczoru".
,

\

.

GŁOS POLSKI

7. IV.

al11lla. p

l-tyCZ

a

Nr. 98

19'5 r.

I~waćMam
zaszczyt zakomunikoSzsnownej 'Publiczności, że

•
wIosny
Uroki
g'rach
w
D - i -

z dniem dzisiejszym przYJmować

W murach uniwersytet~ parysk"ego
będę na mal.icure, pedicure. ma
saż. u siebie w domu
PiotrDziekan
fakultetu prawnego, prof. Berłhelemy, kowska 103, lewa oficyna, drugie
_
zawieszony w swych funkcjach - Wykłady na wejście, l piętro, od gedz. 12-ej.
wydziale prawnym zawieszone - W rezultacie I 877.]
Z powa1:an'em
bójek ulicznych między policją a studenłami- I
KaZ~m;Bra HgWiCka.
80 rannyc

zles ~cloro przykazań o zachowaniu się

1 Wk ól
r
k b przez "01 p
r k' 1 b
u" wiosna.
r ce s onecz o ę" e. rzez ą I, lU
'll'rzez LXldzip. przypiekało i pobudzi śpiącą przy- lany.
ro-dę. Pobudzą się trukże rzesze wy3. Pamiętaj, byś nig.dy nie za.śml'!c~iI
c!eczko\\'iczów, którzy wesolo wyru~ gór i lasów, lub n'epotrzebnie nie zasza w góry. Ale czy wszyscy wiedzą, m~c"r strumyk6w . źródet Kto rZUC3
jak slę należy zachowywać w górach? niedopałki. pozostawia na miejscach
'wersyt,et
k
Prawdziwie kuHuralny cztowiek wszę-, postoju rozbite butelki. puszki, paniel
parys i jest od nym kierunku politycznym jak
Unl
dzie i zawsze przestrzega pewnej nor-Ilu b resztki owo<:ów, ten nie rozró~ni~
dwóch tygodni areną burzliwych I wydział diecezjalny deparL Semy zachowania s!ę. Swoboda, która ·lasÓw i gór od śmietnika.
demonstracji studenckich. Akclę kwany. W wydziale tym i w jew górach, lub bujnych lasach pa'lujc, 4. Niee z.rywaj kwioatów, Toś).i,n. ga ,
Łę prowadzi oficjalnie orgaollizacja go obra,dach pod przewodnictwem
ml(l' al ~ WO;: 1!1ł!
nal zuca czlowiekowi uczucia j wra-i;e- łęzi,
, ł' t
t
C
l t d k d
ł
D b'
b ł '
"
~
l
w
nia takie, Jakie nab}'wa slę w w~pa- 5 Nice wznieecaj ognisk w poblii.ll
ro}a' lS yczna
• zw. ame O S u; ar yna a
u OlS
ra rownlez
d
n•. .a"'"12 nfoC'ln'll, y Wia.r._,n.ialych świątyniach,. lub pooczas dot d
ł
B
bundyn
b
rz.ew, Jasu,.lub s.u,ch el .traw. y , a ni~<lv
J,UI!I Ił
_VII
liii
Roj, k t6ra mobilizuje w tym celu, u zia pro!. erthelemy. I t"m
;U'I i ąCYC;l
nlosłych uroczystoścI. Dlatego tet kul- nel opus~czaJ 09: n:.5o\a, mm Slę nie prze·
ni~tylko pozostających pod tej t-e.ż była omawiana kwest ja roz- I
f ł),
turalny turysia zawsze stoi na st-aży kr.r.asz, ze Z'lJpełme zagasło.
wpływem stud.enłów. ale i inne ruch6w w Sorbonnie, jak to u- W SWBi11 W!1Q FZU allriitilany pierwotnego charakteru i nlcshIacnej 6. Nie odnoś się do na,potlbn)'ch In·
tywioły.
jawniła "L'Oeuvre",
pięknośoi gór i lasów. Chcąc okre5ii.ć dz:. z drwinami i szyderstwem.
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10: TrZ}"Tl1aj s:ę zasady, że IV"dcczk!
ła narzucona przez ministra 0Wtem pnesW1adczeruu wydał pt'ZJels,t,ata być wyspą, a kan.al, dziepO';\'Jnny kosztować j~kn<Jjmni ,~j. Wód·
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f B e rth e1emy, ,k.o1.i.slbo, w dlUż vtm
rmomJelThilU., !LatO- miCszczepów!
hRO'zpoctęła
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bsię za.tfem
•
am ,d Zl~
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' Naga i Singfo,
Lud bowiem wierzy nlezłom'1:e,
~ str~ cJa 1 SO 11i:!e~e ksal wY'kła- i któremu rojal1ści na wiadomość (I kolo Lendynu, W każdym z tych
.e ~m tej korueretltcji jest wy~ iż w raz·te zaprzestania takich i'~
f c-e e. i1 a Jego wy- jego zawieszeniu urządzili W'elkn aetTto:Lrom6w 2'Jl'l,aÓcLZli·e pomi'e1SIZIoze- tępIenIe ni.ewclnictwa oraz cało- fiar spadną na kraj liczne klę,ki
ow'eJ pr~.
kładów nte do.szł? do sku,tku wo- O'wację, dał upust swemu 7Jłem:~ nie, i. &obron ~S1k,adna .a:ero.p~la.1ll6w paleń z ludzi..
w postaci nieurodzajów, chorób .i
hec awantur, Az WreszcIe pod- humor<>wi w wywiadzie z kores- p'oSlcLgow)"oh 1 b-ombcwdl)e.nsikkh w
Narady z naczelnikami plemiC/t, jadowitych wężów
e%as ostatniej demonstracji rOjali-IPondentem Ma.lin'a....
Li.cZlbi,e ogól,ne;j 24 pta.WWICÓ'W, 01- szły .bardzo opornie ostateczni.e
'
.'.
."
stycznej, której przeciwsiawili się
Jestem ~Earą mera L)"onu _ bl"zymie ile budynki bęoeLą wyb-u.&o- jednak ZI~odzili się ~baj książęta WIęC wszystko }?~O, Ja~ ma l(t·
stud~nci republikańscy, doszło do rz~kł pro!. Berthelemy, By'ł~t!l Wiane w oalbości z feJ.a20-b.ettontU.. że zmosą w swych dzierżawach nąć. nar?d. Naga 1 Sm~fo: od kult
masowych sta' mi d
.!
D
bu,~,- ; t t . . .
an~lelsklel, czy od pomsty złych
.
, ~c
ę zy prz~Ctw-lprzez pewien czas. dawno temu,
o pracy przy
UOWl,e ')I1C1ll m~ '1!ewolmctwo. a,le wzamian za to
•
tukami. PoliCja chcąc uwolmć 0- ł sekrefarz-em p. Herr:.of w cza~;e Slbrualtll)'lch ha,l z.a.angaroW\a.lIllQ ~uz rząd anl!1c1ski wypłaci mles.zkań- duchowo
blętanych w gmach~ uni~ersyte- gdy spraw'owal rządy w mero~ kńtIik,a tysięcy ooZlroootnyclL.
com
~dszkocfowanie pIeniężne, .. Ponieważ an~1icy ~ał~ siłą dą
t~ prof.esor6w musiała l1~.terwe- sŁwi.e Ijoflskiem".
O roznn;iJal1'l8JCh, j.a.lcie będlą miaJły· wyzby'Cie się bowiem ni.ewolni- zyć bę~ą d:o wypl~ruerua b~rba.
n}tOwać, Doszł~ do ~zarży 1 sta:ć: Wycieczka ta pod adr~s.em p aerr~om'Y, moŻJ1lJa mńteć tp o1ęde k6w równałoby się w wielu wy- r~sklego, m:cZla~u składan,la
w kt?rych po Jednej ~ pc drugleJ Herriot ma w swej dwuznaczno- u~glęclxui,wszy o1l00zymite ~lOŚtci sba padkad1 bankructwu tim.a.1ls.owe- ~t.ar z ludz~, W1ęC nt~ pozostaje Ole
~troru~ zostało 80 osob rannych, ści wskazywać na prywatę, którą li. k,bÓ1"e ZIOsŁaly mmówionte cito:iclt mu dostojnych rodzin plemion Na- Innego, Jak wyruszczyć dwa
Kilkulloa-stu stu~elltów ar.e.sztCl,,;a- się kierował pr~mjer, akceptUjąc budowy. NM'azDe aos,bCWCl2lo1lJQ jlUż ga i Singfo.
s~czepy indyiskie .. Na SZczęs?le
no, przyczem Slę okazało, it część decyzję zawi~szenia dzietkana wn,a nu.ers:Da bUJd,n.w1V oloobo 4000
S
• nle są one zbyt liczne, ale lak
. hl' j t
.
.
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prawa
• .li. ń
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z ruc wca e ru.e es zapiSana tU jeg<> czynnościach.
tonn ż,ela2l8. i SIbali,
.jednak
,za.prze6tania wszyscy mlCSz;~a
cy n JI
ar za
unirwersytecie.
Z przeglądu prasy.pa,ryskiej wy,
spalarua ludzi na czesć ~gów na- głębok.o przywiązane do odwiecz.
Kwest ja cała, zdawałoby się nika jednak niezbicie, iż cała spra
ProC1Z. t)11dh .13.,et'locLromó:v, które pot~a!-a. na bardzo powame tra- nych tradycii, 2ąd8.l\i~ więc angli:
śeiśle wewnętrzna i jakich przy- wa ma podkład ogólno poll~ycz- będą p.rzys.~MlI1ą dILa POW1<:U'ZiUY'ch dnoscl.
k6w wydaje się im prowokacją )
kłady Dot<>wały dość często kro- ny, te jest ona jednym jeno epi- e~klLd1', ,duz 3tCJ"C:h W'Y't3tCZl1J1'~ o~- Książęta indyjscy nie zgoduli chęci~ shańbieni.a n,arodowyd
nikł uniwersyteckie, wyszła jeJ- zodem, wyrwanym z całości, z ~le, mają byćJe~2le Wlz:n.l,e.S:tOtIl.e się na tadne uS'Łępstwa, nawet, świętości.
nak wkr6tce poza ramy Sorbonny akc~, która się toczy obecn:e pod 1!!UlIe aea:odrom~ dLa ceL6w ofena:y- gdy im zagroził gubernator ekspeBronić s.ię będą do upa.dte1to.
i przemieniła się w kw-estję poli- hasłem obalenia rządu. r j.nlc;ja wy pow1l'eW:DDle).
dycją karną, kt6ra będzie postętyczną.
ministra skarbu, Clement,el'a co
S.zybkioe teaI1lPo , w.~ ipr<>wa- ":""':tł=-:,..:!>,:"":,:.",:,,,,:.!.!:~~~~~~2':~!::;:~~~~!!!2~2!!~~~
Z rew.elacji "L'Oeuvre" okaza- jest p~wnym sukcesem pr~~icy. d7J()t1lJe są prace pr'Z1Y'goLowawc,z;e
lo się np., iż dziekan wydziału, oraz nadchodzące wybO'ry do rad ood booową aJel1"ocLrom.6w, 'W1SIkaaruprof. Ber':-telemy,
a-lmunic YP. we Francji, do których j-e na
wantury studenckie i agitację l się szykują obie strony są po- pil"Zle1Z minJi,g,tel1'.jlUm w,Otjny ~ !"Zą.d W.
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Stary cygan zdziwiony poki- ł
Ot teraz i potańczyć można!
wał głową,
Sztkoda tylko, że nie wiem, skąd
, _ Co za pomysły dziwne ma-, dostać dwi,e siek~ery. Och, och.
Ją szlachetnie urodzeni l? _ rzekł. g~y~ym m;ał ~wle, p~azałb~
Byłam wtedy jeszcze małą dzie- - Czy to stary, czy dziecko.., CL, J~k tanczyh ~a~ntel cy6 a ?le.
wczynką, _ zaledwie skończyłam Chcesz zobaczyć złodzi,eja praw- Jak zaby tańczyh, Jak prawdZIwe
dziewięć laŁ, gdy pewnego dnia dziwego, złodzieja jak się patrzy f żaby!
możeś przy?i~sła. ze =?zachciało fili się koniecznie ujrzeć f w tym celu przychodzisz do cy-/ bą sl,~klery? ~rz.e:lez wlesz" z;e
starego Abrahama.. Był to cygan, ga?a. Moje zloto, musz.ę Ct powi~- cygame, to narod bl.edny. Gdzle;kotlarz, mieszkał na odległość wy d:z:teć na to, że Cygante tu UCZC1- ~ by ~ cygana były ~ d~u ,dwle
.strzału od Puszty, we wsi Ilińce w. y naród, tylko biedny, bardZO! slekl.ery! Eee;ch, 1'le p1eruędzy
w hatce z gliny.
biedny. Muszą pobielać rondle 1 m6głby zarob!ć stary Abraham,
'ń d b
ł
,oracować ciężko a pomimo to Myby miał dwie niewi,elk~e sie- Dz,le
o ry z oto mote •
l' '
od
. ki1er . k
I I d'
. k t ń
th1eweczko cudnal ~ za wolał ui: wszyscy pomar.: by z, gł u, ~d.Y-1 ' y dl po ~~wa ~ ~ zllormdź' Ja a
,
J k
'k"
by dobrzy ludZIska me dawa11 1m czyl1 awn'eJ cyganle
, ch erurzaws,ZY mme. -:- a to Plę n;e od cz.asu dO' czasu kawałek czer- binku de domu i przynieś b:edne~ tW~J strony,: fes przyszła do ~me sŁwe!5o chleba. to słoniny ze~su-I mu cy~anowi ;lwie siekiery!
ze me
nasz o starych Wler- te'l, P OWle
'd z, k oc h ante,
. czy w - d o- O ,nie
h zapO'm
"ł h
, ;tetto
: ; nie
. zrobięl Ni.e
nyc prZYlaClO aoC .
mu nie masz przypadkiem kawal- mogę przynieść ci siekier, wiesz
_ Dr.efl dobry. AhrahalTDi~! ka słon!ny, albo garści tytuniu do I przecież, jak ojciec gniewa się·gdy
Przyszłam do ciebie z prośbą!
f&jki? Nie widziałaś jeszc.ze panie- coś wynoszę z domu. Pamiętasz
_ Z prośbą? Do mnie, rubinie neczko, jak st.ary Abraham łat\- jak kiedyś dałam ci cielaczka n
mój beZ'''enny! A Jakaż to prośba? czy na dwóch si.ekierkach. Ach gęśl? Oidec wt~dy Q mało mnie
_ W ostatnich czasach tyle kochanie moje, trudny to taniec' ni.e zabił!
się mówi o złodz;eiach, chciała- ale za to, co to. za taniec! Nau~
_ Wtem, wi~m, pamiętam I H.e,
bym hardzo ujrzeć chociaż jedn.e- czyła mnie jeszcze babka tllOia i h.e, cielaczek zamienił się już 11
~o: ~zybyś m.6gł mi pokazać zło- n'kt we wsi prócz mnie nie zna mnie w wołu. Nie mogę bez łez
~,zl.eJa? Ale ~l1e zv.:ykłe~o złodzie- ~o, Daj mi pieniędzy, dai pi.enię- rozczulenia patrzeć na niego i on
l,a co kradme j1ęSI, albo ~ołębie, dzy, a nie pożałutesz, gdy popa- nie może bez łez patrzeć ns. mnie.
Jti~ pastuch S~efan, lub. mały trzysz, jak stary Abraham tańczy Pomyśl tylko anl'Oł-eczku mój, ojF:~asz, a praw~z!;veg~, 1 ~a!pr~w- na siekierkach. . .
I~iec twó} ma wiele kr.6w ~ owiec
dl.lwsz.ego zło:!~,e}a , . z,o;:,c)a, Jak
Dałam mu dZ1es lC:; ć cent6w. POjl wszelkIego dobra, a Ja .•. Ja mam
Slę patrzyl Pokaż ml, m6J zło.tyl
całował mnie W r~kę. -"
. ' - . ~y:lko t.e.go jednego. wołu, kt6r.eJ1O

