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Ostra krytyka I Jeszcze ostrzejsza replika
WARSZAWA, 14 kwi<rtn!a. _
Podrote k~ ~a. LONDYN, 14 bńetnia. {Włas:la głosów,
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kierowama gabin~tem, przyczynił Ci, mówcy, którzy go atakowali, ZD8ICZIlą większością.
się do Uitracema
wielu miljonów
~_._---w

J.'UUCest~ 8111 ~ Z zasa

j

N
"
awrocony

~'}"CIh,

A,te llkłJW1ett S1IDromIflla wycielCl21ka w
wamloacih kra,;u dia.Te $pOro W't"aże6
. . ł!Clm.ia ęsbo llItIl'ySł
~
l ~p, ~
.J~->I._. tł.<!';, poroh
mI ~e'1()l'1Ill 0IaJ.I!t:INU snęÓ....JąC'Y'C' ,
Etn~mija.· kJol1ejowa?
PIroSZę
b dJ
kW1eSb)a
'.'.
. rur.
h hi
~ powa.zma
1 aKln~ .~c \~. ~~~~.
ó'
a:z·UIa lIloJa K1011(l rOW18.
:ma sw J
~ ~ ~ ~
c
",ł' : 5 •. ()l _,ł••~' , tę~

Slę

CZOI'aJ

~~j:~~:WeMm~b

s'erwm,CIj;i dla eb!liogn-ala

OŻU

ł Wba~~ WAGI'14 kwietnia
' I_I~' (~). kSZCZ~7i~ popierać dziw~achę soodW=~- noś~ ~yższego dhuc~ ł
p

s uż

lIIUornt.

"

osu

"Rasta" donosi, że ogłOSZO!no

7'

~e.

.
smercl

ł'

Zmarły patrjarcha Tichon pali Panu Bogu świeczkę i djabłu ogarek

oCjlUego ,
w
•
h dł' h T' h
ptsmac o ezwę paO'JlClrc y lC. ona podpisaną przez niego na dzleń
przed śmiercią f wręczoną metropolicie Piotrowi dla ogłoszenia, a• •
by ZfOC!U1D1anO stanoWISko ehrześcijan. lA>sy narodów są w ręku
Zu'ch:: Inn1(l :LIlJaJClZeij p.re='.~~U4},e S1ę e B
t",._ _.....
•
.1_, d ' •
ogaj
AVUJJ}Io'''DUSy w \U'lLeZIlDle
,g _~! .' 1~_' ._.J_.-!'I~.(,_~_
1110 .ra.I1tC1Z!1lUe 1IlII11,a iIlId!UJW~ISIIIll~'Ka iIlIp,.
,_.1
__ 1_
al
•. ___ ~
'\Vl
n... wtary są n1alopUSZCUlWe,
e
w
na d ysll<:W.llMC
"vlatt'1Sl2lalWla vc- ..1..!_.L.l_!_
b
_1_ł __ L"!
ba
-~... Io!' _.....ł_!...:...t_ W
~ Q }'Wat~ ~
"rook , .uw.<. J!~ pvoua.Lw."'1~
.a.rs,z;ruwa -

•

ą,

DU

Jest to p«'aw

wa nar

owa usuruęc1a upartyc

}Io'~"&LULÓW

Jak bolszewicy

fałszują

fakty

k~~~ Wszystkie winy leżą po stronie Polsld a oni jednak dążyli do pokoju

~, bęcłiąoydh

pnedknt.jowIego

•

i a s t o w z a o b l- e

sł)'&/Jy się np. taJką rozmówkę:
-

~I

-

Pil"OSfLę, otWlO~ butelkę?

Sodawa jest?

-

rozpacznI-e. SiDI., I
pro CIlS
ks Us
".
sasa

Dzł'"
ił
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Polacy ku czci wioskiego
,Żołnierza łłieznanegll"
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14 kwie~. (pat). Y1~
rmam przeclągnął dzi'S!a1
pochód młodzieży polskiej ~e
sztandarem i wielkim wieńcem z
b}ało - czerwonych ,kwiatów. nieswnym na gr6b "Nlem.anego ŻOł..
ni erza ", Pochód p;<>~ził prof,
Stach. Wraz % ;ttczru~ SJ7Jła gmpa. pr~fesor6'\V 1 obecm w Rzymie
dZlentll1ruze polscy. Prz.y skła&..
mu wie6ca obeC'lly był mini~ta
Zaleski. Pochód wywarł doskonał~ wrażenie, spotyk.atiąc się z obił":.
wami sympatji.
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14 kwietma. fAW)
rDanziger Rundschau" poświ
ostatni swój numer spułwie por
zamienia polsko-gdańsldego. Cho-\
ciaż jest to droga ciężka, pismo to
chce jednak sprawie te~ tak wa·
mej, służyć. Polska' i Gdańsk muszą bezwzględnie na sobie polegać;
"Danziger R1!lldschau" posłanawli
ZWalcZAĆ wszelki szowinizm, ~
dzący
dobrym interesom obu
państw .Nie chhe wchodzić obecnie w to. kto jest właściwie winien, it jest źle. Należy węć się
do pracy do porozumienia, i to porozumienia trwałego, opartego na
mocnych podstawach.
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W ten SlPQSób dlolbiem6atc dala lmrż i demonstracjach arabów palestyń- I sztandary.
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~. po- cy Jerozolimy w dniu otwarcia udJroxy. Co !ZJe ~ędu na 'WI2!Il1iOron:ą niwersyłetu. Wszystkie sklepy i
LONDYN, 14 kw:ieŁ,DJia. (Pat).
tte'We:t'!Ic!}ę l'e1bn!ią llJai ®~ b1'" lokale były zamknięte, a na dO-I Biuro Reutera donosi z Beyruth,
boby baa-d7Jo ~.
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BaIfom od1echał do :AlekSandrji bez wypadku. Jest jednak pewnem, że byłoby doszło do poważnych star.ć .gdyby Balrou: pozostał
był na IJlle}scu. W czasIe niepokojów w Damaszku raniono 12 policjant6-w. Jeden z manifestant6w
został zabity oraz pewien woźn1~a
poniósł śmierć
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WARSZA WA, 14 kwietnła. Sąsiedzi Z. S. S. R., - mówił p. przez zabójstwo Bagińskiego i
~d b dhJamJkrber ł""; 11:...'::
(Wł.- służ. rolorm. "Głosu Polsk."). Frunze, - mają t1 siebie trudno- Wleczorkiewicza, przez popiera. rrę n'Y
.. """} JilUJł~, ~ "Rosta" donosi, że komisarz do ści wewnętrzne, ale pod wpływem nie formacji petlurowskich w Ru.:'la s~ę cxLrtru2JU W oazy lpo ozęSa! 'W spraw wojskowych Frunze wygło- sił zewnętrznych
rozpoczynają a- munji, ale pomimo to sowiety są
UiSIZ'Y. FI()I~k.l!1X' brur<bJo bogaq 11 ary- sił w Rostowie mowę, w której wanturnlcze
kombinacje,
Rząd zawsze gotowe do zażed.,.n.ama zagi:ruaILmy. Natęreruioe I;e~ ~'W1ÓW między innemi oświadcza, że rząd wie, że opinja Z. S. S. R. jest bar- ' targ6w w drodze pokojow.ej, mając
wzma,ga si:ę SltCllp(rlliIOWlO i 'W' srbosmn. sowiecki zwrócił baczną uwagę na dzo rozdrażniona przez napady I za swój cel zasadniczy utrzymanie
k oc1JwTob
dlo odt.cG....~, dlzi ~konłerencję sztabów generalnych polskich oddziałów regularnych na pokoju na wspólnej granicy Z. S.
U.
. n')'ttll
eK"""''''''
oe- w Rydze, w które; wzięły udział. oddziały pograniczne sowieckie, S. R.
lące!J pIOC1~ od Lodz&.
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sza, został ubalony jak następu.
je: 20 b. mo o godz. 16 m. 30 przy.
~zd do ,!~zawy, godz. 20 ban.
kiel ; = a kis~raw2-r~r~c~.
..
Rzeczypospolitej, godz. 20 ban~~e~
u premjera p. Wł. Grabskiego, 22 ,_
raut ~ pałaca rady. ministrÓ~1
22 kwietnia godz. 13 mm. 30 ŚDia.
danie u posła czechosłowackiec!o
p. Fliedera, godz. 20 wiecz. przed.
stawienie "PI-zepióreczki" w ba.
trze nar~wym; 23 kwietnia g• .
11 rano wyjazd p. Benesza z War
szawy.
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Rad. Wasilewski skazany na 2 miesiące aresztu i· 300 zł. grzywny
za oszczerstwo

lest

porłam polskim .
GDAŃSK, 14 kwietnia.. fAW).
Znany pacyfista profesor Quidde
w ,.Danziger Rundschau" ~
śla fakt, że Polska i Gdańsk ~i~
mnie od siebie zależą i uwaza, 12
Polska w Gdańsku zrobić może
wszystko. Za przykład zaś podaje
w tym względzie Antwerpię, kt6rt
mimo, że znajduje się w
pa!
stwie i te Niemc;Y nie miały w ni~
iadnych 1IpI"awn1eD, była JednalW
portem, służącr-n całemu IiIlgłębh
i przemysłowi westfalskiemu. gy;
tllacja Polski w Gdańsku jest baro
dziej korzystna.. Gdańsk pod wzg14
dem historycznym, fonnalnym I
moralnym Jest pertem polskim. -

mnem

14 kwietnia. (Sp. rwę swoją .taral się on uczyniĆ nie Sąd apełaeyj1ly, po wysłuchania ~~YR:td:c:au~rn;., ~~;D~
aktem obJ"Ollly, a przeciwnie. ak- criałmego s}Gwa oskarion* udał ,,Porozumienie przed3WSZystkiem"
(A. W.l
Wczoraj, w szóstym dniu roz.pra- tom «IGl.ad.s:at. po.d adresem p. Led Ielę na narady, które trwały trzy stwier<!za, iż Gdańsk potrzebu~
Dr.etl4liki ameryka?slde podają wy sąGowej w procesłe Ledn.łckl clckiep. nowo
f te p. Lednicki (todzmy. Późnym wieczorem ogło- porozumienia z Polska z trzech naS'2c~~ół'Y ! kongre~e !w!a.towym ecatra W.newsłd pł"~ e-~~
w~m
Gdo.w. . KODO wyorek, na mooy ktÓł'edO re- slępującyełl ~łędów. Po pierwsUl
FoJ l Cl'". kŁory ma S:Uf odbyć li-go '--'_ oslraricm...c.... ~ • Ki- ..
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..."...,::tMI
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. . t,m
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. b".
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i KałUłdy. ,~kongra 3~ ~ę wesztę ~ pr3~ ~Ipdowy j jalicji, p. Wasi1ewsłłi zaś, jako pa- na msatł7iie amnestji, u:!egła daro- ądańskiem j~2D; terea celr.yiies
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Przeci w współdziałaniu z komunistami -

POLSKI - '1925.

I

,

francus ich

Przeciw udziałowi w rządzie Brian4a

PARYŻ, .... kwietnia. (Wlasna slużba telegraficzna "Głosu I Propozycja komunistyczna została bez dyskusji natychmiast
Polskiego"). Dziś o godzinie 2-ej minut 45 popołudniu nastą- f odrzucona.
•
. . . • .
piło otwarcie kongresu socjalistów francuskich. W obradach
Nas~ępnle Leon Blum wyglosll dłuzsze przem~wlenle,
brało udział 200 delegatów.
w kłórem zdawał spraw~ o polożeniu politycznem, wzywając
.
.
_
kongres de odrzucenia propozycji Brianda w sprawie udziału
PUi~~WSZą spr~wą porządku dZI-:nnego ~.ył.a propozycJ~ I socjalistów w rządzie. Propozycja Bluma została jednomyślnie
fl"ancusllu .ch komu~lstów, wedl~ ~tóreJ komunlscl proponowah przyj~ta, nie podniósł si~ ani jeden głos sprzeciwu.
uhvorZ8nte komunlstyczno-socJahstycznego bloku wyborczego
W kołach politycznych twierdzą że Briand zrzeknie sie
do wyborów gminnych, które si~ mają odbyć dnia S-go qwaja. ł misji utworzenia rządu.
'

ZE LENIE ZA OWE .WE F ANCjl
If.

Doinysły

i trudności ··Herriot nie weźmie udziału w rządzie

I

PARYŻ, 14 kwiet,nia. ('Własna IBriand .zdaje się. te stanowisko Le-I 2) Rząd Renaulda (dotychczaso
Są to Jednak kombinacje, bo np., zakulisową przyczynę obalenia
służba teleglfa.ficzna "Głosu Pol- ona Bluma zwycięźy i socjaliści od- wy minister sprawiedliwości) rów- "L'Oeuvre" donos~ że Herriot nie Hemota, przez senat jeSt jsk
sk;eg,o") -~odlzina ~ po południu;'!mówią udziału w rządzie. ~rianda. nież z Brian~em jako ministrem ,ma zupełnie zamiaru obejmować twierdzą obecnie znawcy kuI~arów
Za pol gt.1zmy ma SIę rozpocząc ~ W tym wypadku mozhwe są spraw zagranIcznych.
!jakicholwiek stanowisk w rządzie
lit kił'
ur t
nie
ł:ongres &OCjalistów francuskich, ~ trzy kombinacje:
I . 3) Gabinet Renaulcia z Bńandem l
"
. ' po
y. a ~a6ranlczna, a a ~wa
na którym będzie prawdopodobnie; 1) Gabinet PainIevego z Briao- jako ministrem sprawiedliwości i IZresz!ą. ta ostatnia •k~~mac~a wySUD1ęCle kandydytury Hlnden..
omawiany także stosun. socjalist}"- dem jako ministrem spraw zagrani- Bemotem jako ministrem spraw, brzmI nleprawp (' :loboBole JUz choc- Iburga.
stów do rządu. który ma ułwofZJIĆ cznych.
zagranicznych.
by z tego wzglf. "', że właścl:w4 po

Al L

#'

Briand zrze
PARYż, 14 kwiemia. (pat.) -Eriand oświadczył, że zrzeka się
misjl utworzenia gabinetu. Decyzję
swoją Bri.d motywuj2 odmową
socialistów współpracowania z je~o gabinetem oraz ~ poci

lY GBI ET

MA U
ł się łej

misji

jakimi socjaliści ost·atecznie zgoPARYż, 14 kwietma. (pat.) ___ :Prezydenł Doum~ue wezwał do
dziUby się udzielić
mu poparcia., Painleve, wezwany do prezydenta' siebie PaWoleve'go i powierzył mU
które to warunki uważa on za nie Doumergue'a, przybył do pałacu \ misję utworzenia gabinetu.
dające się pogodzić z jego pojm.o- Elizejskiego'o godz. 21.25.
waniem roli lXezes8 rady JbioiPARYż, 14 kwietm.a. (lPat.) --sb'ów.
PARYż, 14 kiwieIDia. ~t.l - Preą:deot ~ po'Ńr~

I'

Pęioleve'mu misję ·worzenia gabinetu. Painleve porozumie się ze
sw-ymi pn;yjac::i6łmi polityc.zn~
poczem
umieli jutro odpowiedzi

prezydentowi republiki.

