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Sprawa ustępstw dla Niemiec.
WysłannIk nJemle[kl do Londynu. ny przez Poincarego, przyczem od.
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100.- (strona 8 szpalt) D~'obI16 WGzysł loh rodzajów, p-:6oz ~.gubio!,J'oh ratu, przekreślił całkowicie ich predokumenłów., których C0na zostaje nl.zmienlon., tensje do Polski. Od tej chwili
kosztować będą dro:tej o I marek na wy•• zie.
. zmienił się te! lej stolunek do
OgłofJz~nia zamiejscowe _-!ł o ao i zagraniczne państw centralnych.
o 100 proo. dro:tsze. nl:t mleJacowe. W numer.oh
ObóJ niepodległościowy nie
niedzielnyoh i świąłeoznJ'oh oena ogłoazeń je_t oddawał się w słutb~ ani tym

mawiano jakichkolwiek wywiadów,
WIBDEN; 8 sierpnia (AW) - Panuje ogólne przekonanie, :!e wi.
Korespondent ,.Neue Freie Presse" doki konferencji nie są złe j mópotwierdza wiadomość "Daily News· wi się nawet o tern, ~e kilka spraw
te rząd Rzeszy niemieckiej wysłał zostanie załatwionych jeszcze dziś.
do Londynu swego pełnomocnika
Dyplomatyczny wsp6łpracow~
I not/4 do ententy.
nik .Evening News· pisze, te poRZl\d niemiecki prosi w tej no- dobno Poincare nie wyklucza mo,
cie o pobłatliwosć i cierpliwość, tliwości udzielenia Niemcom mooraz podnosi konieczność takiego ratorjum i te wogóle jest on go·
rozwiązania reparacji, aby nie do- tów poczyni~
pewne koncesje
prowadzać niemców do rozpaczy Lloyd Oeorge'owi. Poincar6 uwal) 25 pl'OO. wVl:sza.
'
_.
państwom, ani koalicji. Szedł ~l- i do przerzucenia sic: z obozu de- ta,
te moZ1iwe jest wysłanie
Od cen powy;t~zJch admanlstraoJa *adnych raba- ko za gwiazdą niepodległoścl, z mokratycznego do reakcji.
Niemcom noty, podpisanej przez
~Ó1llU nie udziele.
którejkolwiek strony w danym cuwszystkich sprzymierzonych, albo
tet przez Anglję i Francję. Amesie ~wieciła. Nigdy %resztą nie Pewnośf UgOdy
występował przeciwko mocarstwom
..
ryka wysłała na konferencję posła
zachodnim. Wypowiedział walkę
PA~YZ, 8 slerpma (AW>,. -; Harveya, jako obserwatora.
tylko carskiej Rosji, widząc w niej Londynski korespondent "Eclalra
głównego wroga, bez klęski które~ donosi, te jeden z francuskich
PJ:'a.wo cywilne: a) rzeczowe, b) mał1:eńskie, o) opieka, go nie mogło być ani niepodległo- rzeczoznawców, wysłany na kond) zobowil\zania od 21 arkusza.
ści Polski, ani nawet powdnego ferencję do Londynu, oświadczył,
WIEDEN, 8 sierpnia (AW)U
W
kkroku do iej osiągnięcia.
te między Francją i Anglią nastą- • Wiener Mittagszeitung" donosi 'ł
Jl f3dhu'
,kładów w niweraył,. arszaws Im.
Ta okoliczność, iż Rosja była pi bezwzględnie ugoda. :Umowa, Berlina że konferencja londyńska
Oferty do administracji "Głosu· pod ,,8krypta.· 688-0 aljantką mocarstw .zachodnich, nie zawarta w roku 1921, b~dzle obec- spełzni~ na nłczem. R.zll<1 nie.
"""",....
"'OI!I
.._ _• _ _. _ _ _ _ _ __ _ _ _
mogła zmieniać wrogiego do niej nie, albo za 6 tygodni zrewidowa- miecki będzie zmuszony zasłosod
I
Lekarz-Dent7sta
stosunku niepodległościowców pol- na. Lerwanie rokowań jest abso- wać podobne środki represyjne
Dr. !Ile •
I
skich. I koniec końców w wyni- lutnie wykluczone.
przeciw Francji, jakie rząd franIi\
EMlLJA NEUFELD ku grzmiących wypadków stanęło
Niemcom zostanie, prawdopo- cuski przeprowadzić w stosunku do
V
I
na tern, te nie oni musieli porzu· dobnie . udzielone prowizoryczne NIemiec.
g
O
I
cit swe pvpr...ednie stanowisko, JUorat6rJum.
powrócił.
652-3 r"."'owlła Pl'1lyJęoia. 6 Sierpnia 10 lecz mocarstwa zachodnie. Nie•
ł
li
61. 6·go Sierpnia (Benedykta) 1.' (Benedykta).
878-41, podległościow~y pozostali ~ierni
IBllą lau
• _. l!i3iO_=
swemu zasadntczemu hasłu l do8 '
i (AW)
BERLIN 8 sierpnia (Pat)-ł
1z.
czekali się jego tryumfu w stopniu
PAR.YZ,.. slerpn a d
, - Jak donosz~ ze Strassburga doku·
. liepO
e ri OŚC
O
większym, nit mogli mauyć na Wedle ddomesleń lon 'yńsLkl1eg~ men! wydalenia 250 obywateli niefi
początku wojny
sprawoz awcy • empsa ,
oy
. k' h L t
al" Al ej'
Lloyd George %decydowany jest mlec IC z o arynl!)(l I za 1 zoW IstOCie od. plerwszrch jej 'ustąpić jeteIi nie dojdzie do' po- stał podpi~any, ChOCl!!Ż do ubiegłe.
wystrzałów było wldoczne, i.t spra-,
.'.
i d
A lj . F
go połudnIa nie pnystąpiono do
Uroczystości krakowskie odbi- tą, zgodziła si~ na {egjony pod w~ polska musi sic: wysun~ć na ~?zu;l1:n::w~cg
ar:cg·~ ~h. r~~: wykonania go. Zarządzenie, majają się w prasie endeckiej i en- warunkiem, ił nie bc:dą one wy- wldown.i~ i zrobić na nł~i WIększy, di~ter'u~ konserw~t w!J ~be'mie jące !la celu sekwestr prywatne~o
dekl1jącej szereaiem napaści na razem samodzielnego czynu naro-,lUb mmelszy krok. At~h zupełna
t
ł y. i' l y _ miema, doszło tak pótno do wlaczyn narodowy ~trzelców, na ich dowego przeciw Rosji, lecz obja- niepodleg§ć wy~awała Slę wówczas ~ a l~ ra~~e .wy ącz~le m :Ję w. _ dom ości oficjalnej odnośnych inmu: stytucji, te właściciele de;>ozytów
Naczelnika i na cały rząd leg}o- wem wd'Zi~czno§ci i lojalności dla cze~ś zgoła meprawdopodobnebm; dzwyn~~: r~ątal~i zapa rywa
1lowy. Byli stronnicy orjentacji I cesarza Franciszka, J6zefa. Było ł konlec~n,ym pote~u warunkiem y.
i rachunków bankowych bieła\cych
rosyjskiej twierdzą, te oni od sa- to stanowisko wybitnie antiniepod- ło ro~blcle wszystkich trzech państw
ł
ł
zdołali jeszcze w ciągu dnia wczo·
mego początku obrali dobrą dro- ległościowe. Endecy pozwalali ro- ~ozblorczych. - rzecz, przek!aczarl O I OD ereo[Jł De są 12. rajszego przed południem podjllt
gę, gdyż stanęli po stronie koali- dakom z Galicji być lojalnymi au- lą~a wszelkie . rachuby. wOJenne.
LONDYN 8 sierpnia (AW) _ większą cz~ść .~apitału.i ulokował
c.ii i przez cały ciąg wojny pozo- strjakami i w tej roli walczyć NI~t zreszt~ me przewldywał, te Pisma dono'szą te belgijczycy, go w Szwajcarjl.
sfali jej wierni.
przeciw Rosji, nie pozwalali im wOjna będzle tn,:ała przeszło ezte- którzy pośredni~zll na konferencji
.
Gdy wszakte w tamtym obo- tylko na samodzielny czyn naro- ry. lata, z~ przyble~ze .tak olbrzt między Anglją i Francją' mieli
zle gwiazdą przewodnią miała być do wy w imię niepodległości Pol- m!e rozmiary 1.wciągme w SWOJ dłu:!szą rozmowę z Lloyd Georwierność dla koalicji, dla Piłsud- ski. Wszak oni głównie intrygo- wir całą kulę Ziemską·
. gem i Poincarem głównia w spraBERLIN 8 sierpnia (AW):-kit'go, jego strzelców i pÓiniek wali, aby naczelna komenda au- . przetas0'kał:.. =.~1° grun~u wie ' spłat wyr6wnaw~ydl. Pierw- Rząd Rzeszy niemieckiej '-~ZYioto--'
szych legjonistów była nią Jliepod- Mrjaeb jaklafbardailj ul.letnl.. ł p~erwotae
d ze~. ue posiecbeaie konferencjł trwa- "uje na podstawie opIafI pr:a..~
ległość Polski.
od .iebie legjOlly, i pozbawiła je nte~ra,.,y ~Iye k pom ." zac o- lo 2 godsłny_
nik6~ protest prlechr
Te dwa hasła jaskra...., kolido- mafaktent wojtka polskiego. I to ~~m a
1 tę ostałnl~ wbr~w
W aasie poenr, obiadowej ł m ~Ir%ądzeniom Pmtefł.
wałv ze sobą w
bUsko łuech im si, w znacznyl1l stopniu udało_ plerwotnym liłałotelli~m 1 na~I~- delegaci badali "projekt, przedloto- wy
pierwszych lat wojny i koalicja Intrydze moskalofilskiej dopomo- jom, przerzuc Ił Da s onę pa. s w
_ _ _ _ _ _ _ _•
pozostawiła Polskę na łaskę Rosji, gla znana głupota wiedeńska.
centralnych, do grona ZWyClętoa jej wyrazem była odezwa MikoOb6z niepodległościowy nie nych..
,
.
I
laja Mikołajewicza, obiecująca nam mógł poświęcić swej zasadniczej
P?I~kt obóz n~epo.dległośelowy'
zabór ziem polskich (t.zw. zjedno- idei sympatjom dla państw zachod- oddzleltł radyk~l~le mteres ROSJI
.,
.
_
.
~zenie) pod berłem cara rosYi- uich. Nie pr~dzej mógł stanąć po od ~prawy: ~ywihzowane.go zacho- Po drodze ludnoś~, zarówno m.e;;ska, jak I włościańskiego.
ich stronie, aż one same nie sta- du l pótn1elSZ~ wypadkl przyznały
ska, spotykała naczelnika entuzjastycznie •
• Upadek Warszawy· i kl~ska nęły na gruncie niepodległości m~ słuszn?ść jeszcze W. Wl~dks~ełj.
KRAl<OW 8 sierpnia (Pat) - Skrzyńskiego, oraz generałów OSÓl'
,
.
k'
P l k' .
_....
ł'l
m1erze m~ on sam Ją WI Z l a '
.
l~oSJ,i były. kO~lecz~ym ";.a~~n. lem J °kS 1. Id wyrazme rJ.tet Ogb05~Y. A z k~alicją z demokracją za: W poniedziałek Naczeln~k pa~stwa, s~<iego i Minkiewicz~. irzed wzmeO
wYPłyntęClad wZesdll R s l~J na ~. wla orno, nas liPl o o ar zo chodnią ów' obóz porozumiał się w towarzystwi~ Gałeckle~o 1 OOkto - sd}~n.ą .bral~ą . tryułm ~ n~ zgrom
t aszersze wo y.
awan so le z p zno.
d u b tr d ś i w ost auto- czenia udał Się do Morskiego
a, zth SIę Iczme w o Clame w s roJesz~ze ~ lutym 1917 roku, w o rr , . ez u no c, pr T
gdzie 'spędził kilka godzin. O go- jach ludowych i naczelnicy gmin
lego sprawę, nietylko polacy, lecz
i rosjanie. Okazał to sam rząd przedd~lell ~lemal upadku caratu, ma yczme.
.
dzinie 7 wieczorem powrócił Na- okolicznych z wójtem, p. Ch ole~arski, gdy w przeddzień opusz- za posr~dl1lctwetn Doumergu~(a
-'
'C':.elnik państwa do Krakowa i po- wickim, na czele, oraz grupa byezen!a Warszawy, zło~ył. oświad- toczyły Sl~ w Peters~urgu PO{i11~Podłoz'e
dejmował w salonach województwa łych legjonistów z ~kolic~ny~\1
czenle, co do swych zamiarów au- d~y FranCją a ~OSlą układx, li
profesorów wydziału prawniczego str.on. Przybyła..ró!,mez hczt1le
Przybył do Warszawy sekretarz uniwersytetu jagiellońskiego.
dZIatwa szkół WIejSkICh z .naucz,'lonomIcznych.
, .
.
pler",:sza . otrzymuje w kwest]l teIdea mepodległoscl PolskI była rytor]alneJ carte blanche od zacho. poselstwa polskiego w Parytu, pan
KRAKOW 8 '
. (P t) N cielami. Samochód Naczelmka pall'
wtedy po stronie pań~tw c~ntral- du Niemiec, ~ druga od }V~chodu, Juljan Łukaszewicz.
l'k
' .t '
slerpma a t c a~ stwa poprzedza!a banderja włośnych, - uecz zrozumIała, i.t mu- z tym dodatkiem, że kwest]a polcze m pans wa, wraz z o o ze ciańska na komach. Przed bramą
~iał p6jśt z :1iemi obóz niepod- ska ma być uwaZana za wewnętrzną
Bawi w Warszawie prz~azdem nKie~6' opuicił gziś o g~dz. 9~a~o tryu lfalną Naczelnik, państwa wyległościowy. Opinja zachodnia do- sprawę Rosji i nie ma, być poru- na w ocz nek radc~
cJselstwa ra w.
rze. g?1 ac ~m
,ole- siad z samochodu. Wójt p. Chp·
brze zrozumiała to stanowisko i u- szana na kongresie pokojowym.
polsklfg o
R;ymie . paE Maciej wótztwa zgro~.a~zlł~ Sl ę W~lSk?- lewicki, imieniem włościaństwa, IV
ważała je za naturalne.
Który eAle w pal'ę tygodni potem re- L t
'
wo ć z .gener lClą 1 u~ aWI a Się serdecznych słowach powitał Nilufopejczyk mógłby ~ię wa~ać, ma- wol~cja z,:"aliła carat, razem"z jego~ ore.
kompanJa honorctwa. ~r!CleS!ra o~e~ czelnika p~11stwa .. Nac~elnik pari4
jąc z jednej strony Ideę me podle- prOJektami.
Dowiadujemy się, że obecny grała hymn h~ro OW,'. :lczme Zgf.O stwa spędZIł pewien czas w domu
głości swej ojczyzny, a z drugiej
Rząd tymczasowy ks. Lwowa i poseł w Rzymie, pan August Za- madz?na ~ubllcznłośc l~otowała Na- p. CholewieIdego. Odjeżdżającego
znOWlt strony sympatie ~la ok,re-! Milu~owa podniósł wpra.wdzie ha- leski, ma być pr~eniesiony do Wa- czel~lkowl pań~s.':wa serdeczną. 0- w dal~zą drogę N~czelnika ~egl1a~a
ślonej grupy . państw, zw}ązanel z, sło 1!1epodległoś~1 Pols~!l .a~e ob: szyngtonu; na stanowisko posla waCJę ..W Węgr~ 3ch, ~a gramcy ludnosć ok.rzykaml: Naczelmk panich uajgroźniejszym wrogiem.
staWił Je warunk1em unJl mlhtarneJ przy Kwirynale powrócić ma były :oje~Ndztwr .~\1<1' O~~I{I~go, o~z~ stwa poleCIł podz1ękować, w Jego
a &a~s a ~rzr Ya~ imieni~, mie.szkań,com .miasta KraWarto przypomnieć, iż e!ldt'cł'a z R~sją, tudzi,et zas.t~zeżeniern, że minister sp 'aw zagranicznych, pan lwa. ,ajcze
uswJadczała się wówczas, me ty e granice PolskI okresh konslylll~"ta Skirmunt.
tam,t \"0 et? aty d..a~,
N ow, (kOWa t pOWiatu, 1 wśrod okrzyków
za koalicją, ile wprost za wier- rosyjska. Dopiero przewrol 001- ~
rzys wlek~ ~losd
,. ~:', p:e~e::;a udał się w dalszą drog~_
JJo~dł} dla Rosji. W Galicji, zresz- 1 szewicki, obalając sukcesorów ea- l
krakows lej ra y powla o .veJI -ra
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Sroda 9 sierpnia 1922 r.

