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Stanowisko

Całodzienne obrady rady
mlnlstr6w.
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pr~eciąga

na)bnższyc:h

zdecydowana W czasie najkrótszym ustanowić porządek i w tym
celu ogłasza w objętych wrzeniem okręgach stan oblężenia.
.
018.
Komisja rządząca nie zawaha
się przed
użyciem
żadnego
z
środków,
zmierzających
do u• Walki powstatirów.
stanowienia
poszanowania
prawa.
SOSNOWIEC, 6 maja, (East-

24
godzin położenie tam wyklarowało się J' e s ';t c ZE' b ardzi eJ' w sensie wi~kszego jeszcze uspokoje-
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obecności fantegQ w powiecie

Lublinieckim.

~[in.

literacki•

Rękopis6w

zasłQpca przyjmują wyłącznie od 5-6 po poł
nie zamówionych RedakcJa nie zwraca•

~" '," -

ry

WARSZA WA, 6 maja (Tel.
własn. koresp.). Wczoraj
" ... , '7. , kilkakrotnie zbiera~'::. Bl~ rada ministr6w celem
om6wienia sytuacji na G6rnym Sląsku. Posiedzenia by- EXl'ress). Powstańoy zajElli w dal- Ola[bowaoie
wni~k włoskirh.
ty przerywane, gdyż odbywa- szym ciągu miasto Rudniki, powiat
jące się uroczystości napo- Dleski, oraz osiąg-nęli linję Kor, 'lota rządu polskiego do Włoch.
od

członk6w rządu
wych przyjęciach

Ial

•

polskiego••• Zwrot ku uspokojeniu.•• Dalsze sukcesy
oblężenia. -- Włosi wobec powstania.

polskiego.

rządu
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społeczny I

Adres RedaKcji i Administracji:
Piotrkowska 106. Telefon 199.
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Stanowisko

tok fn

6 maja 1921 roku.

po\vstańców.••

nych, hr, Sforzy, w ld,órej zwraca
on uwagę, :te opinje II yra~ono w
sprawozdaniach członkó\v !,omiAji
r ' qdzącE'j nie będą miały poważniejszego wpływ~ przy
rozstrzyganiu przez radę
najwyższą los6w Ci6rnego
Sląslc.a. Hrabia,
Sforza poleca
pl'zeds.t,awicielom Włooh w Otlolu,
aby poiuformowały o tem natychmiast ludność polską.

spraw zagr. komunil\uje:

niemry o powitaniu.

l1rzędo- Miasto Gliwice nie zostało jeszcze W dniu dzisif\jszym wiceminister
LO~DY~, 5 maja (Pat) Biuro
zajęte przez powstańców.
Stoją spl'aw za!!;r Pllt?: zal;omunikowsl
Reutera
donosi, że poseł niemi eOstatni raz rada .... i .. oni u rogatek jego. Po krwawycb z, pnlecenla rZildu haro nowi San
nistrów zebrała się o walkaob powstańcy wtargnęli do Giovani, włoskif'ma charge dl' af- cki "'ręozył min, spr. zagr. notl}
godz .. 12 W nocy. Obrady miasta Miasteczka. Walczącymi faires, zastępującemu nieobecnr'Lo IV speawie ruchu powstaliczego ~a
miały charakter poufny, je- "orgesohowoami" dowodzi kSlą~ę IV Warszawie posła Tomasini"g'o G. SL\slm. Nota oświadoza, że
notę wyia niajqcą prz) czyu~ wy- ludnuść lIiemieoka nip dala h~
dnakie, o ile z kół polity. z- Ractbor.