Uczciwy

yć ręce

A:

w nocy karmię na pastwisku wa.; trzasnę złodzieja? Spróbuję, mo
szem. Kocham gO', jak dzieck,o. To że mi się uda. Jak moja kr61ewnr
moj~ jedyn~ :adość; Pomyśl, gd~.e I każe, Abr~am mus! się wyst~,
mu !e~t leptej: u Ojca t:vego, k:o-, rać. Chodzmy. przeto: kocharu,e
ry JUZ d~wno za~o~n:ial o, ru~, szukać złodneJ~. Moze Pan Bo~
czy u mrue? O, OjCleC tWÓJ W12, dopomo.fe na,m 1 Abraham zarob
że ,Abraham .to uczd~y c~ło~iek, guldena. Chodź, c6r.eczko!
ktoremu m<o~a pOWlerzyc CIelę, Wziął worek z ziemi i ruszy'liśmj
Dobry człowl,ek! Pra:vdz~wy p,an! Słońce paliło; kurz unosił się, jaf
- Ale. gęsI, kt6rąs ml poclaro- chmury. Nigdy w życiu ni.e szlan
wał za, ctelę,. warta była cztery p:eszo tak daleko.
centy; nl~ mo.zna było nawd grać
Ab ah '
ę dk ?
na niej,
P r dk amte, ~zy pr
o ....I
A'
•.
.
6 t k
rę o, pamen~cZ' o, pr~
ruołk
T
b
• u moć" n;.e mS w ~l' kol Jeszcze kawałeczek i pokaż!
rz;e a Slę zna na ~em. ą ~ęs c . złod ,. P
. ł
b'
i gęśle! Ni~ każdy zna się na ~ęś- et
zleJa
rzypolDi1Ua ero so 11
lach. Moje gęśl~ dostałem z Ame- o Jednym. .
ryki,a w AmoP1"VC'"
' - PrawdzIwy
- l ... robi..~ naJl.e N .
d ' aby? T
ł
psze rzeczy na świecie.
:-: aJpraw ZI~SZY·, egO'. 7:?
- Słuchaj, Abrahamie! Ja m6- dZl,era, którdego .CI fkkA~' tOją SlC
wię o jeanem, a ty o czem innem. l na~eŁ ,tan a r;n; , • a
. r~ am pi
Patrz, mam ~uldena srebrnego kt6 ~~z,eł
~ł?d::eJa. to J~dz:e to ta
re~ mi podarował dziadek. Dam 1ł z o ;l~I, ~e t;>ra w Cwsze~d ?I
ci go, jak mi pokażesz zł<>dzj~ja, ca ~ s,?le.y!e m,e1!1a
zy dl ZlS'
prawdziwego złodzieja.
t~n )im hO w:{;~:a:'l1, o poc:
_
Daj mi guldena, kochanie, ' memy ~oc ę, tdP:l~my SIę wo j
daj guld'ena, kr6lewno. staremu II poszu amy z o z!,cJa.
hiednemu cy~anowi. Abraham b~
VI ~orku Abrahama coś za·
dzi.e zaraz tańczył.
dzwon.ło.
- Nie chcę :!ebyś tańczył. Chcę- Co tam dzwoni w tym wor·
żebyś mi P?1t.azał złodz:ej~!.
,I ku ? -,~a?ytałlm. .
.
Złod'zlela? zamyslt1 SH~ł - ROH.e narzędz:a kotlar skI e.
S!t.ary gł~boko. - Gd.z;id ja ; wy-l - Będziesz reperował, co?
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TAK IDZIESZ, O, CZŁOWIEKU,
LAT PO DROGACH ZIEMI?
PATRZY NA CIEBIE MILJARD WIEKÓW
Z KAMIENI POD ST OP AMI TWDm

SIĘ SPIĘTRZA,

1 WIELKIEM SWIATŁEM jut SrĘ SROty,

BO MĘKA TWOJA STOKROĆ WIĘKSZA
OD PRZEBOlESNEJ MĘKI BOtEJ!
PO OONIU BĘDZIESZ SZEDŁ W NAGOŚCI,
At ISKRY w MIĘSNI~ CI SIĘ WWIERCĄ,
At ON CHORĄGIEW SWEJ MILOSCI
NA ZWYCIĘ1;ONEM ZATKNIE SERCU.
MIECZYSLA BRAUN.

te

takIej cłszy tak
słyszałbym głos

A. MICKIEWICZ.

ł

BmUŁĘ.

NA

CHŁODNEJ

C~ ifiskie leczenie

OBCzytNlE

IN~J PAU I SZEPTU, KTÓRElII SERCE BUtNIE
mUł: DRŻEĆ, ODY WYl\\OWNE OCZY MGŁA PRZESŁANIA.

słynnego

.
obrazu
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I s:::łerlingów.
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Kar era

--

Jakże

tam pani syn?
_ Ano Jest d'·nl
at".
, .. .........
v",,
"
_ A wie pani, że mój także nie
mz.tury.
(h) _

zdał

l

cygana o załatanie ł

me ukrYle. Ale, ale, czy tego gul- k:em zepsutych koc:ołków? Niech
Do wieczora
zreperowaliśmy
aena masz jeszcze aby?
ci Pan Bóg da sto dwadz:eśc;a lat wiele kolłów. Abraham rzekł.
Wydobyłam monetę z kieszeni. życia i zdrowia, a ty daj coś zaro- Widzisz, panieneczko, jak do
Nite zgub go czasem. Lepiej bić biednemu cyganowi
brze prowadzi mnie mój pierściowsadź go do tej tor~bki jedwabN' t
.
dl
. b'
Idź nek!
nej, którą masz w ręku.
-- .1C u nIema
a Cle Ie.
A czy to on cię prowadzi?
Posłuchałam rady.
z BogAle~'dnbokP~y wypuszcz~l
Przecież widziałaś sama.
- Słuchaj Abrahamite, CD to za
- , } e ao, J.asn~ J!OSI?OSl~ mn Niech tylko wezmę dO' ręki. kopi~rścion.ek nosisz na palCu.
głabys dać pr2Je)1'mc kOClołki. M..., c-iołe.k, za.ra.z staje on się dziura.
..•.
że są dziuraw.e. Nie znasz; się na k ó ka 1
,Mlal p1.ersc~one.k ze1amy z dłu- tem sama, moje OC7V uczone, od- wy Ja m l
~e U5.Z'.
tł~lem o~ t r~e:n s t olą ceI?'
- 1 . - . Ach, gł.upt. .Abrahamie. P, rz.e1
razu dostrzegą. Mou być dziurp
d b
d
-'. P.t.ersclOn~k, ~rol;wno. Ho, ka, jak w oczku igły, dostrzegę c1ez.... r:reClez ta i() ru WI Zlaho, Jak to zauwazyłas ~o zaraz. od:razu. Dzi..~ dziureczka jutro _ łR~, ze Pkuk,aszhtydrlko ,dohtych, cłoOch t~ oczki, te ocz'ki. To czaro- d' k
'.
.'. d .
mow, na t oryc
ZW1.aC są lUzy
Z.iur a, a pOjutrze - JUZ zmra. z'yki
"robi"'"" e kredą czerwoną
dziejski pierścionek. Gd'y<by Abra' ~
-u u.
•
haro nie miał pierśc!on.ka nie miał
Staruszka nie otworzyła furtki. To pewno robią cyganie, którzy
by i roboty Dopóki bęclzi.e Abra
Cóż robić królewno, moja tu byli pr~d tobą.
.
ham nosił t~n pier~cionek na pal- chodźmy dalej! - rzekł Abraham
Mylisz się, hrabski.e dziecko, my
h k
poczem znów minęliśmy siedem l:sz. To wszystko robi ten pi,er.
b 1 : d~ ~
cu, me z ra .,1') e
zt1rawyc
o- d
..
l l"
d
L .,
k
. .
A b"
c:olk6w na \y!0ó'rzech do repera- rZWI I zar u {a Jsmy
o ósmy,?:J.. sc.onc, prZYW1ez'ony z. r~ 'I'
..
.
ITym t:lzcm otworzyła młoda Wle- Ho, ho, cudowny to plcrsc.en.
cJ..
śn:aczlca. Nie m!ała. żadnej roboty Drugie~o ta.k:e~o n!~ma na ~wi~- Czarodz:ejski dlacze~o?
dla cygana z60dz:ła się j~d"3.k cie.
- T~ arabski pierśc:onek. Ciąg , prosiła 'cy~a'na "'0 załatanie kotła '
NaŁuralni-e dla ciebie dobry,
n;e mnIe on, gdZIe czeka robO'ta.
-Dziękuj Panu Bogu, że przy- gdyż dobrze wldziałam, jak zręcz
Chciałabym to sprawdzić!
szedłem na czas! _ rzekł na~le nie robisz dziury tym pierściePoszliśmy do wsi. Abraham, n ie Abrah·am. - Patrz, j~ka dzimka! niem w kotłach podczas oglądamówiąc ani słowa, minął p' erwsz~ - to mówiąc, wysunął ostrze swe n1a.
siedem domów i zapukał do;)jero go pierśc'onka na dru~ą stronę.
Abraham zaklinał mnie na wszy
do ó~mcgo. Zaczęły szczc'kać psy,
Wieśniaczka n ie chciała wic. siki" świętO'ści, że się mylę. lecz
ukazała się stara kO'bieta.
hzyć oczom, przekonawszy się ie-j nie dałam mu się Drzekonać.

I

~wdł

d""rzy e arze.
Bardzo dobrzy - odpowiedzJał na stałte do Wboah.
Po głOŚll1.es; aW13.i!lu.ze w hote:tll
chińczyk. - Leczenie Icb Jest wprost Cd' T>aJk się !Jeż stało, Noris odtpły- Noris W)"stąp.ilł ·7J1ll"w o. roz.wód, &
downe. Mój poprzedni patl w Pekinie \ nął do EUtropy ta maMJoruka j,e~o p'o- 'rrua.oOZąJC sńę, ŻJe wolii spęcLzić swe
był bardzo chory. Wezwałem do niegO Zlos<tała na s1tra.,ży runtelI'lesów męi,a. ł'ostŁaitni,e llaJta z piękną 20-1, et:nńą.Alekarza, znanego d()ktora Tbsu.Th!;e.
d
.1_,
••_
l'
'. l' b
d
. t
ż
Doktór Thsu-Thse zapisał iakleś lek ar- Przy}e,ohaws,zy po wu'UJzl,esm JJa- mą antze I z rzy szą 1 s arą O<:lą·
stwo, 1>0 którego zatyclu !ita'l1 zdrolVia t.a.ch nieobecllllOŚd do o;.czy,zmy. No- Na tak1'e dt:ktum, adrw-okat Jna,ł:żxm.
mego p'.'!l1a bardzo się pogOr<3zył. Wo- ris nie mógł się doić n,:lc:es/zyć Ne- ki z.ażądaJ w imerniu swej kL:ljentk=
bec tego wezwałem d()lktora H"rI~ Kan- a.p.ol,em. Powoti Zlaczęła nUll"tować duż,ego odsz.k,o.J,owa.nJa które Noga. Doktó~ Ha.ng.Kc:ng nie mIał Jednak w nim oioektaW'OŚć, 00 siłę tei sńiaJ110 ris chębnioe zapłacił.
Nie ohcąc
czasu ł Dle J)rzyszedł Po trzech dniach
.
b
.
. da
.
. k
dl " M"
1 miWfoner po\ pan mój wstał z łóżka zupełnie ulecza- z J.e,!!~ noyłą. z:7' ~1 . ~,em4 ..
::~. Z:C.50 ~ :dów pTOSaąlO.
ny.
merru.
wue al. s:~, ~.
~ l~ s
1 JeJ.
'.
.•
'
go dla wnY'ah pil"ZY"'a,cl'ół lUZ 1lJIle Z)I1Joe, Iaby lDIU snę W~CeIJ me pooka.~
Mama i c6rka
a żona Marja wy.ite,ch,ał,a ni'ewitadlo- Pokonał w t,en SlPo.s6b ws.zystk.ie
(h) _ Mam'l1Soiu, l'I'zeclei ja lestem mo dlOkąd.
Noris z NeapoInt wdał pr:res,llkod'Y i wyj,edhał do Mon.v.
/ dobra córka. Ka'ltla dziewczyna ~. się do Med:,oJI!I11IU i tam zaczał sle Carlo, gd:zie w oowaorzystwLe ~
chodzi od ciebie po 14 dniach, a ja wy- bawić .a.te d clkreltni~, Palk na slta!!"- C'zery pllryż,3.1111d, piękll'ej Aliny, spętrzymalam u ciebie już 10 lat!
.'.
~
1._ W d
. et
.•
I'la:e~·o lUŻ męzc.zy2Jl'llę P!'1Zy'sroaJ'U.
za swe moo owe m1>eSl~oe.
•

- A będę, kochanie, będę. Hc>"
- Dzień dobry gosposiu, dzień l dnak prO'siła
ho, prze~ twemi oczkami nic się dobry jasna, nie macie przyn3.d. kotła.

I

WY-I wszy~t~o atCtwoka,bow1i,

_

Znów ie~o ~ arcydzi.eł Rene-! JE! k. dalej donoszą dZIenniki l'~n.
'.ansu przeWIeZIone będzle z E~tro- d)-ń~kle, hr. Spencer Spt z(cdał JUŻ
• py do Ameryki, jak doncszą b~-. zł:. E'raczom amerykańskim od pO'wiem dzienniki lon.dyńskie hr. rcząlku r. b. sześć arcydzieł ze swo
Srencer sprzedał znanemu zb.era- 'jej galJerji, a powodem lej s~rzeda~zowi .obra~6w, P:. Józefowi Wide- Ż) był ogromn-r poda!ek splI,dk.~.oH~W1 z FlladeHj~, słY11?y. obraz wy,. kt6.ry hrabta mUSIał zapł~cIC,
TyCjana "Wenus 1 Adonis, stano- odZIedZIczyWSZY dobra Albo(p
w-iący jedna z ozdób rialerjl cbra- I Zb'
b'
,
.
l>
16r o razow p. JO'zefa Wloene
z6w hr. Spencera w Althorp Park, ra W Elkins Park w Fila l?
'est
w .Northampton .. Cena t~o arcy- naj słynniejszym zbiorem w Amed.zieła
ma wvnO'SlĆ
ryce . Arc Y' d zte
. ł'
t
I' . (sumę
ł
5200.000
'I'
a w mm zawar t e
unt6w szter '1Dgow oko ~
JlJ.I )0· oceniają na 10 nllJjonów funtów

nćw złotych).