rena i kulisy prz silenia \trancuskiego
iIooy-l

obchodziła WdeJlkanoc li:xby są pod tym W1ZIglęcfum ,rÓWIO!O- dJymiIsq",v dla wyrzysk.amtila tbeigo
JOOniytm z ptmkrtów ~ progm- sty!a1me ~y projelkJt mądo
poważ- u.p:raJWiIlWOlloe. W ipIOOJlcJt)'loe Z:aJLatt"'gi w &etnJttu w W/aILoe z ~ s'eilliaJbu, mu byffio 2Jwńęks.rernie tIlIaIksimrwm e- :wy.
nego kryzysu po1i.t~m.ego. W w:eJ ,bej dlZlioozWn!i,e b)'lly JiiamWidJoWJam.'e w gdyoŻ ~cie oaiłJe 2JalhamoWlaoJJO roz mis1i' baI1llk.'tloot.ów BamJkru. :łincmothSilcie
P~ed dJemlOllJS~ loerwilcową od
~i piątelk gabinet p. Edwarda He.:-- łeIn spo9Ób, Źle prelńIIlłi:ruatt'1Z S(POffiY stJr.zy,g:n:ięcie piil!I11)"9h sn:xraow fiil!1lMlJSOo go ,z 41 milL}all'ld6w dlo 45 DlIiiL;aadów, lrylba sdę jeiClmJak baJl'Idl71iielj n&lebet7X
r:ot'a po dziesięciu miesiącach rzą ownooał po t'IalZ dm~ z il21by dlO se- v.ny;ah i s!ba.ło soię grlOŹlIJJem dJLa ~- lale !IlJa~eTSI7Ją cmęścią 'łoetglo p1!El1CZ1tlJa dJemOOliSlbrlruaj!a pirl3.!wWOOWiCII
dów podał się do dymisji. W cza- OOIbu, a jetżetlti. iJzIba. obstaOWlaIba. p!['2Jy ofJ1118!ajW e!kIOOJJOmio7lILej Fłl".aaJlqjD.
1\P'1"O~alffil11o, 2JaJCtioeł1dle pa:1Z1eIZ prtarwtiJcę 'W lSenacie i nząd p. HettllQt'a, noilezl!lJ
~ie istnienJia III Republiki jest tC' ~ełj~, seIDaIt 2Jai1JW'ylClZl8jj pod
0h0di2'li pmledeż o caJł!y progll":anIl ~~ lrylł lJ?Il1Ojeikt portymJki tałtlwtiJaJją!C ~dJej~ s~\
dopiero dru~ wyp&dek dymisiL dJaIwd się., a. nruel1"18JZ i i12Jha cmymńlba. SMJaJCI;t fil11ia1llSlów flrattlJcUJS'kk!h., opl1'la ~onlSlobiiCłJaJcyjooi, SIUi peris dtalllJiny ze<Sloodł IZ poot~um«w.
rządu z powodu votum nieWności U~:ilelŚ usl~. Ten SIP,osób 'ON"f- oOlWlany W oi~JU 48 godlZJin pI'lZielz maJjaJtll{Jowej. Pl11oj,~lct rodał DIS. coeJlU
Narbttral1mńIe., nńJe moiJe być mow'y
senatu. Po ru pierws:r;y wypadek omJjowy IW iplIlaJwlie me jest UIbrTwla- nOWiegl{) milDisn Eirua:ms.ów s>e:naro- uWlO1ln~enie ~bu od W)'1Sl2'JUJk<iwa- o tern, ŻleIby W\baIdim wpadma w ręt&ki zaszedł na początku 1896 fOo. Looy,!pIrt7Je!bo jeżem senat będJlJiJe ob- nl de MOO2lie.~.
nIiJa. 0Ql'I8lZ lD.O'N1yclt 7lródIetł pokry1Oia oe ~, kttÓIreJ pod W1OCłI1Ją by_
ku. Podówcza.s gabinet radykalny SIłIatw1atł lPITl1Y' swoPem, DJi:e:ma ittmeij
.~ 12JOI00w1ąm.ń, ~ łegoo pot'IeI'11ydelDba., a o~ SIOOIap. Leoaa Bourg.eoia. poeiada;ąCY rady !Jak !'IO'lJWiąmoie il:Dby :L nowe
cycIh, ~oomą część k1aniClU5llcilegQ bon .AJ1ebaamIm Millalett'lw'a rwńe
większość w izbie, a nie posiada- 'W!Ybor,I.
,dł~~. Prqj!e/k.t ten się do WIbadzy l2la 'WS7leiliką cenę.
jąey cakgo oparcia w sena~, pO
~ "'Y'buIdh ~ byił
de M.onl7JiJe'g.o ~ł poż'y1CIz- Międrz;y demoIlcnaIajIą i ~cią !We'
został w mme;.zoścli w 8e1la,;:ie ~'Yl,
pl"1JeIbo IW kodba.'CIh
Ikę dobroW1oLną w ~
10 F~ oboctzy stiIę 1l.I8JC!ęłb1. walika,
puy głoaowaaiu nad kred}'ł&mi na ~ ~ 00 dlo6ć
proc. maJjąrtJknt. W lt'IaIZiJe gdrylby dJo.. ł ikrtórej 'W)'1Illik będJzile mliał diomJi,()SJbe
wojSko Da wyspie Madagaskar.
darwm. już ~ myś~ o Jro..
hm WIOla ZIaIWUIocłfIIa ~t pr1ZylZIDla ImaiCIzenńle ~ dIIa, FIf1aJ11l(:Ij i &lJa całeGabioet Po Herriot'a pos.7Jeod.ł te- ~ ~drnemJia 0W10jn'Y'
lje ~ pmrwo mmisll'llY ter; po- go ŚWfilaIbaI.
raz,. pn,w.dem Po Bourg.eod:a z ~ iii ~ ha. srysbeż-ylcrzJkli na ~0W'ą. ObliD~!
St. Gr.
przed 30 lat, pomimo, te w i7hi.e u- mu ~ AJle myś1 iIa.
iPO'Ż~ mialby by>ć 3 i pól -- 4!
-o-mt8f ~ ~ cat1'oeO
proc. Proceań byłby tIliUmJy.,
1lJiJż:
zy$lr.al ~ .-ufania więk.&zoŚo..i.
290 p-zeciw ~ Dymi. p. Het"- łewiicy. WIiłedJu tIlewłoOW1OÓW ~(pIl'zecięrttnry oboon.y WIe F~attlJCłji. B-rchciał rob"ć
riJot'. Jjea aIIbem ~ ~ łJooby m l7la Me~ etkspe[() 00 ustęq>sibw1o na t12lOOZ lewfiloy
glian pomDęcby nządeun a semst.em, rymeot., ~ że op. W1 dkme- f
ooqjalllisb)"ameoj, kltóra żąJdiaJba. opodla.t
a.l'e lbaBcri.e pcmiędzy obu daJbami paIr ~oe ~'a, a taJkrże 'W' .pa1t1lJa..
!lroW1anda ~łu betz odsebełk.
~ARYŻ, .14 kwietnia. . ~A: W.).
lameata ~
melD!diJe ptCXWO;eillJDJ)«Il z naiC~ ł
SooiiaJllil&ai mmlioomJlJi 7lboi;yć po_ Bnand przyJął prz~WłCleb ,praVIObtIm melJ&lOśc::u IW! SJeIlIaJdiJe lDJiIe st')'1CtZlllą lWli'~mą fiSLoc NaJbio.. I
IPl'1a1W1kę dJo p!1'lOIjteIkrou o ~cmf,islkJacie sy,. ktorym ,Powiedział: ."Głowną
l....J....
eszhą .~ onlk
..A.
"
1...,,) ..aJok._." ~,--t_
Ika"'-':"'""'ÓIW
Mma.łJ to 'h....A mOJą troską Jest sprawa finansowa
u1"IV ~ 1DII~1a~,\,
~')'IŻ MIL) ~t '1.11'" !;!lUY'IIILIIC\ ~ą mOZlę5lC1
}'WUCUl'.'
•
a
..,y .... i stosunek państwa do ~ku fran
msbro(j ~ Ibęj aIZIby ~ę- d-y/kJaillitznnu loofpuih1G\kań;same~.
P. t
weszbą tyillk10 nneszik.odlIa'Wla. dleIll.lJOIIli- cusklego. Należy w pierwszym
dem ll'17lądlJ
iW ~ 07JalSladh H~ nia;wn~ podIa.ł się do \
B. premjer Herriot
SJtmcja., po ikń.órej ~y ISIOIC\iaIlID- rzędzie uregulować środki obiego..
~ się
i jut np. IW' sprIaJW1ite
M
we. Zadanie to przypadnie rządo~ed<yttÓW' !Dla: ~ IW' rwytższy.db
~ który ?barczony będzie • prze.
.
..
1z
1z.
dewszystkiem temł sprawamI. TyłUCize~nWaJcih 'WIe. śroc1lę ~go tyc::
ańSBle
ko czynne oparcie na kańelu lewigoodmJila mąd mJiJaJł tam wU:ęIks:rość l2'J8.
cy umotliwiłoby mi rozwiązanie
led!W1iJe. dIwócll ~W' ~ 00 'WlięHAGA, 14 kwietnia.
(Własna sko - gdańskiego konfliktu poczto-Idów kwestjonowan~h punktów w mego zadania. Z wielu stron spotkSIZlOŚć w dlodJwtI1w kJwest~, służba telegrafiCZl1la "Głosu PoI- wego kilka pytań, 00 do ktÓryChicałOŚci lub częściowo;
kałem si~ z symp.atją. i .~parclem
opiElJt'!tą ja.kJaby lila błędlzie reclmby. skiego") _ Korespondent "Głosu trybUDJał haski ma wydać swoją ()o
2) w rarde jeżeli postawione po- I~ mUSl~łbym W1~ec, ze
W,ed),.,"
.<.~~,~--_._'---,_. P Iski
..L._ . ..!_..ł~':
••
"
D...łĄ_:" t
dł
komunika wyzey 1']
.....f. .... :..
•
były
stkie
partye
bez 'WYJątku
godzą SIę
J~,% og\J\lJIJllJJ:OOlweogJo UI1'I.IIl1'lIeID!lla. o
ego'• UUW_VUl,e
S1ę, ze spra- pmJę. r II.C111.L1G e, we ug
- - - - me
prze dmio- na
mój
projekt.
W zakresie
poliIkOlllsf;}'1wc,ji I1ząd ktamlclUlSJci ~ ocli- MI polsko • gdańska, która miała . tu biura prasowego senatu, brzmią: tem oslatecmego orzeczenia gen. tyki rządu, znajdującego się pod
powń,edtzUallI1Y przed lObu dJZJba.mi prur być dzisiaj przedmiotem rozpraw w
1) Czy istnieje jakieś mające o- Hacldnga, to ar:y połslm służba po- mojem kterownictwem, byłyby mię
l.amemrou, de ozymmdaci md'}'1kla'1ne trybunale haskim została odroczo- becrue moc obowiązującą orzecze- C7Jłowa w Gdańsku musi się ogram dzy inn~ reforma ~yb;orów d~
~uż daWlIllO bronńą 'bel:~Y1
id:
iJzha na. Jest rzeczą mor!li.wą, że trybu- nie generała Haokin1!1l, które regu- czać do takiego zalaotw. sprawy, senb!:aldynowe ~tywb~ kwestJl
obie11aJIlJa pl".zJetZ PClW\SIZJelCibnJe beJZ- nal zbierze się jutro, 15 b. b.
Iluje punkty sporne, d'Otyczące pol- kt6re m_ być 1I91mteczn. ~ am
pny
a
me.
poŚlr,ed'1lJiJe w}'1bory ma wń·~ISlZIe pa1&- GDAŃSK. 14 kwietnia. (pat.) -- slóej służby pocztowej w m. Gdań- nie wewnątrz gmachu poczty poIsk.
Ił
'Wla IIlli,ż S>eIIlIaIt. W ISJ?lOZleJgóliruości co Biuro prasowe seaatu komUJllikuje, ISku w spos6b ustatooy w para1!ra- na ptacu Hevełiusa, ery też polska
s~ę f}'lC,zy pll1atW slelIllafbu w Gz:iedlzi- że prezydent senatu Sahm wyje- 'He 18 obecne~o wysokiego koml- służba poc:ztowa uprawniona Jest
PARYż, 14 k\\iełDi.a. (pat). Senie uls,baJWlodlalWlSlbwla. fiiIl.a"nsoW1e~o, o chał w niedzielę do Hagi, ~dzie wlsarza ligi z dJnia 2 lutego 1925 ro- umieścić sk:rzynkł pocztowe poza nat dyskutować b~dzie na jutrzej- I
co wynilkł wbaŚJDie OJbe,aruy konfIiikt, dniu dzisiejszym f{)zpoczyna sięjku, albo w jaki inny sposób. czy tym gmachem, opróżniać je i przyj- szem posiedzeniu projekt ustawy
t,o od P{)C1Z~t'kIu ;ilSrbnie.nrua III Relpu- sesja międzynarodowego trybunału też orzeczenie ~akie nie istnieje. mować posyłki pocztowe; et:y ko- ratyfikującej konwencję, zawartą
Milki liS't!Jliał tubali Slpór. Je'dlnii uwoa.- sprawiedlhvośd.
Na
porządku W razie odpowiedzi twierdzącej, rzystanie z te; sJamy zastrzeżone przez ministra de Monzie z banŻiaJli, ż,e w ra;ZlLe roŻiJJJiocy ZJdl1lń po- dziennvm tej sesji znajduje się w Jczy orzeczenie to wyklucza ponow ~est tyłk.o ch polskich władz i .. Idem francuskim i upoważniającą
rni'ędlzy ,j~zbą a. se.~'atem osta :n1e Siło myś~ orzeczenia rady H~i nar.odó~ t1~ rozważenie prZf;Z wysoki~!!o ko rzędów,. gzy t~ż .ze ~y Irony- go do emitowania 4 mlljard. Iran..
\\.10 IJJJa Jizba, llIlll11 bVlH z;dJail)Jla.
że 't d.ma 13 marca r. ;b. w SllraWle pOI.nusarza albo pn~ radę li~l naro- ·r..eć DlQZe taku I'~
,kc)w..

Francja
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Choroba króla ra u~.ldego I urzędo
dementi
Rada regencyjna - ""ajpiękniejsza kobieta świata" - Konferencje kr61owoJ - "Babka EuropyUPobożne kłamstwo Tennis
dyplomacjaMatołkowaty minister "Odzyskamy wszystko
siąckrotnie-c - Podr6ie królowej ałżeflstwa dyplomatyczne - "Kocioł bałkaflski"-Kr61
mołe Jecha~ spokojnie._
(Wł.sna kore.pondeno;a .,uo.. PolsldeBo'')
Bukan:szt, l1lwrłetatia 1925 lr. ~ . . Amaj i N1emiee, l

nowej pani de Thebe

rzepowiednie drugiej p ni de Thebes na rok

1924 spełniły_ się _~ spos6b zadziwiają~y, co s la..
nIa róine dZienniki do uważnego studjowania
horoskopów jej na rok 1926 - Ciężkie położenie
finansowe 'we Francji skoflczy się zwycięstwem
franka - Anglja przejrzy niemców I zapała do
nich nienawiścią - Czyżby upadek faszyzmu we

Włoszech? a takie upadek Primo de Riwery
w Hiszpanji? - Swit nowej przyszłości w Rosji,
narazie jednak wzmożenie się barbarzyństwa _
Rewolucje ~a D~lekim Wschodzie i w Ameryce
południowej - W niemczech republika
w nlebezpieczeflstwie

OsblJłnib !pIr'8t98. dlOOliolldla. o ~ ro9WI"aZJeiŚÓ.e ;ptIrzJ~ 'W\'l~'"
k.i~~ CihJot,o.bi~ krolla 1'UIllIU6sIk~ st1ro do udzidu ~ji W rwGjoń6
krt:óry oi.enpci Da ~ ~
po strOlJliJe klOa.Li.cji.. M.Jtnłlelk 'ben dał

w....

dlatruości te 7JOSt.aty ~ zx:Lemoo ~ asidhić tak delot!IC*, :f:Ie. :w myśl
ItOWlane. 7ednaJk ~ d:odMlci.em., it}ego r&pO'l"b6w1 Wury FrdJIllCdlS1Jełk,
s.ta.n -ktróla, 3JCz1kohriek me d!aje po JOOei pcastba.ł klróLawęj Mu,ji pt'Z1e1Z
wOOu do obaJw, wymaga jedmaJr sp.oojałlnet,s.o dedtegtata. ~ ikr.zyct
dł'll!fszej kl1.lIrla:Qji mgr,anWoą. W tym ardatu Blrbbietly lWI"OsZ IZ ocJtpowIDedw'YUJ®dllmt kon.lSItyt'llIoja. rumuńSka nriJem pismem odlręomem.
~dJuJ;e ~
.
R~tartem.l-""; _1"........1..: łJ.:1bo. .. ~ pM'
......,~ 1P1UlW~.}'1NL / • ~
łIameań rady . reg~ k.tóra gdy RrtlttIWJI1ljla. rvr Si~ 19 6 r. 'WY
ma S1Pfa'W1OlW1aĆ ~'Y 'W' 07l8!Siie ~~I& rwojn.ę ~
oboooości ~ pańsbwa.
~ !Dla ~cy 11'I1.IIDlItlń.
Radę tę maJją" 'WIeIdlIe ~ W'~.e:nlk.iej o.1e było aoi. ~

Pisma zajmują S'ię ~o~6 ~użo odrod~ S'ię też tednoli'ty front we
przepowie<łntama drugIe.J pant de FrancJi, która za.trzyma swoje KY~h~bes - ~x- Thebes na r?k bitne miejsce pomiędzy narodami.