na

dnego powodu do \Vybu~hu tego
ustąpili z miasta Rę. pafJków lIa G. Sll\sku.
Stanowisko rządu po!skir>go i powstania. Rząd uiemieoki zrzuca
zajęły oddziały wlo,
.'
Powstańoy opanowali linję ,jeg-o pragnieniem jest, aby w ce- z sle,lll l' w!:!zolką odp()wled~laluość

nych zdołano się dowiedzieć,
Powstańcy
rada ministr6w postano i- drzynin, które

ła zwrócić się z po- skie.
wtórną notą do państ
Odry od Olza do Si era wy, ozyli dn lu

sprzymierzonych, i raz
jeszcze podjąć kroki celem
uspokojenia ludności
poltskiej na GÓrn. Sląsku i zaprzestania przez nią
walk orężnych. Wreszcie postanowiono w dalszym ciągu
przes~rzegać ,:iciśle ~am-.
knięc •• gran.c~ pO[~l1ędzy
Polską a G6rnym Sląsklem.

lwrot ku uspokojeniu.

przywr6cenia !,orzqll\{ll na G.
której Slągl{u pa{\stwa sprzymit'rzone
stoją powstańcy, ciągnie się na pół spowodowały jal,nais'l.ybs7,e roznoc od Wielkich Strzelców, na 7.a- strzygui(!cie s~, rawyGÓI·I!. Slą'3':a,
chód od Sośnicowic i na południc na podstawie traUatu \\er'salsllie
go i rezultatu qlE'biscytu.
od Oleśna.
.
. .
Po zillcomunikowanill noty, p.
Piltz miał z p. San Giovani rHuż SOSNOWIEC, 5 maja. (Tel. szą rozmowę na tpmat zacbo\lawł. "Ol. Polsk.). Ogłoszenie nia si r; władz włoskicu lIa GÓrn.
międzykoalicyjnej komisji rzą- Sląsku i illf, rmaoji, "tura otrzydzącej, wprowadzające na Oór- mało pns(>lstwo polski'l CI l,rI\'a
nym Sląsku stan oblężenia, wych starciach \'I'f)isk włoskicb z
miasta

KozIa.

Linja,

Wprowadzeme gtanu ohlezema.

powstańcami
WARSZA W A, 6 maja. (Tel. od brzmi jak następuje:
wł. koresp. "Głosu Polskiego").
Pewne elementy ludności
Z kół polftyeznyoh dowiadujemy polskiej na Górnym Sląsku do8i~. Ae w sytoacji na Górnym Slą· puściły się czynów gwałtowOPOLE. 6 Il'aja (Tel. wl. Gł.
sim daje się zallważy~ pe- nych. Porządek w pewnej ilości Polsk.") 'Przedstawif'iele Włorh
wien iEwrot kM IlIspokojeniu okręgów plebiscytowych został, \1 międzykualioyjnej !wmisji rzą
lndno~ci. Nie będzie te~ to zupeł poważnie zagrożony.
Między-j dzącE'J. ulrzymall depeszą ul \d,)nlf\ d1.iwnem, gdyby nawet w koalicyjna komisja rządząca jest skif"~'(l ministra gpra\\' Z(l!rr~JlICZ-

Hr. Sforza uspakaja.

:z

Uchwały
hdaktJoa warunków ententy•

za kOIlSl kWl'lIoje te!),'o ruch.u.

na

•
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Opinia frao[uska.
PARYŻ,

g·go

,, \

(Pat).
na
Górnym Sląsku pisze mi~dzy innmi: N'l podsŁawif'l pewnych wia~ Temp3" ,omawiająo

ł(,moś'l

możlla

sytuację

wnioskować,

~e

Dekret o stanie

ozęli

strajk w tyoh miastach, któ-,
wielkIego przemysłu niemieckiego.
Jedyną niespodzianką jest fakt,
że ostateoznie
żołnierze francuscy są obowiązani
strzelać do polaków.

re

są sipdzibą

PARYŹ,

5-go kwietnia. Ravas.