~tlJIlJi.kOWtał Ż1OIlJi~ ~ój ~j~1t

są

ODY ZE MNIf, JAK Z ANTENNY, ~YSKA.JĄ NA WSZĘDZIE
ME SŁOWA. ZATRZASNIĘTE NA ZAWSZE W ISKIERCE,
NIE WIEM, KTO BĘDZIE St YSZEĆ, KTO ICH SŁUCHAĆ BĘDllE.
TAK. JAK JA TWOJE JEDYNE ·',ALE DOBRE SERCE.
MIECZYSŁAW BRAUN.
~
1lP-----

·

I

taz:dJu, 7Ja.ZiIlJaIClZalJąJC, z,e 00iJ1'Il1etT"W PO'I dowooy rozwodlU z M.aJr'}ą m. 1 ł
(h) :ewłeo europeJczyk zapytał. swe, jeOOie saIIll, kupi odpowiedlni pa,.. ku w1teIDkioemu mnarlwitelnńlU ~
teo słuzącego,
'
•• . . sprowa dZ1- Ją
./ m. 2 oozysC!
. 'ł SIę
. Z lIar<ZJUt'.ow.
_t.
J k cbidezyka. czy w Chinach Ił'
ac 1 d
DpIero
poZntEl']

INNEGO CHCIAl SŁYSZEĆ WOLANIA,

SPrze d az

I

l

W MOSKWIE SLYSZĄ, JAK PLUSZCZE SLODKA PALA WISLY,
A MY, - JAK HUCZY 001'E~, KTÓRY KTOS ROZPA.LA, TŁUMIE LUDZI USTAMI CHWYTAJA,CYCH ISKRY,
MO'iE TU CIĘ POLĄCZY ELEKTRYCZNA PALA!
WĘDROWIEC

cy_
Sympalryczmry, pos'Du~lirwalIl.y w SlZą sumą p ten.ięd!zy, mptUkoaJIlio dJO
Adolf: OJ, to tle_
t
t,
•
ł
.
.1,_
• •
•
L L ____ "
Józef: Znów tak bardzo tle to nłe by (JWIaJI'zysl~wlle, pomlIa :z;amIOZlną Wwu dT2lWIi ~ port~~ zlamelJlOtOWaII. pl'lzylo, bo w kamJenlcy było parę sklepów wę Mrurję Tel;·e.nm i z.rupa.bruł <Lo nie.j jJa.zd z Ameryki pa.ni Noris !lir. 2.
I miałem z tegO niezły Zysk..
\ gOlI"ąJCy.nt a.f'ek<toetm. Ni>e wkxywar,ą.c Spot:k.aWSlzy się 01<:'0 w ako, dwite
Adolf: No, to dobrze..
'iplI"zed swą llJową mi,łloocią, żoe ma Mamj.e 1"iCJIZIp'OCJZ.ęły f'ormaLną bataLię
józef: Ładnłe dobrze! Kamłenica s!ę Wie Włoszeah ŻlOnę, z którą mU!'ii słoWID..ą,.
spallła!_
. • • ••
•.
_.l
N l
.:1_. •
L •
'L
Adolf: Te2 masz pecha! To bardzo ~ę ~r:w rODW1l~c OSWla c''''Y'l
a,g le z CllIU~l~j:!O POKO'l!1 wySZ1I8
źle!_
SIę 1 został przYJęty. Udał SIę śliczna Alina w wytkwintnej py;~józef: E, zara,; wldzłsz wszystko w więc do a.cLw'okata i rOZlpoc.zął S!tla-:mńe. O.,biedwl,e n4.ewi,a.sty ZIe 7Xłu
tak czarnem Śwtetle. Dom był zaaseku- raatia o 1'I012'JW'ód, który wikorótce re- mi~tnla zamdtetn.iły Stię poprostu w
rowatly ł wyplacl11 mi gotówką ubezple SiW mu pIl"Zlelz sędlz:i,e'~,o w Mon.-te-' słup sola.
N or!S,
. - ZJJapany
~
Ił
vi'doo udzJ.elony
, czenle_
Adolf: Chwała Bogu. Dziś pleni!\(!z"
na 5,orąlcyan 11Jest taki drogI. Mogłeś zacząć robić inZa,kooha.-Ja pan-a pobrała się i ty ozyntku :nac.zął Hom.aczyć MalI';l M.
I teresy. To przecież dobrze_
~a )aknal;sZ'częś1iwj,e'j przez lat kil- 2, Źle bo ;,em ioego dtakh11,og'I'aFka.
j6zef: Dobrze? ZwarIowałeś! Ty kanaśde. Ze s'kll"omnler~o pra.r:,owni- Żądna zemslty amecr')'lkan.ka nń~ uwiesz przeclet, te ubezpieczenie za· lka Sltał sJę prnez tern coz.as m1Ji:aroe.' wierzyła w ruaiw.nte W)'Ika-ęty i zawsze 'est małe_ Dostaje się byle coL_
b MM'
t ucLała
Adolf: No to Jednak tle_
rem.
O'flCI,W's!zy ze StO ą
tę nr. ,
Pi.ern:ilącLZ!e 1e-dnu rute W)'IsltlaJl"Cza- się do adlW'okarta, by o.S1kalrżyć męjózef: tie! Woale nie, bo wyobraź
sobie, te z domem razem spa1lła mI siQ ły mu do SlZlClzę.śda i poozcvł tęstknić Iż,a o bi.~amlę. Na drogi dlZ'ieó 2JO: tona kt6ri!4 niee modem wyn- I za SiW'J'lll. ptięk<r')11Ill N ea,po.ltem. Nie· stał on wez,WIaID.<y pf1M obLic.z.e me
tQwać_
lllJamYŚillajl~c 5~ę dlbul~o, Noris7Jalkl()-'\c'eIl1Ia:Sla. NorńlS SIZoClZlelt'Zte opowiedzia.ł

I

KONCERT Z RZYMU W LONDYNIE, Z TOKIO W KOPENHADZE.
RYK. SYREN OKRĘTOWYCH ZNÓW NA KONTYNENCIE,
RAZEM Z O.IELDĄ W BER UNIE I ODCZYTEM W PRADZE,
TO ZMIESZANY OWAR ŚWIATA, BIJĄCY W ZAMĘCIE!

ODY SAMOTNY

I r ra

FI'

źle

a

śRÓD ZIELONEOO surnE J TRA WY OCEANU,
JAK LÓD! SAMOTNA, TONĄC NA DALEKIM KRYJ\UE,
MIJAJĄC KORALOWE OSTROWY BURZANU,
SŁUCHAJ PALI: KTOŚ WOLA NA UTWIE TWE IMIĘ!

SLUCH NATĘtAL -

•

[)IO-,

ucho D31tę2;am cle1l.a.wile,
z Litwy_ jedimy!
NIkt nle woła_"

jut ISKRA ELEK~YCZl'lA NlEWIDZlALNĄ DROGĄ
OLOB OBIEGŁA, W POWIEl RZE W SIĄKl.A , JAK W
JUt l\\OGĄ JA, POCHWYCIĆ I SL Y~ZEĆ JĄ MOGĄ APARATY NAJCZULSZE I SERCA NIfCZUlE.

___________________________________________
•

I

ODCHODZĄ
DNIE, WRACAJĄ NOCE,
I PRÓtNO UST A TWOJE RANIĄ, ALE NA OÓRZE WCIĄt LOPOCE
NIEBO. JAK SŁODKI tyWY ANIOL!

"w

1~9~?~~~~r.

(h) Dwaj przyJaclele, którzy !de wł
rtałuralne zwycięstwo najmłodszej
dzieli sIę Jut parę lat, bo Jeden z nicb
był w Ameryce, a drugi pozostał w LoDwa~eś'oia prurę lat wmu wy- 2mlane1 ll"eSlta'lllraoT1 Com
pozna~
dzł, spotykaJą się niespodziewanie na emigrował IZ Neapolu rue.;aJci Ram- prz.eśl'ilc'zną rol,ooą pam~e'Dlkę, która
Nowomiejskiej. Tak zwanemu ~mery- doHo Noois, wLoch. B)'1ł on w SiWI()- sie bardzo gorąco zajęła mi!ionokaninowł" było na im~ AdoH, łod~n'" im etmS'Le wmieS!Zlany w jalki,eś o- wyro j,egoIlliOściem.
nowI - józeL Po wycałowaniu sIę 1 wy
' .
ściskaniu rozl>Oczął ..lę pomlędzy nimi sruS1l'WIo, 7)ap,ra~ąlł wa'ęc po odsl,eCZJaS w tQWlrurzys-twi~ mademoinastępująCY dJalog:
cLzenó,u killik1.lJIllliesięoroei kary, SPIl"Ó se1,e AHIlie upł1"'Mał tak mń1e, żoe N o
Adolf: No. I co u ciebie słychać 00- bować s:zJczęśda na cLrugied pólkuH ris zapi()l!ll;Ilj,ruł zupclnioe o M-all",;tt nr.
wego?
i udalł sJę dJo .A1rg.entyny. Nie ma,.. 2, ;p.oros>tawńlOn.ej w MOIlitevideo.
,jąc cLostla,telC'Z1D.ydt fundtws:zów, by Leaz n.1le SIa!Illa t)l1~k,o raocLość bylba
Józef: Nic takiego. Ożeniłem się...
Adolf: No, to dobrze_ Wlnszu}ę_
br .
b
'ł:et·
ł
R dl 1f . P'
józef: Pomału, pomału." Nie masz mi z:a ac zje S'O ą SlW'O.lą tal ną 1 m '0- .prz,e,zlllaCZloIlia
aJnl o ·OWll. lerwczegO winszować. Nie ożeniłem się z dą Ż,OIIlę, MaJr'ję, z lcl.ó:rą żył SZiCZę-1 SZla j'ej[o mm, kt6ra od S1z.e!l"e~u
m1łoścL.. A panna, z którą się ożenIłem. śli!lwi,e.- POZlos~Wi9: ją w ~ea,polu. La·t mies,2lka,ła w MecL'o!a;oJe, Jonle była ładna_
NorlS, cZ'l'ow,ek c'rlenl,z:estol.et- W:,e'Clz;la·ła się od znl8..j'()l]l)'IC'h z Ne.aAdolf: Ach, to źle_
• ol, nie!wykt ", z:":lo!;y i o.hrotny. w p,olu o pobycie małż'oc:,ka w hoteJózef: tle, e, nie tak bardZOM' "l:e 11•• ro• tk':m cz:a5':e
.,
. >...n,e m:1e.J
•• l
. k Ill.eg-o po("OS t a l 'SW1e
'u P a,l,ace. P ewnet10 p1ę
t ł a ł a d,ny posag.
była ładna, al e za ro ma
M
'd
'
L I
,.. c
•
Adolf: Co mówJsz_ Zrobiłeś karj;!rę! .. sce w
onrtevt ,eo, u p'e wne~o
ralnku za wJa Solę ·ona w J,ego pokoTo dobrze'M
gaJterglo bamJ.doell'la. Pra,oow~ ł uC'Zlci- ł f,U i ZJl'loMba mu slt:r.a,~I2mą aWa.IlJtmę.
józef: No. me t~ dobrze... Bo posag wóle i stlalI się, !po pew,n-vm c:ZJaJSi.e W C'hwiiWi, gdy Nońs ch.ciał tmpotkornł!ała, zamiast w gotówce, w kamieni. ;p:r.awą ręlką SIWe,go p.ryntCyplaba.
~ć wzbUil"z,em1.e SIweIi bylł.esj ŻlOIliy gil'lUb

KAtDY TWÓJ KROK JEST POUCZONY,
KAżDE SPOjRZENI E ŚLAD WYCISKA.
I ŚWIAT NAD GLOWĄ TWĄ WZNIESIONY,
JAK LAMP A, W OCZY SwreCI ZBUSKA.

jut

___

Gł.0~P_O_T_~X~T~

Kacik humoru

PRZESTRZENIĄ

RótOWO-ZŁOTY

__

-

-

Zap· sUlc:e

na

członków

Czerwonego

Rrzyża

s~ę

!I

..

No ,córeczko moja, jeśli nie l stąpił mi na twarz ... Napr6tno.w:erzysz staremu AbrahamO'wi to Gulden zni.kł.
lepiej idź do domu. Po co masz
Im bardziej wydłużało mi się orozmawiać z o5zukańcem! A przy blicze, tern wesele,j patrzył na
tem już słońce ~acho~zt,. a Abra-' mnie stary cygan.
htlm nie może Ctę u SIebIe przen~
_ Nie kochanie mO'j~ nie I _
cować. I tak ma dość g~b do Je- rzekł wr~szcie. - Jeśli chcesz zodzerua ... Idź, idź, kochame.
baczyć złodzieja, nie chodź zŁem
_ A iak hc:;izi.e ze złoclz.elem? do cyganów. Cyganie, kwiateczku
P-rz'eciteż obiecałeś mi pokazać m6j, uczciwi ludzie. Takich, jak
prawd2:iwego złodzieja!
cytła.,nie, nie znajdziesz. Cyganie
l>
J.
b'
-Złodzi~ja 7 TO' już chyba in- tak uczciwi ja:.. święci w nite l~.
nV1ft
razem. Na drugi raz, ;,.k
b ..
~
_ AL-at._-~
..... 1.0
L_
tv1 ukr ... -J1,-~
1,...
'"
Ol" na~..,
dzie.sz ~rzeczna. pokatę ci złodzie mi guldena.
ja. Dziś nie usłużyłaś. na to.
Mialam wtedy łzy w oczach.
Trzeba. być grzeczną dziewczyn. uld
?
k
•
b .L-ć
•
h
g
- Ja? Ja '.1-<ukradłem et g .ena
ą, me o raU1 UCZClwyC cy aI Id' d d
nów. Nagadali ci głupstw, a ty HOI' ~o,.
lUL jt;.t k z ? t , ~mu.
wierzysz.
po ÓZ 1SI~ . o b .fec. ~ łmlęt"d e.1:>
_ o\braham:ie kochany AbraM ~ USA"O~ÓJ s'ę. os W1 zla.. a z. o z!e'.'. b d
':
. p d"'
Ja.
Jutro rue z!')omnt) mt przY7
mJe. nIe ę ę w·ęceJ. o "tUlę CI nieść \1uld"na srehrnego kt6re~~
~utdena ~teb, '1e1f' jeśli pol<aże~z b'
ł
'"
d
'1,
;
. .
d .
.. ł d : . P
o l.eca a w nat!ro ę za po· azan_a
praw zlweg~ z? z.e)a. raw- złodz:eia. Zabierz ze sobą przy
zlwego, rozumIesz..
.
sposobności parę siekier, pokażę
. Popatrzył na mrue 1 roz.eśnuał ci, jak da~vniei tańczyli ~ygan!~.
tnę·
. •
J~k żaby ,Jak tab y ~ańczylt. - ~.
- ~łodZl.eJa? Za gul'dena? .ZC?- mH~m: Na~czyła .~I? babk~ mo;a.
ba.cb.}~nak, czy g.o~asz, cZYldle PokazcfnC1· Chokl,este-ś k~~rz~zgu las swe 0 sre rne.go gu e- czna. >e~c;:vn .a, . ecz
azę Ck
na na drodze.
"
~ęd.Z1esz ~lać ~lę 1 pła ac - ta
Przeszukałam torebk5' kIes zen, CI SIę będZ1'e podobało ...
sxukałam tak dłu~ ~ p.jt w:rJL K.
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raz ostatni!

o
RZED
Kto jest wolny od stawiennictwa

Wzrost kosztów utrzymania
w Lodzi o 0,52

Dzisiejsza pogoda
Komunikat pa6stw'DWego instytu
tu meteoroI01!k"nego.

(h) Miejska komisja do
PogodnIe, W' nocy pnymrozkl, słabe
Karty powołania
badania zmian kosztów
wła.try W'scbodDio.
Rozmyś~ne wywoływanie choroby
utrzymania
skonstatowała, że w miesiącu mar(b) w związku ze zbliżającym się terminem poboru rocznika 1904,
DomDkrążcy
cu w porównaniu z mie- wyjaśniamy, że wszyscy poborowi winni się zjawić przed komisją na zasasiqcem lutym koszty u- dzie rozplakatowanych wezwal\. Niestawiający się będą pociągani do odpoWsprawie handlu wędrownego
trzymania ro3łziny robot- wiedzia'ności karnej.
Poborowi głuchoniemi, ociemniali i umysłowo chorzy, o ile przebywają
niczej wzrosły o 0,52.
w zakładach, nie są obowiązani do sławiennicłw3. Komisarjatowi rządu
(w) Joo..n.ym IZ post>U:1rutów, wysunależy jednak przedstawić świadectwa tych za2dadó"v. O ile ci ułomni ciętych pd"ze.z sfery gos:podamoz;e w
ziiP~m!Jgl
nie przebywają w zakładach, należy przedsta"vić świadectwo lekarza OO;haJtnkh c.zasach, było ()gnam.iaz~-

pod nadzorem

Dnraine
dia pracown kó\V

urzędowego.

nie dzi.a.brumści damoJm,ą.ż,ców któ

Poborowi cierpiąoy na padaczk~ (ellilepsję) winni przedstawić świa- r:
'
1-ft. ~. ~A'ft04-.LL
,decłwo lekarza urz~dow.ego, lub zaswiadczenia władO!: gminnych z podpisem .:zy~e P~Cł"'-"""' .. ~w, ~~cLaIImysłgwYCh
dwu wiarogodnych świadków.
ją ł"'-"AatMe tIOwuy, OOI)ClZęslCll.e? p<>.
Kaidy poborowy otrzymuje na komisji zaświadczenie, które nast~pnie dlOdz.erua. iZ8..gil"~,
ROZPOCZęCIB wyplaty
wład~e adminisłracyjne wymienią na karty powołania, lub książeczki, wyPo zbadaniu rf,ej~, minis.ter:
(40) Wczoraj w loka,}u państwo-; stawione prze~ P. K. U.
,.
••
•
SltWl() skarbu
ros'owdo 00 w
_
Nego urzędu pośrednictwa pracy I
PoborOWI, którz' ruzmyslnle wywołaJą u siebie chorobę w celu uchy-,
rwys
srz;y
odbyła się pod przewodni- Ilania. się od stuż.by wojskowej, podlegają wcieleniu, o ile są zdolni do jakiej- SJtk,iJCh w~ s6mr1ho~h ~óln.ilk.