ble~ący., Czyruą to dI:te-go, ~)Qru~- W bli'Skiej pt"Zy'Szłości poniosą Iran

waz ,:dZ'1~ym trafem spe~ły ~~ ~~ .dui>e straty na giełdzie, p6!- Jak już donosiliśmy, został uniezdum!~aJ~co przepow:Lednie !'eJ meJ ,ednak położen~e finansowe winniony przez francusk1
sąd
n~ TQli. ubtegły, prze~ co oc~ wyja.śni slę skutkiem niespodzie- wojenny, Kapitan Sadoul było~e waga prze&)OWJedni Da rok me- 'Wanego POjawiema się owego no- skarżony o zdradę kraiu za przejzą~ W2JroSła.
•
•
,wego mocnego człowi~ka, o kt6- ście do holszewtKów ( 'odegranie
arto przy:pomrueć, co ~~- rym wyżej. Frank podn1esde się i tam wybitne; roli.
dząca francuska ~powtedZ'1ała zró~ .się % funtem angielskim, C>-o-na rok 1924. Prupowwd.zia!a więc crrwtśae słOSlU.nkowo. Umrzle we
~-'---_.::
. Ia:rołowa Ma,.'
.
•
.
na poo~tek ,roku ttbiegł~ wi~l- Francji wielki 'W6d~ a tak±e Jeden
~~, łII:aoorwiIć
~ ." ~ całej annjji
ką. akCJę poli~, ,która poetą- z najwybitnie;szych u~zonych, od- IłOWY
l?&, ~~ Q-ooa ~ i ~ ~ ~ ~. t.,a.. j
gme ~ ~bą ~tąp1eme głowy pań mac~1ącyclt s.lę lńelką .kromnood.eot ~ Breroi.atrm. W trój- dro kńh moIl:libOlrów m. Duoaiju..
~i
~~domo, prezydent clą. Na Francję znowu spadnle k1ęer tlei DIll~ ~ Jedaalloowot ...~ praca
era:
-';'W.u., zmusZOJ1T do te- ska powodz:i, pne% lrtÓM\ uckrpi
b d I 11 b
me ~
obaj <:I'Zle'kda króbwę /PO ~u
g~ prz~graruem 'WYb~ przez takte Paryt. Fran-cja odkryje nowy
przy ę Z!S
•
ę:tx::z lm&. lecz ~ ~.'
Pocł.cma.e
kIró1 Fettrl
WIę~S~Ć narodową Pom-care$). talent dramatyczny w rodzaju Vic- GDANSK, 14 kwietnia. (AW). _ m Y " . w.
.
~.
~
ry~amtętaJą
ws~ jeszcze du: tora Huga i Rostanda. Pewien fran Nowy prezydent Rady porlu, kt6ry kró.1JOwa. MIMIJa. WI1l~~. i'estt po- llla!Ill<ł 1ryIl ~ Z <pOwoou
ze pow~e w oko1i~ ~ary±a, kIto cuz dokona wynalazku olbrzymiej uległ Sikaleczeniu nog'i nie będ7Jie W'S7jC1cthnd..e. :ile, po S'IIlllU"C3. ~ Sihrest;y ~ ma.~ pry!WIaIt.n.e.go,
re r~~d pn;epoWledZl4ła. Prze: wa~ 'W lotnictwie, kt6ry to wym.- mógł PTZ")"być przed d.nlem 21 kIróla Keco!Ia, stu ~ daJierrby ~ 'W' jtędalrymz bruników 'I'lli!el
powH:l~Z'1ałah tatbę narodową 1 larek będzie początkiiml nowej ery kwietnia. Pon:eważ dołych-cuso- nie ~ ;ego 11 na:s.tępoa., lImói1 miecJk:iJdh, b-óJ;awa oświJad'Clzy'ła:
z~~ li w}.6c wy ~nJch t;rzedsta- ludzkości.
WY prezydent dł'użej o<:zekiwać nie Ferd)'llll8lllld, llooz ŻlO1lIa~,
,,DIlljo- ......:I _ _,1,n ...._ 'WSZ)'&-taoo t~ątClk..PO'tW1Cle
Iteratury 1 lstoł:rue zmarł
.
,
•
. może. wyjeżdża więc do Sxwa.jcarji •
..
.
...
,~},~7 •
•
J\1.aurioe Banes kt6rego ftftIfrzeb
Angl)a powr60 do sweJ polityk1 <id .
tk'
......A, t
p1~ma kJOIbi:erta św,ieJbai , wntt- ~r- ~ l ~ do Paa-yma do
. .t.'
Y"S
.metnelłft osamotn'
... Gr ob '" ZJe spo a Slę oZ pre .. y....en em o- _....1 __ '--.AJ......-.: W:~rA-li:
.1...
%m.len1 ł1ę W potężną manifestację'
IP"
l~rua .
0.<.<t becnym.
QZIll& lIlf"UJJU'W'V1
""" ...... ,.., CJro\O.IDiIlIl8 P~ i ~
.nem~arOOowl\ OCalE Allatol France i E AnglJj. wie~e streJkt..Na.stąpl 0-.
i ~ na dworme ~ ~ do L.oodynu do tloyd Georg.e'a,
Bergeret. Spełniły się teł jej prze- gromna muana nastroJów wobec '
slcim Z
bUlC1bem'
je1lto
•.
..
ć
p O'\v1ednie , dotyczące Anglp-, istot- ~[e~ec i o~ecna symp~tta zmi~tV łlolsk:eJ
wryt
wqmy ~ ~ ~~ ~ (16l1~
nie bowiem zwyciężyli przy wy'bf>- ru SIę 'W UC1ętą nienawiść. Stanle
W'da 61'ę ODa baroIm smy;b1ro, PO;abajwti.ętkm.e korrz;yści dla, IWmu..
rach S"OCjali~ci i dosyć niespodzie- $i,ę
sJc:trtkiem przejrze.nia .intryg
shroni-e ma stamĄć Rmmmt;a . . T~ je!j ~ polJiwanie u steru rządów stanął Ram- menl1eckich. Um;ze. Wlelkl. paliGnANSK, 14 kwietnia.. (AW). i 7.dollaJba. pr7Je!kom.ć o $ł1lllSl'1.lIl.()1'ty.c:e i lW'JIbrWałoym .biegom 'Dlf(JŻ!e
say M~cdonald, ~otem zaś. ~adł :r;~ iktóry oddał Wlelkle usłu-g'i. An- l W niedzielę dnia 19 b. m. z.biera.9W'ydh. pog;ląd6w 'W1iękS2'JOŚć IlU- R~ ~ęc:m.ć., be obrIzyma
nagle, Jak to r6wrue-ż pr~eWIdZJ1a~a. 'Jl.:yć dt~ył' ~l gdrbyd.zyraz J:sz- się w sali hotelu Continental z'jaL<ł lmuńsk.icli mężów SItamu.
ba. ~ o co ~ -wojTakże horoskopy włoskIe spełn'ły
osz~
w a , uł~- ofcer6w polsk'ej flOtty handlowei.
Był 10 •
suk
~
łą Bukowinę od A:ustzj, od
SiWę'ł ghdyż jak :przepowiedziah, SJi~
S;~ wbrytstrzYk~~ WZ'ya~~~';- Komitet O1'ganiza<ry>jny składa się 1- MA_:: · ~~ ~'dań ~ ; : . : : Sredmi-~~ __ ~.---1_~:
oc y wstrząśnięte były do głę
. '-. nos
yJS .1·eJ.
n. }a':: l szeregu kapitanów marynarki
!'JJ(U1I}l, a ~
:tll1lllUIDIJll lDIIIe
e
ę!;~
~"\JIUIo IUICIlJUI1IVU1UQ1J-1
bi krwawym wyp:a.dkiem -..Matteot- dOJdne do zabtrr2Jeń 1 oJbrzymle tłu
c:lo:iś llOSl1 W~ li ~ rto mo- oi~ część &oda: ,j Temesvu l
ti) kt6ry to mord omal, t~ nie oba- my 1Iudn ~ l!Ia w\i:e~ie m:ilasto, rz:
~ _
że lZIaIW'drięomć tIo jedrymtie i 'W"'f'" ooarz; Besanbję ocl ~ To 1lei [pO
ił Mus~oHniego. Rzą.d je.gf> .,wege- pozłacanenn kOlPUłamt.
"8 br,ą
OW\Ct~ tej DJi.erz;wy1k.Le d7OOlln.etj i tydl. 5IU~ d~tymnyahl
tawał, ~k wyraził~ ~-ę ~g.a pani. . We ~os~h po długim spokoO
~1-C7lllte.j 'kobbeaie. Od 0l:8St1., .1rutyo:zmrydt ~ wSttaoo lWi'
Theb:~ tylko dziękI nlesłychaneJ JU poczrue S1ę lud burzyć. aż doj. '
11 po..
.
...
~
~erg~ przyv.;ódcy faszyst6w, lecz dzie do wybuchu otwart~, przy- WASZYNGTON, 14 kwietnia. ~eI) w ~', 1896, ~ ~ ~ ~-yx::rzmwe .1 %jed!oa-l
:D1e Cle~~ !tę ~ tą ~s2')echną c~em masy ~pomną ~ swych ?OO-! (PAT) Departament ..karbu stwier SlkieIJ Ludwi;1ci., które!j ;e.doa ~ ba ~ ~. ~ymM\ popm-~
sympatl.ą 1 J?OPar-clem, Jak dotych- Wlązkach względem oJczyzny 1 wy dza. że nie jest p1'ojektawanem w wytSIz.ba :za lm-61a ~ aIIlI!!iel- lamość dla siebie iii całego domul
~as. ~I,emru~J ~łnrł~ si~ Pr%epc>- nikach, jakie osi~gnięto }ednością. naibHższym cz.asie 2:wołanie korni- sIlcie~o, dIruga ZJM 7J8. cara ALeacsan kró~~
.
WIedma <? ŚIDleret Leruna 1 o upad- Dokonany zostan.te ~hy~y ~-d'lsf! dla
sprawy długów państw' dra m i k1t.órą II18fllY'weIDIO ŻIafr1bObJi..
Ta pię1ma ~ oI:JdaaiZlt. .:l
ku grec~Iego tron~ na Bałkanach ~ad Rzyme~ poJaWIą Stę płom1-e- sprzymierz.onych.
wie .,.babką Europy'. •
było ,." :iL9die męs.b. ~ iW' osbaItIlIidi
Istotme dosyć Wlele spełnień, do me. ~ M7d~lanle wybuch,ną rozE
. loobierty kttóreIby ~ ':badt~...J.. snuć dooIkoba Bał~
syć dziwny "zbieg okoli~zności", l'1Udhy II. ~ ~ walIk udlhoznyc:h.
.~
1 .
:mi.1lw.~
•
jak powiedzą sceptycy. Sama wr6t "Cze;.woru. .sC1~ać będą "Czar'Sl.ę ~ć pocłJofbntytmi SUJk('A'!l8_, lcaDU sieć ~ ~~
ka tłumaczy pewną niedokład,ność nych . ~0}aW1. !t~ nowy dykta~o~,
ł
g"'bl-nnł
j.aJk ~ obelCl[lJ!l króbawa l"lIIJWiI. ~ kltórej ~ ~
wszelkkh jasnowidzeń tem, te wi- 1tl!1.e ?ę~~ to ;ua:. Jecła:wuk ~~:
~u~
&ks..
nąć rw OIl"biJtę R.UlIllJUIIlI}.i cały ~
dZli się przyszłe wypadki w skr6- SocJalls~ opanUJą na czas Jakles
BRUKSELA, 14 kwietnia. Rada
Pod~ g.d'y' ktról Karo1, ~ wsd:tód
E'UIl"OP'Y- p~
tach i niejako W~ m~Ie i że trudno ~ożeTh1e. Straszne przewroty cze- ,generalna partji soąalistycznej u- k
. H h~
.
• ki
. ~ . lDIIi
powiedzieć, co działo się w prze- Ją Włochy.
p.oważniła Vauderwelda do podję- dO19'1.ąz~ . o
domu.
~
~. em eyoa S/W1e>~
~
~~ości, a co się stanie w przyszło- W Niemczech spełni się to, cza- cia si-ę misji utwonenia gabinetu. W
... • ElzbI~, Q!;d__
ęmo~ st~ę ~~. ~.-:
'SC1, cza.s bowiem w wyższych sfe- go się cały świat obawia. NacjoLed
ba.ko poe011Jll. ZiIli84lIa
obFęć córIki 'l"'-IV~"" Z ~n
rac h - astralnych i nentalnych n,alizm wzrastać będzie cią!!1e i do
łślt
pge'UlCłonme.m
S-y11va··}. p1Ję1meU Uai, kJtixrą królewroz pota.
nie isrtnie;e i przeszłość, teTaźnie;- kona częściowego przewrotu pańICZ~
s;
czyn:i,l:i niJe.sł~ W'}'ISTłIki. by lUt )emDi!e ,~bi9;, prme:prowa.dlritła. IN)..
~zość i prZYS,złość ~tnieją tam w s twowe go, który wysunJe na czobułgarsk-ej
mam;a stanęha po S1tron4e DlIOOall'1SIłrw mwód ! ożenaidla go z księżlnikaJk2\ He
Jednym obrane, na JedneJ płaszczy lo wybitnego wodza ostattniej wojbraLn h ' _
.. :imonńei polIO- t~. ~ ~ ikr6Ila gn
~nie, r6wnoc z-e-śni e , co jak wiado- ny światowej. Po;awi3, się na widoPowiększenie
CelIlI
.1"C, a r-l~r---"
~
mo, zgadza się z pOjęciem czasu wrn dwaj wąfęta, lecz me na. dhtsmała. iIlll.e-urbna..1ną, ÓWC2'JeISI[I.a ~ ~ K~ .
• .
nau:kowem, które ustala przecież, go. Jednak republika utrzyma się.
c.zytl4 1nmu iklOIruferowda g.oo~ 'Z
JUIt iW' dwa ~ p6~ 'W'l'"'
że c~as, w.na'S2'Jem codziennem zro- Godzina ntem.ieckde~ odwetu je_ SOFJA, 14 kwietnia. (pat). Mię- [,·a.n'CUS'kim at1adle WIOjsloowym. ." daAla. fllIJjstaJrszą swą Cl6Mę Elrb~
zuml~ru1! Jest. ~zemś tylko w21ględ- szcze nie nadeszła. Lecz przemysł. dzykoalicyjna wojskowa Irom.i.s}a B~eI'>zcie oraJZ Z ~ ~- tę Dl. ~eg.o księcia. Sparty..
nem 1 melstmeJącem.
~emi-e-cki.i h:'tnd-e-l ro21Winą się w k<mJtrolu;ąca Bułgarii otrzymała. skim i ~ ~ tym :()~ bób. ~ÓW'. .J.eRe~,
St~d tet pani Deux - Thebes mebywałetJ tme1'zeL
zawiadomienie,
że konferencja5>pOS'obem ~ ~e i lIl!ie II, .. iW' rok potem ~ c6.r1kę.
ka~h ~Ikosrezeg6In)'(!b~" wypad- ~szpanja pr~i
ostate- ambasadorów zgadza się na pod- tnJi·ec' :e na. SItarą ptaJl'ę kro~ Muię, za Ikrotla ł!elr.bs:~, .Ale1e
mnieJ' wię~eJ':':' J:z:..JalzlaeJ?Ią~' t'~ oznM dPań~tWimlb '-o ?nJa nem
l • :~ wyższenie stanu armii bułgarskIej
C7d'Y 7JIllaIr'ła krolJowa El!żbi.:ełta- 00&a00m.. OSlbalł:mlio 2'.IIlIŚ JNl JW' 1:o1al
tt
.,
WH
..
QIl
. a ryC1e wy UCJ.1inIe rewo ue,.....
. .
...•
.
,
'".la poszozególne miesiące.
W Rosji widać jUJż zdale-ka świt o 3 tyslące żołnIerzy, attoli peld któreJ I!lla ł~u SIllllielOOl., by,ą po IMIZ p~ w Sipr8lWlle ~
.Co d? Francji, to nad wypadka- nowe!1~ ~ra, w mi~zyc~s?e roz- warunJki~, te żołnie1"2'Je ci Z koń- os~\bn.i ~i~. paw1ied'Zliramo, że stwa ~ kIró1lerwmry l"IIJI[lllllń
ml pohtycznyrn1 góruje położe,nie pęta Slę Jednak nle)edna ):eSzcze cero maJa będą z powrotem %Wol- wOJiSooa iIlll~e OOlobyły Pi&Ilj"Ż sJcieó. lII:esam.y.z kroltem .13ory&em
Hnansowe. W najbliższej przyszło- straszna burza nad znekanym na- IŃ~ do dom6w.
a koaLiąa p1'os.illa o pokój - i. gdy buł~1m. POZ\3.lŁe:m jed:n.em % dą
ś~i od~ęd~e się przełomowe pc>- rodem. Pojawi si~ wielki czł'O~ek,
w'krótoo potem - w ~erniku żeń kroloWIeÓ Ma41ji jest osadlzemne
~Jed7)Qnt e1Zby poeelskie;, a pot~ kt6ry zelektryZUje masy. ~akze w
1914 r ___ ~..1J. m. ndą łcrBl Ka.J-łod··
~Jik-ołaJja
Jeszcze bardzie, sensaeyjne posie- Amery~e ~bucftną srtrejkl: dl>ko"
'jJ'U'>'~
•
nl!l.JIlU .SIml~,eg, s:yma.
.
'
clzenie senatu. W państwie szerzyć rtany zO'Starue ~macft pohtyomy.
rot, kl1'6l!owa Mar.;a. sitną tręką U!Ję- rua. ~ &1bańslcian.. me m~ wąŁ
się będzie niezadowolenie i dojdzie Politye Białe~o Domu ulegnie
~ l"ządy W SlWIe tr~Ce..
ptli1W~ te Il"~c;a WlSIzysstdcidt
do aW,a.ntur przed pa.łaeem Luka-em zmiani~. W Amer-y<:e ~łudniowej
PARYŻ, 14 kwie4!rUa.. (Pat). Am- Unrlall9. ()t1lJa ~ ~ t)"clt mm~ p1'7.)11Cxyt11J!.ł.aby się
burskl~. P6tni~ po;awł ,;ę 11 Me- r~CNftD.!\ dwtel1_~ednsacyrne 't'e~c; basador Chłapowski wraz z mał. wa.ć tak ~-1 :be drw:6r _cLeń- bemW1a4"ltm.'klOWIO do S!kioDlSJoH~'l\
tU rz8,'lltl nowT ezłowtek. Odbędrie ue,...
owe wauu om'Owe w ~nl_L
.
.
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...J.d
~• __ L
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" . _.~l • ....L
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. lk koni
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zakończona burzliwem.i m.anifuła- PY. 11i tam w zarodku straszliwy wę malarską zn:tarłe~() ar'tyriy ma- a'Ql!ilOI/U'1.tl.!1\ł JlJIle ł"V"""P""'"g, 81.ę lDa 1~ ~-ym ,.,II\IU'W'-" MK:8nSOOlm.
cj.mi ludu. Pratl.o.ulki .at'6d nie koaIUkt, wybuchu, ''16 'eg~ ZIUI.W- lat'za $. p, \Vła~y&ława Ślewid- ''I''7JCł. Pię1cca. ta i ~ dama
A kro\ rum~7 O ~by tnlJ8o.
st:aci j~dJł~k r6wn~ag:i. ducha cy lękają się jut ~ dłu~5Z~gO eu.- s~. Goki prt:yjm-owe.ł.a wdowa ~ u~ ę6 1I'JtId!!OŚ~ ~G mu.&!Ał uda.ć się !la ~
numo .clę~cłl wydarzGti. Lewica MI, a. który ro!:bije CftUl,. na kry po zmułyru arty:eo.ie, ktÓl'ego pn- 6we~ em~l.,.,.. ~ uy e!2l3S ~ę. m;o1Je fedha~
w;-łt>m 'lYletkiefo poUtyka j wieI ezęłCl. W Japonłt, kt6ra ~-e wy.,
k'
(6J....l·
_.:....:t_"-_,_ • •
_-,-_....1.-""---"kil>4'lo
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,
• cierpiala w OSItatmcł\ latach ano- ee malarski. ma1ą by6 wysłan-e w lre-~ p ;roJlłelj'S:l.~ ilł_~ spmlw $pl.m~ I': :bem IP'-_WRU\.o-=-t.
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W"rU'\.:erne SH~ 1e',:1..t:· d W
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oh} hmb-..t.r. Otokla!ra
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.drz:i.......... c~
go nastąpi skutkiem Zl101Jtlic'en"i;a si się równi'eż na krwawe :&IOfJru- na~Ż3~ c.zasle o. arszaWY, 2!ao~a'C'2!llY',
00,&,,,.
ź.~ 7lalJęc1IIa rw IM. .~ .~''"'1S~ .
ngran.kznego pok>Żle«ńa : wyda- chy.
gdzie będ:me zorganizowana $.~- CZie:t'lDllIllla, z Mó.rym oodz:ileń grywa- nG~ ~~'Odzą ~OO1J,e }~O 1: nadał
.r~Cll. za~ranicznych. Wobec tych Jednem słowem m.ezby.t. weŚołe cjaln.a wystawa le~ prac.
łla. w teniTI1'Sla i spotyikiaPa s,ję w t1o- z t,alen1.em gl'a ć roli "f,;"!śckW'('"
ł: ~l9:Jec.zeas_
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..
ł21a~iąJc go o ~.. ie'*l3!lmi".
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T OLICY

(Wiadomości własne "Głosu PolskiegoU)
Strzały bandyty do policji

PlfI.Ied dndlMDi - 1 . . u } do' "_.J.....!tt.. ~._ p .
.t-1ł-""\I.o'fIłJY'"
1 W)'lJl"~Ja OSI IOZll1nJe 1;;1""'"'''''''
iQPOJeWi8!"Sll!lIWIy. W'l'1aiz oZ 3 poLiojatllltami Latt-m..
Bam.d.yba był: $eldln3.1k ptI17J}"-st:anIzy ptt'!ZIClIdOWlIllilk
Mi1e<Cl7JYISł1aw I gobow1any i!lta podołmą 'W'iIz. ytbę, g<ł)'lż
~~ zastępca ikJosnem.da. !plO t.r.7JyimaIł iW' ;pI1'1!lJWlej ręce mbVt.y relliqji. IW' 2,..dow6.e.
rwnlrwer. Na. rwtidldk ~j 6IObDe
~ posmuIkiirwd ~ twarzy poHc;anta, Popielu.z dał
ba.ndył'r Aleksandra Popielarza,dJwla smZJa-by do pr121y1~,
ł~oz
ju!t ~ :m I"ÓŻlne OOj'1biJł.
~ a .,'ZI8m~ lOISlbaIbnńo ale.
iP~ Kłem 00pawU
~ pr"ZIeZ sąd ~ '2Ia cLwu.. dmi ł rowmd.et! stmmbami N 00 ekmotoe ~. Ślad p!'OWadlzą bi.~
~___ p!._..L___~_.-.1~ . W"'fIcy.do .WlIllr1SIZIa/WIy ",.ę:/n",ł
ł!urta' ,
~
z aunm ~Kll. ~ wrr~,
j 1 WI'le- pdhJnął ~ m rumkę, ~'yż
~~J IZ K~~,a.~:...... ~ zxłątż'y!ł on jur! dasba.ć się do środb..
aOWlJll>lU'W'y
iIllD
'1IeIUl, 1Y""" ...........Wll'l m
',.t",,,,ć
'..1. _ _ < 2
L _ ..:1.......:_
Po ~..
.J--2, _ _ ~_
SlęSU"1; 'WtIJa~
o oralIl'uly"""'"
.......... ~ .. QJlW~, roz..
~ód ;ego,
. tydt KaaJimierm ipOOZęła się obtubronma słmzeLanima.
PalOltirowS1ci~~ GulSlka., w cmsI1e ~tór.ej PopDellM'1Z ~
2'JaDl!iJeszOOatłytcb pm.T '\lI1. Bruntiow- W&o ll"altlIIliT i brocząc ,Jm,wią mU!C!iIł
Slkrej m. 9 'W Ml()lkoOOwie, Pme:bnl.- się do ~ ~1 p>Mtku
lIl1Y po
udał się w pilęr- tt. '7Jbi>e~. PodlazIats
!Dla rz lwi
w
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Transport

C ODY

"narzędzi

złodziejskich" do "odzi

CODZIENNIE MUSZĘ SCHODZIĆ SCHODAMI,
A SCHODÓW WSZYSTKICH - SZEŚĆDZlESIĄ T DWA.
Z WYSUNJĘTEMI WISZĄ SZCZĘKAMI
W aszv I(AMlENNEJ, CO NA NICH TRWA,

przyłapano

N!II_:

na dworca
warszawskim

lIlLt chyba rue oczekuje świąt z
1ak~ nlecierpliwością jak "kasiarze .
Gdy wszystki>e btura są zam!mięte na dwa dni, najłatwiej do
rnch się zakraść i goopodarować .
Niema takdej kasy, kt6raby się 0stała spokojnej, mQzolnej pracy
kasiarza,
mepotrzebują,cego się
spi.es.zyć.
W czasi~ św.iąt policja wyjątk,oW'O czujnie pilnuje każde~ kroku
l ..! _L
wł
bę dąwszyst IOIC'O
amywaczy,
h
'd"
cyc na ewteOOJl.
Ki~Qwni'k II rejonu. śl~dczego
kotm~ Leonard DQbteckl, został
w ubległą sobdtę zawiadomiony,
Ze w przechowalni ba.gażu na
dworcu Gł6wnym znajduje się du-

GDY IDĘ W GORĘ - ZAWSZE SIĘ MĘCZĘ.
I SERCE BIJE MI. WALI MI WClĄt!
DŁUare WILGOTNE KRZVWE PORĘCZE,
WUĄ SIĘ, KRĘCĄ ~lĘ PRZY MNIE JAK W Ąt.
ODDYCHAĆ C1ł;tI<O. A NOGI NAJPRĘDSZE
WOLNE - POWOLI STĄPAJA. WZWYŻ.
PIĘTRO PO PIf,TRlf. PIĘTRO PO PIĘTRZE,
SCHODY NA SCHODY l''<LADA NA KRZY1:.

MYSLĘ NAPROŻNO: DOKĄD PROWADZĄ
DZWONłA:-Ą SAMOTNĄ SIEIQ',
ClYJĄ D2WIONIĘTt' DO GORY WŁADZĄ

W ECHEM
WISZĄ

WIECZOREM, WNOCY I W DZIEIQ'?

O BOŻE! BOtE! W JAK WIELKIEJ TRWODZE
MI SERCE PONT ANNA KRWI!
CHODZĘ SCHODAMI, SCHODAl\\I CHODZĘ,
I DŁUGO STUKAM U TWOICH DRlWL
TŁUCZE

MIECZY5LAW BRAUN.

--~--------------~----------------~~

Z CALEJ POLSKI
(Wiadomości własne "Głosu

Polskiego")

ł

H.RAKOW
Uroczysty pogrzeb gen.

Zyog- g;oruśoi i n.:ieś1i j~ do ka'PlliCT, potrumnę, w m~l tyczenia
rakter ma'Ilife:siacji narodowej.
:znnarlego, ni-eśli żobnierze.
Przed kościołe~ św. Piotra, w
Nad mogiłą, znajdującą się ~
którym wy;;taWlQna by~ trumna bok grobu Rokiltcą'k61ł'., złotył
ze ~o~, Q ~odz. 8-el rano .n- wńeniec w imienńu pre.zydenta
staW1~ S1ę Qd~~ały ułanów" ple- RzeczypQspolitej, mostra spraw
c·hoty l arlyl&}1. Po odeb;-ann'll ra- wojskowych i w imieniu własn.em.
portu przez gen. brom J6zefa gen. broni Józef Haller, zaś w i ..
Ha~l-e;a, który przybył na pogrzeb mieniu marszałka Pi~dskdego ł
w tmQ~ p .. o/ezydent'!l Rzeczy- kapituły ord~ru Virluti Militari..
pospolttel W OI)'Cle'chowskiego i ka- gen Romer
"
pituły orderu Orła Białego, zebra.
,.'
,
li się pned kościołem przedsta- Po~wamu egzekw9! pr~ez
wiclele władz z wojewodą Kowali- duchoWleósł'wo z k.apła",l~m . N!ekoW'Skim na czele, Móry repre- z~odą ~ czele, pr~6wił w umerentował prezesa ministr6w i ra- ruu ZW1ąZ~U legron1st6w prezes
dę ministr6w, i przeszli do. kościo- zarządu głownego puBk •.rezerwy
ła, gdzie mszę św. tałobną Qdpra- Wal,ery Sławek, a p~ rum ppłk.
wił ks. Jarońsl1d.
Mahszew,ski,
uczilIStnik
szarfy
Po mszy i egzekwjach oncero- pod Rokltną. T:umnę złożono d6
wie legjonowi, porostają.cy w czyn- grQbu przy dŹWlęwh hymt111 DAnej służbie, wrięli trumnę na bar- rodOowego.
ki i wynieśli przy dźwiękach marOd pierwszej chwili po~rzebu
sza żałobnego przed kościół, Mzie aż do złożerua 7JWlok w mogile
ustawili ją na p:ięknie ude'korQwa- krążyły nad miast.em samQloty
nej w rieleń lawecie.
wojskowe.
Olbrrymł k<>Ildukt rttS~ ~l. Z ~odu Z"g0lbtl ~n. Ziel!óskle~
Grodzką. Gdy orszak zbhżył Stę go, WOjewoda Kowalikowski 7!~
do podkopu, rozległy się dźwięki żył p. J6zeme Zieliński-ej, wdowie
syreny kolejowej, ja.ko pożegnanie po zmarłym ~nerale, kondolenod kolejarzy polskich. Od wrót cię w imieniu p. prezesa rady rad,.
' l'1 t rumnę na ra- mlnlS
' , t r 6w Wł a d ys ława Gr a0S\ll1~L_L'
cmen t arza WZlę
miona oficerowie rezerwy, byli le- go, województwa i włalSnem,
Pogrzeb

generała

Zielińskiego

broni

mtmJta Zielióski-e<go przybrał cha- cz,em

nr.