~ Tern ps· (lonosi,
że rząd francusld wysłał do przedstawicieli Franc.ii w Opolu j w Warszawie in-

strukoje, polecające im poozynić
staranIa, celem uspokojenia polskiAj opinji pnblioznej.
PARYŻ, 5 maja, (Pat).
Rav.
Omawiając wypadki górnośląskie,

Jakób BainviJle IV .. Aot. Francais"
pisze, te stało s'ę to, 00 przewidział gen. Lerond, a stało się tylko ella tego, ~e plebiscyt w roku .
1921 wysunął na porz~rlek dzien~
ny sprawą, która pOWinna była
być załat~iona w r. ~919.
..
"La Llbre Parole przyp~suJe
rozruoby na G. Sląsku polityce
o,lra,czt\nla, stosowanej od ozasu ,
zawieszenia broni, domagając sIą
od entp.nty przyspieszenja przy!l:lIania Polsce za,~łębia górnoślą
skiego, które sią jej prawnie,
nalety.
"RadiclIl" zastanawia się nad;
dziwot} polityką, na jaką si~ zanosi i stwi,' rdza, ~e nie jest to I
polityka plebisoytu, ani też polh
tylla rady najwyższej. Wykona·
nie nowej polityki byłoby naigrawaniem się z pierwszej, a zniekształoeniem j wypaczeniem osta·
tniej. "Figaro" pisze: jakiś dziwny fatalizm zmusza nas do gnę
bienia naszych najlepszych przyjaciół, a oszczęd~ania śmiertelnych
wrogów.

dolegaci an~if'lscy i włoscy zgol!ui są z tem prze',ouaniom, że na ·
t..ży OdłllówiC Pol SOI' przydzieleula jeJ 0ałe~o obs,zaru przf'mysło
wego G6rnpg-o Sląska. polacy
Ulogll dojŚĆ do tf\go przE'I\On ao1a ,
ż~ rzą" angielski zgodZił siEl z
Niemcami IV tern, it, nale~y lm
przyzuać ouszar b-ytomslli, kato'
wioki i inne i wiedzą tak, jak j
my, Że I),'dyb\' Niemcy otrzymały
- Minister Sapieha konferował
te llIi as ta, bp;rlą onE' dIn nich ar- w Londynie z hr. Sforzą, a dziś
s<'na/f>m dla przygotowa.nia wojny odbędzie narady z Briandem.
o~Wetowej pl'zeciw Polsce i FranCJI. W t ch warunkarh lIie jest
l'les l," dziankll. żp polacy fOZPO-

a

•

,

I le

·skutki.