<:lwem p. insnektora Wróblew-' koiwIekbądź słuzby.
skiego - konferencja w sprawie ~
wypłaty doraźnych zasiłków dla,
• • •
pracowników umysłowych,
ł
W konferencH wzięli ucz:ał
.
t'rled ... ~owici~.e wszystki'h zwią~·
k6w 1 stowarzyszeń pra ~ 'JWnt'I;,.JI
, .....
czycb, oraz: kiero·wniik P, U, p, P
p, Syska.
Problemy bezrobocia na

J

I
U '

Zebranym

przedstawiono

z pot.e.c.eniem ~ OOiISłego
MdzIoru nad tą bLe.gorją h.am.clliu,
s,zc2JegóIme w :7JaJlcre:s.ile wsz..ceen.ta.
podatku pr.z.emJ'lSfowegO.
Wlad7Je sbJ,bOlWle ota1zy1IDIaJly ró~ ~tl!ie po1'101lU1Il1iJe'~...
mi'
'wbadza.mi
~:_-::
z, ~~~.~
"
po...... y,poema, w ~ UKl&ócen:a roz..

,

•

26, .... zv 39" .... zy 26 prus 7

forum rządu •I se Jmu
(Specjalna służba parlamentarna "Głosu Polskiego")
z:aradzenia szer7ącej pusz.cza się - w konse.kwenc;:, m:ntster Sokal doraźn,

na

wstępie. in~truk~)

::ów ~aJm.e,glo

bam.diLu wę-

prow,adzenia,
Prob,lemy
pomoc rząwnoe.go,
wspomnianej akcJ~ w ŁodZI kt6r:! się klęsce bezrobocia stają przed że nikt zapomogi n:e pobiera du ograniczoną chwilwo do siedt.reść pod.ał m, !I:n....GI,os PoLski" rządem i parlamentem w całe; 0- dłużej, niż jest ona mu niezbędną miu tygodni. Uchwałę taPAą powzię
swego cz:asu,
kazałości, Nierozwikłane zagad- - to nie jest rzeczą' logiczną o- la już rada ministr6w i zasiłki będą
•
Po dłuższe! dyskusji p, Wr6- n;en!a przemysłu, pozostające w graniczanie jej w czas.ie.
wypła~ane, Jednak w praktyce ' KSiążeczki paszpiJrłOWB są
bIl wski przychylił się ~o w~~osku śCisłej łączności z qg61no-'P~ństwo l Tem iwłasnie przesłankami kie- różni się p~o!ekt rządo~y od ,odzbył
7.€bra,n~ch o !,o:.pOCZęCIU ak;:;:, wy- wym kryzysem ekonomlczn~ rowały się wnioski posłów stron- rzucone.go lUZ prz,ez seJm prclekKalkulacja ustaliła Icb cenę
plat lUZ w b'ezący czwar~ek. aby spow~dz1ły, ko,losa.lną redukc;ę nictw rohotniczych, Szczerkow- tu. posłow robotruczych dosć znana Z50 zlotycb
do-l?om6c bezrobotnym w okresie rc;botn:kó~ 1 to ,w tak znacznym skiego iWaszkiewicza, domMa' _ czme, •
•
. .
, .
,
sw .ątecznym,
z;,~r~sle. z~ arm'a, be~rob~tny;h ce się rozszerzenia zaduesu trb~~- I ,Po pu~rwsze ~aJlllasł przedłuze- • (w) Nldct~e p!!sma ~wslcie
Wypłaty r0700czną się wobec rosrue z dnta na dZIeń l wlelkl!ID y!eczenia w kierunku objęcia u- nla. o 13 tygodni - będ~ie p~zedJu p~ał~, że ~l1UrO ~nua oeih ""r}'!pO
te-go 9 b. m, o godzinie ~ w lokalu głosem wzrw,a pomocy od swych sławą małoletnich
robotnilrów, ŻCDle t~lko o 7. N~stępme Dle fest wloo.Z!Jał,o- sa.ę pr'.2le'cliwko podtwyż
stowarzyszenia handlowc6w pol. :ep~ezentantow parlamentarnych zatrudnionych w małych warszta- to naJ~zna robotnikom pom~. wy- lSZ01l!iJu op.łat paszport.owy'M pr.z;y
~kich (piotrkowĘ,ka 108) prz:yczem 1 ~la-dz rz~dowy?h, I oto to cal'ko- : łach (poniżej pięciu pracowni. p!ywal~('a z prawa o ubezplecze- 1wv>\a,zal8ob "'''''''r~.
~
"
, '
ł
,wite ułanie tysiącznych nes:z na k' )
. ...
mu społecznem, lecz łymczasoJ)
~.s'
przy przyznawaniu l wyp acamu
t
l
. t
l.k·t
ow, oraz - co nalWaZnJe)s:za ,.. •
k d
In.f,OtmlIaICjla ta ;elS't ci,eŚ<cis.ba' na
zaoomóg wezm udz:ał z l1ło~em ~~s w,ę, osu Jes, cal' OWI ą nIemo- objecie ustawą robotników za trud. we pOJ~le .~a." ar~usze
o Dana
.'
"
.
,
'
t'k', h z!lWOSClą w zWIązku społeczt1ynn . • . h
kł da h
' t
Grabsluego ,la SIę pos. Wasz. poSI1Mzeruu bllUlr8 bacłJaInilia cen, od...
d . d
d tą d '
o-ra czym
e e..,aci W'szys IC' 'k'
't
ń t
b ' "b
.. D1'}nyc w za a c
pans wo- k ' "
b
.1_!._ 2 b
' b ,organizacii pra,cowniczych,
Ja 1m ]~S pa s wa ~ octa ... y, 'Ze· wych. Drugim wnioskiem stron-I 'leWlCZ wy!"aza, •
ytoem 0JllIIIil
• m., OIDaW1!Janla
)"JJa
,
,
~ zglę,dow bezpu'czenstwa, -:- leże-\ nictw roobotnLcz ch b 10 żądanie· Po trzeCle, o ile ~pomoga do- 1S'Pl13.!Wta qpbwt palSZlpO(1boW)lleih i po
Następme uwzględntane będą II na Inne momenty, bardzie] altrul'
,Y
t Y
t
tychc.za.sowa wynOSIła na osobę
.1_,
d: k .. 1..!.
w
"
p. 'lstyczne. uwagi. JUŻ
" me zwr6clmy,
,znowe lzowanla us awy w
ym dz'
• przeClę
. • tme
' 2 ł 70
IJ'L'UIro
ypa dl<"1 nieprze d s t aWlerua
w
k'
k
bł'
ł t b
lennIe
z •
gr., o.ł przeprowaUlZlone1
03 __ '
,;ys. UiSIJ1
't.~
,.
U. P, P, wszystkich wymagnnych
W chwili, kiedy stahiIizac;a wa-' lbr~n u, y ~f~m wyp dł y, ~z- tyle za~om~i rzą.dowe sięgną led-' baUCllIlla cen wy:powlH:dzrua.1Q OPIIIlJJę,
dow~ów, o Be org.an1lZa,aja cbo luty sprowadziła za sobą podroże- ,~~ ~ n!d. zasi9 ~w ~!i.e uzyc z wie 1 zł. 50 gr., a wreszcie najwaź- że opłata za.sacLn~ )esot ZIa niska
~~reJ petent na·leży, wyda pi.. nie pieniądza wraz z pierwszymi
yg.
na ,yg~"
niejszem jest to, że dotąd prawo i te be,z;wZJględmńoe' 2la n.iJsIlca jest ostnlenne por~zenie,
sygnałami redukcji pracy i wzro- . Własm~ w, dntu dZlSlej,szym, to do wypłat miał każdy, kW pra~ę pł.a.Ła za paJS.Zlpor.ly bam.dloo\VIe (00
sfem liczb bezrobotnych _ ucbwa Jest 7 ,k~etnta kończy Się ustawą utracił, a obecnie tylko z każdej
ha.mtdan
lit sejm ustawę o zabezpieczeniu· przew:dz,:any, dot~h:zasowy o- rodziny jedeu jej członek.
do pa:sa:porlów.
~QPł.ruta •
ocl b ezro.boci a, Pamiętają chyba l' kre~ poblera~la zaslłkow,
Wszys,bkioe be motywy sk~dlaly 2? 2Jł:otyoh ~'L;ma jest w tlJS~aczytelnicy, cośmy w swoim c~sie
Według uz.ycz?nych na~ ~rzez si'ę na n.i-eza.d'owol,etnJi~ posłów me), Biwro ba·cLanJ.a oen W'Y'P0WJJev ustawie pisaJi, Uznawaliśmy jej posła. Was:k;ewlcza. o-bhczen w slrorun.dciw robotl1lii.ozydl z proplQlzy d:zia·łl() s,ję za pOdJll1-es:i.ooiem tyclt
ŁodZI Jest takich bezrobot- · ..
'd1lJaJK,
L WIOb etC ob a- I <l'p-l,at,
1.
,"
03
",
bezsp rzeczną war t os'ć'
Je d na k sameJ
h kM
d •. tr
d Cf1 ~ d'owe)' - Je
WYJl1aZ8.rJąJC JlelQlooC21esme zy.
L naciskiem
podkreślaJ.iśmy r6- nyc.,
•czy ~IS, acą praw~ o lenia odnn.~.entllOOo 'Wlrlitoslkrt.t pot'ZJe,z
b był utw
'
pOłączenIa
wnież braki jej. Pierwszym z: nich I pobIeranta zasiłkow - 17 tYSlęCY./ se.;.m _ Slplmw'; ~t pr~n.a,· ~.z~oe, a
:on~p-eowle~
związkdw
jest pominięcie wśr6d ubezpieczo.
WnIosek posł6w robotni-:-zych
InIormoUlją.cy n.as jedl!:l.ruk posbo- ()IIl! :yn,g.e ~a:"'P
w:J.........~~
,
.•
nych pracowników
biurowych, spotkał się na kOoIllisji ochrony pra wi~ obstają przy zasadzie pomocy d!la. pna:COWlW w ftllIDIYS.vv" y'UU,
(40) Przed kiillk:u d.IlJlollm4 zar.zą.d dru~ zaś - kapitalnego znacze- cy ze zdecydowanym sprzeciwem społecznej, a nie doraźnej rządo-'
zawodowegO' ZW1iątZJku pm-cowllli- Dla - jest oznaczenie prekluzyj-! stronnictw prawicy, "Piasta" i wej i po ferjach wielkanocnych
8
!ków handl.owych i OOurowyeih (Si~n nego terminu dla pobierania :l.apo- ;, Wyz:wolenia", Rząd był wnio-' nowo wniosek sw6j postawią. Wo- 81 ały
kjew.iJcu 22) 2;~odmie 2 uohWlał ą IlJóg na 26 ty,godni co r o.k u, Prze-' sl<om tytr!. również przeciwny wy- be.c feg.<> zaś, Źle WÓWCZJas Slk,ońc:zy
I Ił~'
• 'ł
' d p:s ten nie jest słuszny - jeieli się sunął natomiast koncepc;ę inną s·lę i tlZą'OOwy termin 7-mi'O-tyg.oW1a 'De·so ze"
11&,
ZWII'OC~ SIę !O bowiem uznało zasadę kontro.li Zamiast ustawowego przedłużenia cLnj.owy - więc 5lZIaIllls~ na re.g.o
Radzimy obejrzeć wystawę w loz.a.rzą.du zW1ą.ZlIru Zlaw'odlOwoe.go pn.- nad pobieraniem zapo-móg i przy- terminu pomocy zaproponował, pr.zet}śocie W1Z11OODJą,
Wład Best.
kalu tirmy ~zmechel I Rozner,
cownilków biurowyoh i h.run.ctl,owyoo
Piotrkows!(a 100 i 160 bez obowiązku kupna Ceny nader niskie.
m, LDd!7Ji (AJ. KOoŚd'llStZ1lci 21), z proBiałe towary po fa!Jrycznych cenach.
pozyc.ją p.ołąorenLa obu zWli.ąJzlków,
Eleg palta dam (';5,-75,-85,- 95,Zarzą.d zwią.ZJk.u (AJ, KOŚoe1US@d
Bostonowe garnitury 125,- 135,Spodnie kamgarnowe ~8,- 02, M, 21), opi~Tlaiatc si-ę na uchwaJre
Sprawa podwyżki płac - Sumy niewypłacone
Za urlop i z kasy
DZIecinne ubiony tanio.
782-1
ze,broania OZIłoruk6w, udzieló.,ł odmow
emerytalnej

laadna badan;e cen
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Tydz·, En'

zredukowanych pracowników gazowni
l

nej odJpowiedrl.
Wobec ukazania się w pismach
Wobelc lego zwią1Je.K: rz: uJ. Sie:n- ,notatek biurai nIormacji prasowej
Idew,jc:z..a (z:rzes.zi3Jjący okobo 1000 o rzekom~ zatargu ,mię~zy ue•
"
,dukow"anyml pracowrukamt gazDw
oso b) zwołuje W'lIelC pnaOOWttloilków ni a jej dyrekcją, oŁrzymuj-emy z od
umysłowy-ch w sprawie kOllf:loll:Qa- działu prasowego magistratu naejł ruohu zaW'()drow~o,
na który stępujące wyjaśni~nia:
wystosuj.e zap!rOS.renJi.e d.o prze.d'&ta
W roku 1923 zawarta została uzw:ą-'--- -- Al K. 'c' ,_L!
mowa między władzami a pracowW ';"'l'-',!'
..... e..I
~ ZlWU...
,
os lU$Z4W.
we dl ug kt'"
oreJ
nt'k aml'g aZOWD1,,
sławki pracownik6w gazowni ł6dz
ki-ej miały być o 10 pro-cent niżsole
niż stawki pracDwru'k6w gazowni
'J
warszaws k iej, regu l owan.e według
'łódzkie o~liczeń komisji statystyczn~j w
(,p) J,ak nas 1 ormuJą
Warszawi.e, W styczruiu 1924 rDku
zWlc,zkl zawodowe, w częstOChDW. wzrost drożyzny w Warszaw:e
sk1-ej fabryce
"Stnd()m" wy- wyni6sł o kilkanaście procent wi~bucht zatarg pom:ędzy zarządem I' cej, ~u w Łodzi, ",:o?ec ~zego garobotnikami z powodu zażądania zownla łódzka, mmeJsza l o przeb t 'k6
d
'k' ł
starzałych częścio-wo urządz.enj~ch
przez ro o nI , W PO', wyz 1 p ae. nie mogła sprostać zobowiązan1om
Zal'ząd fabryki żądamu tomu odSytuację tę zrozumieli p:acowmów)ł.
mcy gawwn4 i na wS'P.6łn.ej z dy-

Zalarg

W fabryna

••". Ira'nidomu

r~kcją konferencji Zlgodzili Mę, 4- względzie są najropełniej he zzateby zwyżki styczniowej w Łodzi sad'Ile, gdyż warunki umowy, przy

nie stosowa~, Wzam.ian za t? ~rząd gazown1 dał pd"zyrzeczeme, ze
w razie wykazanych przez kornisję statystyczną zniżek nie będą
one stosowan.e, dopóki ni.e wynil)
są w sumi-e 32 procent, Poni-ewar
w ciągu ostatnich kilkun.astu mle.... '-, k oszt 6 w utrzym.an!<I
'
Stęcy znlZJU
nie były wykazywan-e, spraWi:
zmian pobor6w prac·ownik6w ~·a
zown; nie była akt·talna, W kDńcu roku 1924 na z:asadzie porozumi-enia ze związkami pracownik6w
gazoW:1i, uzyskali oni 10 procent
podwyżki płac.
W związku z przeprowadroną
w pocz,ątkach r, ~. ~edukc:ą, ,na
zarządzl-e gazowm, Jak wymka
% powyższego, rue ciaży byna;mnie ;
obowiązek wypłaty jakichkolwiek
nledoDłaconych rzekomo- sum za
rolr 1924 i wszelkie żądania w tym

jętej przez obie strony i zatwi·erdzonej przez radę nadzorczą, nie
przewidywały bunajmniej podob-

nych obowiązków ~azown.i. w stosunku do pracowmków,
Mimo to jednak, uwzględniając
c:ężką sytuację zredukowanych
?racownik6w, rada nadzorcza postanowiła wypłacić im ekwiwalent
za niewyzyskany 2-tygodniowy :1r
lop, ChDĆ' według obo-wiązuiących
przepisów sumy te nie naletały

sięPr6cz
redukowanym"
tego każdy

z ruch otrzymał z kasy emerytalnej gazowni 7.d.
::ały czas przepracowany należne
3umy" ~tw~rzone ze skład,ek. pra-,
::owmkow 1 wpłat gazownI w w Y
50kośc{ 13 procent pob01'6w, Sumy emeryt.aln~ wy,n.iosły po kJlka-,'
:et złotych na kazdego ze zredukowanych p.r aoowników.
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ZGRABNY BUCIK"

..