. ee~Jakuacia UChOdŹGó" nórnośl~skich.

~jr.

NowY rubel rosyjski.

l ataro Rzeszy z Bawarią·

Konflikt będzie szybko zliDla stosunk6w handlowych ka- w stosunku do nowego rubla pociUtworzenie komitetu polsko - niemieckiego dla spraw
kwidowany.
Mego kraju jest rzeczą niezmier- niosły się o 70 do. 80 procent, co
pow~otu tlchodic6w do dawnych siedzib.
BERLIN, 8 sierpnia (pat)- nie watną, czy dany kraj posiada dowodzi znacznej deprecjacji no·

KATOWICE, 8 sierpnia (Pat)
Pud przewodnictwem wice-ministra, pana Seydy, odbyło się tutaj
dnia 5 bm. organizacyjne posiec',zenie, w celu utworzen!~ .komitetll dla spr.aw reewal~uacJ1 l ochr?ny uchodzców. Komitet skład~ .Sl~
z .obu stron: ~ . przedstawICIelI
Z~I~Z~U prac?wn!~{Qw, z przedsta:
wlc(elt org~l1IzacJI pracodawców. I
pelnomocl1lka dla spraw robotm1:zych, oraz zastępcy Czerwonego
[< rzy~a. P!1nkty . centralne .reewalu.a9 t znal dutą SIę po strome pol~l{!eJ w pols~lm Czerwonym Krz.yZI.l w. Ka!o?,lcach, za.ś
po strome
niemIeckiej u komlsa.rza Czer~onego Kr~y~a w Bytomiu.. Komlt~t
był zdama, ~e reewakuaCJa uchodz-

ry

ańska

Iteresie
ców
musi, zarówno w inich samych, jak i' w intenastąpić

resie przedsiębiorstw i ~ycia gospodarczego.
Reewaku~cja mote jednak nastąpić tylko wówczas, jeteli bezpieczeństwo będzie
zapewnione
powracającym. W tym celu została
pomiędzy obu stronami zawarta
umowa w sprawie obustronnej pomocy policyjnej, która ma na celu
§ciganie zbrodniarzy, oraz tych
elementów napływowych, którym
przypisuje się akcję terorystyczną.
Powracającym ma być udzielana
dostateczna. pomoc. Dalsze zarzą
dzenia są w toku. Stwierdzono, że
część uchodźców jut powr6ciła do
swoich dawnych siedzib.

wycieczka do Polski.

Bawarski prezydent ministrów hr.
Lerchenfeld dnia 8 b. m. wieczorem przyjeżdża w towarzystwie
dwuch ministrów bawarskiego gabinetu z Monachjum do · Berline.
Dziś przed południem odbyła się
narada gabinetu oraz stronnictw
bloku rządowego celem ustalenia
podstaw stanowiska, jakie zająć
nalety w trakcie rokowań z rzą
dem bawarskim.
Pertraktacje w Berlinie toczyć
się będą
prawdopodobnie pod
przewodnictwem Rzeszy. Bawarja
rzekomo skłonna jest do uniewa~
nienia swego rozporządzenia, jednak nie bez ustępstw ze strony
Rzeszy, mianowicie w kwestii trybunału stanu. Obie strony skłon
ne co do wyników pertraktacji są
optymistyczne.

mniej lub

ogłoszonego niedawno przez
sowiet6w rozporządzenia wynika, te wszystkie ruble sowieckie bez zmiany i notowania obcych
dotychczasowych emisji zostają wy- walut pozostały te same. Dopieru
cofane z obiegu, i jedynym legal- 13 c~erwca nastąpiła znowu nie·
nym środkiem płatniczym pozosta- wielka zmiana kursu, przyczem jesl
je nadal tylko nowy znaczek pie- rzeczą charakterystyczną, że jedy.
niężny, który pisze się o cztery zera nie funt szterling podniósł się nil
króceJ, nit dawny rubel sowiecki. 1080 rubli.i marka niemiecka (100)
Ta reforma ułatwiła bardzo obieg na 88 rubh; pozostałe waluty Ille r pieniężny i ksią~kowość w Boi- ły spadkowi: dolar na 230 rubli.
szewji; prawdopodobnie w najkrót- frank - na 20 rb. i złoty rube'
szym czasie stare ruble sowieckie na 120 rb. Od owego czasu 110
znikną zupełnie Ą obiegu.
wy rubel zn6w trzymał się na ty r
Nowa jednostka monetarna so- samym poziomie i do 12 lipca nl(
wiecka nosi nazwę "znak pieniętny było tadnych powatniejszych wa·
wzoru 1922· i jej kurs nie jest hań.
wcale zły. Według kursów, ogłoJeśli chcemy wyjaśnić, czy 10
szonych przez rosyjski bank pań- jest przypadek, czy tet mamy dostwa, 1 funt szterling kosztował prawdy do czynienia ze stopnio12 lipca 1080 nowych rubli. Tego wem stabilizowaniem rubla, musi·
samego dnia kurs funta na gieł- my przyjrzeć się stosunkom godzie warszawskiej wynosił 267?0. spodarczym sowieckim w ostatnich
W ten sposób marka polska po- trzech miesiącach. Po pierwsze
siada w Rosji mniejwięcej wartość widzimy, że tniwa, których wyni0,04 nowego rubla. Cena ta oczy- ki wiosną nie były jeszcze wiadowiś~ie musi być nieco wyrównana, me, w czerwcu zapowiadały się
pomewat kursy ogłaszane przez znakomicie.
bank państwa odpO\yiadają cenom,
Po drugie nmłerzenia finansqktóre bank ten płaCI za obce wa- we sowietów dotyczące t. zw . • poluty. W rzeczywistości, w obrocie tyczki zbotowej· wywołały bardzo
prywatnym, waluiy ~agraniczne korzystne wratenie na rosyjskim
o~lągaj ą cenę zna 7zme większą, rynku sowieckim. Mianowicie rząd
meraz na:vet podWÓJną.
,SOWieCki rozpisał pożyczki na 10
Co su: tyczy kursu nowego miljonów pudów zboża w ten spor~bla rosyjskiego, to ule~ł o.n w sób, że kaMy kto nabędzie obec7 1ągU maja ~ardzo raptowne,J zn~tce, nie kwit potyczkowy za. cenę 380
lak to wymka z następującej ta- nowych rubli, będzie mIał prawo
beli:
zatądać w styczniu 1923 roku wy1 funt szterl. S.V-602, 6.V- dania mu 1 puda zbota.
688, 9.V-B60, 16.V-940, 17.VNalety zaznaczyć, że w czasie
1060.
podpisywania .pożyczki zbotowej"
1 dolar amerykański 8.V-13l5, w wielu miejscowościach Rosji pud
6.V-155, 9.V-193,. 16.V-210, zboża kosztował znacznie więcej
17. V-240.
niż 380 nowych rubli. Dlatego
I frank francuski a.v - 13, tet pożyczka cieszyła się wielkiem
6.V -14, 9.V-IB, 16.V-19, 17.V powodzeniem i dała doskonałe wyniki; przyniosła ona rządowi 3,8
-21.
. ..
miljarda nowych rubli czyli 38
_ 100 marek memlec1nch 3.V- trylionów starych rubli sowieckich.
bO, 6.V-54, 9.V-68, 16.V-73, Wycofanie z obiegu tak znacznej
17.V-83.
sumy pozwoliło rządowi na ogral rubel złoty S.V-70, 6.V-SO, niczenie działania prasy drukar9.V-IOO, 16.V-UO, 17.V-I25.
skiej i wywołało, korzystny' wpływ
W ciągu· 14 dni obce waluty na kurs rubla.
U.

Z

Katastrofa marki

NIe' b"
ezpleczenstwo korespondencji panem Krasinem,
Wymiana Iist6w z arcybiskupem angielskim.

W imieniu p. Krasina na ten
list arcybiskupa odpowiedział niejaki towarzysz Kłyszko. W odpowiedzi tej oświadczył, te rząd TOsyjskj wcale nie żąda, aby arcy·
biskup cofnął to, co mówił na posiedzeniu izby lordów; Przeciwnie,
to oświadczenie jest jeszcze jednym dowodem, te ksiątęta wszystkich kościołów są klasowo solidarni w walce 7 masą pracując;ą;
a co się tyczy prośby o pozwolenie na przyjazd do Rosji komisji
duchownych, to rząd rosyjski miał·
by daleko większe prawo wysłać
do Anglji niewielką komisję dla
zbadania, jak dostojnicy różnych
kościołów angielskich wyzyskują
duchowo i materjalnie masy pra-

Wło!ko-niemierka.

Konferen[ja

pieniądza.
Następnie jednak, począwszy
od 17 maja, w ciągu całego mie·
siąca, kurs nowego rubla po,o~trtl

wa- wego

rząd

Stara' lem agencji stowarzysze-' będzie prowadzona przez p. stefa-I
ni2mie[~igi.
nia polskich mechaników zorgani- ~ na Delinikajtisa i specjalnego deRozmowa z kanclerzem
zowaną została wycieczka dla wszy- : legata związku turystycznego w
Wirthem.
stkich chętnych amerykanów, ldó- Polsce. Wycieczka wyjedzie z NoLONDYN 6 '
. Br' k'
rzy chcą bliżej zapoznać się z wego Yorku do Gdańska dnia 22
'
sl~rpnta. e~ ms I
Polską. W tym celu agencja wspom- sierpnia 1922 r., jak jut wspom- ko!espondent ,,~ally ~ews poniana zamówiła statek "Aquitania", l nieliśmy, na statku "Aquitania", daje rozmowę, Jak~ miał z kanktóry wyjedzie z Nowego Yorku który ma pojemności 46.647 ton. c1erze~ Rzes~y,. 'Ylfthem" o. kon1nia 22 sierpnia. Przy tej sposob- Statek nalety do Cunard Line.
ferenCJI lon.dynslne], na kto:eJ rozności wszystkie główne centra i
Wycieczka ma zwiedzić w Pol- strzygnąć. SIę f!1a ~rzyszłosć E~:
interesujące miejscowości w Pol- sce następujące miasta: Gdańsk, rOPa' . ~~e~tdante ~Ię ~o~ferenfJI
sce mają być zwiedzane.
Warszawę, Toruń, Bydgoszcz, Po- on yns lej spowo ow~ o ~ o? aOrganizatorzy wskazują na zna- znań, Łódź, Częstochowę, Katowi- t~c~ną katastrofę markI ntef!11e~
czenie targów wschodnich we Lwo- ce, Kraków, Wieliczkę, Zakopane, kt~l •. O ewe~t~alnem wstąplen.lU
'wie, .kt.óre będą trwały od 5 do 15 Lwów, Borysław, Brześć Litewski, NI~mlec .do hgl n~rodów. powIewrz€'sma, przyczem przybywający Puszczę Białowieską i Wilno. Czas d~lał. Wlrth, t~ m~ ma ono dla
amf.rykanie będą mogli zetknąć się wycieczki obliczono na 2 miesiące. ~temtec znaczema, lak długo m~
z .handlowcami polskimi, rumuń- Koszt wycieczki, wliczając bilety Ją one n6~ na gardle. W sp~awle
slom!, rosyjskimi i ukraińskimi. W powrotne kabiny drugiej klasy, ko- s~łat wyr~wnav.:czych .dowodzlł, te
ten sposób najszybciej i najłatwiej leje w Polsce, hotele i t. d. wy- NIemcy ~Ie malą ~amI~ru sabot~
będą mogli wejść w styczność han- nosi 410 dolarów i 5 dolarów po- wać ~wolch zobowlązan, a zwrócIdlo~ą z krajami wschodniej Euro- datku wojennego.
ły SIę tylk.o z prośbą o zmia~ę
py l nawiązać z nimi stosunki
Blitszych wyjaśnień udziela planu pła~mczego i o rozłoteme
ekc;portowe.
Polish Mechanichs Steamship Ticket sum płatmczych na dłutszy okres
Pierwsza polsko - amerykańska Agency 224 East 57 th. St. New czasu. Metoda g:Vałtó"Y' sto.sow~wycieczka handlowców do Polski York. N. Y.
na prze~ FranCJę,. me moze SIę
przyczymć do rozwIązania problemu. Jeszcze jedna nota PoincaZ
H!'gO w takim tonie, .a. katastrofa
marki niemieckiej będzie zupełna.