małżeóstwo Nagrodz1óch. Pożycie Nagrodzka po sprzeczce z mętem ~tu
ll".tałtonlków nie należało do szczę- ch'WTcił.a 'ego brzytwę i gwal'tow- Się, rzecz
ś1iwych, raz po raz pMlelatywały nym ruC'hem wbiła sobie ostrze
nad niem burze, raz po raz wstn:ą- głęboko. w sxyję.
sały niem pnejścia gwałt<nme Ił Krew buchnęła szeroką stzugą.
dramatycme.
W sŁanie budzącym bardzo poświęta. nie piJJeSdy. td ":"!'~ ni~k6j o. iTcie niesz;zęsprzeczki. Tym razem jednak me- shweJ odWlezlooo ~ do SZpitala
porozumienie małżeóskie przybra- ł tydowskiego,
gdzie walczy ze
ło ohara~er w yeooe tra~cmy.
•~

Spr,tni

oszuści

spekulowali na
ludzkie

.ap6łczucie

nikt się me
pros.u., nie

zgłosił
zgłosi.

docznie ktoś uwiadomił kaoSlia.rzy,
że ~ka w przechowalni wywiadowca p. Dobie<::ki.ego.
Przed mętami, jak się zdołała
dowiedzi~ć policja, jedna z band
wparskich szyk,owa1a wyprawę
do Łodzi.
Udaremmono ~ d' ę&i
-.ł
n~l'Iiu ~"7:Vt\nt
'
~, tpr ... ,.ar
r~-Jlf.v owanycu ms rument6w
•

"
LWOW

00 mieszb.niaJan:a hr. ZamoT- i gdy poddano~, kt6ry b,.t· oooego przy 1l'1i~y Wiejskiej Nr. 7 staJtnio u hr. Zamoyskiego, ścisłe;
,,' Ig~eru
Ku czci Romualda TrauguHa
zgłos-il się pI'7.led kilku dniami pe- rewńZJfi, 2'lIlałeziono przy nim aż \3
UJ
wien młodz:ioeruec, kt6ry, zapyta.ny Hslt6w, $kreślonych do rozmaityclt
Urząd ern4gracyjny został zaWiłaIstnieją<::y u IliM Polski żałobny ,n,ardyn6w we Lwow1e, u'P~dko
przez
kamerdynera' Bazylego, bardziei zr..anych w mi~ście osób. domiony o M dn h l f
. h krzyż, czuwajacy nad uporządko wanie ~obów bohaterów w Zadw6
w jakńm celu przybywa - oświacł- Były tam listy młędzy innymi: do
ę yc n onnacJac , waLtliem grobów wojennych. odbył rzu i Złoczowie, budowę cmenŁa
czył, iż ma do doręczenia hrrab;c- ks. Czetwertyńskiego, do ks. Świa- sz~z.onych przez pewne nieznane doroczne
walne
zgromadzerue r-za i kolumny pamiątkowej w Tarmu list, Kamerdyner poprosi o t01'ellk-Mirskiej, do b. biskupa bliteJ koła na rzecz emigracji do członk6w. Ze złożonego. sprawo- nopolu. Sprawozdanie
zarząd~
ten list, poczem doręczył go hn- Galla, do hr. Przetdzieckiefo, do AlgIieru. Ostrzega się, że podane w zdania z pracy za r .z. podnieść na- przyjęto z wdzIęcznością do wiado
ibletIDu, Ust był skr.~ś1ony pnez Wł. Lubonńrsmfo, do p. Kornela informacjach łych ceny 1• warunkd leży wmurowaruie tablicy pamiąt mości i wyhTa1loO .zarząd a rok naniejakiego. Bohdana Jurk:iew1i.~za. MakttSzy6ski*, do Braci JaM- Da'-'
zł • . . od
d . kowel ku ezci Romualda Traugut- stępny prawtie w t)'m samym skła
Treść jego przedstawiała .,-luację kowSlclch, do Antoni~go Cbofnae- u 1 C11a. enu.
powta aJ~ ta na. dzwOfI1!lky kQściołao, o, ber· dzie.
rpiszące~o w świetle bardzo rozpa- kie~ i t. p. Kddy ~ tych 1ist6w pRwdzi& Znaleaeole pracy w Al;
czl1wemj oświ.ad~ ()11, te jako. na
iImy spos6h
pnedstawł ~ ale Jat bynajmnief łatwe. a
syn lekarlm z Wilna przybył do stra~ traged",ę młocłzie6ca i plAce robotn. " 'W' kraju tym nitWMSz.awy na studja ~ 6rodk6w każdy opis ko6c%ył si, ~ o _ DIl we P'raDCjl. Wobec łeF
Dwoje dzieci straciło życie
11'łrzymania. ! nie ma pieniędzy na drQbną sumkę, nie pnekraczajĄ~ ~
do F---- __-,_I kra'
au
wykupienie baga.tu
~ ze zres~ 13 zł.
-K
,. •
a_Pl ~u
JOWVI c:hnąlttęłrQwym domu m:ie- stała oddęta. StrażaCT przedostali
skład.ni.cy kolejowej. Prosił W' li0 1 -- ł . ::a._.... . . . '- CÓ'W'. Algi.. 1I'W'ałać pruto nalu, .szkalnym w meto przyłącwnej się do m:ieszka.n1a, prawie CallkQwl.
,.
d'TOb nos1IKę
...L o lO7 • ~~
-'"
h". ' ło obliczone
'Kaza Q S1ę,
wsz,.",uo ~
uy_!_L.
L-.
J
P oz.nama
. ~rue
.,
Ra ta·Je, wy- Cle
. ogarruę
't
.
sca.e?
na~wyzyskanie
ofia1'za meaOfzyswy
w ch--""
~ o b e c neJ· .QO
ego'lUŻ ogruem,
po d raHrabIa. Z. po przeczytanm tego li- _L' d
h
LIL • .a.
mł d~.... -~ nt'JIMr ł.atwow&erne oaoby buchł w noCT potJar. G.dy straż o- blnie z z~wnątrz. Wyratowano re.-.1---'<1
k
d
n~C1
anyc OSl1D l;r,e cą tQ meu- &1&Kia
r--,'
.
~' ,
' k Qwą, kt6ra OJIlWala
..J _ _ 'S t u, ~ QII>e~O rę ą bar :00 ..",,• ttrz.ądzFl· sabi
które na
podstawie fał
h ' ,gruowa
przybyUt
na mteJs<::e,
cała szcze W
oźnta.
rabioną li w fortrJl,e układnej, wrę- cydet
e s~ a ny p r o - .
szywyc Wla.g6rn.a część zabudowania stała j'Uż słahe ma3ti życia, dwoje dzieci naczył kamerdynerowi żądane 7 do- ~ek,er, WY":Y~'~' Stykzował 11$t1', domo6ci wyrt1SZTłyby w podr6ż do w płomienia<:h, a W1Śtr6d Qgnia u- tomia'St: lO-leWe i 12-letnł.e już
t'V'Ch i polecił wydać je przyby- J/a k~1ę ~Ja.śmlł~~... 1s..:te~'kBohdan Algien n.aratą się na niewąŁpli- więziona była roo2lina Woźruak6w. .nie żyły, Starsze d:zioc.i PQwyska.
.
ur 1eWlCZ,
e eKlIrQ
rze.
, nie
SZOWl.
., .
b.,.1.... tecnnt,
Wit
Do wy zaw6d·.....L.t
1 mat><O&JCLlne szkody. O"!01ec r od'
zmy, przeb u d ZlWSzy
s.'. ęk 'lwa ły przez ok no sz.częś l'~W1e,
rry
Nazafułr'z do tegoż ka~r(lyne1'a Czywt>SC1~ Pch l~y z ~~~....
R6WDłet ostr"'-ać wed<.. przed za ze mu, zdołał jeszcze zbiec po pło poni6słszy poważniejszych obraz'a ił"
łod"
pomocy w
ara.uerze }'V"'lauea,
-'5"'1
u.t"1N"h 8Cbodach al~ reszta po o- żeń .
..I ':'"d S1~ rn~y m Z1e ruec, t o- używał k~lei Starursława Surow- pi~aniem się do. francuskiej legji -,,-, ,
z
SWla czając, ze przysze
o rzy k'
od
S
••
mać, resztujące" pieruądze o kt6- s le!!Q,
ząc~{) u tryła., cudzoLlemskIey w raZlie DJleznaleDĄBROWA
'.
d .
!
medawno zdemobi1'łzowanegQ ma- zł •
gdyż
ol
t
re d nla poprze melto prOSIł. KaOb'
, kIł'
e!ua praCT,
po ąga o za so
p
c/J
b
• d
d
k- •
merdyne1' zastanowil się nad całą rynarza.
al m1~z a i ~_t,: n10 bą Qbowlązek pięcioletruej służby
rze wy arami o ra y mle s lei
. , 'd
ł
ł d .
I w przyit&:u przy ulrcy DZlkteJ !lr.
.
Temlin skład/).tńa list wybor-I stał wyznac~ony prze~ przewodai•
.sp,rawą 1 O'swla :czy m.o tteńco- ! 62. Przyznali się, że to była jedyna WOjskowej w niezmfernłe twardych
czych kandy.cJat6w do rady miejsk' l czącego głównego komitetu wy..
w,: te poprledn,lego \Ldnl~t wyl.1ał d.ro~a zdobywan.ia przez !Uch i. trudn)"Ch waruDlkach..
w mieście Dąbrowie Górniczej, 7lO- borcze~o do dnia 17 b.m.
trł'
r
z,.. aSl.!ł ' ącemu Slę eali ł{JOWl .. sumę. ś dk'
Gdy młodzieniec al)u~cił lokal, r<> ow t\iIł
rrymame.
!J._ _ _ _ _ _ _. _ . _. . .

Emlgrallia do

POZNAN

...J_

dł

J

I

k..:merdyns{' podejrnwając eoś nIe
"qrdne!$o, podąf;ył za młodz.teśC_M, a ?,dy Jpog{n.~ go potem,
re i tnvia~e~Go z łowa.nysu1Il,
kt 'ry byt cłftia poprad
Mb r ał przekonama, że ma tu do czyn ienia ,z ,ia'kimi'ś oszustami. Przywo
łał pO!lC]antc:, ii obu kazał areszto~

wać .

Gdy

SiprQ:V~zo~

!

Jurk!ewioz twierdzł,
h jei!
łaktye.mie synem 1.karłd, lIłaJ.
zami4łnkałel w WKn.i•. Za.rz9,dzt)ltO pt'HohvlM nieim. daJn. dMh~
' y pnypu~~ ił łych
dł-obnycAl 08Z1:I8'tw dokonali oni
cały szereg, li'czą<:: na to, że ogra.nkzając się do niskich sum, nie

POlzukuJę

dobrze

vmeblowaft~o

pokoju

ŁUCK

Cbfiły pcł6w

dyweraanN.

W dniu 1 ~A'1etnia na przaB'trze.. dość Hczne aJreutowanJa,

t>~lT

.. Clllł_jłO W~ pollioJa ~Z'Y po- aem p<>ehwyeone OIoby p'od~irEa
~ a.systencyjn,"Ch <Jddzi.ał6w me oddano do dyspozye)i wła.cł?!

~owydJ pr.r;ye:tąpila do .obła" lprokuratorski.ch. Podo.bno

zua1ewy podejr-.AI;~~ Q !pÓmk~snie w :donQ obfity materjał obciążający'"
sp owodują u osób, do których <;ię
Łaskawe zgłoszenia sub. "M. M." akcj1 dywersyjnej. - Nl~J we ł postaci broni 'palnei i amtm.i>Cj.
.-s.,
id' do .J>P1icii3!:.1~~ał~,._Qerwoeocjl ,'!'._ ~
do Adm•• mosu Polskiego~ 211 ~... ~ -*wir.
możliwie w śródmieściu.

'tS.IV. -

••

SzeScior z
•

•

ł
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D_oie do

Gł.OS

POLSKI - ·ten5.

syła

.M

na swój k _z na kur

cię

abkł, dwoje do C"echocinka, dwoje do Zakopanego
Pragnąc przyjść z pomocą dzieciom łódzkim, wyAżeby mieć prawo do korzystania z powyższego
magającym świeżego powietrza, odpoczynku i opieki bezpłatnego wysiania dziecka na koszt "Głosu", czyte'troskliwej, wydawnictwo "Głosu Polskiego" postanowiło nicy pisma naszego muszą wycinać, poczynając od dnia
rzeszy swych prenumeratorów i czytelników unIoiiiwić dzisiejszego, zamieszczane codziennie, odpowiednie bony
wysłanie do Zakopanego, Ciechocinka i Rabki
ze ·'1,cioro z kolejnymi numerami od I do 10 i złożyć je w zamkniętej
dzieci. Całkowity koszt podróży pobytu w dobrym pen- kopercie w administracji (Piotrkowska 106) najpóźniej do
sionacie, kąpieli, porad lekarskich i t. p. wydawnictwo 26-go b. m. do godziny 7-ej wiecz. Tegoż dnia odbędzie
"Głosu" bierze na siebie.
Pobyt w pensjonac-e, nie- się losowanie, zaś następnego zostaną rozesłane wezwazależnie od podróży, trwać będzie pełnych dni dwadzieścia. nia do osób, których koperty zostały wylosowane, z oznal'bór kandydatów, niezależnie od wyznania i płci, doko- czeniem dnia i godziny oględzin lekarskich. Nazwiska
nany zosłanie drogą losowania. Z wylosowanych G:?Ześć.. lekarzy, którzy przeprowadzą badanie zostaną IJOprzednio
1Iziesięciu dzieci zosianie przez lekarzy, po 2badaniu, o· łaszone, jakoteż i nazwy pierwszorzędnych pensjona. ybran,ch sześcioro najbardziej potrzebujących kUraCji_I tów, w których szczęśliwi wybrańcy przepędzą dwadzieOne też na koszt "Głosu Polskiego" kurację tę odbędą- ścia dni kuracyjnych_

•

I

•

ler I c

Których nie będziemy oglądat wskutek drożyzn
paszportów - Dama dworu królowej RiwieryZycie miłą i lekką zabawką - Promenade de la
Croizełte Uciechy światowe Mody męskie
i damskie - La Potiniere - Nawet żołądek podlega modzie - Tańczą starzy i młodzi Małe
płotki i grube ryby Kasyno. świątynia bożka
hazardu - Nie wiedzą, nie słyszą, tylko grają
i grają
(Własna korespondencja "Głosu Polskiego")
Canne5, 9 ,kJwtiJetnWa 1925. St. Hoarorta,t, gmle 1rięl7JiJon!y lry!ł i
Ze ~ wUiliegjartnm-, pobożo ską.d ocń.etkJł ~ Ramadme,

iIllY'oh nad Oote d'AzUlt', na.~
d)'lSlt)11Ili~oWialną j1e'Slt CM1lIl!elS. J~1SIt to
pielJ'lW1S1m dlama dlwmru ka-ÓlliOWlej ruI..
wiery tJaJk,samo, jaJk Nizm W'}'1OIlma_
żagiadJaltlMlWJą S111'1O\j!DńIS1Ję, Moobe Oan-Lo wńJe'Lką ihe1,erę, a M.eItllboIlle ptt'1Zecci.ęlną bu:rŻlUJjlkę. OudlOWIlJa droga
!Il1ó'c1lIlJOrsk,a, :rua tle Q;Slbalbnilcth końC'zytn Alltp.elS Mruritimes, ic1~cla z Marr
s)'Iliji WlZld1,U!Ż Too,101U, Fre;uoc. SaintRapha,e,l, pn)wlCldz:i ~wllejnlo prIOOZ
miejlsiclOWlośd 'ClQIl'IalZ w1ęlkJsl2Je iJ CIOIl1aIZ