Męski lub damski najnowszego fasonu z najlepszych
skór zagranicznych, kupić
motna tylko w firmie:

Słelzner i

Weber

Piotrkowska 141.
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poszl~tUle

pokOje

I

ma do oddama

umfib~owane

pokoie pojedyńcze,

2 pOl<ole z kuchnią,
5 puknje z kuchnią i t, d.

sklepy oraz lokale
przy uJ, Plotrko,vHieJ i \\' pobliżu.
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Widowiska,

już slą rDz,oczęlY
{p) \XI dniu dzisiejszym we wszy
~
okręgowej
stk ch szkołach ł6dzkich na mocy
koncerio~~Bi
Przyrost
dzieci
w
szkołach
pows.zechnych
Liczba
i
budowanie
szkół
ot rzymanego f>ozporządzenia z miwysfęp
Szkolnictwo średnie publiczne i prywatne - Uchwały rady
ni ste rstwa wyznań relig. i oŚw.
6rze
Hubermana
pis :-,,łen'
o
p u:;!. r ozp oczynają slę f~rje wi.el(p) W boikJaJtu kunoorium okręgu k'OWlalIlych, a ml'aJIJOw1cie z 32 p'TOC.
TrucLności, wynikl3ljące 1. oboon.e- szczeg~łowo 1'<> pier~szym Jege
ka nosne , które trwać będą do dn. SI2':Ik, ll1i ~ ł' dJ23k' ~.
uJ. Piotil"- W ll"Oku 1923 n.a 52 proc. w roiku !fo st8l!l.U gospodarcze.go wpływa;,ą występIe. Z~pełnl't . zmIana progra:> ec;o o
Je5~ przy
.
. .
. .
. . f K mu zmusza jednakL:e do pOllowne21 b. m.
k,owSlkiej 56, odb)'lłlO się ClŁW&r1t.e z 1924, po~alS ~~ pr-ooerut na.uczy- .rów~z na LID1lJtel]SZ1eiIlJt,e s.xę re - go zdania sprawy z wrażeń odniekoLei posj,edzemi~ ł6cllZ1kie1j duęglO- cieM ni.erwY'kwa.1J.;KlOwlCil:lych spa& W'e.noJl w prywaJtn,y~h sZlkoładt s:onych i tym razem. a odnieśli je
tU~ZOry \V
wed mdy SlZJkoLn.eJ, 5lkŁa.daj<\lcej się' .z 26 'llla 18 proc. Teal pomyś'my śxe.d.n.ilOh i 00 redl!.1Jt.cj-ę ~Las ZWlŁa- wszyscy sądząc .z głośnych ob iaIZ 32
pm:ooslawlicieilli władz pań- ;,slbam weozy za:wz:ięc:mć oa,le.ży $Izom llJa,;ruitm'y'C'h,. ~ który~ mł.o- wóv: }adowolenta. nawet po , Sost U_M\"
,
rt 00...........1. naIU- k'1.Lrsom clIoks1Jt.a.loa.i<\'C'}"D1,
Idz:i..e<ż OOt'I81Z ba.lt1dJ1J1I0J tt.UIll1!nI,e prze- nacIe. Franck.a.
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c~"Ci~1st'Wla 0l'1aZ W)'Ibiim)'lch r-e.pre- SlJc:negóły doty.cz<\'Ce sł.aJIllU budo C'.nOUJLl OlU elZlpllaunY'c Szat ~ gliwość , z jaką Huberman rozpo..
ł f Q fI zła
2Je:n,f,a;n,tów s,poł'ect2'Jeń.sttrwa z oaJł.ego wn1cłwl8.
szlkół poW&7Je!C~ych \Wi'zechn}"C,h, p'odtCZIa!S g,d y w g.~- c~ął "Sonatę", świadczyły o skuIprZlecLs.ta.w.ill w ()SiOIooyun referacie l na.Z\}a.ch pańslW1O,wy.oh ws,zy.s.t®Ie pieniu d~cha wra żliwego a~tysty.
DZls, we w~orek, odbędzie Sh~ 'WIO~W'ód!mwa łódlzkie~,
w ył~ład p. LoUIS Duff.orl, Jyrekto- Rada szkoLna na ft'ItI'V'V us;ta~ :. t._.t.
B l(mzV'U/\obbooki. _ kla.sy są pl'lrepe'W,ODJe.
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tSltalltOWlbarcy.c,h własność gmin. Do ,za1a się mad wy@,os.z·onym!l refera- fortepianie Zygfryd Schultze), powzbu dził zainteresowanie zarówno P.osi.ed:oon.ilt 'PtlZlerwocLniozytł kUlra- obe.cnetj cn,wj,Li wybu<!to\\nlliDlO 97
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ku 1914 c'nn-ytC!u tam, g·UJZd.e za.c 10= eglO 1 ąC moznosć wyKlonawcy u 'awmedni śv.iąteczn.e czynna będzi.e jak I dyr.
a' z~m:t.erz ~11.)'I, ~UI\..IL.Y <~ ,uwagt; .ZJe proros
. z ro.
iSJtotoo poh1'1Zleha; c) zami3lOtOWalUa l1 ' S\ W całej pełni bogactwa kOloryprvt'
O
kuł
z ()łStat.me~o pOSI'OOz.e,nsi.a budynskl sZlk,oLrue w wIęks:z.OOcJ.
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,
zwy e.
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k
ł'
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rady, t6ry ZlOSta Pl"lzyję,ty.
!
hII1 h
t lm' 'Lośoi tlJaU reg zmIan, śWiat OCIem I e spres).
. .,.
••
. ' NlliSlt
'e z.gocLn.te z
il1~kiem beoo)"Ch pOIt'111JeIb smoomi.otwla po- . W\SIze;o .)'!CI po ·rZle ej 11
- A "M.iły" Szymanowsk:ego, w któ
l urzędnICY I br~..l ę1PnJl 1 .iJk tłzń.~ .l'Wf.ńhnte_ ' WSllJe.ctllJIlJeIgo.
ł C~Dl ~ ~e~ ~rowacLz,e: rvc? podziwiaHś~y cuda orna.men
'.
.() cuu., Ih8.cze n wy
u 'U'5~
.
iD'la tIJIl,u!lu; d) ZJamlIMliOlWlan4t3. pe'WIIlIel t)'lk'I skrzypcowej
Fontame}I
St UlOWI
~o p. F. śliwińslki, wy,g.łosił t"efU'a.tl Te prxyozynty, '01'l8.Z wwrowa~- t Uośd DJaUlcz)'!cie[l dJta pebniema A "Kartka z albumu" Wagnera,
o org~ji kwra.t,Ott1?wn łócL7Jkk- l lIlte o~~owia;zJlro slZlkrOOIlieg.o pow~y , f.U1nIkc~ zastępców ohorydh naUICzy- lub ."Ko.ncert" Goldmarka - c.ót
go OP lieNJląc SIWle wywody na u.sta- skł1<mlC oał.e sipoł~oz,eńlSilwo dJo jałk- ' ] i ) t
'bok &emimJail"- poW'ledZleĆ o grze tego rodza1u,
(p) J~k wiadomo w myśl rozpo- to~ym pr.:z.e'Z mlm.isteł'StwtO W. R. i 1lJ8ifhrurcL7Je,j W')'!Łęźonseti aJk.clji w kde- ~e :.Je : ~~~
, 1 gdy w duszy kryt-ytka budzi się ~o
rządzerua prezydenta Rzeczypo..,
k
L
t... • .J,
21kM
.
h- Q6w o.'WUl ettm·
w tli8JUICiZ)"Cle artysty żal, że mu nic wytknąć Ole
s!,ol:tej po:skiej zostały zrównane O.P ... SitaJ\.UIO!.e or~!J'Z\a.'c)"tn-ym !\1- rutIJt\.<U 007JI..lU!UJOwy SI
powwe.c, ski~h, na krtór>e b)111:i,by ptr'Z)'1jmow~ m("żna.
.
płace .pracown}k?w mi.ejskich z i!I8lboc"óW okrw;ów SI'llK'O~n~.
kandy,eLad z tnJain.nrą g:mnl3JZJ}aln.ą.
Hn-berman w kaid~ . wykonypla CaIi11 • urzędrukow państ~.owych, Stan SlzOOc:;LntiIcbwl8. powsZletdha:l!ego , WLZ)"ta.bor p. Wł.adySllia.w Flte.dfo..: 2. R.adlI1~ Ha;atoW'sldeg.o w spr.a. w anym utwor~e. odna'dUle ?C'kre~ov:yzs....."! • r:,z1)orządzeru~ ~to-l2'JObnaJzJował na p'od!s·t.a,w~~ da.ny.ch flOM'OZ pa1Zled s.tawliJł obectty sbaLn W"Ie' a) uw.z-glęcLnJre.nn.a w pt1am.ie o- wne tony swe) Itrze: brzmIą one
sU JC SIę rownl·ez do wszystkIch na~~ł..
1',Je
dJZ," ł .
.
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. ł I • •
tatk z,llodnie że zaciera się rrze~
u r.zycieIi miejskich, których penSie stat}'1S'~J'lCl1JllJ""'" IlIaJCZJeUIlll wy 'Ja u ro~W!()~ sem:tIlt3It1}ow ~.c:t.e - gólirl0; tIOZ'budorwy pnze-dIeW'Sizys1- dział, ~który' w innym razie byłby
z o: taną zrównane z pensjami u- s.,*tOmMotwa ptOW'SlZielObJn,eg.o p. Wła , SklOh 1 pa"ep8J1'lłI1ld Da te4"eIl1.e na- ',kiem łmdoWlIlk,trwa SZ!koltnego j blInie do uniknienia jako naturalny
rzędników państwowych.
d'ytSlła,w MIDolw.J&ki. Re·ferenrt stwier-,. S,2le.g.<l okręgu sdroLnego.
!poWohan:ia dlO Ż'y1Clra w tlJaf,ibLtŻlsZ}'IIll obiaw dwóch ist~eń i dwóch my.
d:zil n1'e:moatcmy ubytek cyfr.owy Na&tępitllOO 'llr8.iOootruk wydlzmalu I OUlsie prrzyn~lI1'IIIlliej ;e&nerg.o glm- śh.
REdu ~ cia urzCdnłkó\II mł.ocLzLe<Ży uozęwoza,jąoe.j cLo SI'ZIk6ł s7JkoliDOOt,WI8. śoociJnńtf..go p. Ta.cLeu~ 1 n,a.Z!jum pańS't1\'flOWle,go w LodaJi.
Głęboka mytŚl, połąc.~ona z ogromJi
ptOWIS!ZJe>C'hn)"c'h z poWlOcLu dleiJ)iOp1llLa_1 C
cz 'ski, zr.e:f.ett1Ował na. pod3 Ra...t_......, d
Sk J tk· .g .'
nym poIote.m fantaZ'JI, ~t6~a un~aństwowYCh
h ZI8l~ yn
.
~~O..n"la a IS '!re O. w szone z dueł obrazy w dZI w na)•
0)1 w dkJl"leSlle w~y t. ,J. w La~c sLawve dan.yc!h s.f.a:t)'lSt~OlJIl)"dh, kit.6 spnalWie: a) wr~Zl8.JllJlla lielkJoji llI8. szlachetnieiszym ideale,
uczucie
(I?) Polska agencJa praso~a ~o- 1914 dlO 1918. Og·61na jedJnsad< lń\9ba j ł"e itu,SiŁ:l1oWla,l tabl6CtaJIl1U &ta.t~tycx- w!OLn,em powi.ebrw: b) 7JW.aJJc.mnJ.a S2.czere i tak czułe, że nieraz byś
nOSI z urz~d;.t skarbowego, z.e Wle- MJ100zńeży pobieraj.ą.ooj naukę m-I nemi i cL:.a.graanami 5bal!l ahecny aLk.ohold,zmtl wśr6d dzicvtwy &zkol- my je przeczuciem nazwali _ wiei
lu. u~zCZ'drukow ot.rz~ało wym6- roWlllO w sllloobacll p.ubU,clm)"oh jaIk s.zlk6ł ŚtreOnidt otgÓ~tcą_ ', '
ka wrażliwość na zewnętrzne pięk
WleOla na trzy mIeSIące od daty
ne1.
..~
dt
.
d' ł kt'
. .
i na wS'ZIelikie.g.o rocJi:z.aqu ~h cv.cb w pOil"óWłtlIaJIliu ~ ich sbamrem w
Na.dto ooh Li~ tmd.a S O nń.. • ..., W o warzaniU
zJe,
ora
1-~o kWletma r. b.
.
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iWlaI
•
• 1"- efekty zbyt jaskrawe
ostre lub
wdt0~ZIOI'II1.Y.c:~, wytk~ru')'e w porów- LaJtach wbi~.gł'ylch.
.prz;eć moralni~ aM,cię łódtz1ki'(!l~ Z1a- trywialne wyklucza ~ oto rysy in:
tl.alliVU Z rokllelJll ubJeigłyttn ZJIli8lClZlltY
W szoz,eg6lmoślCli referer:Dt ~ l il"z;ądu akr. T,N.s.W. w &p!NlWl.e Zl8.- dywidualne talentu Huberm'lna.
pr,zytt'OSt.
d2lił podnJ~si.end.e się limJby prywat ; pobieŻlEml'a SZJell"ren.m pr0etZ prasę,
F. R. Hal.
TBrmln składania poda"
JeśLi c:hodlJi .o LiOllbę Skół, to n'}"oh szkół ŚI"edn.itc:h, ,które UlZ)"S!ka- ! filmry i S>ensaICWtIJe w~clW18.
(p) Jak się dowiaau;emy z tu- tIJ8l;wńęk&y W7Jl'1OSrt W)'lka'ZlU;ą SIZloo- ły peł.ne pmwa gimllla.ZJj6wpańs:lwo ł l.gtorslJen.i.a. i?JeI.PSucia wśród mllO- Porank~
tejszych władz wojskowych z dn. ły jecLn.o-kIru.oW1e i &w.u.&lliaJSlOwe. wyclt, a mm1ler~ się Lic?;by dzieży Siz.kottbej.
20 kwietnia b. r. ministerstwo Tli6maozy się t() z)ed'OOj &taocnry szlkół pryw.aronyclt bez praw. Li.ez,.
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1>0nIe me ę dOla 12 b. m. o go\lICIbo- nre1 • ł"ęg.ow:.. ~~.iO ; : wy
dZlnle 12 i pół po połudOlU odbęobliczenia wysługi lat przy min. r~I:;f"'Zla.ąą 0. OWiLąlZl ~~~ ~.~~~~CI od ó
spraw wojsk Podania złożone po ~ n:aUCUloIll!ra, ~ z . , gI.e)
y ~":-S~7'_S1~
~ ,UJrI,
;r~tru UlZUip 1taJtątCymt
pr.etz;y- dzie się, pod d,rT?kcją Teodora R!
tym termirUe rozpatrywane nie bę/braklem ocLpoWl-edtnJdl bud')'!lllków twetl1118. kum.tlOI'lum {' it0dttllO g.tmna-ld:um rady w. ooobarcth pp. IdźOOow- dera por~nek sWląte.czn~ ~. O. F,
SlZk'dlnyoo, n.1'e1pozw.a.ta.jąc')'!Oh IIi8. kK> ~ pań..c:tŁW'OW1e (w Kadlis.7m), na ()o Sikile:go i Ha1k()WlSkDe~O ot1a:Z s.ekre- Jako solIsta wyS~ą'Pl planIsta p.
E
1l1aiSIaJoję sz!kół, OJ'laJZ na ~e góll!lą lkzbę 10 gimtllaZJjów p.a.ńsWr0ltatrtZY: pp. Koszy.k.a.. i Wasi,lletWlSJkde- Arkt~r tBalskam, kttory odd egra
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.&setk·
or ~e-s ry oncer E s- ur B eet 0ł
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C1"rnyun· Ilość sIZlk6ł 701Jll1o<<bso- z,rnJ1oomyttn w stoSlUIlku dJo pobrZJeib
P1'I7JeWlOCłln!lJOZąlCy p. dr. JI8.IIl Ja- lon.ję" Wagnera, oraz symfonję V
nlBIIJOUllę
W)'IOb W17J1'lOSła z 262 307 w okne-nielZlalIIbOŹJooj tJwcLnsości robotm:ioz,e.j. rosz ZłM1l-ytk.a.4<\'c posi~doonile., .pooZJię Czajkowskiego.
(p) W domu przy ulicy Lutomi.er .s.ie od 1923 do 1924 r.
A·b y tym pobr>ubom zad.ooć UIOZYlkował obecnym za. OMrną i bezitn.P~o~r~m nast~pnego poranku ~
skiej nr. 26 znalezi·ono w dnJu
BaJrdmo d.ot:tatłiI1im abjaswlean w DJi.ć, naJ,eźaboby na terenire okil"ęgtt' t.ea"€2SJowną W\S~ę dla cLobrl8. p?nle.d~lałek dnia 13 b. ';O. O godzIwczorajszym na klatce schodowej
. ! . , . . f k- .
1• ._'
',' __ t:le 12 t pół, pod dyrekCJą Teodora
· k o p ł'
~ ł6dzlkle.go
upan.s.t'WlOWIl'Ć
pt'Z)'IIlaqpr.xyr:~~J'\IC ~1UIJ!t; R,"dera
' •
nowonaro d 70ne dZlSC
Ct męs- s.ztkoLn.irctW1ie pow®zetCthn.em
.
• .
.
• ł:!.
__1..
I.·sZ 'OllruotWla,
1.... ___ I! __ , ___ ,
1 , poświęcony będzie w •p.J. ą l,Jej, które przesłano do żłobka.
p.r!~ w ostab"lll'Dl roiku SlZlkol-1mnttJeJ 12 g.im.n.eJlljÓWI, z t.eJ ~oy wł~ w Ce1Jl1l ~lCIIIlIla po- cznie twórczości operowei kom po
nym LicZ/by n&~,lti wyk'wał,ifi,. Loch' OOIliatjmndJej 4.
W'ZIiętyClh cLonrosly.c.h UJCthWt8.ł.
zytorów polsk,ich i obcych. W cha
rak terze solist6w 'W1"Stą'Pią p Safałszowan:e środków
bina Rozenblatowa, oraz p. Pryw
b\tl&kiTZ tOt . orkiestry,'

posiedzenia rady szlcoBnej

koncerty i zabawy
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svmloniczne