przygotowany i b~dzie! wiecz. Komisja reparacyjna obradą trwały dopóty, dopÓld NJemr.y I niejszą zgoOę, Podpisali,\" protnl;ul ułożony
nie spelnią wszystkich przyjętYCil bęozie wzajemnie wrmienioll\r dziś oficjalnie ogioszony w ' czwartek do wała oddzielnie.
LONDY N, b maja (Pat' Havas zobowiązań.
o g'odz. 1fl rano. Ue'leo'flrl 01;\l'i/f'7.ą pfi:~d południem. Zwłoka ta naRada najwyższa państw sprzyKomisja redakoyjna ustaliła o
Sojusznicy zobowiqzali się pod- Londyn () g'ndt: , 11 r j
stąpiła (lla umożliwienia wydruko- mierzonych była zdania, że komisja
god?;. 1.30 ostateczoie pisma, pisem nip poczynić 2.adnych ulg
·LO~nY· ,'
l"·)
11
Wilnia- tekstJw francuskiego i an- reparacyjna musi pracować zupeł
ldóre. będą wysłane do niemieckiaj Nlemoom w sprawie wypłaty d łn~
. ? ,J 1lI1~JIL, " ,H:,
11\: gielskiegc, Notvfikacja komisji re- nie niezależnie, a to w interesie
komisji oiąhrów wojennyoh przez go, ohyba że będą one powzif)tp (I,;tntole pO~led;\elll(, odbyło ':ilt~ dl.IR paracyjncj przesłana zostanie Niem- zabezpieczenia wykonania traktatu
komisję odszkodoWIUl po powrooie jednomyśllli~ pr?'ez delf'lgatcl\\ 0) godz. ll~ .1 trwał,o do ' ?dh' .11.2~ com po powrocie komisji do Pa- pokojowego. Powołanie komisji do
jej do Pary~a. Lloyd George,,jeko J.·ządów 'sprzYI, IIerzonycu, l'asia:ł I rze?st~\VICIe],e pallst~' SOJ1~SZ!l Il:I.YCI1 ryża.
Londynu nastąpiło celem przyspieprzedstawioiel konff'rencji zło~ył jących w i,omisji odszl;odoWI\II,
pOdp.lsalJ wspolną clek.,lamcN: ,któ,ra
Po posiedzeniu oświadczył Briand C::/.( " ,1 jej prawa tern i spraw
ambasadorowi niemiAckiemu w
'
będZie podana clI) wJadomoscJ Nie- sprawozdawcy Iiavasa: Pierwszym L • , )dowań.
Londynie końc~\Vy protokół konLONDYN, 5 maja. (Pat). Hav, mleo za pośt' '' dnictwem ambasadorr rezultatem naszych obrad jest ustą
ferenoji. Dokumf\nt b~dzie za- Komisja odszkodowi!t1 postanowiła niemieckiegn w LondyniE'.
pienie gabinetu niemieckiego, tym
wiRrał powzi~tp uchwały i lIastą- przyjąć sposoby odszkot1łJWaJl uchwa·
LONDYN 5 maju. (Pat). Hav. ozem Niemcy będą musiały zgryźć
pujące dec!z1 p :
lone przez rad Q najwy:tszą i powia- Chłonkowie I,omisji odszkodo"'all twardy orzech.
r,ONDYN', fi maja. (Pat). Havas.
1) Srodki wojskowe związanE' domiła o niob Niemoy. Komisja re przybyli tli dziś rano , Briaod odbył
I)rzy końcu llosiedzenia rady naj
z ollupaoją ?agłębia Ruhr;
dakcyioa na posiedzeniu, które od- dłużs~ą konferencję z przewodniczą\\'J';;'SZClj Brialld złożył, w imienlll
~omis)l
2) wezwauie rio komisji o _ było się dziś w nocy uzgodniła ie cym komisii Duhois,
sojuszników, podziękowani !' LIoyd
8zkodowań, aby najpóźniej clo 6 pod względem jH'awuym z brzmie
LONDYN, 5 maja (Pat) Hav. Georgd'owi. l{tórego znana powamaja zawiadomila Niemcy o spo- niem traktatu wersalskiego.
Specjalny sprawozdawro I. (avasa ·a zdołała doprowadziĆ do poKońcowy protokuł
Bobach odszkodowali i gwaranojach;
LONDYN, 5 maja (Pat). Hav'
dowiaduje się, że delegaci ćmgiel 1l1)ślnycn wyników.
3) wezwanie do rZfldu uiemie- Go'iz. 5 rano. Korespondent Havasa
PARYŹ, 5 maja (Pat). Havas. scy, belgijscy i włoscy komisji rePrze~yli~ll1! mówi Briaudekiego, aby sposoby tE' przyjął donosi, że rada naiwy~sza odbyła Specjalny sprawozdawca Havasa paracyjnej odbyli w środę posie- ch wiłe cię~llie, czasem pełne trwoprzed 12 maja;
wczorai posiedzenie, które trwało donosi z Londynu: Protokuł k011- Jzenie, któremu przewodniczył Du- ~i, jednak~e dziąki umysłowej
4) ostrzeżenie, że sankoJ e b~ . I do oóluocy. Osiqgnl~to naizupel- cowy konferencji został wczolaj I bois. Trwało ono od godz. 5 do 9 wzuioslośoi .lilaBz30b przyjaciół bel,
III!

PrzemOwienie Brianda,

narady

reparatJinej.

konferenrji.