Na ~ koDcu CroiaJeIbte ~;du
ó'e się ~~.targ kIwti.Iasbów-

1"óŻ!tlJOIbatt"WlIlle~, gwoź.dlzihl
o ndJeb~ odIc:iJemńlClleth, piękiIle,
żół!te rÓŻle o ~th łlo~, :m.~dł:
:ki ~ ge!l8JIl!łe, Wlielkile" śwli.ere bulkiety, j.oo.n.em ,słlOw.em arułie silosy ma
ka,żdynn slt'oJ,e kwJecia ill2Ji,e~elIlJi,.
U końcIa C'1'IOIiJ2Je.tte 2JaJCIZ'}'IDla się
również mały pont, w k1óryan ko- 1l1iaIbe,~aJSiOIW'anydt ll1/aIbe:r1jał.6w 'WIei- Droga Pf'OW!a&i wśród 'W\Sq:lI8lD!ia.. to rboIwIaJr2JYSbWiO, ~iJooWlaJIlJe llJOł)'lszą s~ę w lleJkJkńm wdJelbrze l1lli!e'm- i1ltiJattlI}"dh, ohsa;y.łle futrem 'W' 1l'ÓIŻa1)'1C1h łych liasów [poa.lmowych, pomamń- .\Y1OIry1Slzami roim)'lOO kmlów , siedzi
owne barro1ci l'I}'Jbrudlde., hoc11zVe do g'aofrtlJllJklrudh i bM'IWI8Joh. T~ świę oZJOwych .gaq<Yw. :wlŚr6d śpieIW!U pba- pr.zy ISłbdł:adl h<ill!:lCłl1'Ialbowydl, z mn:iIej
pi ęk[!l,j,:eijs m
w:ytnlajęcńJa, a iIlJaJd1io piędme amery- ci plOlZ1aitem ~ maJtetr- ków i OUIdmoetgo .za.pachu dziI1ro :ro- szem lub więJkSl2JetIIl powodaJem,iem
Cal!lJnelS robi wma.lże!Illie nie U1:z;cfu,o- kańsilde, angi'e1s~ i ~!lciJe jIClJł, kiasłm, na~błiżs.z;y 1wIzyn piękmJe snących łijołkó'W. Gdzi.eniegdzia ill~ obojętlIlOŚć wobec ~i1",ane:j
wiska, lecz m~IClJS,ba, a·l'e mdiaJslba. roz.- jaC'hty prywa!bne, azelkJatjape mzJka- go mytjslkilegiOl ka.SlmnUru, óW' ilro1or17le pię1me, stylowe wliJll;e., 0b002'JOIlJe. ,liwb ipr!~. PlOidlrocI!nńJa ha:mtrc1u
Sll'Oine:oznIDOtlie,go, o SlZJett',olci.eth,
ru sW')'ICm wł1aścicieM, by W'}'I11UISIZYĆ OOJbuma1n!y.ID ~a~o biatłlaJwe~ bei- rannń.e utrzymanymi tarasami, pel. ljaoS'kNJwIo mwieoa cthJaIr,akń.ery tyoh
łylClb U1HclBJCih i promenJad:acih. K.to w dadSi2lą lIuJb bHIŻSlz.ą podJr6ż.ge. Oc7J)'lWtiście oile bliJdemu clio nymi kwiatów, to znów śliczne o- ~dnylclh ~ ~, odnie był 1n.t ptt"2JeiZ ClZJaS diłluJższy, ZJe
Ld"JC druI,ei, dIOcthod!zimy dlo t.rw, bwlrurzy iW' 1Ial1cl<Cth baJrwtaoh 1IryIlro- grody .i .a.ksami:hoo ~ ReJje sła. 'WS7JY'StlkWe ftaJłdy i mtl3.il"S'Zzdrumi:e!Illiem i p.odJzń'Wem ikI01IliSba'ÓU... :tnI8.~ei pllCllŻ'y, mni.ełj 'Y~~, "Je Mw je~e:J:iOWlSlkruclh., to łleź uniform t:e lIlJ8lleżą do OIhTwUełi. ~ C7Jlci, ~ Dlll.6Ikę IZ oł)IQjęblliYIC'th
je ogromne .:mnialIl:y. DwOOzńeocrua brurd!zńiej 1lla6łrojoowed, nJr! C4'0iaJe·tte. ttrt.ejszy 'Ł. i. płliooWl3/Ille ~ ~, ~ęsdci.clt, ~h 12l8mW'y1C7JllIj <bwlamzy. Dlla tych lrualzi
La,t 00mu drobruy, ledJWli.e roZlkOWlit,by W,id!zimy tu t}nllloo sdmnmm.te 1OOISrbaJUt- i. prostte kruzJaki, lOlOSIZą pamde i iW' ~ lDoeiUlbr:~ Drogami pędza., l .. :Z'8.marl1o ws~ prÓCIZ hlaaJard\u,
pącZJe~, 1est Ca/IllIl'etS dziś w5!PanJia- m'ojoe i: bJWWal1'l!llie 01"Ial7J W1iMe betz cl-eIllllIlii~JZylCb odJC~, ;ak SZ\a- C'2JOe ,s1allllJOClbody. ~ barw me llięIOi roh piJękmo, ni mMlość.
łym i przep)'1SI2lIlyom kJWńl8.Jtem na C'\l 'W)'lIllyślbn-ydt ozxiób, bruk Test pa:os:t ry i brOlllZO'WY. Morze pOOobciusień li fńll'Ul , Rdm-R~ łI:ispamo - Scm- Lśnią śrwiIaJtIba., błyIsaJoz-ą stroje i
c1netj nJJwde jasalego brre~u.
SlZ}", a i ~t1e ,jakoś ~~i g,aa:Tllą kich do siJebie ~ :fW1'C1OW')'1Ch U, Det~1 RetDJMJJd, IWimJąc SWTydt Ik~by - ~ ill~e widz.ą nic,
.Madie miJaJsltelclZ!klO o pt3.l"U tysią- !IlJalID. s1ę dl() sdqp. Na sba,ju horyt7JOOl ,;edJnJostaJ;nńoe i .baoaJJnd,e poIkrywta ptalSlaŻerrów d'O Grasse, AgtaIy., V.. pr6c1z kl8.l11honi()'Wt)'lOh obr,azikoÓW i k,o
C'acJl stl3Jł)'loo mi.eiSlZIklClrk<Ów Slban.owoi 'ÓU wid!OCI1Jtlie. są pil'I8JWIie mlQllleitOWle,główtki alelDlll'.lle :i ~. pięilme lIwb l,esQUJr'\e i imaryIC.h :IllIiIeITsc ~ 101t'10fWlY10h ŻlebonÓlW', lllIiIe s~ m'c,
1'1'&0 tbo dlla W'slz\e'chwiliacłtnJelj i dJo- oot'a,t.nr1e koOOz.ym,y W12lgórz Estelt"el. IllI1liheoj plęlkiIlle (bmJydiki<Cth Irobi,et .tal wyclt 'W oIlro1tiJCIIlJC Can:mes..
dbo .prÓClZ maIlloŁooDJlloe~ głiOlS'U wpi-emr1Il1U1j~Cieó k'OIllOO1ljri OIoc)'1dh. Na pa. ęlk- Temz SlPotyOOaan'Y /PUiż li pDetrrwts!Zyldh n~~ma)., PI02JaOOm hasł~ jest: krot- ,też nI!l. plla.oe ~lfu, UJlubiJc:me.j roz.. a:ÓW. Tytlllro Waqą ~ ~, lJIioeiZJl'QCZlOll'ery, Slze!l'101kielj promenadzń.e sJtoi ol-Slp,ooett'ltlljD,!c)'lOh, pnzeiW1aJŻlIlde lJuJdJ2ń kde W\łooy :t tlalkIDeż .sp6dnńozi1ci.
rytW1ki m!1!odIyclt i ~
na. nl)aś·ć ptairl~ i tal&i, j.edni dilia enrohr.zymi a:z.ąd dn.vż)l'C1h : oo.;WiękiSlz:ycl:ts.m:t"s:zyC'h i bakich, ~ZY n~e ,cIboą
W .połtuJdinie ŻJyfcie ilron,001llłntje
PóinJem plQpOlbudnaem 0Il'1alZ 'W1ie-- 'CiJl 1 SlOO'SlaJClji, &rudl2lY dl!Ja·7Jboba i
e.1eg1aIlldkkh li na7zbytkiowmri'e!jlSlZ)'lch ,zb-yot di}Jugo ptrI7JetS)'lPlac ·~mtll1iCIZlO-s.ię iW ~ailielt1~ F1lIeI1llrie, 7JW\8ltl1ej row- 'C'ZÓT całoe tJo~ I7Jme111Cl. silę ~el!DJI\lOlŚicń., klrore m ni'e nabyć
pałIClic6w.JtOlte1i , a :Dla ZlbOlCIZJadl liCa- n)'lCh .~ UJr:'Oip!U, ~'ZJCwe iSIalIDJOIł:- .nret PoHl1lIile1l"'e (potń~), g~ w kasymre. AmaItormy :bal6oa., dlo miOlŻlIl&
M. S.
lHonn:ie:', wś~ód prZJeJp~:ZiIlJ~, ~~ n-ycl:t 1.Cl'~~ąK:~, ktor:zy chcą ~- ~e sruę ~:1JeIt"~ ~ów
któryC'h ~7JDIie 1Illa11eży SIIlZW!l101tnrilK:OIweJ WleJgetaCi]'l, d!z:iJesa'a;tllci rbllry UlZ')"C i1l1e 'WIST,ód lZJWyk.łle~ zgille'ł Pl;ea'1W1Si7JY!C!h fimm ~,anaJZ ma. tytlllro llIllłJocIIzń,eiŻ,
~ mwe iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
1 setiki wyg.odn)'lcth, z wSI2Je1llkim tkJom ku i gWJaru.
.dJWń,e ~0, ~ kItóremi. o olook w :r~S!P~ Embasfortem UI!1Z~dJronY'cth wiliI i pOOiSjloLe mOlIllde - tem..otlbum e~e!~clci, dwie ()I1'.ltńesttry ~ 'W"fWY'- &a,dJem,s. AbstdlJ~ się ilu SohilIDń
IlJaitów. n'Y en 18. pOOT tOUlS l'e8 ~ s,ZIUlkiru~ ro7Jl')'lW1elk, a tdmą~ OOJ.. WIaTą ~ Le!kllcile Ulbw1ory, pod my, fiv:estql., ~ i Mue, popilja_
et touJtes ]les bOiUlI'Sles.
dą i ~-t1ką, c101hrwe ubnam:y, a tLe C'7JaS gdJy na sąs.iedn[~,l łące ~ ;ą<: cafe gmoe, Lemem squam, blelrEuropą
I t,o wba~nie sbalIllowU. chal'a®t.ett:~ ~yś'1ący - 1,00 wc, ·.e.~ lIlICl. ŚWt1M ~IO- 11JO ki,lJka ~rutrurowydh pWalCÓW dla baJtę i omIlooLadę, ~tIO z Glos anglBlskl o kandydaturze
s·tycz,ną oe1chę Wlsz)'ISIilki,oh tycl:t male') ple1llO OIklOll:o p9łudIlJi.a. Za;ba.Wtt1Iy JleLSlt gol,m. Ludzń,e z tOWlall',zysbwIa, kM- mimą '2lIlJU!ŻIOIIlIą ~ obajęttną, ~ 1ba.k
Hlndenburga
SClOWiośd, :he CI~ą 'one z żyda mń~ Cum riJWti1eil'Y 222
ŻIllIlJllp<W'yłktz{p IrZy naJWIet rol~deik poodJplOl1'12Jąldlloo każle modla..
LONDYN, 14 kwietma: (A. W,)
łą i lelkką mblllWlkę - U11Je v1e fa- klQlIlJt.ralSlt międtzy balf!Wlam1 nlCłljlW')'rŻ- W'U~ą :wyma~amdorn mod!y, pilją poci,le a vivre - W'yt1dltl'CZlaJjąJc z ru1eg'O ;2Jego afektu, jakiemi dIamty te lIlIClI- słulSlzni:e ClOOktailoe, .por.bo li madlea:ę T~2'Je IOŻy1W1iJają się dopilelro w ,.DaiJy Expr-ess" ogłasza artykuł p.
wszsytlktO. C10 p~zyikll'e, cięŻlk.i,e ~!PIO- LuJ;ą som.e poJi.aZJki li WiIlll"g::, a. tłak pa1ZY dLŹwięka'ch ()ISbrutInIDe~o fdveste-- tSlallrucU:t gil'Y, Pll'ą' baklamcdte. J'UJŻ po t. "Cień byłego cesana zawisł zoowaŻJn1ej modne są 'bu kcobory jlasne, zwa.nym an-y,sltc:ooraiyClzlIl:ym, clZ)'llii pa. i O!eslzc,rułllmmń. gollOOweani p,a- pobudln:itu są tam ttumy tudlzi.. W WU nad Europą". W i'riykule tym
.nie zaś SIZ1arre.
obojętnym i Z!!IlęC:ZJOIIlym wy.rametIIl ku~ą pitki do małych QlziiUre~ w poiell1W1S0eU sa,I~ są, Sltoły o n:iJSki-ch autor twierdzi, iż wybór Hindenbur
W pi,eil"WSlZ)'IClh gloc1z;i,nacJ:t p'ooan- tW1rul1zy, dl() Mórel~o g'Wla.iłt~m .zmu- tmarwle, 'a'ż gon,g Me ~ła clio lllllIl.... SlLawtklructh, :w drulileri gmtitą gruJbe ga na prezydenta Rzeszy wywołałny1c,h Pl'lomel11Ja~ de La Cr.ooZletJte slza,f.. SWle rysy.
chu.
ryby, l2'.IWIalIlJe W .,?ros bormelbs'·. Je by nową orjentację polityki fran·
h.. ,ży prred nl(laDJi p~omi~OOia i s,łoooe>Róme1z Slhroie pań fut-eI;Srz;yclt lSią Trudlnfo 'opi 1<: urok toe~ WlSpa-dJnl3k dbpilaro wt'OO7JÓlr P8lDlUÓe w ~m cuskie~ Musiałaby wskutek tego
CllIl,a, le'clz j eS:2lC.ze pu,slt,a 1: he'Zll'11dIlla. Ultl1'lzyma,ne w sltylltu iffię5lkńm, proste nJ,ałel~(.\ s-alC1nu, w Mdrym barrwdą s')'lDlie pa1a,W1d12liJwy iIl/aISIła'qj. TOWIa- również bezwzględnie zmienić sy·
Z nocnych ob:j.ęć lTIIOIrZle i pl:a,Żla po- i Jm,ótki,e, podlc,z;a,s ~d'y <:hód ig.eSlty się ludzie l\1-brani wyf:W1ornie i ze i1"ZJ'IS:ŁrW10 . jes.t fu barrdtzi.e,jjec1nol,iJbe, tuację międzynarodową Niemiec.
WlS,bały śwież'SiZle, "a;kby o·dmłiod:2Jo- mall"ikuj:ą pe,\",ną rue.nbałlOŚć i IlOlIlr- smakiem, t~ bajeoc:ZiIle SlkI,c!py M.nią mmi,etj mruelSlZlalIlJe, niż rw Monrt'e Catt-Nie pozostałoby Francji nic innen'E: - Qlaleko i!l,a za,chód prlCJWIWlz:i SiZlaI1a,nlcUę. Moda Zi1llJtlIS,Zla, nas do ce b:aTWIami 1 prz,epY'chem, ws:zys,t- ],0 i Inale:ty ,praIWli:e wy1l~CI7Jl1liIe 010 go, jak tylko to, by Fosch wrócił
prZE!lp)'lSIZlna promeooala WIZl<'nUŻ la.- z;m~I<l'JlY II'ÓoI: mę-ż,czyźni 11IQJsz.ą~al1'l!lli- ko na tJie ~1'zetpięlmej zieleru łą!k, wytilsIzy1cb s,fer attligieLs,kruej, .ameryo- napoWTół, jat.."'O odpowiedź na wy_
zu.row)'ch frul morZla Śródlz;ieunlIle~o, tUTY wcięte w tla,lj~,a patcie prawie (3 dalej pełine kwliatów tarasy ho- Ikańskńletj .r Dr,aIIlICtUJS!ki~j ha,Uit,evol,~. bór Hindenb~a, Kończy się artyo·bak Wls'pan'i,ałY'ch hoteli Gmnd i że męskie maryIlia.r:ki, a dJOIokoła telowe. z przodu l:alztl!l10We mor.z;e Są ,bu TCIp,relze:nt:anJCń w.iełu d!yn.asJtji kuł temi słowy:
"Głosy ludzi u.
Carlton,aż d,o W)'1S'P Le,rinrs. Co pa- srzyi mę'5'kie ooche:nez. S1'0l1ce wy- a ws:zystk1o prZ'cpO'lonłe ś,,:,·j'aHem, p:ail1Ju.jącY'c,h, '1'Iosyjscy wie:J.cy ks~'ą- miat'kQwaaych w Ew-opie z,agłu
rę k1'loków naprrana,j.ą s'ę wygodne maga krw jasJl)'lch i c1iepłych. To.- słońcem i mueykD,.
żęta, cok,ska-ól'{)(W·i'e Gr.e.cf1 « Podu- szyłby turkot samdotów wojenł,ruwki, a heztrOSlki,e myśli chyżo szy [,eż dom1nułe kolor bj'a.ły, długie,
Kogo nuży len z~iełk i gwa,t' g,2.I~}i, ks1~ŻętJa Pranny, maharadża nych".
.
.
:hUJją Iw wYSlP:om SŁ. Mall!!iUledt·e i białe, !?rJ()st.e 'p'łialS'Z:C,ZJCz. mi:ęk:kil9h, idzie s~~a·c;e.rem do obse!l'lw~~~- ił lW"idu ~ ,Cde
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1

GŁOS POLSKI -

•• tOl
-tS.IV. ~~~------------------------------------------------

W dniu 13 kwietnia r. b.

zmarł

B. P.

,
Współwłaściciel
W

1925.

zmarłym

firmy "Fabrykant

straciłem

nieodżałowanego

•

l Rosenblatt"
przyjaciela I• świ

doradcę·

Niech Mu ziemia

•

tłego

lekką będzie!

D. FABRYKANT.
Głęboko przejęci nagłym

zgonem naszego szefa

B. P.

ROSENBLATTA

JÓZ
łlł;cz7m". się

w bólu i w",ratam". rodzinie Jego nasze
Cześ~ Jego pamięci I

natgłębsze wsp6łczucle_

Personel i majstrowie firmy "Fabrykant i Rosenblatt".
na szs:::':I:siDciu
li

Złe wyniki Bgzamlndw

W,-elk,- turnl-Bł- "SI- damek"
II

Puhar zdobywa L.

dla Bksferndw

(b) Na sześćdziesięciu kandyda.:tew, kt6rzy w termi.nie zimowym
przystąpili do egzaminów matura.!
'ttych dla eksternów. z oodatni:n
wynikiem zoał.o zaledwie siedmiu,
Jedyną pociechę, .bardzo k.iepską
'zresztą jest fakt, że według posta:canych przez kuratorjum informa
jCji. rezultat egzamin6w w WarszaIwre przedstawia się procentowo:e
szcze gorzej. Jest to niezmiernie
!przykry objaw braku obowJązkojWoś<:i : zamiłowania do pracy po81'00 pewnych odłamów nuz~j u-

Nagrod~

T. S. G.

Reprezent. wojskowa - Hakoah 1:0
Zupełnie b.ę.z &1JOzęŚ'Cia ~.aA1a. t ka dla rłprelJootacji wojskowe;
drużyna niebieskich, które; obro-' pada z rzutu karnego.
normalnej "jede- na nie dopl'Sała, Zwycięska bram-I We fi'ttale Stpotkała się

handlowy

.f I

magls ra U

"UmBry 'Blefond.

l
Na srebrnym ekran,·e

JlEDUTA: "Harold Lloyd
się kocha"
Filmy z HaroIdem Lloydem ma·
fą jUl swą ustaloną markę, Wy~wietlany obecni~ w kinie I,Reduta" obraz, to apoteoza przedsię·
. .
d' ,
t
b lOrCZOSCI,
zara nosCl. spry u, a
przedewszystkiem tempa. Szal,o M
niesłabnące tempo, szalony wir wy
~adków, kawałów, zdarzeń i zderzeń trzymają uwa.gę widza w cią~łem napięc.iu. Na ekranie b6luje Harold L1oyd, o kamiennej twarzy i tych kapitalnych oczach, któfych wyrazistość tak świetnie zaiŁępuje wyświechtaną mimi,kę in~ych
komi.ków
filmowych.
. Znowu
ujrzeliśmy
całą serję
niewyczetrpanych pomysłów
i
·.rick'Ów, tego świetn~go kanarka
~c P'-ZY bogatej wystawie i 0!!rych zdjęciach tworzv doskonałą
tałość.

··.·

Na pierwszy plan
Zaklikowski.

Union

lewy łączruk

2:0

Dość ciekawe spotkanie, pro-.wem. W OlUnionie" czy.nnym był
wadzoM w tempie bardzo ży- nowy bramkarz J.egorow.

Siła -

Reprezentacja wojskowa Lodzi 2:1
1..!_
..l._
',_.f - M
S)
t k
W 'ł k S'ł"
,. lI1Ii1 lllJ~ta SIQIure tZJaUJal\,: Wlewe
•
, w a a u.
ySI e "I Y
trudu, aby pokonać twardy ze- ,cba~e jle'j wlkQńou zrwycięstWlO!IlJad
spół wojskowych, w który~h skła- ambitnie broniącym się przeciwnid I
'0 .
B t'k (Ł T S k'
ze znaJ u,~my es' a
. . . lem,
G.) w obrome i Podlaskiego (G.
_

. . ...!.• ,1._

I

Reprezentacja wojskowa -

Unio"

3:2

Niespodziewane
zwycięstwo grodę pocieszenia.
ambitnego zes.połu wojsk.owych,
Zwycięzcy z dnia poprzednie,
który też tem samem zdobywa na- w pół finale, mecz

Zwycięzcy Z

w

dnia poprzedniego
półfinale,

mecz Siła Szturm 3:2
Mecz
ni,e zwykle
ciekawy, J Be 2JSpr2'leczn1e
na;ład'niejJszym
"Szturm" zagrażał kiltkakrotnie meczem turnieju drugiego dnia bypoważnie bramce przeciwnika.
ło spotkan~
Turyści 3:2
. . b hetbreclk
{tnzy br~miki pod
:.J,~. -l_;.'
::tJSIp~~~ ~~ o 1 . .L ,{ ~
_..l, b'"ł )
,1'I!aJJ'1'<I.WUWel}'S~ meczem
..... '~1."'60!'U!;'U ,p11Zle Z )'eUIIl'e,15 0 5'l'1aJOZlCl. vuO 1"te
dmdlCl. SplOtlkanńJe roiJaJbo pnzJeMetg baJr He~hsrbreidha. a tem
Slam'OOl i 7iW'y_
..l, :_ol.~__ •
S:.lt.. b•.J...
. ' . -L
Ł T S G
'UlW WUI-.. ~uiJ8.'CY.
'" y 1" Y mtllJl'El1J aęlllL WIO • • • •
r-óWłIlIe.
Zadlecydowraiba
dy_
TU!ryści
IIlIiteili więlkStZle damie, a'by
w3ę0e9
,s,pozyq.a HoobSltce.ioha., który wzy- prZJetCh')'1liić SlZJa,~ę
1JW'}"cięSlbwa nl8.
.ł dllla brunw bilab> - c'ZlCI.mycth s.'W1Oją 5Ibronę, Iflre w)'1z)'1Sklałi retLook
~lJYtSJtIk$e Wzy ~i. Gr,a 'w p11Z1e- tl'ZlwtU k1att'tllJego 00 iaJk prz)11hiJbo gtraIW'idlziłMl)'1Ill am.sd'e poziOSIłlarła
bez azy., ż,e. poZlWlOld!l~ ~lOIbre
wydlril!eÓ
w.ytnńkru. Dopi.en'lO ,~ellldle Pfi11Y '7JW!Y!clęslbwo.
Ł
• T. S. G. - Siła 2:0
,
_..i 1..._._
' ~...M..~...łN_'M.1' 1.. '-" •
Zwy~ęslbwtem tern ZJUlO'lIY'\'Y1(I. towIa/n.ą pmcę, nae 'VUI~"1'U1y," .....1 l>OIWIl'etD
1l"Z~~. P~eś,llić WZelba 5!poa'l~cth. • ,
.
.z.:a,pał ~ allnIbi!Oję "SiJły .
PUlblttlC'.llllIOO;Cn w oba cłlni
około
S~.I!-:
.
' .1! b--..l'-- __ ,~_.t~ •..!
1800 --Lb
ocu=OW!Ite nelil IClII'WOJ UI1Ii:I.lliWUo~ •

L. T. S.
~ to było be

G. -

· ,

wysunął się bramkarz Lipski

Turyści _

S!.~- II

r

pocieszenia _ przyz~ano reprezentacji
.
wOjskowej

(L) Popularny na zachodlli~ tur-, graczy zamiast
niej t. zw. ,,siódemek" przyjmuje nastki").
się i u na's. Do świąltecznych zaDo niespodzianek świątecznego
wod6w przystąpiło ogółem 8 k1u- turnieju należy klęska "Hakoabów,a mianowicie: Ł, T, S, G., hu", którą poniósł on J)ierws~ego
klub "Tu~t6w", " Uni on " , "Siła", dnia w walce z L. T, S. G. oraz
"Hakoah", "Szturm", "Concor- klęska, zadana im w poniedziahk
dia" i reprezentacja wojs:kow,a Lo- przez Ł. T. S. G. Gdy czas nordzi. RJOzgrywki stały na bardzo maIny dał wynik remiJS.owy (2 : 2),
wysokim poziomie i wykazały u a najlepszy napastnik białoczar
wszystikich drużyn duże waloty nych P'ogodziński opus.zcza boitechmcme. W meczu si6demek sko, "Tur~Łtom" uśmJiecha się na
czącej się młodziety.
sekret zwycięstwa leży w ;aknai- chwilę szczęście, dając im motwiększej
przehojowości
ataku. ność uzyskania rzutu karnego. EWydział
Zrozumieli to wszyscy napastndcy, gzekutor rzutu Hermans z emoprcWJaoząc grę
w zawrotn~m cji przestrzelił, Gol Herbstreicha
wprost tempie. Brak off~side'6w pieczętu'je
zwycięstwo białobył na rękę zarówno ~raczom jak czarnych.
Wydział handlowy mag1iSłrab, i arbitrom. Krótki czas gry (2 x 15
Pnechodząc do samel!o przepo przeniesi~niu na plac Wolno- min.) umożl;·"N'ił cztery spotkani.a hi~gu tu.rnieju musimy zaznaczyć,
ści .14 I pi~o posiada następu,'ą- ple-rwszego dnńa, zaś drugiego aż że w pierwszym druu bezsprzecz,
,
""'"
.
.. J k
k l 'd k '
"ł d . .
tk'
b·ł
ce aparaty telefonIczne: nr, 2-91 szesc, .a w a e" os opt~ prze: m~ naJ a m e lszem spo aruem 'Y
- tłab1net p. ławnilka Muszyn'- ' sunęły SIę przed Wldzem sylwet/kI mecz
15
1 tł
(D'
t
"7
ski ego i nr. 2·93 - biu.ro wydzia- 56 15raczy,
ruzynę
worzyt0
lu i dy,rekcja.
L T S G - Hakoah 3·2

,

",z~:~C::.:tu~~.:::,rd!~a~i~ się

Najslab..ym
z przeciwni
ni-eju była "Concordia", to też ilU- kiem bez zbytniego wysiłku.