MOSKWA, 8 sierpnia·: (Tel.wł.).
~ Izwiestia" ogłosiły bardzo charakterystyczną korespondencję, jaka
miała miejsce pomiędzy arcybiskup~m kanterburskim a panem Kra:"mem: Pan .Krasin otrzymał od
arcyhls~l~pa hst, w którym dostojnIk k?::clo}a m:gielskiego oświadczył, ze nIe mote cofnąć ani jednego słowa z tego, co mówił o

więcej stabilizowaną

lutę.

O zwrot zasekwestrowanego mienia niemieckiego.

..----..--....--..

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

BERLIN, 8 sierpnia (Pat)-

Ameryka aEuropa

Według doniesień jednej z agencji
telegraficznych włoskich, konwencja
włosko-niemiecka w sprawie zwro-

J

•

--------~.

i Francji.

Zniechęcają je nieure-

gulowane stosunki rosyjskie i niespodzianki. jakie płata system boiszewicki. Wywóz produkcji amerykańskiej do Rosji wynosił w
1913 roku 37 miljonów dolarów,
a w 1921 roku 15 miljonów 250
tysięcy dolarów. Jest to drobnostką, gdy weźmiemy wartość ogólnego amerykańskiego wywozu w
1921, który przekroczył wartość ogólnego przywozu do Ameryki o
dwa miljardy dolarów. Kredyt towarowy w Europie wynosi obecnie
3 miljardy 2~0 miljonów dolarów.
C>:fry ~e ~wladczą, te. amerykań
S~l ka~ltahsta . tywo za!nt~resował
SIę pOJemnoścIą europels~lch rynków.. Artykuł koń~zy . Się uwagą,
że blern.e zachowanie Się AmerykI"
wzmo~.mło stanowisko g~sp?darcze
FranCJI, która przez zajęcie Nad.
renji J?oło~ła ręk~. na telazie,
węglu I nafcIe polskie], bogactwach
z!emnych Czech i Rumunji. . MuSiało to wytwor~ć walkę pomiędzy
Anglją ~ Franclą o gospodarcze
panowanIe nad Europą·
. Wywołało ~ągł~ współ~a.wc·
dmctwo tych panstw, utrudmaJące
odbud~wę Europy i grotące całe
mu §:-V1atu katastrofą gospodarczą:
Zd~mem autora. Ameryka ~USt
WZIąĆ czynny udział w dyskUSjach
na~ o?budową E~ropy, 'przez co
OSląg!1le moralne l materJalne ko·

tu zasekwestrowanego mienia nie-o"N. Freue Presse" w koresponmieckiego postanowiła m. in.:
R?sji. ~a posiedzeniu izby lorNiemcy po ratyfikacji tej kon- dencji z Nowego Yorku wywodzi,
do:" d.ma 2! maja r. b. Mówił
wencji zapłacą Włochom ratę w· te ostatnimi czasy zmieniły się na
zas,. 11lJ.ędz~ mn~~i, o strasznym
sumie 135 miljardów lirów, poczem likOrZYŚĆ zapatrywania tamtejszych
stanIe mteltgenc]1, o głodzie i o
nastąpi zwrot mienia niemieckiego czynnik6w miarodajnych w kie1em, że. rząd so.wietów ~drzucil
równej wartości. Konwencja wy· runku zaangażowania się Stanów
propozycJ.ę
pat:Jarchy. Tlchona,
konana ma być w ciągu 8 lat, Zjednoczonych w czynnej akcji
aby cerkiew wZJęła udZIał w poprzyczem rząd włoski zastrzega ratunkowej dla Europy. Ogół społe~lOCy dla gł~dny.ch. Wobec tego,
sobie prawo ponownego zasekwe- czeństwa amerykańskiego, pomize rz~d sowiecki temu zaprzecza,
strowania wspomnianego mienia, mo licznych misji wysyłanych do
arcY~lskl1P
prosi o pozwolenie cujące.
na wypadek, gdyby Niemcy w ter- Europy dla badania stosunków gosp~zYJazdu do ~o~ji. !1iewielkiej gruOkazuje się z tej wymiany li- minie nie spłacili zobowiązać.
podarczych niektórych ty<;:h popl~ przedst~wlCl~1t różnych ko- stów, jak niebezpiecznie jest koszczególnych państw, nie zdawał
śClOło~ angIelskIch dla zbadania respondować z towarzyszem Krasobie sprawy z całości problemu
sytuacJI.
sinem.
ratunkowego. Sledzono z większym
Stowarzyszenie angielskich izb lub mniejszym zainteresowaniem
handlowych na czwartem swem po- relację poszczególnych grup przepoprawiła. W Medjolanie strejk siedzeniu, które się odbyło w Lon- mysłowych i lansowane przez nie
Kongres
sprawy.
zakończył się. Werile doniesień
Wiadomości o wyzdrowieniu z Rzymu, stan oblężenia był ogło dynie w tych dniach, jednogłośnie
Grupa bankierów jut od roku
przyjęło następującą rezolucję:
- Lenina.
forsowała, by wyznaczono delegata
szony w okręgach: Genua, Medjo"Stowarzyszenie angielskich izb
MOSKWA, 8 sierpnia. (Telefon lan, Ancona, Parma, Livorno i Bre- handlowych odnawia swój wniosek Stanów Zjednoczonych do komisji
reparacyjnej, powołując się na to,
wł.) Na pierwszem posiedzeniu sU. W okręgu Livorro rozwiązały
co do budowy tunelu pod La Man- że Ameryka, jako wierzyciel 15
ko~grestl komunistycznego w Mos- się rótne orgarlizacje socjalistycz·
che'm i uważa, te chwila jest odkWie obrndy zagaił pan Kamieniew ne z obawy przed napadami faszy- powiednia, aby podjąć wykonanie miljardów dolarów, ma wszelkie
prawa i obowiązki słrzetenia swych
ośw~adc~eniem, że tylko co widział stów. Socjalistyczny zarząd mia
tego projektu".
wierzytelności.
Zastanawiano się
L~ntna l może stwierdzić, te ten, sta w Veronie ustąpił.
Sir Arthur FelI, prezes angiel- się nad tem, czy wypada to Amel11etylko jest rekonwalescentem
skiego komitetu budowy tunelu ryce czynić, lecz kwest ja rozwiązaale jes~ już prawie zupełnie zdrów~
wło!ko-joDosławiańrkie. pod La Mańche'm, składającego nia problemu reparacyjnego zmuZebram przyjęli tę wiadomość poBELGRAD, 8 sierpnia (Pat) _ się z 400-500 delegatów, zbiera sza obecnie do przyłotenia rąk dla
w~~echnymi okiaskami i postanoWedług doniesień z w tej chwili podpisy swych kole- dobra spr~wy. Kapitalista ameryWllt wysłać do Lenina depeszę z W. B. K. wyrazam~ r~dości, z powodu jego Rzymu, rząd włoski wczoraj wezwał gów w parlamencie angielskim na kań ski poczyna dopiero teraz za- rzyścI.
wyzdrowlema. Następnie ustalono posła jugosłowiańskiego p. Anto- petycji, która będzie skierowana stanawiać się nad tem, czy ma swe
porządek ctzienny obrad zjazdu i niewicza, by wspólnie z delegatem do rządu, a~y proje~t. wsze~ł na kapitały lokować za morzem. DoprzystąplOJlO do pierwszego pun- włoskim poddał rewizji tekst ukła- porządek ~zl~nny w I.zble gmm.
tychczas interesował się tylko kre• •
ktu oh.rad, t. J. do sprawy po yki du adrjatyckiego. Wiadomość ta J Ja~ WIdZImy!. prOjekt t~n za- dytami państwowymi.
zagranicznej. Referował tę sprawę wywołała niezadowolenie w kołach chowuje w AnglJI całą swą zywot"
W r. 1921 amerykańskie kredyty dla państw i miast europej-I Trau;uła (Krołka) M 4
ność.
pan SokoJnikow, komisarz banku politycznych Belgradu.
państwa.
.::m;m:~~
skich osiągnęły sumę 488 miljo, .,
nów dolarów, podczas gdy kredyt
CI •
dla przemysłu europejSkiego wyPrz~ jmnje 5-7 po pol. 486-2
Uspokojenie we Vlłoszerb.
ElLWESE, 8 sierpnia. (pat.) nosił tylko 162 miljonów dolarów.
RZYM, 8 sierpnia. (Pat.)
Kc:ngres t?iędzynarodowygórników,
Pod względ~m kredytu przemysł.?- Karakułowe
we go dała SIę Ameryka wyprzedzlć
Fasz;yści ogłosili rozkaz demo bili- ktory dma 7 b. I!l' rozpoczął obr~
Anglji. Odnośnie do Rosji tak pod ~ Fokowe zacyJny, ~akazując oddziałom po. dy w. Fr~nkft1fC1e I~IMenem,. ~le
wrot 00 ich miejsc pobytu.
/ZgOdZlł SIę na udztał rOSYJskIch
względem eksploatacji jej skarbów,· )-l·SY
alaska, i białe, oraz cbust:,i
jak niemniej wyzyskania jej ryn- ~ .J c , kn'cie różne sltórkl poleca _,
,.,
związk6w górmclY"h w kongresie,
I{Z:;VI g "Ierrrlla, (Pat.) - gdyż związ1d JE' należ'l da lI(-ej
ków zbytu, Stany Zjrdnoczone Wf. Opatowski. Cegielniana 56
!:iyluacJa we Włoszech znacznie si~ mi~dzy!1arodówki.
..... ,...~~.;-~~._m~=_laiDii~&_ mniej się entuzjazmują od Anglji
front, l plt.VO. . 72,2-:i
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Stoda 9 slerpnt11 1922 r.

Pociągi

tranzytowe przez

Polskę.

W=Jrszawa.

WYWÓZ Z

Choroby skórn.
neryczne

Polski.

f· ....