\

•
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------------------------~--------------------------.-----ację ekonomiCZną Rumunji. Po za~
pijsldch . skłonoości br. Sforzy Of '
O~mi8ia
warcin pokoju rozporządzała Ruzgofly, a prawro~ci przedst.awiciela
Ja~onji wyszliśmy cało z zawiEI · Nowy rząd pn::yjmie warunki munja zaledwie ~oo u~ytecznemj
aljant6w.
ruchy j doprc.wadziliśmy ollrQt do
maszynami, obecnie liczba ta wzrospokojnego portu. Tak będzie zaBERLIN, 5 maja (Pat) Ze sła do 1200. Rząd llIa nadzieję
wsze, jeMli będziemy d7ialali względu na sytuację wytwo- osią~nqć Iirzuę 1500, pr1.y pozgodnie. Konferencja ustaliła. t~ l- rzoną odpowiedzią St. Zje- mocy zakupu i reperacji. PosiaIto poczuoi('l solidarności miGdzy dnoczonych gabinet uchwalił dając przeszło 12000 1{]1Il. toru,
sojusznikami. Byłohy nam hllrdzo jednomyślnie poda~ się do zamierza Rumu nja zało~yć w ItraIPrzykro, gdybyśmy musieli zasto- dymisji. Kanclerz rzeszy za- ju wielkie warsztaty reperacyjne
~ować środki przymusowe. Jesteś wiadomił o tej uchwale pre- dla lolwmotyw.
Minister odby)
~ny jedualt~e przekonani, ~e wo· zydenta rzeszy, kt6ry prosił podobne podróże w Austrji i Cze)ec jednom)'ślnie wyra~ollej woli członk6w gabinetu, aby $peł chosłowacji, przyczem obejrzał w
państw sojuszniczJch Niemcy zro- niali nadal swe agendy, na Pilznie wielkie zakłady Scoda.
~umieją, ~e muszą wyl\Onać trak- co gabinet się zgodził.

gabinefu niemietkiego.

ut.

Lloyd George, dziąkująo Br;anIdowi, wyraził przekonanie, ~e pali,
stwa spl'zymier7.one zbli2yły się
ju~ do ee]u i że maja, wszelkie
podstawy do stwierdzenia z zadowoleniem, M wybrnąli z wielldch
trudności, które zdawały sią być
nie do pokonania. Lloyd George za'
znaczył, te rozumie bardzo dobrze
zaniepokojenie opluji publiczuej
Franoji i Belgji, które są oddzielone od NiemIec tylko Renem,
podczas gdy Anglją uddziela morze. Lloyd George zakończył nast"lpującemi slo wami:
.JeŹpli w dalszym oiągu bądzic
pailować lIIiądzy nami zgoda doprowadzimy do odrodzenia Bu~opy".

Korektura traktatu wenahkiego.
LONDYK, f, maia. (Pat). lIay.
Oprócz deklaracii ostateczJ1E>j raua
naj wyższa przyjęła jeduomyślnie protokuł, który wprowadza poprawki do
części traktatu wersalskiego, traktującej sprawą odszkodowania. Uz,~o
dniOllo z traktatem sposoby spłaty
długu. Komisja reperacyjna otrzymała odpowiednie
pełnomocnictwa
dla dopilnowania przeprowadzenia
wzmiankowanych sposobów. Komitet
gwaran(yjny zajmie się ustaleniem
terminu spłaty długu przez ~i('lUCy.
Rząd niemiecki będzie musiał no. ten
cel oddać: 1) sumy pocbodzące t: opłat, celnych
oraz praw do importu
i eksportu, 2) dochód z ~;) pl'OC.
taksy od eksportu lIiemiecl(ie~o,
8) dochód z podatków J,ośt'ednich i
bezpośrednich lub też w jakimkolwiek inny sposób spłaty, któryby
rząd niemieoki zaproponował, a któ
ryby komitet gwarancyjny przyjął oelem uzupełnienia dwuclI poprzednich
3posobów spłaty. Niemoy będą mu
siały zebrać i przygotować materjały oraz zwerbować siły robotui
cze, których 7.ażądać będzie mogło
każde z mooarstw sprzymierzonych
dla przeprowadzenia odbudow j' obszarów ~niszczonycb. Memorjał określający sposob y splaty będzie dorę
czony rządowi niemieckiemu dziś
wieczorem.