L

0-----

Dzisiejsze spotkania

Szturm Concordla 3:1
(L.). DziSliaj "HaJkoah" zmł~rzy ,.Karlimy·· i "Hasmonei , a mian.oCzwa,rty mecz pierwszego dn~a.znacznie lepszego "Szturmu". Gra się z ,.Con.cordją". zawody odbęd~ wicie od spotkania ,.,Bar Kochbv"
kończy się ła.Łwem zwycięstwem iIllter~sująca.
się na boisku L. T. S. G.
z "Hasmoneą" i "Samsona." z "K2>.
W dniu jutrzejszym natomiast dimą". Jubeo .gnją zwycięzcy z
D","Tl"'I·
O' W
' ZA "Sztw.-Idnia dZli.sie,'szego o tytuł mistrza
JL ......5
" H a k oa h' ' spot k
II. SIę
Drugi dzień turniejów wypełniły pODrzedniego niespod.ziankę spra- !nem".
turnieju i zdobyw~y wędrownego
spotkania półfinałowe w dwóch wiła drużyna wojskowych, kt6ra ,Jedn~~.śnie dziś ~ozp~czyna puhara, z~y~iężeni zaś o be:te.cie i
klasach: zwycięzców i z,,"yciężo· w finale pokonała "Union",
S1ę turrueJ o puhar druzyn zyoo. w-lczwarte tnile,sce.
nych,
Spolkania w tej gruoie mialy I_! h D. .U 1..l..... Sanas
"
W erupie zwyciężonych dnia prz.ebieg nas~ępUJjący:
$IJW,C : "Ulłr ~ ,...
o.~
/'
lt

dZI-en' turnl-eJ-

'<O<

"

___
tO__________________________________________~J~5.~~~.____~Gt~O~S~P~O~L~S~K~I~~~~l~~.~________~________________~._.~
.A~.~.~
. ~Nf:1Ó!

Najmłodsze załogi
Ł_ K. S. III. i Ł. K.
(L,) Bez zbytniego wysiłku "Ł.
K. S. III'" załatwia się z "Hasmoneą" 9:0, zaś "L. K. S. IV" b~e .,p)
tleję" 7:0.• ,Policja" od ubiegłego
roku zrobiła ogromne postępy. -

mistrza

S. IV.

Widowiska,
koncerty i zabawy

Główną zaletą drużyny,

to gra nie
zwykle fa.ir. W obronie doslkonałym był Wypych. Gra prowadzona
Dziś po cenach zrzeszeniowych
w tempie błyskawicznem trz.yma! jutro znakomita, ciesząca się
ła widza. w ciągłem napięciu.
wi'elki~m powodzenie~, ~zię ld nie
pOS!poht~mu hu~oroWl l sentyłódzkie dru~YnY
menJł.owI, komedJa A. Grzymały Siedleckiego "Spa<łkobieJ'ca"
z
świą.t
pp. Jerzmanow'Ską, W<ołoszynowKomornickim,
(L.) Podczas świąt wielkanoc- wyszła z "Pogoną" remis 1:1. Dru- ską, Łapińskim,
'lych Z~ierz gościł trzy drużyny żyna łódzka w tyłach bardzo do- Szubertem i FabisiaJkiem w rolach
łódzkie: "Ł. K. S. n", ,,Hakoah" i bra zawiodła w napadzie, który za głównych. W sobotę występuąe teatr z premjerą ciekawej legendy
"Bar Kochbę",
pomniał kompletnie strzelać.
. S z. A n-s 'k i eóo
rl.
D
"y_
W pon,iedziałek Ł. K. S. wygrał
Wporuedziałek L. K. S. wygmł d raIDa t yczneJ
.. Hakoahu" przegrał do zgierskie- łatwo z niedzielnym zwycięzcą buk", która święci obecnie wielkle tryumfy zagranicą. Sztuka ta
go T. G . 1:2, zaś "Bar Kochba" I.,Hakoahu". bijąc go 4:0.
ukaże si~ po raz pierws.zy ,w językdu ~lskMann kW kp.tr~ekład~e ~.
rze}a
r a,
ory rezyserule
s2lŁukę. W rolach głównych wy.
Czołowe Clruiyny Rudy i Pabjanic .
stąpią pp. Halslu, Jarkowska, R~
(L.) W drugi dzień Wielkiejnocy stąpili w Pab}anicach zrobili bar- dowic zowa, Przysta.ński, Białoszw Pabiani·c ach odbył się mecz po- dzo dobre wrażenie, Materjał na czyński, Wybrański i Tatarkie-

Trzy
w czasie

Teatr mieiski

w Zgierzu

I·

o

przewodnictwo na prowincji

między
czołowemi drużynami Ru·
dy i Pabjanic: ,.Rudzkiem Towa-

graczy znakomity. Byłoby POŻl\- WiC'2!..
•
dane, aby rudzk:ie "T. S. G." morzyst~em Gimn,~str~zn.o • sporto· gło postarać się o iakiegoś ?obreTh~baud \V raUdZ)
wem , a "Burzą. Wynik 3:3 (1:1). go gracLa A..aclasowego. ktory by
"Burza" grała brutalnie, Goście z ich trenował,
W sobotę, dnia 18 kwietnia, o g.
.J
kt'orzy po raz pt.er'W$zy
.
8 m. 3 0w~,ecz.
'
.•
wyw sal'l F'lh
I armon;t
R Uuy,
odbędzie się ostrutni kon~ert z cykIu "MisŁrzowskkh kon~ertów",
,
•
Je
..
kt6ry będzie zarazem zakończełodzklego
niem tegorocznego sezonu kon'Certowe~o. Na koncercie tym wystą(L) Dnila 25 i 26 b. m. odIbęd:ą się
Zapilsy pt'IZy;mu;e ~6dlzlkIi ldruh ho I ! jeden z najwybitniejsz ch skrz
~awody bokiSetrslld.e o mitsttrnoSlmro kset'lSllci clio dmńJa 18 krw1etnia (Adres I ków 'Spółozesnych JaquJs Thiba~~
woi:eowód!libwa łódIzJlcl~ w sali to- Ł. K. Bo, Pa'btjcamruce, Zamkowa 9, p.
'W\aI1'1Z~ śpie<W!aJOZAego, Pi\OWkow. Kanmentb0l'g).
--o-

laquel

Mistrzostwo wo· wo' dzt wa
w bokSie

.243.

.

Bieg

Łódź-Warszawa

Odbędzie się

mtaJjoa~.

dnia 3-go maja
~, ~ Łódtt me ~a40

b. W'lIaodme 1'!7Jar
dO'W'e prosIbaJoowiły na WItliitooełk millisrteJl'Sltsw1a ośwj,aJty um.ąrdtzOC W'ioeJ...
koioe imprez;y S\P'OIt"t1owe
w stolicy,
K1'I8.1kow.ie i Tonmin1 a ~cją dnia
będzi,e bieg ro2JSlta,W'll'Y n.a pitl7JesWzte
!Ii Łódź -_ WaJl'>SI7)aJwa ~ ~

(L) Drliita 3

'N

Bolesław

Łodzi.

Bire,g łE!!ll brrIlOOi)1 będIZ1ie do 2Il"d_ _ _•

mrwOOtnikÓ'W d'}'lSta~.

Bieg ilen

sposób, ilŻ

UIl"~y bęrdtzioe w ten

00 Wzy

Km.

zmtaf,OOwlać

się będtziioe sztbalclJa. Zaoethod7Ji ~nioe obawa, crz:y z pocJW1Odru. b~iOIŚai
terminu, udia się me,g tem. ooprowta<:bić do stlwJtku.

(p) Jutro, t. ~ w czwartek, dnia
16 b. m. odbędZie się w salach magi'StraJŁu uroczYSfŁe plenarne posied~nie magistratu pod pr~wodnictwem prezydent Marjana Cvki
k
a.
. ..
n~rs ego, u ,ucZ'Czenl~ pam ęCI
pl~rwsze~ krola polskiego BO'lesława Chrobrego, na które zosta!y
zap1'()$zonoe wszystkie zwJą.zki zawodowe.

komunalnych

interpretacja przepisów przez magistrat

Bluro
informacji
prasowych mtejskich, kt6r~y postano"'ru, ...
~Bip) w k<omunikacie swym p~a- razie wydaloenia ich, zażądać od
J~ następującą informację:
ma!!istratu odszkodowania, kt6reJak wiadomo, przepisy wyko- ~o będą dociekać nawet cli-ogą są- I
nawcze do rozporządzenia, przy- dawą. Sprawą tą zajął się związek
t
.
pł
.
'k'
••
s ?sowuJącego
ace pracown1- pr~c?wm ów .tnstjltuc tt ttżyteczkow komunalnych do płac uczę- 00SCl pubtrC'2Jnoe1, kJt6ry w kwestji
dników państwowych, postana- tej będzie in:loerwen:jowal• .
wiają, że magts1raJŁ jedynie w wy•
•
•
jątkowych wypadk.ach mote wyW _.L...-l1._.-:.
,.,
1..'1'
... wu~u Z za ........ 1!t~-em z po.mowlc
pracę SItavI' t~owanym urzę- wodu redukCJl
" urz-..t-ik6w
mieJ'.
'CU'L'"
dm:k om.
skicb, zwaązek pracowników irnJed_ magIstrat, interpretując stytu'Cjf uZyteczności publicznej oinaczej te przepisy, wymówił po- ł'f'zymał pismo od ma~6traJtu w
sady
wuystkim
pr acownikom spraWlie d~wania. członk6w
. ' k'tm be
. k
'
.
m1eJs
. z ~JąŁ u.
ZWlą'2JkU do koml6Ji. ~kacyiPostanOWIenIe to wywołało nie- nej, k.t6ra ma się zająć tą sprawą.
zadowolenie wśród pracowruków

OsłreJ·ku
.

decydowac' J·awnl·e czy taJenl·e?
_ •

'

InterwenCja Inspektoratu prac,

• d
. d .
t
Ok6l :1_ ~
olał ,!
OWla Ujemy z u~en wyw
. kó
bot'
h t...h. n~
. zkó
_._-' uczne
h ~o.
r-ZYC • ZW1ąZ
w, ro . ru~zyc e~'l ZWl.ą .w za~owyc.' t6w styczruu r. b. gł~wny tnSipektor r-e ~601ły SIę o rnterwencJę do
pracy wydał ok~lruk,. w kt6rym posłowo .
..
' .
zalecał wszystkim. lnspekt.oro~ , ,Obecrue dOWladu}emy SIę, ze o:
pracy, aby wpływali na ZW'.iąr.~t, , ko1nik ten :rostał odwołany na te)
~a":,,odo~e w kIerunku. stosowania podstaw~e, że inspektor pracy nie
IdeI tarnego głosowanaa przy u- może mIeszać się do wewnętrz.
chw~ła'Ch
o przystąpieniu do nych spraw 2JWiąz1m.
strejku.
'
(p) J k
fet..,
ha

S1ę

dojrzałości
średnich

w

szkołach

Termin i regulamin
(h) Jak się dowiadujemy z kurd.t'o rjum okręgu łódzkiego szkolnego, egzaminy do,jrzałości w średnich szkołach . ogólno - kształcących prywat,n ych i państwowych
rozpocmą s.ię dnia 11 maja, na prowincji zaś dnia 19-9o maja. Termin egzamin6w ustnych ustalony
zostanie przez kOnUSlje egzaminacyjnę.
•
•

(hl

It~desłane

"owa wystawa w galerji s.ztuki - Ciekawy
"czwartek literacki', - Kurs kilimkarski
w niedzielę, dnia 19-9o, o godz. W poniedziałek, dnia 2O-go, na-

Zła

Egzaminy

Uroczyste nosledzenie
magIstratu

Dla podniesienia kultury miasta
11.ej nastąpi

Chrobry

urzędnikuw

RedukCja

prawa gimnazjÓW' pdstw<>wych są
zwolnione od asystŁeńcji komisji egzaminacyjnej przy egzaminach
matllTalnych, w,szkołach średnich
zaś kategorji A i B będą funkcjo.
nowały własne 'komisje. Do wszystkich poz09Łałych n.ieuprzywilejowanych szkół będą delegowane ko
misje z przedstawicielami kuratorjum szkolnego na czele, przyczem
egzaminy te odbywać się będą we
Sśoły śl'ednJe, posiadaiące dług regu1amimt dla. eksternów.

Jak pobito policjantów w

Ku czci bohatera laodzl
PodziękowaDie-

święta

Szczeg6ły 'śledztwa

stąpi otwarcie kursu batikowania,
WszysiJcim,
kIfórtzy ~jLi O wypadkach pobicia posterun. ny te nie są jednak' niebezpieczne
kttóry prowad~ć. będzie najlepszy się ,~ UiŚw!IeD>e.tUa akta~emji
~u kowych policji państwowej, jakie i posterunkowy w tych dnle.ch ;.
w Pol'Sce wecJahsta, prof. A. Bu- C11J0l S. p. kp'Ł. PIOpowooego a mta
dł'1ę W stat . h d'
~l dokąd go
•
szek z Warszawy. Kurs trwać bę- IOOWidJe J.W.Pamt ~en. L. żeJigowarzy y sh d o. d~c
~': puszcza
,
prze"W'1edzi-e dwa miesIące, w czasie kt6- ski-emu Zła ~i)]amńoe LiISlbu odJręoz- mątecznyc, OWla u')'emy SIę na ziono. Policja jest Da tropIioe spcaw
W czwartek, dnia 16-~o kwi.et- ryc~ ~chacze ~~t~e kzapo- B~~-'!:~' prele~enJt1~W A. stęp~ującycb szcug6łów; ~ ..
06w i ~WJjściu.~~7ego i
ma r. b., autor "Szkoły", "Drama- ~aJą S1ę. teoretyczm.e 1 pr~ tycz- h-y.......,."" .~' moc. "
.,!!?P'
Ilerwsxy wypa , mla1 mteJSCe ze ~
prz,s""U"& o
aI"eDtu Kaltlly"
ZaJkochanego hal- nIe z battkowaruem tikanin 1 dne- ,a~.
~ew1SIkńel)J BIta- późnym wieczorem ." nocy z sobo toWaJUaI.
w:cr za" i ffPo~~-ekalni l-ej klasy", wa• ..zat>lSd'Y: przy;mukje o~az inf.o~- r=='Me~~~ ty na niedz.ielę na ul. PiotrkowDrugi wypadełt -",darzył .się w
Zg
t K ecki
. od IOaCJl U ZIela se relarJat lD1Z1~I'
ki .
k li 1_
tiry' CO"- __ l.
• •
y mun . aw'. wypo~le
- skierj galerji smuki telefon 1-15 prof. TUmerowti., db,órawi "Eooo" s ej w o (> c.y /Kale·
sw . .;naDII" niedZlielę o ~e 9 Wieczorem
czy! na ruezwykle mteresuJą~y te- od A.....t. 12 _ 3- ~ . od 6 _ 9 : pod barWtą prof. Pędt2Jimęża wba- sława Kostki, Pełniący w tern miej przy ul. Profesor~j. Kilku pija.mat "Współczesna. moralnosć to- . ~
ej 1.
-ej dJ7Jom """,;,,1,_.__ .
~'I
---~warzyska" , połączony z dyskusją. W1eCZ.
,
• ""'F'''':'''
. YV ylłll m pot
eme scu słuzbę posteruYlll\.owy, zauwa- nych męż,czym wywołało na ulicy
'W1ZIt~~ ~ 28 ~~~ żył ki1lku wyrostk6w, kładących tej zbiegowisko. Gdy postenmko:\roe~oro~1e
~ ~- petardę
sz.yny tramwajowe. - wy, pat-rolujący w tej dziehri. :.,\
kim dlerl~gacjom b. WOIjskOW')'1Cb i Posterunkowy usiłował chł.opców przystąpił do interwencji, został 11Zgłaszanie kandydatur z łódzkiego kuratorjum woj&looW1O -.~W?'W1CIZym, oor- zatrzymać, prZ)"Czemn.a.pobkał na derzony tępem narzędziem w gło.
szkolnego
0002lIlre poc!J2lLęOOowta1llle składa
opór ze stro~y pub~iczn~ • .któ!'a w,ę. C.zterech mę:żC'zyzn i je~ kodrogą komitet budowy pomm'ka s. ,przyglądała Slę rn.ampulaCJODl wy- b~eta, aresztowanych w ZWIązku z
. (p) Dla ka!ldydat6w pr~g~ąc~
Wykwal!fikowani
~<:zydel~ p. kpt. St. Pogonowskiego.
rostków. W zamieszamu, jakie tą sprawą, zaajdlłje się w areszcie
6lę dokształCIĆ na nauczyCIeh dzie- szkół speCJalnych dla wyzeJ wska-x.,--:"ł
t nmk
odni' ł kU __ I:~ •
fi) Ar'
ci anormalny~h (w rOIku 1925.26) zanych dzi·e oi anormalnych są o.. 7"""" o, pos e . owy
.0$
łI""""'"'JI)llym.
""'
,.
powstał w Warszawie, jak jut do- bowiązani do pracy w ilości 26 gopo'łeB
ka ran ldu~ w lewe M.ll1tę. Ha.nosiliśmy ,,Instytut pedagogiki spe dzi tygodniowo i do pełniell!&
Ił
cjalnej".
og6lnym plae
Celem jego ;est Przygotowywanie nem danego
KarWnierz
nauczycieli dla dzieci upośledzoCo do osWecznego wyboru dc- PO, Wklszecb" (ze szczególnem uW'Zlilę-.
nych umysłow.o, ociemniałych, głu- cydować będzie egzamin, składa- dlQJellJem Rzymu). Nakład BoI. Orałnw
cooniemych i upośledzonych morał ny przez kandydaIłów w koficu s~ego. - Skład głóW'll'Y w księgarnie mp. Insrtytut ten przY'imuje na czef'wca, wz,ględnie w początkacll mach M. Arct~ 1925 ro'k.u.
Temperamenty ich poniosły
s!udach!iczy hje~e knaucl;;{kciel,i, po- wr~śmal' .Y: "instytucie PedagOgikł W,Prob:;::k~ni:~ ~~" z.n::O::=
(p) W Pabjanicach w ogrodzie gospodarkę tM..gistratu pab'jaDJc>..
Sla Jącyc ~e wa 1111 aC)e na- specJa neJ •
•
-- " Z ' 1
G6 k" odbył '
I 1ci~
ucz cieIski.e oraz dwa do Si1..eŚcltl
Kand da '
.
żyteczną i aktualną. Polacy wyUei;dZa- ,. Ie ona
r a
Slę. one~: j
O.
•
lat y aktyki naucz i-elskie'
, y el" k~6rych egza~ wy ją9Y do Italii zna,jdą w ojczystym lęzY- daj v.;i.el~ wiec narodowej pa.riJj!
~o d.ru@i za.br~ł.głos p. Szcz-e. pr
yc.
':
lpadnie pomyslme, otrz~aJą .rocz- ku te informacj(' które dotąd czerpać robotrucze,. .
paruak, . pr2ledstaW1'C1~l cmz.. dem..
K~ndyda«:i ą o~Wtąza.nt, po~a ny ~lop płatny na stud)& w msŁy- należało oz obcojęzycznych •.bedecke- Na w iecu tym przemawiali: 0- 'który tnętnowal postępo~~e N.
studJ~ml "!' imtodytUC1~, 1~ prh&CY PkO- t1JOle. kr
zk 1
ł'dzk'
rów"
becny wiceprezydent miasta, Pi e- p'. R·,. dowoclzą,c, ~t Je) b~~z o ęgu s 'O nego o Jego Autor daje bardzo sz.cz,eg6fowe oe:m~ h ta
mocruczeJ w
p~eWJlC
sz oT
zak Staszew.. ki W1en.ructwem magi .a pa ,amełach warszawskich, a po ukofic~- złożyło już kilkunastu nauczydo;li wska-.t.Ów1ci J)!'aktycZ'I1e., obehn'llhlce pC o.'W kPP'.. ~c któ'
. e' ki znńósł sobotę anglelską, oraz
ni k
d
. l od
• dn'
oda' kt6 k
·
ap1e S l 1 mm,
rzy w prz - , 'ńlłod'
d 1e
. fi racy prze
k~ . urs~oł
pracy lnau zy c1e I?OWle te łP ło d,oma,
re, ura- c~ynnośd przygotowawcze do drogi, po mówieniach swych
WYChWalali,· di~~:ó zlnny . ną P d . '
•
~c StapectJtra ny~ , Przy- tor~ przes a
wspomman('- dróż i - pobyt we Włoszech.
działalność magistratu i N. P. R.
UWZ~Jąc gOk Oń re ł . gOt ZUlę: kol
s :eJ Vf ,s
nalmrue·J w CIągU
1JeCu.
go lIMtyW:tu.
Ksią:!ka uwzgiędnia warunki J)OWlljen
lec za o cz..y Się . e~, ze. 1ne: terytorialne (Slpad.ek po AustrJt) 1 _
W dyskusji zabrał głos obecny ku gorętszych uczestrukow W1~cU
Ś
e!konorruczne (koszta utrzymania ceny tam również przedstawici-el P. P. wywoł~ło burdę, podczas któreJ p.
biletów kolejowych), ceny wst~ów do S., p. Gryzel, kJtóry w ostTych Szczepaniak w chwili. g~y zsz;dł
W
k h· I
h
muzeów i t. P.) Także wszelkie objekty słowach krytykował działalność z trybuny został dotklIwle pob1ty.
par ac I a.ac
i pamioąłki polskie. znatitd.ujące się na te- magistratu, przypominając nieda- ,Powstał hałas i ogólny t umult. Do-. (b) InSiP'ek~ 9dr.oIn.e wydały zaR6wniei proje~to"'6ny jesIt cały renie WIoch. w "Ptrq;ew : nikll" zosla- lekie czasy, kiedy to wojewódz- piero interwencja policJi położyła
~ządzenia. aby dziai\:wa s?ikolna w szereg wyciec~k dzieci szkół po_ ty Sokrzętni e zeobrane i opisane.
two było zmuszone kontrolować kres zajści om.
~iesiącach leŁni'C'h odbywała :ek- w5zecha)"Ch do okolicznych miej~ ozmówk i lloJsko-wroskic -- traftri c,
qe na świeżem J)<)W.ie·h:2:u w par- scO"··ości.
~iowo ujęte. Mapa kolejo",'a ~. inustukach, ok.~yeh ~ch i tp.
.ąe sł.aral1Jliie W~Qnanel
F

otwarci-e

nowej 0krężnej w~stawy związku grafików polsktch, oraz prac K. La~<"Ckiego, Z. PO:luszki, A. Wolman ~ J. Zem16wn'Y.
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Rynek

pieniężny.
Warszawska giełda onedowa.