(ludowe) la O F
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tycia

W

Podrzuconl

I

1-

spojywczych
Wla~cfwy sąd

(p) Jak
nio wydał

się

dtOwiadu}emy ostatokręgowy w Łodzi

sąd
następujące zarządzenie:

1) Właściwość sądu pokoju dla
sprawo lichwę wojenną w ŁodZI
rozc!ą~a się na wszystkie sprawy
karne wszczynane przez państwowy urząd badania żywności i przed
miotów użytku w Łodzi do osącz(!n:a, których byłby właściwy!
}ede:' z sąd6w pokoju tego miasta.
2) Wymieniona właściwość sądu
poko;u dla spraw o lichwę wojen-II
ną dotyczy r6wnież tych spra w,
które przed dn:em wejśc:a w tv-

nin:ejsze~o roznorządzen'a :
' I
·
h ~ą,d'o~ pok. 01U,
"-'p ł'!;tQ ł Y d o In.nyc
!1. k<ore w ł. ym term1nte nie zost:lcie

ną ukończone.

a

~

~ądać wszędzie

•

ł

iPrzedewszystklem

pobory _ Burmistrz I ławnicy

RaJZ drowszyc h I'k"
I lerow I (b) W sobotę odbyło się pierw- 20 prooent dodatku reprezentacyj•
'd k
sz.e posiedzenie rady mioejskiej w oogo, cfta wiceburmistrza połowę
I WO e
I' Konstantynowie.
tych poborów ,.a dla ławników po
Prosimy
•

875,2

produkowanych wyłącznie na
prawdziwych

z.iołach i owocach
z fabrylu

Posiedzenie zagaił dotychczaso' wy burmisł..rz Gryzel w ooocn.ości
22 radnych, na ~61ną liczbę 24-ch
Dwaj radni N. P. R. ni.e przybyli
Jna osied2;enie.
I
p
Na przewodnkzące!!o wybrany
zosŁał najstarszy wiekiem rado},
I Szaja Icek Mafer, lat 58 z frakc!1
!fydowskiej, se'~retarzem n,ajmłodl. szy radny
J6zef KI!kauer (p. P. S.)
Przedewszystkiem ustanowiono
. upOl>ażenie dla burmist. za w W]Isokości pensji 8-ej kat-e~or~ urzęc!
ników oańsb':owvch z doliczeniem

WA
hr.ZDZISLA
Tarr'or Vlsk,"ego
I
w DzUlOWto.
Snli'cia:rotl :
Specjalność:
ŹYTNIÓWKA
rawd:a:iwa
i WIŚNIAK :A~J!.WIJ.A.

' .............

roz')or z<, d ~e '1:e n:r;!ei' ~e wcbo J
dzi w życie z dniem 1 maja 1925 r, l

,1
Z najblizszych okolic
1
WID R a d
··
K
t
·
a mleJs!lia wonstan "nowle

ś· ł

_

l

5

zł. za posied:renie.
Następnie w łajnem głosowaniu

wybrano wszystkimi głos.ami burm!strz;em Frandszka Gryzela (p.
P. S.), a na wiceburmistrza _ Stehra (N P P) któ
otr mał 21
gł 6 . . ., ry zy

os w ' .

Dziś

ea r POPU ~rny
b,

we wtorek dnia7
m, po
cenach z.niż~nych przed?statnie
przedstaWlerue
"Golgota
Fr.
Kmczlko'Wskiego.
Jutro, to iest we środę dnia 8
b m. ostatni raz "Golgota" Fr.
Krucllkowskiego.
Od czwartku .9 b. m. d<? soboty
11 b, ~, w~ącznte,. teatr meczynny;
ruedztelę' .dma 12. b; .~., czylI
w pler~szy dZ1e6, Wlel.:le) Nocy
wchodZI na scenę przemIła krotochwi.la Szy~ettiego "Stary piechur
i' syn jego huzar". _ ~dyserował
M Bielecki.

W.

Wyboru ławruków d.okonano
przez aklamację, ponieważ wysta- ~~~::!~~i!!!!!:!!!t1'!!!!!!!!!!!
wiona. była tylko ')edna lista. Wł:- _
....
Z_I . . . . .
brani zostali Franciszek Kowals i
i Władysła:w C~echowicz (P. P. S.)
oraz Leopold Geller (N. P. R.).

CZytaJ.cie

=

"Kur,eer Wl-eCZOrnyCl.
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Wymówienie w kasie chorych
cotnięto

Oddzi,ał

magistr~tu o~

prasowy
raz
r.e dak,cja i admindstracja
"Dziennika Zarządu m. Łodzi"
przeniesione zostały z dniem wczo
rajszym do gm.achu magistratu
przy Placu Wolności 14, na II pięk
32
tro, po 6j
Numer telef.onu oddZiału prasowego został zm1,e niony na 28.00.
•
Wydz~ał handlowy
Z dni,em 9 kwj,etnla r. b" t. j. w
cźwartek wydzialł handlowy ma~istratu zostaje prveniesiony z dotychczasowego lokalu przy ulicy
Pomorski,ej nr. 18 do ~mac·hu ma~Istratu przy Placu Wolności nr,
14, I piętro.

Pobory pracowników zostaną zr6wnane
z pensjami rządowemi
(bl Na przedostatniem posiooze- kluzji wyslały do k1erownidwa ka
niu zarządu kasy chorych omawia sy chorych dele~ac.ję, ktÓlra za-

Nr. 96

1925 t.

lill=N=A=W=A=D=Z=E=T=E=H=I=D=y:E.~1;;tTI

=----_. . -------.--------------.. . .

II .

"

Fałszywi

inkasenci kasy chorych~

kwitariusz inkasenta Kulisa. Do'
tych kwitariuszy powklejał luźne
no sprawę uprzeo.zenia pracowni- protestowała pr:lJedwko wymówi e
kwiiy i W różnych odstępach czaków kasy chorych że z dni.em 1 nioro
su dawał je Adamowi Staroniowi.
iipca pobory ich będą przystosO-I Okazało się, że zaszlo tu tylko
Staroń ze swej strony wydając
,
cln'k'
,I
W· .
pokwitowanIa z otrzymanych kwib
d
'wane o plO orow urzę I ow pan , ni,eporozumłenie.
ym6wlenIa cotarjusz6w podpisywał nazwil5ka
stwowycL. W związku z t,e m dy-; fnięto, a jedynie upr2!e.dzono ich,
wspomnianych inkasent6w z wy_
,rektor kasy chorych dr. Arct w y-: ze pobory z dniem 1 lipca zostajątkiem Kulisa, ,ponieważ podp1s
stosował do pra~·ownik6w listy zlną przyst,o sowane do poborów utego był autentyczny in blanco, a
wymówi,e niami.
rzędników
państwowych, na co
następnie inkasował j.e po mi,eście,
Zwią.zki pracowników w k.on- pracownicy się zgodzili.
pocz.em dawał Pławskiemu dwie
trzecie otrzymanej kwoty. sobie
zaś zatrzymywał jedną trzecią całej sumy.
płatniczych należne pieniądze.
Przeprowadzona w toku śledzW celu wykryda osoby owe~o twa ekspertyza buchalteryjna wyOrganizac~a
Cirofbi:ł urzeczywistniona
inkasenta. referent tegd wydzialu kazała, że wszystkie wpływy figuEfafy urzędnikdw
(p) Ponieważ związki robotnicze kakrołne żądanie CO do zapotrzeWladyslaw Mielcwski sprawdz;.ł rują ' w księgach kasy chorych odrzuciły proPozYCię/bowania robotników, magistrat po
Dnia 6 b. m. odbyło się specjal- pozycfe za.b ranych z wydziału list Pr6cz tego skonstat,o wano, że pod:mlll~i!;trliłtu m. ł.odzi co do uposa- stanowił do robót miejski\:h przyj- ne posiedzen..ie magistratu, na kt6- pł.atniczych i ustaliwszy firmy, kt6 pisy pr6cz Kulisa pochodziły z rę
sezonowych robotników miej mować robotników pozazwiązko- rem przyjęto statuty organizacyj- rych listy zabrano. a od których ki Pławskiego lub Staronia,
i nie dały odpowiedzi na kil- wych.
ne wydziałów magistratu oru plan należności z tych Ust nie wpłynęSprawa powyższ:.'\ była TI07.patry
ły zaczął obchodzić odnośne firmy wana w dniu wczorajszym w są
etatów urzędniczych.
W wielu z nich poinformowano p, :łzie okręgowym. Rozprawie przeMielewsk!ego, że należność pobrał wodniczył sędzia Witkowski w aŁódzkie organizacje kupieckie zapominają
inkasent kasy chorych, przyczem sysLencti sędziów Hercberga i Kookazano mu kwity, ale nie wypi- Z'lowskiego.
Godzil!Y handlu nie będą przedłużone
~
san,e ręką prawdziwych inkasenPoni, eważ oskarżeni do winy się
rb) Corocznde kupiectw'o wszy- city się do ministerstwa, jak to u- blsty wyborcze Już wyłożone I· tów,
Iprzyz~ali, przew6d sądowy ogranich
miast
Rzeczypospolitej czyniły inne organizacje kupieckie. "
.
W pralni Wójci'ka, do kt6rej mię . czył SIę do przesłuchania tylko 8
aca się do ministerstwa pracy Jest tlO niezwyikłe zaniedbanie ze
(b) J?nla 26 b. m. odbędą SIę. ~ dzy innymi udał się Mj,eJewski po- I świ, adków z 48 ,:owołailych.
zezwolenie na przedłużenie go- strony organizacji .kupieckich, któ- I Pa,bJ.aIlIcach. wybory do rady mlej- wiedziano mu, że inkas·e nt ruż był,
Ustalono przytem, ze ogólna suhin handlu w tygodniu prze·dświą re narażają w ten sposóh siebie s'k!.eJ " Komló:arzem ~yh():c~ym '?;o lecz po ocllbiór pieniędzy ma się je ma zdefraudowanych pieniędzy
cznym o dw'ie god Ztiny, W roku na sZlkody, a pubHczność na nie- I st.ał mlanow.any sęd'zla mleJsc~wy. Szcze powtórnie zgłosić, wobec cze wynosi 1700 złotych.
uczyniły to również . wY'.t!ody 1 trudności.
Llsty, wyborcze :wsta,ły. ~yłozo~e go Mielewski poprosi1 o zatrzymaPo ukończeniu przewodu sąd,o~
miasta z wyjątkiem ... , Wiadomość, jaka ukazała się w j tak, ze ~borcy mogą JllZ vmoslć nie owe~o inkasenta, co też w dniu ~ego głos zabrał prokurator Few m. Łodzi.
onegdajszem wydaniu "Głosu P,ol. ~ reklamaqe.
23 l:/p ca 1924 roku uczyniono.
hks Fe;t. który w swem przem6y handlu w Łodzi nie zo-l skiego" o przedłużeniu ~odzin w
Okazało się, że osobniki.em po- wien~u żądał jaknajs:lrOowszego
. zatem przedłużone, a to tyl- handlu pochodził.a z biura inforWiBC
P. R.
dającym się za inkasenta byl A- wymJar:u kary dla oshrżonych, a
(p) One~daj odbył się wiec Na- dam Staroń. Wskazał on swego to z tej przyczyny, że defra:.,daciE.
atego, że związki kupiecki,e macji prasowej.
to już zaznaczyliśmy nie zwr6·
rodowej partji robotniczej.
wspólnika. którym bvł urzędni,k w kasach chorych w Polsc·e mają
kasy chorych Teofil Pławski. - przysłowiową poprostu markę.
Na wiecu przemawiał wjc,e'Pre~ Pławskkgo
natychmi.ast zaareObrońcy oskarżonych mecenasi
zyd·ent m. Łodzi p. Woj·ewódzki, sztowano.
Filipowski i Duszyński starali się
kt6ry w przemówieniu swem wska
ł b"
d
k
.
W wyniku przeprowadzone.ło os a IC. wywo, y pr-o ur.atora.
Zebranie prelegentów
zywał na doniosłość prac magIstra
1>
Ak
l
17 O ł
tu miasta Łodzi.
dochodzenia i śledztwa wstępnecJę cyw; ~ą. w .sUlme . O_z.'
W ub,i.egłą sobotę w gmachu giro ~znając zebran,ych z celami
go ustalono, że Teofil Pławski, z~łas.zał w nInIejszej SpraWl€ w 1, azjum I?' Wiśniewskiego. przy ?l. ~lItetu. NastępnIe orof. .~U'kowsk1 , ~ od?owiedzi na m.owę,~, Wo~ mając jako urzędnik kasy chorych mJemu poszkodowanych adw. Neu
aru.t~WICZ~. 58 odbyło S1ę posJe- 1 p. Lorentz przedsta~h zebra- le'Wod~kleg~ .glos zab!e:-ah, p'0s e ł wydziału obrachunkowego dosłęp ma:k
,h :eme s,ekCJl propaga~dowo - ;>1- n~ bardzo wyczer~.!1ące p~O.,?- S.zc~erl{OWS~l .z ~ols.kleJ?arhl ~o- do szafy, w którE.j leżały listy płat
Po dłuższej naradzie sąd. SKa~zy.towe') obywatelsk.le,~Q .kO"11'.fe- ZYC:1e dotycząoe r,e ferat6w. rahe c!~llstycZ?:l 1 InIlI, krytykUjąc nkze, kwit.arjusze oraz luźne kwi- zał oskarżonych: Feliksa Pławobch~du 900-1et!l>leJ rOCZnICV mają być wygłaszane podczas ob- d.zlałalnosc N. P,,~' na ~er~!nl,e ma- ty, wydarte z kwitarjusr.ów za- skiego na 1 i p6ł roku więzienia;
kor0',lac:Jl Bolesł, awa Chrobre~,o w chod.u w· mi~jscac:h nub1ic7ry:h o- glstratu m. ŁO~71 1 Pa~JanIc., .. , brał pewną ilołć niezarejes:rowa- A.dama Staronia na 1 rok więzie
todzl.,
, raz InstytUCjach ~ sz1; ola ch. •
,Pr7}e,d~taw:clelka c~rzesC1Jan- nych, a już gotowych Ust płatni. Ola. Obu łączni,e na zapłacenie
O godz. 9 Wl,e czorem pr~eW'odnlPo referatach wYWIązała SIę bar sklch zWlązkow rohotruczych. p. czych, dwa zubVte kwitarjm 7e in- zdefraudowanych 1700 zł. 1 na poczący s~kcji inspektor, ~zkolny p,' d1JO, ożywiona dyskusja, w sprawie Piechotkówna, z~bierala w końcu kasentów Kieszkowskie~o i Korzu niesienie koszt6w sądowych w WY'
owronskl w . obectlJOsCl prZJeszło pro}ektowanych odczytowo
głos. dowodząc, ze Narodowa par- chowskiego i częściowo zużyty sokości 80 zł. na każde~.
O osób otworzył posi.edzenie, za
\
t ja robotnicza krzywdzi robotników swymi wpływ.ami na magiZarząd Tow. Akc.
strat ł6dzki.

nr...