St. liedno[zone

poprą

entente.

WASZYNGTON, 5 maja. (Pat.).
Panuje tu powszechna opinja, iż St.
!Zjednoczone okazały, że porozumiejwająpaństwa sprzymierzone w spra~ie odl?zkodowań i że przygotowują się z sojusznikami w tej
sprawie, celem ostatecznego jej
Ilregulowania.

niem[y

dziekuią

AmerJ[s.

BERLIN, 5-go !< wietnla (Pat).
~zienniki donoszą, ze na wczoraj ·
~zem posiedzeniu
sejmu Rzeszy,
uohwalono wysłać do Ameryki notę,
wyrażającą rządowi
amery kańsl<iemn podziel(owanie za pod
jęcie się pośrednictwa, jald<olwiek
'Jośrednictwo to nie odniosło po:n danego skutku.

Mobiliza[ja fran[ji.
~) ARYl, 5 maja. (fel. wł. "Głosu
':'t-kiego"). Dziś przybyli do koSZar llowopowołani zołnierze, w celu
jJuf~jęcia ćwiczeń, przygotowujących

ch do wzmocnienia armji 'nadreńMinisterjum wojny ogłasza,
Żt jutro do koszar przybędzie dalS"I. 140,000 żołnierzy. Po krótkim
u lesie wyszkolenia, wojska te bę
~q małymi oddziałami wysyłane do
'bJrenji, do której już obecnie
mnsportowanc są liczne oddzialy.
~ przeciągu ostatnich 24 godzin
całej Francji wysyłane są na
wschód pociągi, wiozące piechotę
ancuską, kawalerję i dużo artylerji.
~ojska te przeznaczone są dl) okuacji zagłębia Ruhr.
J I '''r~j.

LONDYN, 5 maja, (Tel. właan.
"Gł. Polsk.")
W ostatnim dniu
obrad miało nadejść z Berlina
zawiadomienie, slderowane do rady najwyższej, ~e rząd rzeszy postanowił ustąpić, i ze nowy rząd
niemiecki przyjmie uchwały londyńskie.

PARYŻ, 5 maja,

('fel. własny
Polsk.") "Echo de Paris" . dollosi, ~e ambasador.oiemiecki Sthamer zawiadomił lorda Curzona w
Londynie, ~e rząu rzeszy postanowił ustąpić,
W JJowym gabinecie
ambasador Sibamer obejmie tekę
spraw zagranioznych.
"Gł,

Stanie w Jaffie.
RZYM, 4 maja (TeJ. wI. Gl.
Pol.) Depesza z Jerozolimy doDosi, it w JaWe doszło do starcia
lIli!!dzy ~ydami,.arabami, przy którem padło ołtoło 20 zabitych i 100
rao n yoh.

Wymiana waluty na Wegrze[b.
BUDA PESZT,

ó

maja

kierl:liik~

na Zwaachel i R6wno podąia około 200 tysięcy uciekinier6w z Ukrainy
sowieckiej. Władze przyfrontowe
zapytują władze centralne jak mają
zachować się, oraz czy i kogo przepuścić przez kordon.

LikwidaUa

ukrańsklei

repUbliki ludowej wPolne.