Dr. tewkowfcz

Dowodem powrotu do przed-I
2. Pociąg "dwóch mórz" Czar-o
Jakich towar6w wywozl~ nie
wojennych stosunków w zakresie ne-Bałtyk, t. j. z Konstancy przez (W) Oodzlny przyjęć u premwolno?
Konsłantynowska 12.
komunikacji jest po\viększenie ru- Bukareszt - Lwów - Warszawę Ustalona obecnie ostatecznie (Id 9-1 I od 6-8. Panl.
chu tranzytowego i osobowego I Bydgoszcz do Gdańska, ptzybywajera.
lista towarów, których z Polski za .10 5-6.
416-10
przez terytorjum polskie. Przed' jący do Warszawy z południa o
Prezydent ministrów prof. No- granic~ wywozić nie wolno, obejwojną przebiegały przez nasz kraj 9 min. 13 rano i z północy O~. wak udzielać będzie posłuchań we muje:
Zboże w ziarnie (z wyjątkiem
liczne pociągi dalekobietne, ~e S min. 45 pp. Zresztą wagony wtorki i piątki od 11 do S-ej.
wspomnimy pociągi Londyn-Wła- rumuńskie przez większość dni w
ryżu), groch, fasolę i bób, mąkę
dywostok (Nord-express) i Piotro- tygodniu dochodzą tylko do BukaZjazd wojewodów.
(oprócz ziemniaczanej), kaszę, słód, Choroby chlrurglczllł.
Przyjtn 1e od ~-7.
gród - Nicea - Cannes (Sud - ex- resztu.
(W) Wczorai o g. 10 r. w gm a- warzywa 'wieże i suszone, ziempress).
3. Wagony Bukareszt.Wiedeń ij chu mi? spraw \Vewnętrzn~'ch, .No- niaki, buraki, cykorję,. brukiew: Sienk ewiczłt 9.
O~ecnie pociągi do Rosji J za- Bukareszt-Praga biegną co wieczór I wy. SWlat 69 r.ozpocz~ł SI Zjazd m~rchew .. k~pu~tę, płatki, lcrajan~ę Nr. Ul W.U.Z. 21.Vll ltal Po
10252-0
chodu jeszcze nie kursują, choć przez całą Małopolskę: Sniatyń- WOjewodów całej Polski. . .
~Ieloną t memtel?ną, cuk er, ~lęsprawa pociągu Berlin-Moskwa Lwów - Kraków - Dziedzice. Pociąg
Reprezenh?wane byłY,wo,Jewodz- ~o każdego ~odza]u .oraz wędl~ny
,przez Warszaw*: jest jut na porząd- ten odległość ze Lwowa do Kra- tw~: pomorskl~, poznans~le, Ślą- 1 szynkę, z":'ler.zynę I ptactwo bite,
US I
~ku dziennym. Natomiast nie licząc kowa przebywa w' ciągu jednego skle, krakowskIe, lwowskie, stam- ~asło kroWie I owc~e ~ery, twa- Choroby skórne, WIOIÓ",
I,bezpo~rednich pociągów z ~olski wieczora (od 6-ej z min. do J2-ej sł~wowskie, . tarn?polskie, woł~it- rog o:;z. s~r chudy l mesfermen- we ne r y c z n e ł mocaotsagranic~ (do Pary!&, Brukseh, Ber- z min.) \V Dziedzicach Opu5zcza, sim'. lubeIskiC', kleleckte, łódz!oe, tov: an ,,), Jala, speC1~lną paszę dta lUul. ł!:!~1.~v.;~ p. i ••,
dina, Wiednia, Pragi, Budapesztu i zaś granicę Polski nad ranem.
I warszawskie, biało tockie, poleskie. zWierząt (odpadkI lub uboczn~
cew..
Bukaresztu) istnieją jut pociągi,
4. Pociąg pośp. Praga _ Karls- nowogródzkie i wileńskie. Woje· wytwo~y fabryczne, makuchy. I Prl'S'jllliJł: ::D.';"l1..!.~. te ..
bądź pojedyńcze wagony przez bad _ (Karlowe _ Wary) _ Kał- wodę krakowskiego zastępował p. wszelkIe otręby),. bydło, kome, Za •• d_k. M ••
PoJsk, idące tranzyto:
kuny _ Ryga biegnie z Dziedzic KO\valikowski.
trz~dę chle:vną, .zwlerzęta domowe
758-.
1. Express Paryt-Ryga, bieg- przez Katowi~e _ Warszawę _
Na zjeździe obecni byli nadto (pr,o~z kotow ,l ps~w)~ nav:ozy,
,.,---ulicy co noc przez .Korytarz pol- Wilno i Turmont. Do Warszywy I wiceminister spraw wewn. i za-j' koscl s~ro\Ve I kons~le, SIano,
1\ Ż
ski*, na szlaku Cbojnłce-Tczew, przychodzi po południu o S i pół stępc,a.
. I s~omę n.leoczyszCZ?l1ą,. sle.czkę, p~ebez zatrzymania, z ssybkością 12 by zaraz o 6 z nim udać się dalej
Zjazd obradował nad techmcz- \ lJvy, naSiona, oddZIelnIe me wymlepowrócił, 00'3 10
klm. na godzin~. Do tego pocią- na' północny IV chód. Powrotny jest ną sprawą wyborów. Po zjeździe I ~.lOne (ch~ćby odtłuszczone), .na- ChoPobJ .kllpn. l
gu, jako .plombowanego~, wizy w Warszawie rano od 8-ej do 9-ej. tym wojewodowie z\vołają u siebie :-;lo~a f olejowe: \\'sze!ką. wlklmę,
••n ....czn •.
lpolskie są zbyteczne dla cudzozjazd starostów.
olej ~"aJlIv (ciemny I meoczysz- Przyjmu,je do 10 r. .l od
Jiemc6w_
ezany - ropę), olej wulkanowy i
godz, 4, - 8.
~
Dom profesorskI.
cylint~rowr,. sol.e potasowe, . rud~ Dzielna NI 9.
r
..
• .
.
illctaltcZl1e l m1l1eralne, ŻelaZl\VO 1 -- ------ ...- ---,w napaściach z powodu mowy, w) GH~mJum profesor w um· stal (stare lane i kitle ~om szmelc
Piłuds~ie~? w ~rak?wie, "Rzecz~- w~rsytetu. przcbl1~owa~szy. starą wióry, również praso~ane' i pro~
państwa
pospohte]
~!elnle
sekunduje' \Vl.eżę,. zwaną, .Fonlanką
mIędzy szek, wiórki do czyszczenia itd., ChopebJ .kó....
I
"Dwugrosz.?w~a.
Urzędowy or- ul~caml Buga) a Brzo.zową na dom szmaty, okrawki papierowe i maI .en.PJOKn.
Nłegodzłwe napaAc:I "Rzeczypo- gan endeCji pisze, :te
mieszkalny.' postanowiło r~zs~C'rzyć kulaturę, blonnik roślinny, celu- Prl1!mnje od 3-8 W'I'~I.
spolf~eJ&f l' "Dwugroszówki" na cala dzielni.ca. b. prtt~ka, większość swą pOseSję pr~ez dokuplen,le do- Jozę, 11I<J:ę chemicznie przyrzą- KilłóSkiego 137 &~.~ ~l.
Płłsudsklego.
Kongresówki I znakomita część SPO-, IlIU nr. 3 od ulicy Brzozowej. Dom dzona ze szmat słomę sucha i ~ 11 U W /, d
VI Ó n j
Mowa Naczelnika państwa na :ec~eństwa polsk~ego w Galicji nie po· ~ ten, stano\viący szpetną ruderę, \vilgotną.'
.
'.. _ł_-_:.:. __~._~.. Jnt J.
Piłsudskim
ł niemocarstw
chciała cen-1
losu: został
doszczętnie,
lecz
1Uoayst~ciach
legjonowych w szla
Polski.zazwiąuć
z losem
d ł ·tzburzony
ś . ił
k n'
J t·
Krakowie, wywołała _ jak było do tralnvch.
,o s OM! \VIa o na o Jnę, {ur;;
Nawet pod twardą plę~cią okupan· będzie mO_~lla w ten ~posób ;7.IlŻ~'tszecbświatowa
~horob1 Ikórn. ł ...ueprzewidzenia - istną burzę w prasie endeckie)-. EndecJ'a od pocz<ltku Łów pruSko-aU8~rjackłch, obóz .narod?" !ko wać jako skrzydłe) prawe dr)
rycm.
'1.
wy
przeciwsta\\la1
się
zdecydowanie
gmachu
FOi11.:1nki"
Robotv.są
\\'
pr''iJ'm.
od
10-1:1 16-ł.
wojny, jak równie! i przed jej wy- aktYWIstycznym próbom oddania kra-.
"
.
"
. IJ ' J '
•
. buchem, była zespołem ludzi tchurz- ju poJskie~o pod skrzydła Niemiec i biegu, wykonywane. na koszt um• • • rot .NI 7. ;
Jiwvch, którzy bali się wyrazu "Nfe- Austrji.
I wersytetu przez. społk.ę .budowlan~.
O z~kładanle blbljotek
H4&-1
podległość' a wysuwali nieśmiało
Papowie endecy mają krótką i Taras I?rzed dav,ną Wlezą zostallle
międzynarodowych.
Dp.......
hasło auto~omjf". To tet zbrojny pami~ć! Zapominają, jak to naj-; zn.aczme rozsze.rzon~, . a front od
GENEWA, 8 sierpnia. (Pat).
czyn Józefa Piłsudskieg d. 6-go wierniejsi ich sprzymierzeńcy, człon-: uhcy ąrz?zowej zajmie oz~o,b!1,' I Pocztą. Konferencja dla spraw
U
sierpnia 1914 musiał wywołać prze- ~owie Międzypar~yjnego Koła Po- ~ mur, Jaki ,luż stanął w mI ~jsc.': wsrółpracy i~telektualnej ~mawia- Południow. Nit 2 ••
f':trach w zapleśniałych m6zgowni- htyczne~o P?szh do. ~eselera teł!- i dawnego parkanu.
ł~ sp:~wę. ~l1ędz~naro~owej orgaSp,ojlllllta chorób
(ach "narodowy~h" i nastroił je gować Się o llość Inle]s~ w radzie l
nt~acJ1 blblJo~rahczneJ, ?raz wY.-IIk4rn Ch i WlnII'JCl'r"~
Y 1/)01 I H 1'. .1. H '
wrogo do człOWIeka, który przer- stanu, o. cze~ wspomlll~ naw:et: Echa pojC~yl1lw w RadoścI.
mIa~y wsz~l~tego. rodz.aJu pub.h- Prz" •••
w~ł. p.okojny sen, pogrążonym w Nac2elmk ~anstw~ w swej 11!0\V~e.!
Przed paru dniami na letni1'k'" kacJl. K,omlsJa .zaJę ła S.lę ~,,:estJą, I __ •
_ a2~
Ubplemu, 1 kołyszącym do snu cały I tacy. ludZie ŚI1uą. arlUcac. Plł~ ~ Radość pod Warszawą od.był $i~, ~z.' nal~zy P?w,lerzy~ Istl11eJąc.y~1 \
dl.
naród endekom.
sudsk.lem.u, że c~clał ?ddac kraj jak wiadomo, pojedynek pomiędz\' In 't)'tu~Jom b!bIJo&ra!lczI1Y~ ml~l~
. To też nic ~iwne.go, it end~cy polski ~lemcom l ~l1strll. ,
pp. Gertnerem i Pryłuskim. Prze- zorgan1zowa~ta blblt.ogratll rmęZawadzka 10
~Ie mogą do dziŚ ~n1a zrozumieć,
.~oze~y kweS~10nO\~I;)c. ZdOł-, !.1fOwadzone zostało śledztw0 prze" d:-yn~rodo\VeJ, czy t:z należy zw~6- Choroby skórne' W8Jl(ło
.1a~ potężne zasługi polotył Piłsud- ~OSCI polttyczne. ~tł~ll(b~'il ~o; mo- sęctziego 'ledczego ~A-go uh: ·.:'-'LI C.IĆ .Slę do P?szc~e.goll1ych sp~CJa:
. .ryczne
skI .dla. odbudo~~ p~ń~t\Va pol~kie- zemy mu zarzucI c, . ZE' il!e Jest do·j Sledztwo shderdziio, że wyzywa- ~lStOW w dzte?zmle, podle~a]ące.J Prl),.JmuJ8 od 8- 1215
~o I 1l1~ rOZU!"leJą, jakle wewnętrz- brym. dyplomatą; ZE' WIele. rze~zy I jącym był pan Gerfner, a przy- IC!~ komretencJ.I. ~o do. tej. kwe- ł _ _• _ _1~~~
ne w~lkl mUSIał ~taczać ten żelazny rozw1ązuJe zbyt oS,tro,. po zołnI~r-1 czyną pojed~'nkll - 70118 jedllE'r \ stIl . honferencJa ,J~st zd~m~, ,że
Lekarz-Denąsta
cz!owlek w. czasl.e decydującej o sk~; ą10zna Się spl~rac co do me'lz uczestników jego. rryłuski otn.\ wsp?łpr~ca speCJah~tów. l blbl)o:
Sł '
#
naszym lOSie wOjny światowej, 0-. lctoryc~ ystęp6w z Jego n:owy ~ra-11l1ał strzał ci~żki \V szczękę i w'li- grafow lest absolutnIe mezbędna II
raz w pewnych chwilach istnienia\kOWSkle1; motna mu czynić naJro- czy ze śmiercią w szpitalu DZ1e- te przedwczesne m byłoby obarczać
•
niepodległ~j Po~ski.
.
. ~maitsze z~rluty i zastrzeżenia, a~e I ciątka Jezus. Kula rozerwała mu jakiek.olwiek .ins~tu.cje ob.?wią~kiem
Cegtelwaaa 26
C~ła menawlść ,:nd~cil do Plł- Jedno t;nUSl przyznać kat~y, cZ~Je l.ięzyk, zdruzgotała. szczękę i wy- orgamzow:ama blbł)og~afJt międzypowr6cU.
.'
sudsklego znów ŚWl~~ triumfy na oczy .me_ Sil za!ane kr":lą z~c~e· j biła oko. Sledztwo «twierdZiło fakt, narodo\veJ. . Celem bhtszego ~oz- ____ .,_.. _J._.~
: łamac~ prasy el!~ec~leJ, która ko-, trze.wIema partYJn~go, mlano:vlcl~>! że rana Pryłuskiego nie 'wygląda patrzema te) sprawy, kt?ra l,est
KUPU tr '
rzyst~ląc z 0~azl1, metylko napada że J~st to czło~lek kr~stal.lczme l' na to, aby 'była zadana z odległo- podstaw~ mlędzynar?doweJ wsp6.ł'J-e "
na nt~g~ za Jego. rzek0'!1e "winy" u.czclwy. A, taklc~ ludzI. m.e po- IŚci. Wyglada tak, jakby Pryłuski pracy lt1telektu~lneJ, konf~r~nCJa płac, llajleJlsS8 0ln1, la
teraimeJsze, ale I za Jego pełną Siada endeCJa, takich ludZI me Jest I sam no siebie skierował strza!. pownlała do żyCIa podkomISJę, w złoto, srebro, brylant)'.
chwały przeszłość. "Rzeczpospo- ona \II stanie zrozutnie~ i tacy lu- \ Zdanie Pryłuskiego wobec J'ego I skład której weszli p. Bonneville i :lbębYksztuozlu,ee' glrdero-. naj'b ar d"
. '
,
. Skłod owsk a, pan D e-Is,ale
ę, ap7 P UlOwe, oral
Spol I'ta" wytyka P"lłsudskIemu, że dZJe
zieJ kł"
0Ją Ją w oczy.: tanu zdrowia jcst niemożliwe.
pam, CuneoZlrne. Prolzę si,
na początku wojny
(j. u.).
'
stree, p. Mi1likan, p. Nitobe i de pnekona6. Z,ohodnia a~
',lIiązal aię i; Austrją i z Niemcami,
.
•
Pan dyrektor kopalni".
Reynold. Przewodniczącym pod- popruo:lU onol na r Pi