Pozazwiązkowi

robotniCY w magistraCie

(p) Dnia 23 lipca 1924 r. do wyobrachunkowe&io inkasenŁów kasy chorych w Łodzi. zgłosił
się Symcha Tochterman, pracownik Hrmy Sz. Borenstejn, mi.eszczą
cej s'ię przy ulicy Gł6wn,ej n~. 45
i przedstawił trzy kartki wymeldowania z listy płatniczej zwolnionych przez firmę robotników.
Ponieważ kartki te nie były pod
pisane przez inkasentów kasy ChD
rych, prZieprowadzono w wydziale
dochodzenie i ustalono, że }akiś 0sobni/k, podając się za inkasenta
kasy chorych, inkasuj,e według list
.działu

marfsfralu

I

I

iesłychane

zaniedbanie

- •
PabJanlce
prze d wyb "raml-

I

l

I

n.

I

Bolesława

Koronacja

Chobrego

ko:

począ.tek"

"Na

Walizka z

pięciu

okradziony

sztukami zefiru

(p) W dniu wczorajszym do mie- I by go obudzić.
'zkarua znanego przemysłowca' Tymczasem taiemnkzy kupi2c
y Weintrauba, zamieszkałe- począł bacznie rozglądać się ilO
przy ulicy Piotrkowskiej nr. 20 składzie, a w pewnej nawet chwili
mającego skład w tymże samym uchylił drzwi sypialki p. Weintrau
,.0 godz. 9 rano przybył ja- ba. życząc mu dobrego dnia i proosobnik, który przedstawi W-I sząc by się pośpieszył.
się jako bo~aty kupiec z GaliPo pięciu mi!l>utach nieznaj'omy
prosił o pokazanie mu różnego uchylił powtórnie drzwi sypialki
'odzaju towarów.
, ! oodając, że za 10 minut wra:ca. alPonieważ ~odzina była wczesna bowiem umówił się z kimś. kt6ry
p. Weintraub spał jeszcze, służą- cuka na niego na dole.
je~o Wigielska oświa,dczYła I Nieznajomy
kupiec
wyszedł.
)rzybyłemu, by się cokolwi,e k za- lecz z nim ra~em wyszła również
i wprowadziwszy ~o do walizka z pięcioma sztukami zefidUł graniczącego z sypialką u- ru, który pomysłowy ~.alileusz zasię do swego chIebodawcy, brał z s·obą.

na

SWIĄTECINY

Bon N~___
1

7kwietnia 1925 r..

uprawniający

udziału

ii

~"'_Il!łe,

Bon N~ 1

w losowaniu trzech indyk6w,
trzech wielkicb bab; oraz pięciu razy po trzy kilo kiełbasy
do

najlepszego gatunku.

Nazwisko

Imię

__________________

Adres _____________________________________________

Trzy takie kolejne bony, kt6re b.;dą zamieszczone dziś,
jutro i pojutrze (7, 8 i 9-go bie~, miesiąca j wyciąć i w zamkniętej kopercie do godziny 7-ej wiecz. w piątek złotyć
w administracJi "Głosu Polskiego" (Piotrkowska 106),
Wygrane stanowią po jp.c1nym indyku (3 wygrane) po jednej
habie (3 wygrane), po 3 kilo kiełbasy (5 wygrilnych 1.

Ferm;ere de la Czenslochovienne
w Roubaix

kołetań lkiel

Dziś o godzinie 8.30 teatr miejsk' wysŁawia na rzecz samopomocv koleżeńskie; przy
gi;nnazjum
imienia ks. Ignacego Skorupki komedję
Grzymały - Sied,i eckiego
,Spadlkobierca" , Duża ilość pozostałych biletów po cenach zniż 0nych do nabycia w kasie teatru
rriej.skiego, już od godziny 4-tej po

niniejszem podaje do wiadomości, że dnia 15 kwietnia r. b••
o godz. 14 i pół w lokalu Towarzystwa w Roubaix, ul. Lon('ues Haies 38, odbędzie się

południu.

Całkowity dochód przeznaczony
;est,.na wpisy &1a n,iezamożnych
uczni6w gimnaz;um imienia księ
dza 19nacego Skorupki.

Wódka i

PODARUNEK NASTOl

Sociełe

rze~z QO~ OCY

krew

roczne

a ie

akcjonarjuszy Towarzystwa.
Porządek

dzienny:

1) Zatwierdzenie bilansu za rok operacyiny 1924.
2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ...
3)

Podział

zysków.

2886-1

Dyrekcja koncertów: RlfrEd Sfrauch.

Bitwa pijanych
(b) Wczoraj zamieniła się ulica
Jana w pole krwawej bitwy, która toczyła się między zuoełnie pi~
janem towarzystwem. Bitwa ta ograniczyła się na szeregach wfljow
ni c zych pijak6w.
Oto po oM ilem u zakrapiamu" ,
towarzystwo składając,e się z Stanisła Kubiak a. Michała i Jana Morawińskich, Marji . G6rskj'ej, Antoni,e~o Wfębiaka, Józefa Teodorczyka i Leopolda Pieszkals'ki.ego,
wytoczyło się na ulicę.
W ódka uderzyła im do gł6w.
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SALA FILHAR.MONJI.
~I) kWietnia o godz. 8.00 wiecz,
20-ty KONCERT
Z c,,-lUu !.MistrzowslUch KonClertów...•
Wykonawca programu:

PONIEDZIAI:.EH. dnia 13

LEO SLEZAK
Artysta

wszechświatowej sławy.