'. WARSZA W A, 4 maja (Pat)
l1iuro pras. miu. spraw za trani
cznycll homunikuje : Ukraińslla
misja oyploma~yczna Rzeczypospolitej polsldeJ przesłała na ręce
ministra. spraw 7.agraolczllj ch 0świadczellie

treści

11astępującej:

Ukra:lisl<3 misja dyplomat Yczn~
Rzeczypospolitej .polslueJ llla zaszczyt zaw iadomIĆ rzą(l RZi>czy_
pospolitr'j polskiej, że w z\Vb\7.1~1I
z ratyfikacją rySIuego traktatu
pokojowego rząd ukraińskiej re
publiki ludowej polecił mi złożyć
następujące oświadczenie:

1) Ze względu na zmienną sy.
tuację polityczną rząd ullraińsldej

republiki ludowej, wraz z instytucjami urzQdoweml opuszcza terytorjum Rzeczypospolitpj
pol .
sklej. W konsekwoncji \'\"sltazaopj
w puokcie l rZąd ukraiJlskiei republiki ludowej zmuszooy' jest
.rówoiez do z1ilmidowania swego
oficjalnego
przedstawicielstwa
przy rtądzie Rzeczypospolitej polsklej z dniem 28 Invietnia r. b.
a ~ljallo",:icie misji d.lplomatycznf>J, rolSJI el\Onomiczllo-handlowej
i wojskowej komisji lilnvidacyjn.>j.
Pod op,ek~\ rzqdu ukraillskiego na
terytorJum Polsl!i pozostała znaczna ileść obywateli lelJublilu
ludowej Ukrainy, w szczególnośc.i
uchodźców z Ukrainy, I,tórzy [)
oecme zmuszeui bed:l zwracać SIC
do rządu polsl!ie·p, o· o pomoc,
zwazy."szy, że większa część ich
opUŚCIła ziemię ojczystą z przyczyn, Iltere i dziś nie zostały
us.unjęte. Hząd ukraińskiej repu'blIkI lUdowej jest pewuy, że rząd
!J0ISI,j nie odmówI tej ludności
1I 1 ,raińskiej ze swej stI"~uy obrony
IeJI ludzkIch praw. Uprasta u
danie jej IlIadal prawa gościu)'
na terjtol"Jum Polski] okal..ywaoie
pomocy w zaspakajaniu Jch materjanyclJ I Itulr.ul>aluych potrzeb.

ł(oleie rumuńskie,
BUKARESZT, 4 maja (Tel. wł.
Gł. 1'01.) Wc'zoraj przybył do Berlina rumuński minister komuuIlla,
cj! Vatsam. Podróż jego ma na
celu odwiedzenie zakładów, w których Humuuja zamówiła lokornotywy, lub !Jowierzyła reperacją
starych lokomotyw. w celu pl'zej,onania si~ o staDle l,racy. \)0-

t\J cuczas
zły
stall I"'U"
I II III I;Ul"Ji
wpłj'uą! b a l"<1 z u uJemU!~ .!la utU-i

J(owiny W kilku

słowach.

(-) Curie Skłodowska wyjechała do
Ameryki d/a poszukiwania radjum.
(-) Były cesarz Karol zamieszka w
najbliższym czasie w pałacu Herscherstein.
(-) Misja gospodarcza czesko-sło
wacka donosi, że podpisany został traktat handlowy między Czechosłowacją a
Rumun.ią·

re

(-) W Rjece przyszlo do starć, któ-

zamieniły się

noszą

w istotną bitwę. Doo 5 zabitych i 7 rannych.

(Pat)

Według rozporządenia min. skarbu
oa: 10-25 maja bęozie dokony·
wana wymiana austro-w~giersldch
l>anllootów na banl(uoty węgier u

skie 10,0:10 koronowe, 5,000, 100"0
500 i 100. Na razie wymlelHane
będą 10,000 baoknoty ceJem wycofania z obiegu banknotuw ostemplowanych. Vr ymlanę na Węgrut"h
dol\Ooy'ivać będzie ausll'u-\I Qglot·.
stlj bauk, za;raulcą zaś IlJstytucJe
fIlIansowe, po., olane do tt-go pl'zęz
W AR,SZA WA, 6 maja. CTelef. od mlulstra 1Ill[l!1Sów. Węglersl{a inwłasn. koresp. "Głosu Polskiego"). stytucJa lila emisji
bauknotów
Od władz przyfrontowych nadeszły l"Ozpoczuie swą działaluość w czado Warszawy wiadomości, że w sie późniejszym.