~'sylając przy ich pomocy kwiat mto» k o m i s j i wybrano p. Bergsona. Do ~lS. L:.,~~!!eh.ł5S-10
I I t
) k"
bó' .
,
Wczoraj, we wtorek, areszlowa- k ... t .
.
t
•
(Z e y po S leI na
J f po raz pIerw110
\V "Tarszawl'e pewnego Inło- OmIS)1 ej zaproszem zos aną Tzeazy w dziejach naszych wznosząc w
I V .
czoznawcy, częściowo z pośród u"
bratnim szeregu sztandary Orla Blalel) L
.
l dziellca
nazwiskiem Maksymiljan czonych specJ' alistów, cZl>ściowo m,bl., dywan)", masayllJ
510 obok sztandarów zaborców.
~ n Ja_ napowa~trzna I Mirecki, który przybył niedawno
..
do szyola, futra, gard••
Londyn-.Pa
_ ryz. POdróz ~rwa do stolt'cy i zatrzymał sil> w hotelu zaś z pośród bibljografów. Pod- robę, sprzęty domowe f
A czy D"osja nie była państwem tr
l
d' k
..
komisJia zaJ'mie sil> ró\\'nież wnios- płaoę najw;rtsH cen,.
oa
'
zaborczym , l· c
yz
popierane
przez Dzł' l 9. A.<!Jny. C ~ 0,11 .••y n s a "Contl·nental". Młodzl'enl'ec o'w u- kiem, wysunil>tym.. przez Bergsona,
Wajcmau, DlIleln81~.
l'
/I
Gor- • dalm.ł el, klrwAy
o. ll1f1,.lll\,
..
endecJ'ę ka'10owe "egJony
,71 0-1Q
d
) l zapr.o«-.
M l I dawał dyrektora kopain' go'rnośląs- w sprawie obowiązania
państw do w sklepie,
czvn'
skl'ego
nl'e
'ły
b
t
wa
Zl
a,
Ja
0.11051
,
..
I al y
al
kl'cll
l'
pobrał od wI'elu kupco'w
.J
wynosI "w ra - t k t
ł b
d
L nd
składania wszelkiego rodzaJ'u dm- -'- .. , " -,,,Olm szeregu" sztandarów Orła bia- rzy ro ~ą ~ uz ę r~lę j,1: Y °k ~-I zadatki na zamówiony węgiel. Gdy ków,
oraz w sprawie utworzenia Przyjmuję do
łego obok sztandarów mosldew- ~.m a ~ryzem w o II \I~r?n ac . I siC; zebrało więcej poszkodowanych, kilku wielkich bibljotek mil>dzyna- d" k
.
Bkic il?
.:eszk~l1lec Londynu,., Uory ma I o .dyrektorze kopalń" zawiado- rodowych przy pomocy w~p6IneJ'
zlur ąwanla
Dalej "Rzeczpospolita" pisze:
pl ~y.. mtseres. w lPSary/.u, moż.e .oć l miono policję, za której sprawą składnicy. Trudności polegałyby na maszynie bielizn,
mmu t
zrana WSI,ąS. ! "'łas'nl'e złoty Inłodzl'ent'ec, znany głównie na znalezieniu odpowied- ARTUR EOER, Słenkl.·
IJ , Nacz eInIk pańs t wa mówi o so- gdoo lzlme
kić ..
ble, że "nie przyjął upokarzających Wa.u su~owego a~rop ~nu, 7.Jes. l zresztą W Sosnowcu, przeniósł się niego lokalu dla mil>dzynarodowe)'
wicu 1ł 105. .
runków, chcąc zachować siłę moralną". w. ~lm plenysze śn~adante.' .pOdZI-' z hotelu do wię7ienia.
..
FABRYKA FARTUCHÓW,
t o jest nieprawdą, bo warunki te przy- wlaJ~c z okIen kabmy ton clemnoskładnicy. Komisja przyj~ła na1'11, sliladajllc przysięgę w Kielcach ce- zieloną cieśniny La Manche, złostęp nie rezolucję w sprawie mi~lItrzowi austrjackiemu.
cącą się w blasku porannego
Samobójstwo metodysty.
dzynarodowej wymiany publikacji
Ę
, . Trudno doprawdy odpierać dzi- słońca - i przybędzie do Paryża
w W gminie metodystów, w i wyraziła przekonanie, it w inte- I plao, ao~ dpo:i:el
~Ia), p.odobny zarzut, dzisiaj, gdy o godzinie 8 minut 30.
Ma tam Klarysewie pod Warszawą jeden resie współpracy intelektualnej kon- brylant)', .łot.o, srebro
ls~n.lele państwo polskie, liczące 27 cały dzień do załatwienia swoich z metodystów am rykańskich, !laz- takt w tej sprawie powinien być p erl)', legarki stare
mll]on.6w f?1ieszkańców I posiada- interesów - a o godzinie 5 minut wiskiem Kryst, popełnił samobój- jaknajszybciej nawiązany i środki .,br, dywany i' futrl'.,
jące Silną 1 dobrze uzbrojoną armję. 30 po południu wzbije si*: znowu stwo. Jest..to wypadek niezwykły ku temu powinny być jaknajprę· Kon.tantynoweka ,: 7,
, ~ale~ się cofnąć myślą wstecz, w powietrze z aerodronu pary- ponieważ samobójstwa śród meto- ~zej zastosowane,. oraz ulepszone \ Ml1It'b, ;P;~;~n Ilfi~yo~
, d~ ~.lerpnta 1914 roku, gdy siła skiego, aby za dwie godziny na dystów nigdy dotychczas nie było. I rozszerzone, m. tn. przez uwol I
' l' -J~
% rOjna polSka nie posiadała ani obiad, trochę spóźniony wrócić do
nienie przesyłek od opłat poczto· l - - ..
je~~go .nowoczesnego karabinu, Londynu.
wych.
I'
am Jed.n~) armaty, a i to, co było,
Aeroplany wyjeżdżają i wracają
mog~o SIę rozsypać w proch za la- trzykrotnie w ciągu dnia, zrana, w
k . l r! I '
.iJajBtlr uranży h/lweł"
d~ lllepomyślnym powiewem. Owa południe i pod wieczór. Ta trzyOWy
lfIan~lfil.
~~an!j ~~~j~~:jelut'li~~~
kl~lecka pseudo-przysięga Piłsud- krotna słul!ba świadczy o dużej
LONDYN, 8 sierpnia (A W), - IV Y l a 7. d, Oferty pod
sklego ura~owała legjony. Ale co frekwencji pasażerskiej - a bezW Dublinie wykryto bardzo roz- .'11,acki malsier" 74-~
ur~iowało 1 co . a sens polityczny pieczeństwa teglugi dowodzi fakt, Wrazie niepogody w zimowym teatrze gałęziony spisek. Spiskowcy u!o- _ .. ~-" :mIało wręczeme przez endeków że w ciągu dwu miesięcy od chwili
Dziś
żyli plail lI~zkadzania mostów i
snl~ledanl~~
%łotej szabli moskiewskiemu gen e- zaprowadzenia tej linji aeronawiprzvryw:llIi:l komunikacji knlejo~
, II
tałowi, gdy wkraczał do zdoby- gacyjnej, źaden stal k lotniczy
ystępy
'.vej. ,li)" mi:1, lo pow"lało ,wl'('j·
"
tego" Lwowa? Czypanowie'z' ,,1\
Dze.ratu
,.
•
"
l:' 'I" A ',j l'
180 _' IIlW'Jutllrl s.ltpo""~, III
rzeczoneJ. kołnpanJI. <1111
me _
SIł
Il:l: o( Clę",
re .. ), r1!ln
(J'II(Iljń~i\ie/o(o ),ó l-łfl ,1I .. 3~
czypospolitej" zapomnieli już o tym był zmuszony do przypadkowego
'" • \' ~Ctil. ,kOflll ko\\ al10 1fJU lJw~zl!l' l (fronl) od gudz. J2-16.
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kandydaci mogą liczyć na 12 godzin nadliczbowvch.
Uposażenie wymierzane będzie
Projekt opracowany przez
mlnlsłerJum
spraw wew- ~a podstawie ustawy z dniNa 13-g)o M,.t zamordował młodą tonę szetleloma ciosami bagnetu
lIpca 1922 r. (Dz. Usta~ r. 65 .
..,
.
.
nętrznych.
ży~lOr~sem.
I
Przy
'
ul.
Rybnej
nr.
1~
natrze:Si
do
rodzlc6w,
.
a
.drugl
do ko- ma do sprzedania kUkaPodania
wraz
z
eden
Usta:wa o państwowej słutbie
uwierzytelnIonymi odpIsamI śWla- ciem piętrze z frontu zamieszkiwali legów, w kt6rycfi to hstac~ do~o dzlesląt ty.IIlor fllnCl
cywilnej z dn. 17 l~tego r.b. prze:
truskawkowych, wIelwiduje, te urzędmcy państWOWI dedw nalety wnieść do departa-I mał~onkowie Emil i Anna Faneto- sił, it sprzy.krzyło mu ~](~ tycIe, koowocowych.
WIRdomentu
szkolnictwa
zawodowego
w
wie.
Przed
9
Tl1iesiącat;li zapo~nał więc sc~od~ .z tego ŚWIata. Od
będą posiadali specjalne
tytuły
w.
r.
i
o.
p.,
Bagatela
12,
w
się z ich c6rką, 24 letI1lą MafJan- postano\Vlema Jednak d? wykona- mość n~eJson 84~
min.
przywiązane do zajmowanego przez
nich stopnia służbowego; tytuły te Warszawie, do dn. 26 sierpnia r. b. ną, zdemobilizowany żołnierz Ig-! nia c~ynu jest za~w~cza.l d.oŚć da·
nacy Borysławski, który zaczął sta- leko I Borysł~wskl ~jawtł Się znów
mają być u lalone w rozpor~ądze-RuCh paczkowy z Odańskłem. rać się o jej rękę. Rodzice jednak onegdaj w rmeszkamu swej żo~y
niu, wydanem na podstawIe uweksel na mk. 100,000
stawy.
.'
Od dnia 15 sierpnia 1922 roku Marjanny Fanetówny ha związek i zatąda.ł od niej, by wraz z nIm jVystawca S.Z. Lassman,
W związku z tern, jak SI do- zostaje podięty ruch pa owy ten zgodzić się nie chcieli, .gdy t udała ~I~. do komł~~rjatu, cele~ na tlecenl. M. Cukieta.
wiadujemy, ministerjum spraw we- między Polska a w. m. Odań iem. dowiedzieli się o nieco nt~wy- wypełmenla. deklaraCJI, potrzebnej wystawiony I dnia 5T9
11)22 r. Treać ntewypał
wnętrznych przesłało do pret}'djum Dopuszczone . zostały paczki do raźnej przeszłości Borysławsktego. do uzyska!u! ~?zwodu. Zona je- nlona.
Nlnlelazy webel
Teń
jednak,
nie
dając
za
wygranę,
go
odm6wlła
pOJścia
do
koml.saflarady ministrów . projekt rozporzą' 20 klg.
prześladował wciąt córkę Fanetów, tu. Wówczas zdenerwowany I pod· unieważniam. Cukier, ul.
dzenia w spraWIe tytułów urzędm.Iuljusza HI..
867;""1
i- n!econ~ Borysławs~i wyd~był z
czych, kt6rego autorem jest n.aczel. ł W sprawie paszportów zagra- a nawet zagroził jej śmiercią
leby nie zgodziła się zostać Jego klesze m bagnet wOjskowy I zadał -ZnalazcQ' porHelu
nik wydziału St. Dobrowolski.
~
.
ntcznych. ,
toną
W końcu też rodzice dziew- nieszczęśliwej kobiecie cios w ple- z PieD~ędZlml 1 pa:ieraWedług pr.ojektu powytszego
Stosownie do wprowadzonych
CZYllY
zgodzili
się na ten "meznl- cy. Od~ Borysławs~a odwróc!ła :JdC!O~a~r~~~g~nteJ~Y';
tytuły mają być dwojakiego rodza- przez władze wojskowe zmian,
U
jans
i
młodzi małżonkowie za- SIę do ntego, zbrodnIarz zad~ł l~J 'dniu 71 8 r. b. Upmfiu} a mianowicie: . 1) tytuły funk- uzyskiwanie w powiatowych ko- mieszkali w domu Fanet6w,
jeszcze sześć cios~w w pl~rsl, mie proszę o Iwrot Iil\
cyjne t. j. przywIązane do pew- mendach uzupełnień zezwoleń na
Z "oczątku pożycie młodej pa- skutkiem których biedna ofiara wys?ką nagrod~ dOKbóhlnyeh urzędów, naprzykład do wyjazd zagranicę dla mężczyzn w
!-'
' . .
dl
. .
ra fIrmy HartwIg, r tbyło dość pogodne, jednak o- pa a t:up~m n~ mIejScu.
kR 2 R, Plll\rsi:1.
40-1
r z ę d ów woJ e w ó d z k i c h wieku nitej lat 18-tu, jest zbędne. ry
słatnio Borysławski zaczął wracać
Znajdująca SIę w pokoju matstarościńskich i t. p. (wojewoda,
W związku z powyższem f!1ęt·
późno w nocy do domu, co wy- ka zamf>rdowane) z krzykiem rzu:
starosta, komisarz rządu), 2) tytuły, czytni, obywatele polscy w. WIeku woły wało coraz częstsze między ciła ę do drZWI, lecz Borysł~w~k~
przywiązane do stopni służbowych. od lat 18 do 40 włącznIe, a z
małżonkami nieporozumienia.
ze sztyletem w ręku zastąptł lej toaleta z duiem lustrem
, Do stopni słutbowych mają być chwilą ogłoszenia mobilizacji od
W ubiegłą środę Borysławski drogę. Udało. je! się jednak za, l ga1'nlturek s!')onow1
przywiązane tytuły następujące:
lat 18 do '50 włącznie, posiadający wrócił do domu o 2-ej w nocy, alarmować sąsladow, kt6rzy zastah prawie nowy. Wladomose
1) III stopnia - tytuł I?o~se· zaś stopień oficerski - do lat ąO, wskutek czego tona oŚwiadczyła zbrodniarza z zakrVfawionym .bag- Andrzeja 43 m. HI, lewa
kretarza stanu, 2) do IV (mlntste- o ile nie zostali zupełnie zwolme· mu że; o ile nie zmieni postępo- netem w ręku. Wl~ZąC nadbleg~ oncyna~-8. 8r.9-1
rjałnego), wojew~dzkiego - radcy ni od -nbowiąlku służby wojskowa~ia swego, będzie musiała go jący~h, Borysławsk~ ~zekł: "N~e
stanu, 3) do V -referendarza s~~· i wej, winni katdorazowo, przy ?ta· opuścić. Usłyszawszy to Borys.ław- ~~CI~ poco wchodzIĆ, on~ Jut me w 'Posiadam
Warszawie \'1' o~
nu, 4) do VJ - radcy staroścln-, raniu się o wyjazd zagramcę, ski wyszedł na miasto, a nazaJut~z zYJe I szkoda. tylk.~, te me zamor- kolfcy MS1'sz:'\łlr:owskle.f
Sk.iego, 5) do VII - referenda.,' przedstawiać zaśVfiadcz~nia władz powrócił i, spakowawszy swoJe do wałem te~clOWe.1 . . . 3 poko.!e z kuchnIą; prag·