Najslynniejszy tenor b0haterski Opery Wiedeńskiej.
Prot;!rarn: PONCHIELLI: Wielk8 arja z op .Gioconda-, M EYER,
BEER Wielka arja z op. "Afryl<anka". SCHUBERT: 4 p ieśni.
VERDI: Wielka arja z op, .Aida". PUCCINI: .Tosca-. GlOR
DANO: .Fedora".
Bilety iuż nabywać można w kasie Filharmonii codziennie od
godz. ]0 i pół do I i pół oraz ód godz. 5 i pół do 7 w. .8 '1 5·1
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Nieorawdą wreszeie jest, te eechovlenne" na 5 dni w ty~od.,:u,
s..~ij oświ.adlOZJa, ż,e w jego ooootach 1924 1"0Iku n ;le SlpITz,e,ctaw,ał n.:.c ku.p- przedtem hyła, czynna 3 dni, "War t"aństwowei radzie gospodalcze! na jednej skrzyni zapałek O"'odathurtowyoh kap~tał prywatny żad- com prywtahnym. obecnie 20 proc. ta" 6 dni VI ty6odn:u i fabryk:! do zaooin;owan;a i oo"iero 0(\ wv- "o.w,1 nych wynosiła w grudniu r,
m,go udzi,a'łu dotychc1Jas m,e brał, ŁOWla,m. Lecz tybko re !!·atówkę.
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powiedzeniu się te~o ciała za 1924 _ . 100 zł. i że trustowi miar
gdyż 'kust nie udzj,eil,aA: prywalbnym
IdIenłY'C'zn~e oświa,dozy.ł się tTUsł
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de d.robn-e.go hu:rbu kapWtał prywat l(Wenta prywatnego obejść się nie
n;a odnośne; u!'tawy, oraz do ro- jest, że cena jednej skrzyni zapa.
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Trusty Orzechowo-Zuien'Ski,; i 018 były następulace:
stwem szwedz,ko-amerY'kań~kiem 100 _ 115 zl., do czego doliczyć
zwyczaj zg6ry na 1-2 miesdą.oeoe - Krasno-Presnienskij _ uzale 7 r:iają
onTI\WJ<A.
kt6re zło·tvro ofertę na wvrłzier- trzeba 50 zł. tytułem podatku kon
za woeksJ~ poaru;rtw?~ org,anom k"nieczność sprzedaży kliienłom
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itlÓ W md· e-sięc2l!1J~e (pr:zy ogól'l11e'j pro- raływy nie um!ieją dotrzeć do nadIiwvch nie~poeJz;anek. r~ąd u- m<>enion.e-g'O i że pe.rl1'akt:8tC;e z nim
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kooperatYWy i organizacje pań. tępia. ,.Kapitał prywatny nie bęObawa, że trust po 20 latach od- slkiem sam,i fahr",hlnd zapałek
. TrtLSit u.w.aża. że hand~1 za po- stwowe nie umieią zbywać jego drie pracował w mn1erszości pod da skarbowi fabryki zapałek w Do pr:zeci,wne.~ ()tboru nal~fą ~6średnict'W~m kooperaf-ąw i orga- towarów, Dlat~o uważa udział dą~ą kontrola i wskazówkami". stanie niezdatnym do produkcji, wn:i,e p1"lIedsbawiciele ~ra.n,icz..
nów paMtwowych nie daje żadne- kupc6w :-a 1toni:czny. Tylko kuWniog,1d stąd jasne. Bolszewicy byłaby słuszną, gdyby rząd nie nych f8Jbryk zaą>ałek i ~ cłe
go doświadczenia w zakresie popy- P'iec prywatny do-starczy towar coraz bardzie; zdaią sobie sprawę przewidział w umowie przedwstęp wyrobu z;a:oo.lelk. któT'ZV w obawie
tU j
kupiec ~rywatny natomiast spOżywcy.
ll" swego niedołęstwa i z braJku ne; takich klauzul, które w cało~ o swą egzysłlenc;ę w tarle wproo
w:c~uwa kODJunkturę na 2, -.3 "Mossukno" _ narazie robi mi wRrunk6w do realizowania swy.c;h I)ełni gwarantują, że stan fabryic wad,zen1a mon.o') olu, węs·z.ą wszę
JnleSlące naprz6d. Trust uwaza, ze nima!ne obroty na rynku prywat- t<:oretycznych koncepcji. wvmy~ p1'Zy oddawaniu przez dzierża-.,.- dzi.e k.orupcię i 1'Z'U1C8,:ą z 2Ia ulata
n~(' n?leźy zupełnie I.iczyć na orf!a- : n".m. Uzna:e jego konieczność i ~lciOych dla utrzymania ich u wła. c6w rządowi będzioe posiadał taką kalu'lln,ię bak na proo16w jak na un::a rJę tc~arzyst ml~s2'an!ch: ~o-I p!'zeciwdaw:a s'ę towt'rzystwor.J dzy. Rozumieją oni potrzebę w sprawT'ość, it zaspokoi wsze'~~:e rzędn1'k6w. DercV'd~,~"oeoe C!7.)'1D1T'1;1k.i
nl.;.c?nym Jest bezposrednl ZWlq- n:e2Z1ł!1Vm. Handlować
trzeba orecnych warunkach nietylko ka. wyma~ania rynku w'Zwnętr7.r.(!go : 2laioW'n!() w s'e'mie ;a'k i w rz~dlrl('
~ek z kupcem. " .
be7"ośrednio z kupcem.
pitału prywatnego, ale iniciatwy znnczne!!o eks?ortu. Klauzulami I poroały się na tu~owa!1V'ch J.i;&clh ,
. Trust ImwrowskiJ, WN1aI1:l8. za k,oWre s z<.ie syndykat tekstylny prywatnej, muszą tylko zrozurrueć takiemi są, ?:mńędz? in.nemi, stwo to też seojm tloZl~ee .awe
I!1,Toe'Cz.n,e przyc,ią.gnięccrle kap'ta~u ldo~hodzi d~ tych s~y.ch, wnio. f~sz.cze, że do ilSt~ieni~ tych cz~ rze.~ funduszu, N~-acyj~eg(), talk,)ak. t~ ~ęd.M W'}'IDl&~ł ~
p~a~n€g~, gdyz tyliko od. k~~lskO'W. Uwaza za dowJedzlone , że rukow potrzebne Jest leszcze znle- ktorym ~UJe ministet" ~kar. N'S. ua,]'U, lit ~'e inileres teJ, ,łub oMooyc mlO:re pof,n:wbone m:u SI1'O d lkl ikooperatywy handlować me umie sioe.nie terom.
St. St. l bu i p:t.JIJD 1~o ~ cło.,.. ~ ~ ..__ ~
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m. Łodzi niniej'Szym podaje do M. Gudres, Franciszkańska 36 sza ska 49, 2 szafy, lustro. A. Rajn/, ..
w:aaomości, że w dniu 8 kwietnia fa. Ch. FreundHch, Krótlka 3 (Bał.) f1a;sz. Piotrko~s:ka 38 szafa, Dla; l/l. '
1925 r. między godziną 9-tą rano, maszyna do szycia. Sz. Nirenberg, szyna do szycIa. P. Berkenwald,
"Je4ij.'
Cen". fabryczne. ~ Na rat"..
a 4-tą po południu odbędą się li- Krótka 16 (Eał.), szafa i kredens. P:otrkow~k.a 33, 3 szafy do rzeczy ,
I~ ;jr~f .~.~,I:
cytacje przymusowe rucho.ffir>ści I. Krajcer, KrzyżQwa 2. garderoba. 250 mtr. surówki, zegar ~cienny,
~~"""~
WYfWORN'IA tt7STER i SZLIFIERNIA SZKŁA
niżej podanych os6b za ruewpła- J. Wojski, Piotrkowska 3, 50 bu- 6 krzeseł. J. Nelken, Gdanska 68,
ld .. ' ,
cone podatKi:
tele.k H~ieru, 50 but. wina. 200 pu- ')'anino, J . Roszgold, Piotrkowska
•
Krako~ki M., Konstantynow- dc'iw sardynek i 10 klg. hefbaty. E. 3R szafa sklepowa, bufet, 12 stoHka 29, szafa. N. Cukiermall Kon- Gutsztadt, Narutowicza 56, kre- ków, 30 krzeseł , 2 lustra, I Tytow
~
stanty.nows,k a 30 kredens. J. Krv- dens. tremo biurko, bi:blioteczka ski, Piotrk,owska 43, 70 mtr. tow .
a::===-____
gier, Konstant)'!'owska 24, 3 ko- stolik oikrą.gły, sl,afa, 4 dywany, meblowo 40 szt. tow. b!ałego. N.
', eble WYprzedaję
szuJe zefirowe . M. Blan!nap, uH-' 1 st61 i 6 krzeseł, 2 otomany i obrus Gcldfarb , Cegielniana 43. szafa , to
D"Zllstale na sl< la
dzie. stolowy. dę
ca 1<' onstantynow'Ska 20, 22 la- J Jaworska, Narutowicza 32, pia- aleta, zegar, leżanka, szaWAa, ma!Jowy, ~abinet skóski. BożykowSlki, Kon-stantynow. nino. Sztajn Len,is, vel lcek L., Na- szyna do szyc;ia. M. Odeski, Pań
rą llr}ty, salOnik,
ska 20 lampa wi$ząca. H . W Bre- rulowicza 44. 2 szafy, toaleta. 0- ska 29, 1 maszyna do pisania, 2
SI p:alnia, kuchnia
sler. Konstantvnowska 28, wiszą- tomana, 2 szatki nocne, aomoda i b!Urka. Chil Ikka. PiotrkowSJka 43,
a!t lerowenn NarutOMicza 5 , DZielna)
ca lampa. H. Top., Konstantynow- ohraz. D. Merze!. Nowomiejsb 5, kredens, 6 krzeseł, stół. leżanka.
E80 - 12 k
sks 28, tremo. I. Milewski . Kon- otomana. tremo, kredens i 2 s!afy. S. Englender, Pańska 29, pianino
stantynowska 28, 1 para obuwia.T. Tajtelbaum, Narutowicza 32 sz.afa z lustrem, stoHk, 4 krzesła.
lia wyplatę! Uabardina, bosto·
męskiego. Sz. Felman, Konstant y- k!E'dens. pomocnik, biurko i sza- I. Kras ikow, Ceg: elniana 41 , kreny popeliny, kamnowska 28. tremo. Abram Rozen- fa biała . J. Cieplucha, Piot,..kowska deus, pomocnik. M. Szatan, Cegiel
garny. s z e w io ty
man, Konstantynowska 25, 2 bu- 17. biurko, 7 stołów. stół ~"..lchen- n lana 43 2 szt. wateliny, pół s:rl
piękne.
wełmane
telki l1kieru. Rozental, Konstant y- ny szafa do rzeczy. ł6tko . Sz . wateliny. O. Milgrom. Ce~ielnjana
l,raty, ryps. N I e
'Jdkladajcle na onowska 19, 5 krzeseł pokoi. A. Sza Szpicberg, Cegielniana 55, piani- 43. 4 szt. weluru. Ch. Rotlber~,
statnie dni! Leon
jew,icz, Konstantynowska 31, ze- nC', kredens, pomocnik, zegar sto- Gclarlska 66, 1 szafa z lustrem i
l{ut>aszkm, Klhń
gar wiszący i 3 krzesła. E. Szlajn- jący, 9 krzeseł. J. Kon, Zachodnia toaleta, stół, 8 krzeseł, 2 fotele. A.
sklego 44. 53-lOk
fe'l<ł. Kcnstantynow'Ska 31. mała 64, :legar stojący, dywan duży i TaJatycki. Pictrkowska 31 , otomaszafka. Deresz Lukin, Kcnstanty- kredens. Ch. Str)'lkowski. Piotr- na, tremo, szafa. M. Sosncwski,
prze dam wózek
J sporloW
(dzienowska 6, kanapa. W. Śliwkowicz 'kc'Wska 26, 2 szafy sklepowe bu- Piotrkowska 109, gardercba, otocinny) w dobrym
Konstantynow~a 8. maszyna do fet stolik, lustro wiszace i 16 szt. mana, kredens, tremo. B. Gołd.
Do~~ęp dEe
staDle . Wólczań
szycia. Abram Gcldman, Składc- sukien, tremo. Sz. Kronenberg, sztaln, Piotrkowska 33, 2 szafy D.
sl,a Al 9, Wiadowa 19, szafa. E. Kenig, Narutowi- Wschodnia 4, sl,afa. D. A!.lerbach, S7ener, Piotrkcwska 33, 300 mtr.
mość u gospoda.
łła
tza.
M-Z> It
Cza 4. biurko I. Kiwak, Zawacz'ka Nowomiejska 4, szafa do
rzeczy. płótna. E. HornszŁa;n, Pioirkow16-a, zegar ścienny. D. KJain;ud M. B. Cwillin!!, Piotrkowska 10. ska 33, 2 szafy. D. Szencr PiotrA 1 maia 20 tremo. H. Bened. tremo. wieszak z lustrem, ze~ar i kowólka 33, 300 mir. p-łótna. E.
Łag1ewnicka 8 1 szafa z lustrem 5 krzeseł. A. Danciger, Pictrkcw- Hornszta;n, Pictrkcws. 35. 2 ~zafy
poleca duży wybór gramofon6w, pathefoIIUży sklep trontoM Piasecka, Alek"androwska 22 sko 18, 3 biurka. D. Raizman, [ Gr)"Tlholc, P;ctrkowska :i7. 2 sza
u \\ y Z awoma wy
nów
i
płyt
gramofonowych
najlepszych
bnapa. Sobiński, W6lczańska 228 Wschodnia 15 ,30 kawałk mydła. fy. I. Opoczyński, Pictrkowska 43.
stawami lun pól
firm zagranicznych po cenach
szafa. W. Stańczyk, Na?i6rkow- Sz Bursztyn, Piotrkowska 19, 1 lu kiedens, zegar sfo;ący. M. U1richs
skle[lu, nadający
konkurencyjnych firmy
Się na
wszelkie
&ki~o 81, ze.gar ścienny. L. Sro- sirc tremo, zegar ścienny. A. Rot- P!otrkowska 45. 2 duże lustra, kapueasięblorstwa
ka, Wschodnia 19, stół. P. Sucho- Ikopf. Piotrkowska 19, 2 szafy do sa automatyczna. bilard wraz z
lrzy ul. ł'iotrkow.
WGIsid, N. Cegielniana 10, lustro. rzeczy, zel1ar ścienny. M. Zyskind, przyborami. R. Grudziński, Naru-I
sloej do OO<lallla
FIrma "Wełna Polska", Gdańs~a P:ctrkowska 19, kredens, szafa H. tc,wi,cl,a 35. kredens. 3 dywany, tre
O t e r t y "Duży
sklep". 809-_-01
118, kasa ogniotrwała. M. Widaw- Kac, Francisz1kańska 7, garderoba. mo. stół, 10 krzeseł. K. Szulc, AJ
ul. Piotrkowska 80. Tel. Nr. 4-76.
\Ski. Aleksanclrowska 10, szafa. B A. Grynber.g, Północna 4. urządze- Kcściuszki 81 , urządzenie pokoiu
ds ąpię pokój z
Widziń-ski, Wschodnia 24, tremo. me sklepu.
Ch. Zanderwurm, gościnnegO' i jadalni. J. Tieie, CeNa składzie stale duty wybór płyt opero·
Omeblami. Wodna
D. Buka, Aleksandrowska 6, sza- Wschodnia 14. 2 szafy. kana'Ja, ~!elniana 120, szafa, szaEka, 2 foŁewych, symfonji i ostatnich szla~ierów
Ni W Ul. 51.
fa. B-cia Cederoaum, i Al akows·ki , pluszowa kołdt'a. D. Witeison, P6ł liki. biurkO', 4 stoły resŁuracyine.
shimmy, tanga, fox-trotłów i t. d.
8~2-5 m
PicŁrkowska 46, 200 mtr. towaru l' nocna 5, tcwar r6żny w s·Klepie. B.I M. BetŁe, kI. Kościuszki 69, piaPathefony od 75 zł.
876-1
wełn. Grossman i KopeJ. Wscho- Rl1kowfki. Pomors~a 6, szafa i kre I ni"Jo.
,.
____ pOkÓj umeblowany
dnia 70, kasa O1!niotrwała. Sp. a.k- dens. W. Un.~er. PII)tnkowska 79, N 9 kwietnia 1925 roku pomiędzy ~
.
, do wjna)ęcla·7cY'ina H. J. Wiślicki. Piotrkowska 12 krzeseł. biurko. ~tół. i wieszak a
9-tą a 4-tą po południu.
larzłd Towarzystwa Akcyjnego Manufaktury W8łniana;
Glówna 5O~~':"'1~
83. 70 mtr. tow. i 300 mtr. Łow'l- z lustrem. H . NatkleW!cz W ó l - .
•
ru M. A. Sze;nok Wschodnia óS clańElka 29, maszyna do szycia. E. Wa;:kert: Wyso~a 31, bmrko,
W ŁOdZJJ1'lOIJJJ1' S}lln lSIł;,/JJJi
kasa ł 2 biurka. W. Kon. Gcła6~ka kredens, biurko, otomJlns.. %Q~Jlr ? Jeno!'}.!!. 5 !n::ldQl l k~w~dł.o. Z:
.
..
. .
f U fi, Ci "UDU •
35 pianino. Tepler, BrUlkman j śdennv. Sz. M. Goldwaser, Cegiel Wagner, Rok'lclńs. ?3, b.lbl)otl?ka l zawl~damla, It w dnIU 9 maja r. ~. o godz: ~ po po- ~ l&ublono
portie!
S-ka Pomorska 20 kredens, obraz niana 46, kredens , szafa tremo. A biurko. P. Tomeckl, ZIelona 46, łudmu !ł lokalu ~ar~ądu przy ul. PIOtrkowskiej Nr. 78
z ookuP/enlaml
ole'jny 10 krzeseł' H Ajzenman Bencion. Gdańska 31, kre~ens. 2 szafa i lustro. L. Marciniak, szo- w ŁodZI, odbt:dz1e su:
na imię Wtndt KoN. Cegielniana 12: sza·fa. kred~n'j: szafy,. lustro. Hirsz Rafał, Gdańska ~~ Pa?~an~c'ka 1~,. sZ,afa biała. Wł.
~~:~i~a ~!\:~~!
zegar samowar i stM. C)"merman 68, bIUrko. szafa. otcmana. fotel Kclasmskl. RoJuclńsita 143. szafa.
odnieść Al. KoCegieiniana 50. 5 szt. tGW. wełn . i dl1 b:urka. M. Bercwicz, Cegielnia- T. Ka Ib . Wólczańska 117, ~ k ; z e - .
śCluszt<i 00. m. :ł.
kasa ogniotrwała. M. SzŁrauch, na 38,6 bel panieru do pakowania, sła. M. Dalecki sz~sa !,ab an:cka
aRcjonarJusz6w Towarz".stwa
b79-1-z
Narutowicza 44, kredens pokc,o- 6 bel papi~ru dO' pisania. W. Ro- 4R kredens. L. Wa1s, PllOl.rkowslka Z nast~pującym porządkiem dziennym:
wy. Ch. M. Pik Ce~ielniana 15 ze?blum. Piotrkowska 33. ka~a o- 271, szaf~ do, garderoby. b1l1rko R.
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego.
szafa ogniotrwała. J. Szta;,gerŁ i ~D!otrwała, otom "a. tremo, 2 sza ~akows:kl, PIotrkowska 307, . kre.2) Zatwierdzenie bilansu złotowego, ustalenie
Svnowi~, Karola 5. 3 biurka i pra·· f y do rzeczy. l. M. Gutman, Za- d('n~ sklepowy, bufet, 10 słohk6w.
wartości akcji i uchwalenie wynikających stąd d
i
~11. A. DekerŁ, Aleksandrowska ~3 chodnia 68 7e1ar sło!ący. kredens
Ceglin, ul. Ceg·lina .4, .otomana,
zmian statutu.
lf~:::i:
szafa tnno, kanaoa, warsztat sto- debowy. ~. Famer, Pańska 46, sza sLafa. kredens, tremo 1 btUr'ko. St.
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ' .
szko
h'rsJd i maszyna do szyda. J. Ai- fa 2 sfolilki, 1 ~t6ł i 4 krz ~ !'ła. M. Rnmanowski. Pi()otr,kow~ka. 25.1. 2
i 'bilansu za rok operacyjny 1924 i planu uz~;:~: ~u~u l e lenberg, Drewnow~ka 8, szafa z.tu B .. char:er, Piotrkowska 58, 2 sza- szafy sIkIeryowe. B. Saw'-ckl. PlOt~dZIałań na rok 1925.
Sł WoJewódzki
strem. l. Wolrauch, DrewnOWSKa h'. lustro-Łrem·o samowar, ze~ar k?wska 189, szafa. P. ~karzyńs~,
4) Wybór dyrektorów i kandydatów na miejsce PI~trkowska.l'l~ 74,
19. 2 szafy. Sz. Chęciński, Drew- śc e~ny: umywalka, masz~a do Plo.tr'kc~:<;k~ 2~5, szafa 1 tremo. .
ustępujących oraz członków komisji rewi- tel. 18-34.
75.1
Iftowska 21, 2 lU'Stra. Ch. Łaźniarz, srycla 1 3 szt. tow. ubranIowo A. OpI0czvns,k1. PlotrkClwska 261, 2
zyjnej.
Drewno~ka 21. 2 szafy. A. Jaku- Winter, . Zachodni3; 68, kredens. S7S!V. skle?owe. C. Ku:O'Wska. Al.
5) Wolne wnioski.
OC-wbcZ, Drewnowska 23. maszyna pomocnIk. szafa bIUrko: K. G. Ma KOSCIUS~l 93. ~an~pa t 2 fotele.
Akcjonarjusze pragnący przyjąć udział w ogól- ROWER.y
do szycia. F . Latek. Drewno~ka h,,&, Pa~~ka 33, lustro I kredens J. KwasnIewskt Plotrtkowska 155. nem zebraniu winni zgłosić swoje akcje w biurze zagr. orygin, .Sto:
23 kredens i szafa. J. Adler. Dre~!' Sz. KTa 'nman .Pańska ~3 forte- sz.afa 00 ~arderoby, otoma~a, szat Zarz,!du 7 dni przed terminem zebrania.
. ewera- męskI r.
ł1cwska 27, szafa i lustro. M. Malt- Olan. M. Rubtnson. Plotrkowslka f~ mt'la 1 b1lfet. B; Go tomsk,
W razie nledojś ja do skutku ogólnego zebranIa ~~~:~~~~~:~~~~'
nO'Wski, Drewnow·! 'ka 23. kredens 59 40 ~etr. Łow. wełn. J. Lech- P:otrkows~a 76, 2 bll~rdv wr~z z w powytszym terminie, powtórne zebranie akcjo- 1110 do Sprzedania.
i szafa. J. Adler, nrewT'(lw~ll{a 27, man, Plctrkowska 79. toaleta, ka- orzyboramt. K. Peter.'S.lt~e, 1Plotr- nariuszó\V odbędzie się w dniu 20 maja r. b. w tymże G10wna 33 m 5,
szafa i lustro. M. Malinowski, sa kl'ed" ...... otomana,.4 s;-afy, tre- kO'Wska 9~, kasa ognfotrwa a,
i lokalu i o te te gcdzinie z tym samym porządkiem ~~~. 0~d7.1~ s~~
Drewnowska 32, maszyna do 5Zy- mo, Sz. Wek~ler. CelJ'e'lntana 45.!ko.szt11 zeflrowvch. T. Obrębs. 1. 'dziennym i będzie prawomocne bez wzg1t:du na listę /Joty od 4.ej pop.
c:, i szafa. F. Łyżvński , Dwor5:ka kredens . .oto'lla~a . ~remo szafa. J P101rkows~a 115 2 . lust:a-tr a. ł reprezento\oJanych akcji.
987-1
570 - 0
13 szafa. S. Dre.k-sler ,Dwors·ka 26, Hersz.korn Ceg:e.ln·a ... a
szafa, M. Martyntk; u.l: ~ Sierpnia 56 u.
szafa. J. Pruszewsk-i, Dw?rska 27, ~asz:vna do sZyCJa. Sz. Kla 'd, Ce- stro, szafa, b'eItzDla~ka, zegar, wal
i\URSA maturyczna
stare grafy. Gerszon LeW_l, Fra.n _-_
gl~ln'lana 33, szafa, otomana, ze- ga maszyna do SZyCia. ____ •
i uZ!Jp&łn.ijąCB
•
At Upiększajcie
U Wa~ze pokoJe! Na W y P I a l ę!
SW J ą
Firanki, Pluszowe .,
11
Polecam w w j e l k i m
ollrusy, kapy, kol- w Kradowie
wyborze
dry watowe, ser uL Zielona 9
\\ety blale, ~! ube przygOtowui~ do matUl
AO"leJs~ie
liliowe. suk:eune, glmn. ,.. ,.eJkich typ6w
purpur. matera\:e lem ,narylnyc, , do ego
KAPY,
jak równie! skrzypce,
,em nów z po.zczegÓI.
ł{uDaSzktn,
Klllń
mandol nv. Q,iłary l t d
ych l\1al. Nauka mdy'
(chrześcjanin)
w
średnim
wieku
OBRUSY,
skle ~ o 44.
54· :Qlt wtdualna
po znacznie ztritonych
systemem koHO:"JU:nKRT.
z
powa1;nemi
referencjami.
Pisemres I ondency lnym
te ach.
KOŁDRY watowe
lur"o aamt>kie z
~ade~ ii chnra', tel
ne ofeny składać do Adm. "Głcsu
lustre .1', etaler., !'ma, swój lub za·
BIELIZNA damska
mofonowe do
Polskiego" sub. "Bezwzględnie kę, stolik, łotellKI.
11 1 c resn~'8nel oso
nade!ozły.
uczciwy".
·90-1 taoorelki bardzo
h l)
:zakomunilwj:
ladIle, sprzeaam taAlfred lessiu, HałJrot 22
f11lę. rok, mlesiac
(bIel kry.ącą)
nIo. PlOtrlw\\Iskn
'lr.. t1zenia. Orz)'.
Reperacja wszelkie~o
.N2
201,
m.
5,
tront
AMONIAK
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