Pierwszy bilans
WŚ'l'ód warszawskich banków tal własny Banku jest prawie unie
/prywatnych prym trzyma Bank ruchomiony.
Itowarzystw spółdzielczy-eh szybNie jest to oczywiście ze sbnokością w ()Igłaszaniu sprawozdań wi'Ska zarówn()l teor;i, jak praktyi roc~ny-eh. W sam~j rzeczy już w kI banikow.ej stan rze-ezy nOlt'tIltaIlutym. każdego roku publilkuje ny.
swój bi-l.ans wraz. z ~bszernem spra
Rok wkłady koszty
stOSlln.
d o 1a r y
w proc.
wozdallL1em, obeqmu}ącem nietŁylko
)
in"teresy instytucji ale zastana'Wlia1913 3,5 mil. 69, tys. 2
jącemsię także nad całokształtem
1921 440,000 24.440
5.5
życia gospodarczego.
1923 200.000 29.000 14.5
Jakkolmek bank ten mliał specjal
1923
24.000 13.000 54
ne zadania, wypływające z jego 00
1924 860.000 129.000 15
wołania oraz tytułu i d1aiego nie
Jest więc postęp in plus.
m()lże u-ehodzić za kryterjum banW aktywach bilansu znajdujekowości wogóle,
niemniej jednak my papiery procentowe w sumie
$iłą warunków zmuszony był spół- 234.684 złote, gł6wnie państwowe
azielcz-ość usu.nąć na. plan ()Istatni, i komunalne. Natomiast dywidenaby forsować normalne operacje dowych było na 333.223 :doŁ.e w 78
bankowe.
1!aJtunkach. Równe 30 proc. przyZmianę tę dOIsadnie ilustruje roz pada na 100 akcji. Banku tlolsklemieszczeru.e akcji banku; zaledwie go. Z kolei idzie 2lIlaczna pozycja
12 procent ZD.aJjdu;e się w rękach bo 465.735 akcji cementowni Łazy,
spółdzi.elni, gdy resztą władają prZ'Y'ię1ych do bilansu po 15 groszy.
prz.ewaŻinie osoby prywasbn.e. One Zwraca na siebie uwagę pewna liprzeto fa:ktycznie rządzą bankdem, czba akcji na giełdzie m.e notOiwaC? uwidocznia najważniejsza pozy- nych, ~ za czas~ przedwo;enCJa: skup weksli. Portf.el końcoro- nych m.e zwykło SIę praktykować.
cmy 4.76 miltonów złoty.ch skh.- Z drugiej strony akcje p()lliczon()l w
'da się przeszło w 85 proc, z wek- bilansie częściowo pOi bar.cJ.ro nissli dyskomowanych PrZleZ osoby lcich cenach, kryje to w sobie poprywatne, gdy za<ś zaledwie 15 pro kaźną rererwę· Np. 4296 akcji Ban
cent przypada na kooperatywy.
ku spółek zarobkowych po 6 zł~
InteresuJ'ąc"'m . t
h
tych, 3.647 akcji Rudzki po 1.03 zł.
..
}eS przeorac owa'.
.
.
N1e mozna v:szakz~. ~emtł?Zeć.
.nie d<apitału akcYOinego Da. złote. _
Obliczył wńęc zarząd lot·
że pewna. częsć akCJi lako me opl'e rwsze br
..
.lo
• łd .
,
dwie emisre wyniosły 103.100 do- .acana. t tUe.no~owa!IA l1a ~le ~\C
larów, a ostatnia 179.000 dolarów :me dałaby Slę łaJlwo zrealizować
do których przybywają reur 'Stosunek ZJOhowiązań do aktywów
'\\' sumie 73.000 dolarów. Raz:;: łaJtw? uruchomić się dających, o
1.183.000. Z przewallltow.ania. o- ~yle Jest korzyostnym, że pokrywa5iągnięto 2,580,000 złotych, co ma .Ją one f'4 s a w ro~arze prawIe
ozy około 516.000 dolarów. J.est to ~łnymj me może to Jednak zwolrelacja hardzo korzystna, jeż.ell mć Banku od powiększenia kapita-

:w

zważymy, że największy bank niemiedci "Deultsche Bank" zreduko.
wał foodusz ak<:yljny na 10 procen.t
a drugi z kolei bank "Wannsta.dter
i Naturalbank" za 16 a.kcji stu)"Ch
dał}edną nową, czyli 6 i jedna
czwarla proc.1

łtt zakładow~.

Ostatecme wyniJki operacyjne
są bardzo skromne. Zysk brutto
1.279.372 złotych pochłonęły wydatki prawie 92 proc. Dywidendę
wydzielono w wysokości 4 proc.,
00 wymaga 100.000 złotych, takąże

Tak k~stoe wynikU Bank to- sum~ wyk.a~ją podatki.
warz.",.,tw ""ółd . 1
h
oL!
Nie znajduJemy w rachunku zyJ~
wr
ue czyc zawQ.~ę- _1_"
d
cza ... _"",,'
h
,.
o:>AOW 1 strat ta nego
odpisu na
~ .... J _. rueruc omosc1om, OSZ!\'k '
•
cowanym n ... 2 "loLO 620 ~ t h . straty, łorych wido<:Zltll:e Bank ni-e
..,.,.
,GUC.
Z10 ye , nIe
"sł'
..•
k
wiele niż""; cen k ...4...
T
• lPonto
,tll1etrulleJ me wy azano tan
~I
y OSL.\u. lonacz.el f
dl
ęd ik'
kaorri:tał akc vmv byłb
.,emy
a ttrZ n ow i organów'
'r '
J""'1
Y znacznle ZW1erzc
.
h'
..
N atoruczych'ms t ytucJl.
mni.e;Szy.
miast w kosztach handlowych wyZr~s~ą ~ ])ttn~ wyjścia Bank nagrodzenie dla 12 członków rady
przyjmuJe n:e kapttał własny, ale figuruje w Suml.e 5657 złotych, gdy
wkła.dy, to J.est obce Bankowi po- -pensja dwóch członków zarządu
wi.e1":z.on.e kapitały. Gdyby
OWf> sięga 31.152 złotych.
4.,.3 miljony, Bank ni.e mógłby fun.kZ ogólnyoch uwag pośwtięcony-=h
CJonować. Do tych wkład6w do- w sprawozdal1llu procederowi bandać tr:reha redyskonto weksli na kowemu wynika, irż widoki nie są
przeszło 2 milljony. Cały zaś kapi- dlań obiecujące.

me

---...,----

Wzrost

oszczędności

Podniesienie się wkładów

w bankach

PlOmlimo
~~ prtZIeIZ it'dm wb. 'WIlcllady ~ w tych
kIry1zysu l gbodJu pitenięż- ,~~ 28,5 m1dljtanów
n:ego, 2lalbraJoany w okresie mfltaJCji. Zlłot..., 00 w poróW'tOlallllilu ZJe 6!ł.a!DIem
mnys'ł 0&2lOZędm.ościowy powoli m- laooUltllków z doia 30 ldlSlfiOpaOa. r.
znl!llO~ Słi,ę C'Ol"az w-yrr.a.trued.
We- Ulb., dBJj.e przyrost WIkladów ~
dJłtug spor2ląd:rone~ pt'UlZ ~ Il.iO'W'y'Ob o 5,5 tnJiJlIi. złotyoh. WkłJa..
h!llTIlków w Polooe ~WIiema _
dy wszehlCoitOh tY1PÓw 'Wwosły w clą
waiJMejtszyclt pozyteji biIlaaLSOW)'lCh gu tego miesią<:a o 10,6 miJf,IOIl1.ÓW
P1".ze.mysł

41 ha.nJków, WC'hOOz.ąocyoh w skład Z!łot}"Ch.
bei OIl'grunizaclii. na dt7meó. 31 ~d!1lJi.ta.
-"""=----- ł----

M\ęrlzynarodowy

trust drzewny

WIEDEN, 14 lmV'ielhn4a. (PalL) - s,tu cLrZJelW/DIe~. UdJmał pr~emy,glaw
"AdM Uhr Bkutt" d,or.llOSoi z Fres~cćiw sieod!m~clt i ~ioc'h
l:ml1ga,
Ż e w !ktobruch ptr2lem'j"Sbu 1001: ru,ż rzra'pe'WlO1iony. O~k'Wją p!l'1Z'y
d:rzewneg1o, omawtia.n.y jielSlt plan łąclJe,n~a 'się do t,ego t'rrussiu prollemy~ mied~o

U»- '~ ijv~~~.

WARSZA WA, 14 kwietnIa (Pat). N'·
~iełdzle urzędowej
były następuiace:

dzisiejszej

ola

notowa

Większość

fabryk pracuje normalnie

nym tkackim zaz.nacza się jedn lk
w drugiem półr()lczu.
DLa przemysłu wstążek bawet·
nianych zes:z.ły rok był wpr()lst z:r~'
i przemysł ten J'est podobno za·
grożony. Przemysł wełniany ma
dcść zamówień. a w szcze 6 ólnośc;
tkalnie kamgarnowe Dowó: tanich
towarów z Francji dał się we zna..
kl fa brykom sukna. które musiał.,
zbywać swój towar niżej własne
~C' kosztu, byle nie wstrzymywać
':'todukct.L Fabryki wyrobów dZlan;;c.h i trykotowych miały zaięc:e.
Stan przemysłu :edwabnic21e<1·o ~ył
naogół :z.adowalaią:cy - FaDrvki
tbnin iedW'abnych~ fabryki gaz,
młynarskiej i i~dwabiu sztucznego
lI.iały zbyŁ zabezpieczony. Jedynie
fabryki wstążek jedwabnych nie
mogą opanować kry:z.ysu. Przemysł
lniany miał zeszły rok względnie
dobry. Prz.emysł cbemic:z.ny pracował ni.ee.jednolide. Produkty farma
cet.tyczne miały d.obry :z.byt mano
zcacznej konkwrencjd. Również tabryki faifb anilinowych wyka ;ują.
zadawalrujący zbyt towarów na
nowyoch rynktach. Poł()lżenie {abTvk
kazały w przemyśle bawełnianym c7t'kolaay poprawiło się znacznie,
57 zakładów na 191 wziętych pod zbyt towaru tak w kraju, jak i na.
uwa.gę, w przemyśle j.edwabnym eksport wzrósł. Gorsze rezultat,
16 na. 78, w przemyśle wełnianym ·,\ykazały fabryki. konserw i mleka
12 na 44, w przemyśle hafciarskim skondensow'ane·go z powodu dro6 na 24. Przędza1ni.e bawełny mia- Ż) z.ny produkcid.
ły utrudnioną kalkU'lację z powoPrzemysł :z.egarmtstrzowski rozdu niejedn()lstajnych cen sur()lwca; ' wija się n ()Irmalnie , bez:robocie' nic
.
. ł y pnę d za1me, j d&.ie się odczuwać. Eks"orl ze~ar
naJ.w IęceJ. UCIerpIa
wyrabiające cienkie gatunki przę- .ków i części zegarowych, wzrósł
dzy. Równdd tkalnie nie mogły w pesz. roku do 275 mil jonów łr.
rozwinąć swej działalności . l"ewna wobec 217 milj. w 19L.3 wl,u.
poprawa w przemyśle bawełnia-

Handel zagraniczny Szwajcaó
w r. 1924 lepsze rezultaty CZęŚciOIWOI kosztem przemysłu,
który i w ubi.eg~ym roku musiał
walczyć z wysokImi k()lsztami prodk'"
' " slę ~n,a ł ymi.
u -e11 l za d~wa lmac
a często medostatecznyml zarobkami, byle zapewnlć &obie źbyt
!ow,arów. Prze.n:ysł nie opanował
J~szcze całkOWICIe kryzysu, le:::z
me ~a on już swej po:przednioi 0strey f~rn:Y' AczkolWIek niektóre
pr:z.edslębl'o~twa zamknęły warsztaty, to Jednak w większości
fabryk praca idzie normalnym ~ )'b:-:m. Dobry stan zatrudnienia y~1.zało 22,6 proc:. zakładów przemysłow)"ch,
z;a.dawalają-ey
573
proc., a zły 20,1 proc. Przemysł
maszynowy w 1924 r. nie wyka~wj.e jes~cze wyraźnej poprawy,
;akkolwl·ek zanotowan()l nieznaczny ,,:"uost ~ó~.eń, które były
prryJęŁ.e po ruskich cenach, by nie
tracić rynku zbytu. Ten sam s'tan
wylkazuJe elektrotechn1cmy prZilmysł. W przemyśle włókienruczym stan zatrudnieni·a naogół zadawalający. Zły stan zajęcia wyosiągnął

onTI'\WKA.
Dolary 5.185
Funty ang. - . -

Franki franc. - . C7FK1.

Belgia 96.195
.
Holandia 20760
Londyn 24.865
N. York 5.185
Pary:t 26.75
Praga 15,435
Szwajcaria 100.365
Sztokholm - . Wiedeń 73.18
Włochy 21,30
8 proc. poż~czka złota 82.Pożyczka dolarowa 62.4 i pół proc. listy zastawne
ziemskie 28.25
5 pr. obł. m. Warszawy przedwojenne 21.75
4 i pół proc. obI. m. Warszawy przedWOjenne 19.15
Potyczka konwersyjna 50,10 proc. potyczka kolejowa 9,00

Banic
Bank
Bank
Ban'k:
Bank
Bar.k

Złagodzenie kryzlsu wSzwajcarji

Dyskontowy 7.25

Handlowy 7
dla Han<Hu ł Przem. 1
Zachodni 15
Ziedn. ZIem Pc-~sk. 2.M
Zarobkowy 10.25

W:1dt C.24
elektrycznOŚĆ

2.90
Sita i Swlatło 0.35

Cbooor6w 4.15-4.20
C2.e·~k MS
Ozęstocice 2
Ooslawice 2~.OO
Michałów 0.45
Cukier 3.50-,3.35-3.40
I'irley 0.55
W ęgjel 2.95-2.84

Nobe4 MO

l

C~etski

0.5T
Pitzner 4.20
Llpop 0.91-0.88
Modrze!ów 4.65-4.60
Norblin 1.03-1.05 1.04
OstrowieckIe 7.12-6.90
Parowozy 0.67
Rohn I Ziet 0.57-0.75

Ruch towarów

między Polską

a Francją

Jakie produkty importuje i eksportuje Lilie

Z Otkt-ęgl1.1 Lhl.łe W)"W'Ożone są do WIOZJOwy11ll z PoIrsoki jest c:Jtt.rewo, sb
PoLski następUt}ąoe prodlllJk.'ty:
w nowi ono 90 proc. p1'1'ZY'W'07JU pol.najwięk-s,z;ydl Hośo!aoh W"Y'S:yłI8.ln.e są skie-~. Z ilrunycll tJOwa.rów pt'Z'Y'W'O&Uif'0fW0e i pół,{a,bryikaty
dla pł"re- 2JOWYIoh z Polistkd wymi.etttić należy
m"}'\5łll1 włćki.erunaozego, jad< bawd- mąci2lkę ka.rtofLa.n.ą, j!ll;a, Len. w . na, WJe!hrua ClZlelSlalDJa, pr1ZędJm wełlllttla me IIlQlepll'\Zetr101Monym, ZliemtlliJa,ki, m.
1IlS., W"}'\Syłatne są róWlll!ie'ż
goOOW!e s.iona bU!l'lalków OUlkIrowycll; snrołę
OrzedO\ł3 olnłda
wytwory w pos.ttaci &arun wełntia- i paor.afilnę. Z arl)'1kl1.1łów polLSIkich,
GDANSK, 1~-~o k'#iełnla (Pat). Nil nry<:'h i hatwdmI!'lLIl'Y'oh, d)'lW1B.'!lJÓw. ktO Pl"zyw:OŻtonych dOi J)u,nlk~,eT'kii w sto-- .
dzisielszem zebraniu !2lełdv ?dRńSkie i .
'S.L_.:.~1. haf;łów tiiUJl,ów CJhl1.1- slUilllkoW'o mnlle<:.g,7'VIah i,ltOśdaclt
a
notowano w ~uldenacb gdańsk'ch:
cow, w .~
"
~1
• .'
100 złotych polskicb
100.79 1:)1.51 I stek ioowalbrydl, ~I()!'onek i bid~lZ- kt.ór~ .m':laJły~y Zlb:t we Fmtlic,," wyCzek na Londyn
2.'5195 ny. Prz.em)1lsł ahean~oCtZiny wy'S)"ła !l/a I ~.eIliIc Ilia:'eIZY : sikory S'UlT'owe . "'zc:z.e
Telegraficzna wyplata na:
'WrOry SllItl\lJazm,e arot.alD p()ltasu , gub I CInę, ahmioel, ZIe,l,at'Y'Dę, wyroby z
Berlin
12') 111-125 7') ' niOOi, łuby, batrwnJdd, klwz.e dOi f,o- drzewla. W)"t'Ioby slkó'I17lwe i procLwkLontlyn
2'i.19:;-25.195 to~ m'Y~Uo, kleij., smary, me,dJy- ty. owZJytttl)"WlalIlie ptt"zy dyst'Y'll8JoJi
Nowy-Jork
S25 58-52ą.22
__ l.
•
M:-,J..·1.,..··
"
Paryt
2703-27.17 kameotlltY1 pediumer;a. PIf'Z<em)'1Sł poą.- tr10ipy llIli<l·ŁooWtelJ·
lłQJlyUy rOW'Ilil.e"Z
Warszawę
1('.(),s.)-tO~ 51 pi.emiczy _ patpitett' Listowy i iJalPe - iZlbyt we F1".aJIlIc1i·: gtt'OCIh, f'8JSIOlta., kioZurych
101.54-10J 06 ty; pr!lJe«l1.,,,,,,,
.-1 ~IJIWI'StQ
'L __ 1....!
.... 'ł'
__ pasy c1o'
ll!1oClzymta t..!
rnla'lla
11• O7lea'lWlO1l4,
l'I()Sl my
1IIIUIZJ'll. stkóry W')'IPftI\W!e, St7JC1Z,eci- LebJr,s!ka,e. Nie lOIBI1leźy rowm.iteż zany i wbiJe 1ro6s!1cie, łutcaj pr1Ze- pom.~'DIaĆ o tam, że dIurża lrozelbntie
alałdowl
PARYZ, 14 go kYłlełnla (Pat). Zam- m)'6'ł ~y, ~1Mmy, dek- ettn~a potskJa Wie F~ przy-knięeie giełdy.
trot.edbntiom'Y i włomtoMLowy -- zwyt0Zl8.9t01Dl8. fest dJo _1111 polsłcitOh
9:5.1_.....1;]... ....~ ':L.....
-,-.1•••,~·
~_~_._1.'
Londyn
19.45.- ~, A!u... ." ........ ....-" Sil'lUIuy, ma alaylDJu'lOW, a 'tulU! youu me ZJ8,WSI2'Je
N. Jork
97.00 ~ i 07JęŚci do ma&2JYU dIba ~ mo.ma dio9tJa,ć.. TIak llllP· do pruBelgia
Hlszpanja
~~~ ~ ~rego, aJUJtomJobi,le., rÓŹlO.ycb kasz, m~ki t"aJZOWie;, maJku,
Włochy
5'25050 rrowetr'/ i ozę6d do cicb, 1l1ta!ł.er1ta~ poWcidl wędffiin i t. p. ZroZJUmleli
Szwecja
SZ1lI8jearja
~~~.~ el~~aJiozne. Z inm:ym pro- to juJż kupcy ~ i ooru barHolandja
5ą.- duOObów jai w mni~ i.ltośeiaoh c.Lmei poos:1JUlkurą iJródcl zakupów w
Praga
Rumunja
8.55 ~ &\: ~aJld, noapoje, broń Polsoe.
DaJjte S1ię od'C1lUiW·ać brak
~h1te, obuwile, wytrOby gltlmOWe, viększei ilMt~, ~1(I\J1'1ta~ape1 ZIaRudzki 1.96-1.89

Starachowice 2.75-2.68
Zyrardó\ll Hem. 10.50-11-10.80
Borkowski 1.80 -1.90
Jał,lltowscy 021
Że,:uga 027Klucze 0.39

odaftskt

KotowRnla

, Pamo.