nQ umjenlć na takOWI
rza, 6) do VIII - asesora, 7) do wojskowvch (powlatoweJ komendy manatki
zamieszkał U swych roNastępme zbrodmarz udał SH~ w Łodzi.
Oferty Bub
IX - oficjała, 8) do XI - adjun· uzupełnień), stwierdzające ich sto. dziców.'
do pierwszego k?misarjatu ~?licii, "MI S"
844-1
kła, 9) do Xli - regestratora.
sunek do służby wojskowej.
Odv
rodzice
zażądali
od
niego!
gdzie
.
przyzn~ł
Się
do
zaboJs.twa.
Kwestja nadania urzędnikom
'
aby wrócił do żo~y, Borysł.awskl Zwłoki p.rzesłano do prosekt?rjum, Urzędniczka
państwowym tytułów w zaletności
Osobiste.
państwo ~ ·Rymplllyc.postanowił popełmć samobójstwo a zbrodl1larza, okutego w kajdany,
na, inteligentnA, muzyod zajmowanych .prz~z nich stopni
Zastępca naczelnika II-go urzędu Napisał tet dwa pożegnalne listy: odstawiono do więzienia. (bip).
kalna, przyjmie stosowsł~tb?:vych, wYOlka lak wytej nad- . skarbowego inżynier Szosland wy.... «
ne zajęci. wzamian u
mIeOlhśmy, z ustawy z dn. 17 lu· 'echał na urlop odpoczynkowy.
pobyt na letnisku Zglo~
tego. r. b. o pańatwowej ełuJbie l
, (bip)
Walka z lichwą i spekulacją.
Po 6,000 nr. 427 3156 4169 I!Izlnla .5 tygodnie udoc:.ywtlnej.
786-1
•
4334 5161 6619 6684 14494 19095 pu· do , Głosu.
Przy 3-eJ brygadZie ekspozy- 23075 24594 25337 25903 26424
ł. •
Danina.
tury policyjno-śledczej został zor- 28424 37464 37901 3&324 41713
ajsłar
I
Wobec tego, i1 niejednokrotnie ganizowany odd~jał do ,walki z 42023 44914 51707 51892 53715 ~ dłtlgoletni~ Tlrl'\l,dyklt
lezące zdarza się, że płatn}cy daniny nie 1ich~ą i speku!aCJą., Za~a,nlem tego 54604 58532 62773 66844 67łl17 pOSzukllJe posady na
.' wpłacają przypadających rat, wy- oddZIału b~dzle r?w~lez w~lka z 71564 75409 75453 79583 81433 ~,:~~~~ę, ~~::ąp~~::~~~
-dział podatkowy magistratu jest potajemną wytwórmą f s~rzedatą 82578 83037 84061 84254 84394 bielnik, Oferty do Głosu
' D • • •
d
zmuszony sekwestrować niezapła- papierosów bez banueroh, oraz 90908 91959 92814 95497 98328. pod .FarblarJl-, 77~!
. ZI leI sza poao a.
cone raty, wraz z procentami. - zw.a1czanie wyszynku alkoholu w
Komunikat państwowego Insty- Zwracanie się w tych wypadka~h dni zakazane. (bip)
"ośzukuję ,
tutu meteorologtcznego.
do magistratu z prośbą o zmniejd
sporłu
I
Prawdopodobny przebielił pogody szenie procentu, jest bezskuteczPrzywiązanIe prostytutek.
!
•
natychmlast pianino do
.. dniu azlsiejszym:
ne, 'gdy:t jedynie izba skarbowa w
przełożonej szpitala.
B. T. C. w Łodzi.
~i~~~i~~~bo,f:l::.mo~;!:
Najpierw jeszcze pogodnie ł deplo, łych sprawach może decydować.
Znajdujące si~ w sd:.talu MarjlWe wtorek 15 b m. przyjeMta do ty składać do Głosu pod
póitriiej pogorszenie tlę stanu pogody.
Magdaleny, prostytut~· wystos~- Łodzi klub footballowy z Budapesztu .Pianino",
793-2
W dniu wczorajszym Jlie zaszła Przeciwko zmniejszeniu podatku wały do magistratu pIsmo pod pt· B.T.C. Klub ten zajmujący ósme miejtadna zasadnicza zmiana w rozkładzie
od elektrycznoścI.
sane przez 105 kobiet, w kt6rem sce w mistrzowstwie Węgier, posiada
c:ilłuienia. Wyt barometr\'czny w dalMinisterstwo spraw wewnętrz- proszą magistrat o uchylenie re- wspaniałą obronę, w przeciwstawieniu
axym ciągu utrzymywał się nad Europą nych, w porozumieniu z min. skar- zolucji sądu rozjemczego do 'prze· do drużyny TOre Ves (czwarte miejsce),
pragn~e Imlen!Ó l>0s&d4
pOłudniowo-wschądnlą. Niż zaś ogarnął bu, postanowiło zmniejszyć stop~ tranz1okowania przełożonej pani której obronf\ nie była zbyt dobrą. <10
większej firmy tarllz.
AnglJę. Wskutek tego na całym prawie opodatkowania na rzecz miasta si- Szymańskiej do szpitala w Choj- B.T.C., stojąc o cztery miejsca niżej Oferty pod .Trykoclarz·.
82a-1
kontynencie było dość pogodnie l cie- ły elektrycznej' z 12 proc. do 5 nach. W ciągu 5 dni mieszkanki od TOrek\1es w tabeli o mistrzowstwo
domu przy ulicy Tramwajowej nie Węgier, ma .,Wbitych" bramek o wiele
plo przy .łabych wiatrach lokalnych. proc.
Temperatura w kraju wahala się od 25
Magistrat stoi na stanowisku, wypusz.czały I?ani Sz~mańskiej, mniej, niż TOreky~s. Gra zapowiada się
(Poznań) do 27 (PińSk). Temperatura ~e ze względów zasadniczych pier- czekając odpOWiedZI magIstratu.
bardzo zajmująco ze względu na formę
(Za wyral 20 mk.) .
najwyższa wynosiła wczoraj W Warsza- wotnie określona i zatwierdzona
(bip)
Ł.K S. i jego rezultaty l: ostatnich
wie 26, najnitsza 15 stop. .
przez władzę nadzorczą stopa pOmeczów. (bip).
urwlAsld Stanisław
Czgllblł hrt. bezterOpłaty za przesyłki poczty lot- datkowa ni~ może podlega~ do_ _ __
mInowego- 11 lopu, wyd.
.
ntczeJ.
wolny~ zmlan~~ na. s~utek Jednoypa
Vi Łodzi.
8'1-5-.
"
. stronnej decyz]1 mlmsterstwa. -,:
a"e;;rort
Al'on
zgub.
Od 1-go slerpma b. r. wynOSI W danym wypadku, decyzja ta
Pofar. W fabryce Adama ~ Oseri
nlemieold paszport faop, łata d.odatkowa, za. przewóz. prze- narusza naj'tywofnie]'sze interesy przy tlI. Kilińskiego 204 wybuchł poiar
UłaSkawienie Szewczyka.
milIJny, wyd. w Lodli.
z powodU zapalenia się bawełny na II
7ó2-11-.
syłek l ISt.owych samolot auu na miasta, podkopuje bowiem równo- piętrze.
Dzięki nagromadzonemu łatwoW sprawie młodocianego za. ~.';...
przestrzem Warszawa-Praga, War- wa9;ę budźetową, obracając zara: palnemu materjałowi, ogień przedostał b6jcy Stefana zewczyka, skazane- olano Zo!Ja zgub, paszszawa-Strassbur~, ~arszawa:-P~: zem w niwecz wielokrotne wysiłkI się na losze piętro. Na ratunek zaWe- go przez warszawski sąd dorain.y Kport niemiecki, wyd.
. "'5-15-1
ryż,. a ~o wzno~le~1U komun~kaC]ll zarządu miejskiego na polu sanacji zwano II, IV i V cddziały straż} o~nlo· na karę śmierci przez rozstrzelame w Łods!.
1,0, tmcze] z ,AustrJą 1 Węgram1 ta.k. fl·nansoweJ'.
. wej, które po godzinnej pracy ogi~ń
b" t
l h
bunku . a~.or -Raoh~er zgub.
.
W
W
umiejscowiły. Straty wyQoszą 20 mI!- za za OlS wo
w ce ac ra
ze .na, pfze::Jr"em, arszawa- leo i
Z przyczyn powytszych magt jonów marek. (bip),
nadeszła wiadomq$ć telegraficzna dowód OSQblsty, wyd.
w Rudzie. ' 053 '- 3,.
den 'I Warszawa-ąudapeszt po- i strat zaskartył do sądu najwytszeZbrodnia. Na cnientarzu katolickim Z Krakowa o wstrzymanie egze.
' Ungtr zgubił
trójn~ kwotę zwykłej opłaty p~cz-I go decyzję ministerstwa spraw we- przy ul. Ol1rodowej znaleziono zakopa~ kucji Z powodu ułaskawienia Szew- oszek
dowód oaobity wyd.
towej wedł~g taryfy do, za~all1cy, wnętrznych, jako nielegalną i krzyw- ne w ziemi zwlold noworodka pkl czyka przez. Na.cze1nika państ~a..
\\ Łodl'li oraz kart$ bS7..
przyczem me uwzg dma Slę nale- dzącą interesy państwa.
żeńskiej. (blp).
Kara śmierCi ma być zamienI o- terminowego
urlopu,
żytości ubocznych, np. za polece- I
Domowe ognisko. Podczas bójki na na bezterminowe ciętkie wię837-3-1
nie, ' ,recepis zwrotny i t. p. W
rodzinnej, wyniKłej przy ul. Gdal1skiej,
. ,
argulies Morlo zg3D.
obrocie z Czechosłowacją i Węgra·
Walka z pijaństwem.
zostal ogluszony przez uderzenie tę- _zl_e_n_le_._ _-=_ _ _ _ _ _ _.~
paszport oKupacyJ·
Uli uważa 'si". czasopisma, wysyłane
Wobec tego, że w dni świąte- pem narzędziem Szymo~ Kudll~ Pogo:
ny, wyd, w Łodzi.
..
ł6
towie
ratunkowe
udzieliło
mu
pIerwsze}
I
709-3-1
z~ o,płatą ryczałtową, jako druki. czne, .oraz soboty wieczór w czy pomocy.
(bil')
....--:.Kom.unikaty.. Isarek Władysław
Pr~ykłady: Za list polecony, wa- się po mieście wiele os6b w sła
~u·
~::!ący 20 gr., do Pary ta, należy po- nie nietrz~źwym, cC? jest dowobił dokumt>nty "ras
W niedzielę, dn. ::0 sierpnia 1922 r, z tart~ bezterminowego
brać 100 marek w znaczkach po-, dem, ~e me wszystkJe zakłady reo godz. lo-te1 rano, w BilU Okręgowel urlopu wyd. w I..odzi
cz(o\vych, 150 mk. w gotówce; za Istauracyjne stOSUją się do przepi,
7118-5;~
Komis,li Związków Zawodowyoh przy
ta,k'isa.m list <lo Pragi - 90 mk. sów ustawy o ograniczeniu wyul. DZielnej 50, odbę<1z1e się
kradziono
portfel
uw znaczkach pocztowych i 120 mk. !szynku alkoholowego, komendant
wieraiący kwit inkaw~, gotówce; za gazetę prenumero· J policji, p. Roszkowski, wydał w tej
Wczoraj, w d r u g i m dniu
DOłOHOe W~lne
sowy, wystawiony pr"l2i
waną i opłaconą ryczaltowo do I sprawie, cały szereg rozporządzeń. ciągnienia czwarte,! klasy loterji cl'IłonlrÓw Spółdzielni ~Robotnik" S'l na- Polski Barik Komeroyjny
na !lik. S70,545 na lmi~
Pragi, watącą 30 gr., , nalety po- Komisarjaty policji zarządzą obo- państwowej, główniejsze wygrane stępll1ącym porządkięm obrad: .
1). Sprawozdanie z d?iałalności za P. Hagendorla. Ka.rta pobr.a~ tylko naleźytość dodatkową itrzoną kontrolę zakładów restau- padły, jak nast~puje; .
wołania 1902 r., tymczll.<
rok 1921:
w wysokości 30 mk. (3 razy 10). racyjnych, oraz roztoczą nadzór
1,000,000 nr. 95398.
'~} połączenie J.e s.tow. "Łodzianin·; sowy dowód osobisty,
. ,
nad zakładami uprawiającymi wy35677
oraz metrykę urodzenIa,
3) sprll.wozdanle za tok 19112;
W
. t Wle.
.
'" la k
500,00 nr.
.
. 'ome posa d y w sz łW IOle
szyn k ąlko ho1u b ez koncesJI,
4) wolne woloski.
wyd. w Łodzi.
804d.~
W razie nieodbyoill sJIJ ~ebra la lAJ;Jnzalt Plnkus ~gub.
W państwowej szkole górniczej t nad piwiarniami, kawiarniami i
250,000 nr. 23999.
o godz. lO-teJ odbędzls się ono o 11-ej II! . palzport nif:mleckl.
i hutniczej imienia Staszica w Dą- różnymi sklepami. Osoby, znajdu150,000 nr, 39563.
w drugim terminie bez względu na Plotrkowslta 64 539-3·z
30,000 nr. 4&086.
browie Górniczej wakować będą z jące się w stanie nietrzeźwym na
iloM {)b30nyr;ł>.
8RO-2
~Ró~gnb'H& tym:
początkiem roku szkolnego 1922- ulicach i w miejscach publicznych,
Po 20,000 nr. 1861~ 51125
Zarząd.
czasowy dowód osobi23 następujące posady nauczyciel- ł będą pociągane do odpowiedzial- 93051.
sty wyd. w Łodzi ..
sk!e; l), n~ucz~~ieia języka l?o!- nośc! k~rnej.. W. tym celu katd~
Po ),5,000 nr. 43483 79726.
.'E
rJor I
,
8i:10-3-rJ
P
akiego 1 łllstorll) ?) nauCZyCIela I komlsarjat będzl wysyłał W dm
Po 10 000 nI 19~;1' 8071 86761
tlI " uki, kap"' , obrusy, ręoznIkl, ·g"ublti"nc paszport f~m~.
matematy.kl i fizyki.
sobotnie) niedziele i w dni wlą-....
' ,
'"
.
"
"
_
Uiuy, , na.
1m1'ł
' ~. Od kandydatów wymagane jest tec:me wier.:zorem specjalny pa· .)7664 77223
_
~
'
pló~oo, tow&ry męskie i d"mr.kie F&jg~,J
Touba i E8~er~
w) bttałcer:ie \\:yższe.
Poza eta· troI, zaś spisane protokuiy będą
Po 8,000 lIT. '.2'0775 47025 54529 , Ch. arkowicI i S-ka, Pioirką' ska 37, Ajzennmidt, wydl.\ny w
807-....
1(t~\~ą ilośós liodz&n wvkładowyclt pruayłlN. f!o kQmiuriatu rzadll. 8S916 97651.
.
po4trór...
66li---a L<lclIl.
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w przemylre