Motow~ni~ qiełdow2

W Londynie.

porteelr.ma., z~, ~ ro- pobrrDebowank pol$kJ.ch skteoow,
LONDYN, 14 k.letnla (Pat!. Zam- ś1:hme i meuęoe onIJZ mąIka ~ ZtJ'..a;du~ się w aktr'ę~ LUle i

knięeie

deldy.
N. ,ork
franCJa

Belc;!ia

Wloch'ł

Szwaicar;a
Hiszpanja

Dania
Norwegia
SzVlecja
Niemcy

Helsin,gfor5
Pra~a
'~'arta'*

Oo1etraią.c s4ę !!Ja s:ł.aił.ysłycoe por m<>gąocoeq mi3.~OWIO SprowtadlZ1aĆ
l!.
478.50 bu 'W Dtmkierce c:W,e się 2l8.1lJWIliżyć, PolSIki żądlam.e 10wuy dnla emilgm9~.t5 że DIJjw~zym a.rtykułem przy oj4.

I

1lJa..

9.dO

tteRI
2~.79
M.64
26.04
29.91
17.18
:n12
190.12
161.25
K.95

..

,::_:",,=~,,:,,:~~:;::=::~=~~~~~~~~!:~~~~~~~1P

Zapisujcie się na
Czerwonego

członków
Krzyża

.......J!;;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..........:.t5::.:..:.rv~;.:..~..::,;Gł.OS POLSKI -

Niezwykły

192'.

Nr. 10'1

się na od~Q.wied~ią wysokość kolei ,. dcm6w winna być najdokładn:e )
mI.poWletrzneJ.
przestrzeganą.
Szyny kable oparte są na krokUmożliwienie mijania sJę pocią-I . ~utor 'pn~jektu nie objaśnia rówAmerykański tygodnik, wyclto- wobe.c nagromadzenia wieh"lciej i1o- sztynach, ujętych w formę arŁy- gćw inżyni~r Lindor osiągnął prz:z mez w Jalki .sp~~~b sk:ęcać będ~
dzący w New-Yor.ku ,.scIence and śc; drutów, szp·e ci miasto.
stycznych gzyms6w, dosŁosowa- za!>tosowame w swym pro.jekcle t.e ,,~oSt-POCIągI 1 wo.gole czy moz
Invention", zamieszcza ciekawy i
Projekt inżyniera Edwina F. Lin- nY,ch do stylu do.~u, .stanowdąc ca- różnych po.z,iomów dla pociągów (h'!y Jest skr~i. .
. •
.
oryginalny projekt !inżyniera Edwi- dera oparty jest na ostatnich zda-. łllSĆ ~ k~nskukC1ą zela 7o-betono- dr,żących w o.bydwu kierunkach. ł Nasuwa SIę Jeszcze WIe e pytan
na F. Lindot"a no.wej kolei napa- byczach technilki w dziedzinie ko- l ~ą WIelkich drapacz~ m~~a. ~ro- A by pasażer mógł wysióść ze stro- techn:i<:z~ych, na .które p:~jekt~
wietrznej,
lejnidwa napowh~trznego, a pod l j;kto~a~ca ut~zymul~, lZ wobec ny naibardziej mu do.godnej, śro- ~awca me o.dpowlada. Mozln~e. IŻ
Wielkie miasta Stanów Amery- względem estetycznym może stać o}Ugo.,~CI teg? wl~zącego "mos.t-~o: dek dwu równoległych wagonów f~st to. z góry uplanowane mIlcze k: Północnej New-Yorik, Chicago się czynniikiem dekoracyjnym mia- CIC\g~ bę~zIe .mog! on przeble .... ac połączony iest małym mostkiem łnl~- JednaJkże :vobec rozrostu
zbudowały już koleje napowietrz- sta: w zarysach jest następujący: ikrzyz0v.:am,e SIę uLic bez potrze.by ź,elaznym. Kabina moto.fniczego m~ast ame~ykańskI~h, które, m67: otla u I9 dsM oytr a:>~[l!m a!u 'au
•
.
.
,
przedłuzema szyn ponad skrzyzo- zaprojzktowana jeest w środku WląC ~a~'1asem, z.abudowane są
koleją podziemną. Napowietrzne PO;Cląg kol':l napOWIetrzne} sk.ła- waniami : (koła przednie) tylne ~!owy" pomostu ruchomgo i na po- przewaZUle w praw:dłowe prc;>stokoleje tak zw. w Stanach Zjedna- da SIę z dwoc~ bar<1.zo. dluglch, most-pociągu" w obliczonej ilości 7:io.m,ie nieco wyższym niż poziom kąty - 'prasa techn~cz~a .z zamte~zonych "Elevetad" wykonaniem (250-~OO meŁrow) rowt;0ległych c!=,ierać się będą na szynach}.
wa on6w.
:eso,,:,"anle~ omawIa s~;ały oro.
swym jednakże nie odpo.wiadają wagonowo . Dac~y wagonow .połąW wewnątrz każdego narożnego
/;
,ekt Inż. Lmdera, wyrazając przeitl:l. wymaganiom techniki i estety- czone są wla.zaruem z belek ,~elaz- d::.-apacza nieba mieścić się będzi e
Ciekawy ten projetkt wymaga konanie, że koszty nie mogą staki' techniczne konstrukcje obec- nych , tworzących "poroulonŁ czy- stacja, stają się one w ten sposób iednak do.ŚĆ trudnych a niezbęd- nowić przeszkód w zrealizowaniu
nyt::h ,.Elevatad" jest zbyt przy tła- 11 pomost ruchomy.
r.iewidoczne i nietamujące w ni- nych w praktyce warunków: ulice projektu, gdyź miasta nie mogą
czająca i ciężka, a pod względem
Pomost ruchomy, mając z ooy- czem ruchu ulicznego. Schody ru- krzyźować się muszą pod kątem opanować, rosnącego wciąż ruchu
estetycznym zamiaS't upiększać dwu stron koła, biegnie po szy- chome uprzystępniać mają dostęp ś<:.iśle prostym. llnja regulacy;na nJ ziemi i pod ziemią.
~~~~~~~~~~~~~-~_c~,_~
. ~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~!~
- ~~~~~~~~~~~~
•
Niech ród cały męski zginie
Ciebie tylko chcę Chapliniel
Arcywesoła komedja, drgająca
niebywałym komizmem. Przearn:siSU
bogactwo arcyzabawn_ sytuaCJi.
DZIŚ PREMJERA!
Początek w soboty, niedziele i świę ta
"
,
Wraz z Chaplinelll ał;".nnł
o :5 pp , W dni powszeonie o 5 pp.
kondel Pat l Patachon. >fi

projekt kolei napOwietrznej

Dach

kablach

znajdujących

w:ldłuź wielkich do.m6w.

I

I

cł

Ino

NajWiększy komik doby obecnej

CHARLIE CHAPLIN wŁodzi. ~~~~~d~u~~~~hU.

Pap o ja ehe Caplina"

naw:_

Ostrzeżenie.

sezonu koncertowogo 1924.25

w sobotę,

d. 18 kwietnia 1925 r o g 8.50 w

Wodny Rynek N! 44.
Od poniedziałku, dnia 30 marca 1925 r

Niniejszym podaję do wiadomości,
za weksle wystawione przez Piotra
Smiechowskie!to, a pozbawione pod
pisu mego, firma. lózela Śmiechowska'
Łódź, Główna 51, nie odpowiada.

Dyrekcja koncertów Alfred Strauch.
SALA FILHARMONJI.
Zakończenie

Miejski KinematOgraf Oswiałowy

że

Dla dzieci i

fiLM WE F\lMIE

(-) Józefa Smiechowska.

21-sZ7 KONCERT (ostatni)
z cyklu .Mistrzowskich Koncertów"
Wykonawca pro:;1ramu:

.JAQUES

2słonp.czne miesztania

THIBAUD

ze wszcstkiemi wy~odami w czystym
spokOjnym domu w centrum miasta. na
spokojnej ulicy, do wynajęcia. Oferty
pod .Słońce" do Adm. "Grosu~ 20-2

Wydzierżawię
przyjmę wspólnika z kapitaod 10.000 zł. do uruchomienia
fabryki wyrobów bezkonkurencyjnych. Zamówienia zapewnione.
Oferty do Adm. • Głosu " sub.
"Zamówienia"
23-1

albo

łem

Bilety jut nabywać motna w kasie Filharmonji cod>:lennie
od godz. 10.30 do 1.30 oraz od 3 do 7 wlecz.

Nowootworzona

Q

li

Poszukuje

LECZNICA
"ZDROWIE"

lekarz". specjalist6w

przy ul. nowomieiskiej 3. (Wschodnia 13) fel. 37·76
wewnętrzne Dr. Głbiańskl g. 9-!l, niedz. 10-11
Dr. Kac
.11 1/2-1 1/2, niedz.ll-12
Dr. LOllvy
" 3-5,
niedz. 1-2
..
Dr. Kon HenrYk" 6·8,
niedz. 12-1
Dr. Sołowlelczyk Rrk. ,,8-9112 niedz. 12-2

.

Dr. lIIaszlanka

•

•

Dr. Prechner
Dr. Goldman
Dr. PerUs

" 3·5,
1

,,9 /2-10 112

(niedz•

"P/2-21/2 (10 1/2-12
,,5-61/2, niedz.81/2-) 01/2
,,31/2-4112 niedz. 9-10
,,61/2-8 codziennie

,,11-12

niedz. wtorki

i

piątki

Dr. "ronson
" 12-1, niedz. 12-1
..
Dr. Eigerowa ,,1 1/2-21/ 2, niedz. 1-2
n0sa, gardła) Dr. Helman
" 21/2_31/2, nie dz. }-2
i uszu ) Dr. Rabinowiez" 4-51/2, 12-2, n. lO-lI
skórne i we-) Dr. Falk
" 3-4,
niedz. 1-2
n eryczne ) Dr. Sonnenberg " 11-12, niedz. 11-12
oczne
Dr. Kraulz
,,101/2-12, ( niedz.
Rentgenolog

Dr. Kellson

Porada

>,21/2-4

,,61/2-8,

zł.

(

GWiazdy, ~wiazdeczki i księżyce ekranu
S~kic z dziej6w ldnemat. w 6 aktach
Nad program:

Bohaterowie aren)' (Jim i Jack)

(4 pokojowe)

skrzypek ~wiatowej stawy.
Przy fortepianie: dr. Edwa"d Steinberg...
Program: BEETHOVEN: Sonata wiosenna.
A. CORELL!: La folia. I. S. BACH: Sara. band e, Uigue, Chaconne MOURET DAunELOT: Sarabande. PUGNANI. KREISLEH:
Tempo di Minuetto. DESPLANES NACHES:
Intrada. MOZART KREISLER: Rondo.

1-2

się

Wia:yt, na mieście. Inhalatorjum. Rentgenoterap a. Wazelkie na'wietlania (Lampa kwarcowa). Wazelkie analiz, i zabiegi lekarakie.
Lecznica czynna codziennie od g. 8 rano do ~odz. 8 W.
w nledlielę od g. 8 rano do g. 2 po poł.

Nie lIość spożytego pokarmu, lecz jako~ć stanowi wartosć
takowego. W jednej
jest -"1Ięcej
Przestępczość
puszce o d t Y w k t
czędci po
żywnych anitell W kilku kilorlramach innego pO!'hI)ienia.- Cen y m i e j s c I. 0.70 gr., II., 0.60 gr
lS
J ~
I II 0.50 gr. Początek o g. 6.30 i 8.30 \'1.
Przytem po Sanatorze czuje Się każdy człowiek zarÓWno
...
zdrowy jak ł chory dwleżym, rzeżldm i energicznym. Sanator przJ;wraca utracone_ Siły. W każdej aptece i składzie
aptecznym do nabycia.
281 l-l

Alkohol, Seksualizm
i

S A N AT O R

,I Ogłoszenia drobne I;

Po 10 groszy za wyra~
•
Dla poszukuiących pracy ••
l:::;;::
5 groszy za wyraz. Naj. . mniejsze ogloszenie 50 gr.

Pensjonat Konowej

W

•

~.I

Adelmówku

I:

Kupoo i sprzedai Doniesienia rOZID.

otwarty.w pierwszych dniach maja. Kuchnia,

jak zwykle wykwmtna. PokOle umeblowane. Ceny zni- o sprzedania piena posyłki.
żone, a dla rodzin specjalne ustępstwa. Oddział dla Dski ~i1ki. 6· ciatygodniowe Ulica
Zgłaszać się z rodzicami do Adm. dzieci pod kierunkiem wykwalifikowanej freblanki. Andrzeja 16. 27-2-d
Dla młodzieży szkolnej opieka i pomoc w nauce. 0 sprzedam a Iwr" G losu Polskiego", Piotrkowska 106
Wiadomość: Sienkiewicza 39, front I pi-=tro.
net W dobrym
stanie. Słowlańsl{a
!
N! 9, m. 1. 29-3·k
otel dentystyczny
garderoba z lustrem, stół. krzesła
łófka l inne sprzę
ty okazyjnie sprzeRejonowe Kierowni<:two Intendentury w Lo- dam. Cegielniana
w językach polskim i niemieckim dzi ogłosiło w • Polsce Zbrojnej • i .Monito- 120 Gliksman front
II piętro. 944-5 k
poszukiwana od zaraz. Oferty tylko
dnia
30.III
b.
r.
21i77-2 a wypłatę! liarze"
z
piśmienne do firmy "INTRAG",
bardlna, bostoMoniuszki 7.
3041-1
ny popeliny, kamgarny, s z e w io t y

0

UWAGA!!

f

n

dostawę mi~sa
Ważne dla głuchych - - - - - - - - - - - - .

Przetarg na

i

słabosłyszących.

Aparaty kieszo.nkowe niezawodne
dostosowane podług słuchu. Proszę
przYlść przekonać się. Traugutta
Nr. 5 m. 12.
3033-}

niedz. 9-11

5.-

Komedja w 2-ch aktach.
Ce n y m i e j s c: l. 0.25 gr., II. 0.20 <.!r.
III 10 gr. Początek o g. :') i 5 po p ol
Dla dorosł"ch

CHtOPCA zasłanie

KorespondentkaI Stenotypistka

RABKA
z dniem 1 maja otwieram

Pensionat
W willi "'aria
naprzeciw
łaZIenek.

Pokoie słoneczne z werandami Wraz
z umeb owantern, gWlatlo elektryczne.
Kuchnia wykwintna, jedzenie 5 razy
dziennie, specjalne potrawy dla dzieci.
zanim odwiedzicie magaz)'n mój, zaopatrzon)' w Cena a łodzi.nnego ut.. zymania
II..D WIELKI WYBOR. MEBLI"8 8 zł. od oaob,. Dla dzieci odKomplety: sypialń. jadalń i urządzeń kuchenn)'ch. powiednia zniżka. Prz}'jmuię takie
bez op .ekl. Zgłoszenia Julia
a szczególnie przedmiot)' pojedyńcze: szafy dzieci
Ehrlichowa, Rzeszów. Zamkowa 2.
łóżka, otomany, lustra i t. d.
745-J
Ceny konkurencyjne!
Ceny konkurencyjne'
Krzesła wiedeńskie po wyjątkowo tanich cenach.
Zakład Wód MIneralnych
Daię również na wypłatę r a ta m i miesięcznemi.
- i Kąpieli Błotnych _
Magaz;".n otwart;". cał" dzień bez przerw;"..
znanych ze swej skuteczności w reuPiotrllowslia 9, matyzm e, artrety~mie, przymiocie, eho- t rOI f r O D t) • robach skórnych t nerwowych
(! -sze plC:
otwarty od tl-go maja do 2D-go września
Ceny mieszkań i utrzymania zniżone
Informacje i prospekty wysyła Zarz"d
Solca, poczta Solec Zdrój.
. I

NIE KUPUJCIE HEBLI

SOLEC

OGŁOSZENIE.

piękne,

1. Zagajenie i wyb6r prezydjum
2. Odczytanie protokułu z poprzedniego
zebrania
3. Sprawozdan1e Rady i Zarządu
4. Rozpatrzenie bilansu za r. 1924 (za
IV-ty kwartał) oraz zatwierdzenie R-ku
Strat i Nadwyżek
5. Podział czystej nadwyżki
6. Projekt budżetu na rok 1925
7. Ustal. wysokości udziału i wpisowego
8. Uzupełniające wyboory do Rady Nadzorczej
9. Wolne wnioski
Zebr anię odbędzie się w pierwszym terminie

drukarni .Głosu i.>olskjpo.:o· Piotrkowska Si.

RADA ItRDZURCZR.

wełniane

kraty, ryps. N i e
odkładajCie na ostałnie dnU Leon
Rubaszkin, Kiliń
skiego 44. 55-lOk

II

Lokale, mIeszkania

We wtorek, dnia 28 kwietnia r. b. o g.
6-ej wieczór w sali Rady Miejskiej ul. Pomorska l. 16, Rada Nadzorcza Powszechnej
Spółdzielni Spożywc6w zwołuje na mocy
§ 25 zgodnie z § 26 statutu doroczne Walne
Zebranie Pełnomocników z następującym porządkiem dziennym:

NASlELSKI

. \AT

młodziei;".

awaler poszukuje
umeblowanego
pokoju w centrum
miasta od Głów
nej do Moniuszki.
Oferty do "Glosu"
nA. B. 5024" 24-I-m
a ao~odnych warunkach do wynajęcia różne fabryczne lok a l e
o r a z farbiarnia.

K

n

Gdańska ]'i

131.

--------..;.,;;

3006-3-n
uokóJ z utrzymar niem do wynajęcia. Orla .N2 25,
m. 25, l weJ~cie
· pra~a ofic,na.
W-I-m
okój umeolowany
P w śródmieściu
-w bardzo czystym
domu, dla solIdnej
1• osoby
do wynaję
. cIa. Ot. pod .K. K."
rdo .. Glosu' 5ó-5m
'I pOkÓj
Clo odna)ęclll
dla samotnego
pana przy Ki\iń
ski ego 79 m. 9.
5045-1-n

,

I
ł

Redaktor odpowiedzialny: Wład)'sław

A wa przYJmuJe za-

kuszerk~

Pi.piko.

mówienia pań.
Piotrkowska 132,
m. 14.
22-15.~

Z Dr. Glettera, Bad

akład dZlewczęc~

Schlag. Karkonosze Iser. Pensjo.
nat dla młodychl
dziewcząt z lepszych r o d z i n. Pierwszorzędne re
ferencje. Prospektyza zWrotem
kosztów portorji
186-1:1· d

loteresy handlowe
ower .Ormonde·
nowy do
sprzedania Nawrot
Nt 29. m. I. 54 ·3h
l'przeClam sl(lep i
Ił mieszkaniem. Ul.
Fabryczna N! 2.

RpraWie

012-2.~

Zagubione dokoll1.
wag a !

U zwr6cić

Proszę

la wynagrodzenit..., za·
gUbiony do ,/ód o.
sobisty kolejowy.
wydany wSkar;
żysku na imię Jat
niny Koperelc. Ul. a-go SierpnIą
oM 98, m. 9, Poręb.

ski.

W

31-2 ,

ąSII{ Eleonora .
zgubiła paszport

niemiecki, wydany,
w Łodzi. 52-H
Dr.

H, Szumachel
Choroby skórne
i weneryczne

6-go Sierpnia 1.
Godz. przyjęć: co!
dziennie od S-e,
do 1 i p61 po poli
w niedz iele i ŚW l ę·
ta od Jl -ej do l -a
5 ~8- ·

Magalslli.