oOrnoUasklm.
KATOWICE, 8 sierpnia. (A W). r rezultacie konferencji pracodawców
Jelklego przl/mysłu z organizacjami
'acowników, postanowiono pod\vytszyć
szystldm urzędnikom w wielkim przeyśle ptace o 27 proc. W stosunku do
msjl lipcowych.

Zaiec anie JfroJkn bankowrOw.

a,

LWÓW, 8 sierpnia. (A W). Gazety
'('wskle donoSzą, te $!ro:tba wybuehu
rejku l1rzędnikóW bankowych zosłała
żel1nal1a. Wszystkie insty~ttcJe, za
yjątkiem Jednei.
przyjęły
tądanla
zędnlkó~.

RedukcJa penonel0 koleloWRgo.

a

ID

'v
~'ć
'ą

-1

0-

ej

LWÓW, 8 sierpnia. (A W). ReduJccJa
~rsonelu lwowskieJ dyrekcji kolefoweJ
'zedstawia się jak następuje: Od dnia
listopada 1921 r. zostało zwolnionych
'o .sll kobiecych. Na emeryturę przeesiono od dnia 1 stycznia 1922 około
O pracownlk6w kolejowych, kt6rzy
aja pl'lepisaną liczbę lat słutby puicznej. Skutkiem wrelkiego zapotrze,wania w dyrekcjach gdańskiej, poańsklej I na Górnym Sląsku, przy.ielono do pOWytszych dyrekcji bar;0
wielu pracowników z dyreltcjl
o1:l/skleJ. Obecnie daje się ząuwa:tyć
alt a~pirantów I Intynlerjl. Dyrekcja
stala pozwolenie na przyjęcie 50-tu
plrantów.

r. ezrobo[le keloerOw
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W PoznanIu,

POZNAŃ, 8 sIerpnia. (pat). Od tyw tutejszych
stauracjach i kawiarniach kelnerzy
znak protestu przeciw tądaniom
lagclcieli, hy kelnerzy nosIll podczas
'acy fraki. Dziś popołudniu dla poIrcia strejkujących porzucili pracę
Iwnież i kucharze w restauracjach
znańsklch. W odpowiedzi na strejk
8~cjciele kawiarń I restauracji ogtoli lokaut na przecląg 8 dni.
łdnia niespełna strejkllją

LWÓW, 8 sierpnia. - DonOłzl!
ówne!oto na Wołyniu, że tN ostatnlcll
lsach zachorowało tam na cholerę
osób, z teszo umarło 15. Cholera nie
kaz\1je tenc1encji rozszerzenia się po
Równem. Jedynie w Zamollclu zaedł jeden 'W}'padek I jeden w K Jwlu,
IzJe na cholerę umarł funkcjonarIUSZ
,icj! paflstwowej. Donoszą natomiast
zagranIcy bolszewickiej. ~e cholera
m się bardzo rozszerzyta. Donos.zq
II eJ. te '" Równem na W olyniu baw!
tlegat ligi narodów do zwalczania
,idemJf, który z nądz'W}'czajnęm uznaem 'W}'raża sIę o zarządzeniach władz
,Iskich w celu zwalczltnfa epldemji.

upaicle bilet, .karbowe

·1

tLEl SKARBOWl
ta rlchURlk

bietący

L __

pieniężny.

Rynek

Gfełda w3l1"szawska.
W oczekiwaniu korzystnych wyników konferencji londyrt~klef, marka
niemiecka wzmocnlta się, nie moglJc
w~zakte utrzymać wysokiego poziomu,
który się przy końcu stletdy obniźy!.
Po kursie 9 i nieco wytszym przeważali nabywcy. Dewizy zachodnie były
droższe.

Na polu akcji cukrowniane zyskaty
znowu kilka tysięcy marek, a o "kilkatleł marek zdrożały węglowe. StarachowickIe okoto 7000, "rzyczem od dnia
jutrzejsze~o kurs będzie notowally bez
kup0Dtt dywidendowego na rok 1921,
czyli po kursie niższym.
Wszystkie Inne ~atunkl akcji małe
wykazują zmiany z wyjątkiem tyrardowsklch, które poszukiwane są po
kursach wytszych. Nieco drożej ptacono za akcie Banku Zachodniego. Z papler6w procentowych listy ziemskie I
miejskie wojenne byty poszukiwane po
wytsz\'ch kursach. Stare 1700.
MI1jon6wkl około 1600.

Franki belg. (czekO - w plac. 512,
w tadaniu 514.
Franki franc. (got.) - w płac. 539,
W żądaniu 541.
Franki franc. (ozekl)-w płac. 541,
w tlJdanltt ~44.
Funty flnglel~kle (e!ekf) - '1/11 płac.
29500, w tądaniu 29000.
'
Kor. austr. (czeTrI)-w placenlu 15,00,
\11 tądaniu 14.00.
Korony czeskIe (czeki) - w pła
ceniu 161, w żądaniu 163.
Marki niemieckIe (goł.) - w pla·
ceniu 9.25, w tądaniu 9.45.
Marki niemieckie (czekI) - w pła
ceniu 9.00, w tądanlu 9.20.
5 proc. lI~ty za~tawne m. Łodzi \OJ plac. -, w tąd. 195.
4 i p6t "roc. listy nst. m. Łodzi w plac. -, W tIJdanlu 185.
6 proc. obligacje m. Łodzl- w ptacenlu -, w tadanlu 86.
--Mlljon6wka W ptac. -. w tąda·
nlu 11100.

l naroei

giełdy

waru8wskiei.

Wszystkim krewnym, przyjacielom i znajomym kt6rsy
odprowadzJli na wieczny spoczynek drogie Iwł~ki Iru
i brata naszego

B. P.

Władysława
składa z gł~bi

zbolałego

dlowego mającego na celu zacMnienie
stosunków handlOWych między Polską
a Rumunją ł najbliższym Wschodem.Siedzibą nowej organizacji będzie Bukareszt.
W miarę potrzeby syndykat zakladać będzie oddzialy w innych miastach
Rumunjl. Zapewniony jest współudział
jednego z najpowatniejszych bankóW

bukareszteńskich.

Sz. 1elnmehl

I

" kisllI.i.

Orkiestra Filharmoniczna

7-y Koncert

6iołda wIteona Yl 6dańs~n.

Ponołudniowy

fabryka WytObów TytoniO\YJtb

Ceduła giełdy olenł,inei

wlodzi.

Lódt, 8 slerpnłtl.
Dolary St. Zjednoczonych (got) -

wtądanlu 6650.
Dolary St Zjedn. (czeki) w
niu 6620, W tądanlu 6640.

W płaceniu 6600,

Łodzi, ul. Piotrkowska 157.
(wl. Eugenja Kryglerowa)
Egzaminy wstępne rozpoozną IIlę 26 sierpnia r. b. o g. g·el rano,
lekoje zsA l wrześnie.. Podania przyjmuje kanoelarja flzkoły 00d_lennIe od 10-12 w poło
Dyrektor: Dr. Marjan ,ldrzywotski.

'''0-.

masz

PAPIEROSY

9-y Poranek ludowy

w

ią

rodzi-

[zarna gI łda w tOul.

•

ł

głębokie wsp6łczuch~

nie wyrata

ftafta lorzetwory.

L. SIENNICKIEJ

15

Jakóba Serejskfego

9.60.

S-mio klas. Gimnazjum Realne 2eńskie

l.

Z powodu Amieroi

Wczoraj na warszawskiej ~Ieldzje nie..
Polskie przedsiębiorstW? handlowe
urzędowej notowanIa byly następujące: I prz.emyslowe pragnące weJgć w stoOoł6wka.
Dolary 0055
. sunkl z zakładanym syndykatem wInny
Dolarv Stan. Zjedn. 6600 - 0010
nadesłać zgł~Szenia do .Izby handlowo- niem. 40-45, parafina biała w taflach
Mk. nIem.
50, koks naftowy 9-10; wszystkie ceny
Dolary kanad. 6550
przemysłowej w KrakOWIe.
Franki franc. 535.
za 1 kg. w ładunkach wagonowych; ten.
franki bel. 510.
dencja mocna.
Funty 29500•
Franki fr. 559.
Jeżeli nie nastąpi wkrótce stabilf·
Ruble złote 522.000.
zacja marki. niemieckiej, to ceny podMorki niem. 9.10.
Ruble srebrne 2150.
GDAŃSK, 7 Sierpnia. - Ciągrt' niosą się do poziomu dotychczas nie.
Czt'kl I wpłaty.
Bilon 1000.
niespodzianki walutowe nie pozostają notowanego.
Bel~ja 511-512.
bez wpływu na kształtowanie się cen
Berlin 9.00, -9.07,
Ił ,
produktów naftowych. Ceny benzyny i
@
olejów maszynowych niewiele rófnią
Gdańsk S.05 -9.02.
się od ostatnich, natomIast zapotrzebo- ;,
Londyn 29550.
Wczorajsze tranzakcje na nleurzę wanie na naftę jest olbrzymIe, wobec •
NoWy Jorlt 6600-0020.
dowej giełdzie w m. Łodzi zawierano czego ceny tego produku podniosły się R
Drobne dolary 6620-BS80,
przy tendencji utrzymanej. Obroty były znacznie. Zapasy parafiny są prawie
~rednle.·
na wyczerpaniu, zaznacza się wlelk i
Pary! 541-542brak tego artykulu.
SzwaJcarJa 12M.
Kursy kształtowały się następująco:
W hurcie notowano ceny następu- ; .
Praga 161.50
. jące: benzyna lekka 0,710[0.725 m. niem ..
Dolary 6600-6590-6590.
Wiedeń 15050
Funty· 28800-29000.
67-70, benzyna grednia O,725iO,735 m.
Franki fr. 555.
niem. 58-64, nafta rafinowana 16-19
LIsty zastawne.
m. n., olej gazowy mineralny czysty 15
Prankl bt'lg. 510.
_ 15 m. niem., olej smarowy 415150 m.
MI1jon6wka 1600-1580.
Prankl szwaJc. 1250.
4 I p6l proc. lIaty zast z'enl~k. Z8
MarkI 9.00-9.M-9.10.
100 rubli 2M-230.
Kor. austr. 0.16.
4 I pół proc. listy zast. zlemsk. 78
Kor. czesko 1M.
100 marek 56.75-56.50
w łodzi.
Liry
50!'!.
6 procen. obI. m. Warszawy 255•
Leje M.
Akcje.
W sobot~ dn. 12-go sierpnia
Miljon6wkl 1.700.
Bank Kred. Wars%. 5500-5600
o godz. 4-ej po poło
Berlin czeki 9.10-8.80.
Cukier 65000.-65250.
Wiedeń czeki 0.14-0.15,75-0.15.
Drzewo 1524.
doskonałe
Lllpop 4700.
Węgiel 7750.
W niedziel~, d. aS-go sierpnia
RudzkI 2775-282!S.
GDANSK, 8 sierpnia.
o godz. 12 w poł.
OstrowIec 8190.
"BIS" sprzedaje sią wsz~dzie
Marka polska t 1.40.
Zyrardów 81000.
po 15 m •• za sztukę. Przekaz
na
Warszawę 11.35.
StarachoWice 1100-702./j.
Dolary 754.
Borkowski 14ID.
Funty 5400.
Polska nafta 1~
\Ye wtorek dn. H>-go sierpnia
Tendencja mocniejsza.
o godz. 12 'W pol.

•

•

seroa najszozersJe podzłąko""Me

RODZINA.

płace

10-y Poranek ludowy

lIolun" Dolsko-roIDuftskie.
kupców ł przemysłowców
rumuńskich z b. p
em Rzeczypospolitej dr. M. Linda na czele przystąpiło
do załofenla w Rumunjl syndykatu han-

Dyr. prof. Aleks.

Grono

Szczegóły

dob". do pakowania nIL I
pudy do Iprzedania.Wiadomość". admlnllira·
e,lł .Głosu PoJskl.go· ul.
Piołrłowlka }i 106.

a..

(job, prsl1. tl-I i 04 ' - , "

III.

nę!

Ogłoszeń

gruntownie i prędko nauczyć się
mo~na. u Teodora. Grossma.na .
Sienkiewicza 29.
869-4

RudolfMosse, War-

lU." Monzałkowska 124.

HI. 61mmiDRI lefillie fllololiGlBe

ch&lta ji

kompletu maszyn szewckich
Biura

9łOO-20

i~l

:>211-7

I

firma na prowincji po-

szukuie

platie

Zapalcie I przekonajcie si, l

w afiszaoh.

nleutywanych lub w bardzo dobrym
stauie nowego systemu dla produkcji
8000 par butów tygodniowo i zwy~.
Oferty sub.: .,T. . D. 1000" do

uszu, nosa, g ,. dłachlrurgłczne.

Plotpk• •

Powa~na

Hra,ja

Tłlrner.

PAPIER BIAŁY;

t.

Kalisza

park )fiejski im. Staszica

[bolera na krellrb.

\

a

•

Sroda 9 słerpnła 1!J~2 f~

_

głoszenie.

81-1

L.
Sołowieiclyk-Maoalifowei
Do
sprzedania
!:S:~'d!·~~:~~f::~~rl~~=
do lin)'owania iJnapieru II.
Łodzi,
byłych ozłonków
wst~PDe
3 zace grempll
6 S e I f a k t o r u w I-----------------BRYLANTY_
p,~~! ~,~.,. Potrzebny .wspolmk I~~ L~~D~wr.~.~~~~~~lp.r,y,
ZI~~pnj;7b;;.:.r.j:m\.~~~:~
bj::~rj:
Sklep J'ubil
k
persz orn,
S
d·
I
b
h
I
ny ue ater
pracowni sukien
p O t rzeb na ll arno
R T·
aJtelb aumowa
l,
"P. W
p
r-SRI T Y CE IClN I
'_-l
w

wusiro1\uą, z automatycznym nakładaczem.

)ferly wraz z oeną do adm1n.
Maszyna do linj.owania".

Wschoc1nia 62.

Egzaminy
i poprawoze rospooznl\
sIę dnia 2g .Ierpma r. b. o godz. 10 rano.
PodanIa przyjmuje k'anceJarja oodzlennle
od godz. 10-12 "poł. Do podania nalety

"Głosu- pod
. 782-2

~

dołąclyó metrykę urodll!nła oraz świadeotwo

. ...

powtórnego szczepienIa oepy.

,

,524.-2

• IWszystkioh
"ydQwskiej organiz80ji skauto:wei i sympatykow, w sprawie
"bardzo watne].
ProsimY o HOJue przy. bycie.
839-1
l

,.

, .11. ol,k"
)śol około 40 mll.1onÓw, kompletnie zagospodaro z. kapltnłem 20-2;) IOlIJ. rok.

do lDłeresu WICZ/\ 60, m. 22, drugIe weJśCIe.
842-1
powodu braku z.najomości chciałby poznać leśno-młynarskiego. WiadomoŚĆ: ul. Luto-I
unę lub wdowę bezdZIetną, \n~eJlgeDtną, lIym· mierska .\! 17 m 11 o 8 wieoz
866-2
tyczną
do lat 35 y. kapItałem od 10 mIlionów - ,.,
•
Złe
celu m/ltrymQn.1alnym. Rzeoz trskluję poważnie'l
11
akrecja .~8pe"nlonn. Oferty upraszam nadsyłać
d ,,8. R. rio Adm .• Głosu PolskIego"
670-3
-.
.
. .
. '
•
lmłoda Inteligentna panienka z lepszego o~eznany .z r6~neml czynn~RCi;jlllt )Ii roweml.
Idomu, wład~iąoa dobrze polskim i niemieckim pIszący bleg;le na maszYnJ,;- IJ:ł .. ~:. ,.! po~nd\.'.i
do FabrykI Wyrobów Trykotowych, jako
Z&"loszem/l pod
(I"
,duł. .. ~..l~n.:l

'nny

Jl 11

. 1"

I

'zemysłu włókienniczego dostarcza po cenach

konkurencyjnych

sprzedawczyni. Ofertv pod Tryko· do Głosu" Polslnego·.
. " " 861-2

i

Tli l·

~,

~-8

ŁÓDt, PIOTRKOWSl<A

Plan»".

19\
~llł-4
K.i.rownictwo budowli.

"'_

Właścicielka
•

l

~ •

mechan.lr.~lla'

,Warwien" Sp. z o. p. I Inżynier JERZY MORTZ architekt IpoRia~~ą!'~~~7.taty !lngie]~kit

~a szawa, Marszałkowska 104.
trlres telegr. ,.Eshawu". Tel. 23\) 49.,

:44-622 i zaopatrzona. we WSZ~".i,

n·
7.-~j·(11I\-"\\'

ot'zygOlO"ilwrzp pos7.nknje prac\
Ofert} .. !.. B 1- do admin. "m" .

Ul'!

. .

\

j

,

Cegi.lnlan. S7,
r6,1I; Piotrkow8lrlej

PiotrKowsKa 60

O~

l..-"'~
,-"O s.~.

84.7-2

Linoleum
kołdry.

,llbnw kip),
firanki, rolety
rMas
'llt>ldtl
ohllzyjnie do sprzed'1ni3. Wschodnia
'l. mi(~\lzI 10 a 2 j od 4- do 7. Dozorca

.i'

I wf'każe.

840-5

Sroda, 9

_.~... ~

ltI2 r.

lłerpnta

A

•

STAN RACHUNKÓW

}

la Ha

ysł

u i Prze

I lipoa 1922 r.

dzień

n.

Warszawa, Centrala (wraz I Biurem Wymiany) Traugutta 8. Par7~ wraz I Bltrrami Wymiany: w Brua7-Ies-Miness Donal (Nord) Marles-les-Mines (Dep. Pa8.d~-Calałs).
Bfrlin (Pas de Calail!) Noenx les Mines (pas de Oalais), Montceau les MIDas (SaOne e1 Lolre). Bruksela 30, l'tle MarcM aux Ponlets Antwerpia (dom własny) 13, rul'
Queltln. Roterdam 49, Coolsingel. Oddział'7 i Agentur7 w Polsces Warszawa-5 Oddziałów Mief8kich, BarsMwioze, Biflłll Podlaska, Białystok (d. \lot), BrzeŚĆ nrR
(d. wł.), Chełm, Drohobyoz (d. wł.), Dnbno, Garwolin. 'Grajewo, (dom włalny), Grodno, KoilBkle, Korzeo, Kowel, Krak6w, Krzemienieo, Lida, Lubartów, Lw6w. Lom~a, (dom własny).
Łuck, Lut6w (ci. wł.), Łuninieo, (d. wł.) Mi~dlJrleo, Mińsk Lit. (CI. W Lomiy), 01c6Y, Ollcnez, Pińsk (dom własny) Pułtusk, Radzyń, R6wne. Sarny, Siedlce (dom własoy), Skartylko"
Slo nim, Sokoł6w, Stanisławów, (~om włalny), Suwałki, W,grów, Wilno, Włodzimierz WołyÓlkl, WołkowJsk, Zamoś6, Zdolbnnów.

Stan ozynny.

Stan bierny.
• '::&8@

J.... w

•

7!JO.65t.68t,M

•
.
POI_ałość w Banqne de Franae 1 Inn. banboh
sagraDicsnyoh
•
•
PleDI~dle lagrantclne.
•
Prllbl1 I waluty laRf.nteme •
.
Paptll'J pub)ioznł "łasne
.'
•
."
. K.pItału Zapalow.go
"
Udziały Banku w p~'d~ł.bloretwaoh
Weble Idyllkontowane '. . . ' •
Baob. otwart.go krelł:rttt . '
•..•
Połyct1rł termlllowe
lorllpondeDol .LoI'O·
Konlpondenel .Nostro·
MleruebomoAot .
.
Kosiły HancUo,," .
lDkuo webll
.
•
Baalulllkl Odd,Iał6" .. Oenłr.1t
Ról •• nohaakl

77.125.211.90

Goto..

)[.11.

•

•

•

Posolł_łoś6 .. Poliki e' Kra,o..e.t Kaste
t POCiłO"" Kalle Ollzolędnośoi

•

Polyos1rewej

l) !S41.425

KABD

KARKI

x.pttał

I.kl.do..,.,
Zapalowy •
Inne Relerwy
Wkłady terminowe
Wkłady bezterminowe
RedYl!konto weks\l
Korespondenol .Loro·
Kore.pondenol wNo!lłro· •
.
Prooenty 1 prowizje
R6~nl za inkaso
_
.
.
.
Kasa Zapomo~owa lm. Dyr. St. Benzef.
Raohunek Centrali w Oddllałsoh
•
Ró:l18. rachunki

mZ.800.000.-

00.204.682 &l
500.000.-

Kapitał

201 00

1.1M.ooo.()Q'5.10
12.150.007,21
48.725889.150
14.528.458,79

22..m.OOO,165 951.292,00
. .2.41!5.907 4ffi,09

um .078.750,29
59023.941,515

9.'SO, 145.788,50

~ '6.538 625.06

4.746.684.4t~.56

802.159.165. to

1.067.024 841,12
711.487.740,12

1.775.512.581.24
722.115.701.62
2,98 1.08".900.10
2.751875.718.800479.50

1842.900.050.78

1,&52.249.8SO,()2

.585.743.157,79 _ . 2.457.992 981,81
') 11.421.008.29
Im 267'.1~.14
i.655.879.289,215
877.227.703.61
1. 197.242.742,5'l
t~ &'56. 174.82'T.2S

15.806.174.827 25

811ma n. M'.42S.201,90 etanowt .6..... . rlo" 'r. I.D .... 861 ct••1, przyjętych do bnanau po lik. 170 za I fpanka fp.
Mk. t7.42t.~,29 pr.ld.tawta.11ł sumę btlansowl\ własnych nIeruohomośol Banku: a) uż,tkowJch, w k1óryoh mteszozl\ sIę biura OddzłaMw w Gre.{ewie, Łom~" ŁukowII, Siedloaoh,
etaDt,ł.wowI.; b) po •••Ji _ppzed_lin,chl t) w WarszawIe: Nowy Świat 8[10, Braoka 18, LeSlno 3B, plaoe na Woll 4g11ł\}2[4gS: 2) Nilruohomośoi wŁomty: J) Plaoe milJskle I tereny podmiejskie
.. On.J ...le.
10'!IIJ-l
1)
l)

uraz asysteuPotrzebni
ol(ki) do oentralneJ

Zarząd Spółki

Kolei Elektrycznej

zawiadamia ninJe181J11l p.p. akcjooarju8z6w, te

Łódzkiej

Btosownfe do §§ 37 i

odbędzie .I~ w czwartek, dn. 31 sierpnia
południu w loKalu BanKu Handlowego

r. b., o godz. 4- po
w ŁodzI., Aleie

• D. .tttpu1~fDl ponądkiem

otwart. Jut coc1zlenale 04 8
WeJśoie po

Walne l~roma~lenie
newet .mowy ton cearJnej •

apowałnieDłe Za!'ll\dll 40 .a".rota

8)

lIpowatnleDkt ZII'II,ctu do pneproYlcltenła
konłeosll1oh Imian StałniL
,

m. todI1,

Powałna fIrma
bawełny

dluni

-

WINO nu·
vw'surl'.Jq&C[;lO łalk.

• •I~

".pomnia ne j

.wyDsprocłaellle.

J._--- -

~,- ................

·

Fabrykancl e SYni
ii
l

DługoletnI

e'

.

I

fachowiec z branzy fłukiennej
tekstylnej z pierwszorządoemi referencjami
. . Jk' . l k
..
ł
",.asnemI
wJ.e leml o sInOŚCIamI we ~wo'WIe, p08~uknJe za~tę~stw ze. składem komI.BO-j
wym. EwentualOle lakO fd)8 lwowska wlel-'
kiego pnedsi~biorstw8.
Zgłoszenia pod Faohowiec~ do biura
"
.
~g olze6 Buobataba, Lwów, Legionów 2 1 . " -

il

lt..:..:::

ł

..
_I

aDIel .

lam

-

W' lir.'

~~6~

lII8-ł
! 'ła48n*ka albleI.

poleoa
H• Bura
owskl·
11.
17

labr. lamp t vrrr.1 bronsu
Plowko.ak_ 87.

,

•

<> :e U" ~ 1:

ił

lJ

•

b'

~~&

Micsięolnle 11..1.010.-, Kwartalnie Mk. 5.000.-. Za odnoszeDte dopłaca sIę Kk. 100.- miesięcznie. Prenumerata
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