200 tysien uciekinierów.

kszo§cl krajów także socjaliści różnych
kierunków, zarówno zwolennicy drugiej
międzynarodówki, jak i Wiednia. Należenie jest indywidualne: każdy parlamentarzysta zapisuje się na członka jako taki; parlam~ntarzyści tego samego
kraju tworzą grupę, pozatym mogą się
tworzyć grupy specjalne według zasady
narodowościowej (np. wszyscy Niemcy)
i według przekonań politycznych.
Konferencja miała charakter infor·
macyjny.

N·owa sztuka.
W powatncm piśmie niemiec ·
kiem znajdumy w aforystycznie
krótkich zdaniach ujęte myśli
nieznanego nam bliżej autora,
czy autorki Va1ecklOert o nowem
vllriete, które podajemy w tłoma
ozeniu naszym czytelnikom.

Same gło3y natu!'y, te
nabrzmiałe siłą, to opadłe, wcielone w prostą, grubą formę.
Dramat: grane ma.j~l być, lyllw
mIeniem

scelly rozwijających SIf} i wybnchających
elementarnie l1CZIH1 .
Zdarzenia ~yeiowe. Np. nien:lwiść:
Jasno - Młte i jasaozielone tło,
stroje o jaskrawycb barwach różowych. Zrazu słychać jęki,
l)()t.Elm warczenie, syki, krótkie o·
krzyl,i, 1. Ittórych wyłaoiai~ Di.~
słowa, zdania,
at nienawiść wybucha i jak burza przeezyszcza~łt.N
ea przechodzi.
Dekoracje nowoozesnej 118ef31
muszą być motIiwie proste w treĄ·
ci i p ['ostoJin ij n e, aby nie zacle..
rały, Jul> mote nawet
nie zniweczyły,
~arliwej
i spotęgowanej
linji grającego aktora. Skrzywione
tak zwaue ekspresjonistyczne tła
stały sią tak ulubione, bo poza
kr zyczącymi swoimi rysami ukrywały ubóstwo
idei w Dowoczes··
oych sztukaeh ł aiaromodność gry
aktorów.
W porów naniu z niesko:ó"zonośclą świata tyoie pojedyńuego
człowIeka jest .niesłychanie l{rótIde i fantastyczne, jak widmo,
które wschodzi i zanika. Tylko
duch i nieskończoność, trwające
wiecznie, są realne. Dlatego artysta, stwarzająoy sztukę reali·
styczn1!. ~e8t w rzeclllywi~t~:;1
flroteskowy jak znowu groteskowy
i fantast) czuy artysta w rzeczywistości jest j ed ynle realnym.

Chodzi O nowe variete, inne
od te~o, Vi' którem ciało jedynie
wykonuje akrobatyozne ruchy,ale
o yar·iete, w którem nowy duoh
;rimnastyczoy objawi się w najprzeróżniejszych formach, praw.
rlzlwej sztuki, Mają w niem być
ł
~I
Ii
grane podczas jednego wieczoru
OWO..
OWej.
sprawę weUlersną 'v pstrem pomieszanIu: filmy, tańW dn. 28 i 29 kwietnia odbyły się
BUDAPESZT, [i-go kwietnia. (Pat). ce, pieśni, krótł{ie utwory drama- w ministerstwie przemysłu i handlu poWęg, B. K.
Na posiedzeniu zgroma- Lyczne.
siedzenia rady przemysłowo-handlowej
dzenia narodowego hr. Andrassy o5wiadFilmy bez aktorów. \V nich - organu doraczego ministerstwa przemysłu i handlu. Przedmiotem do oży
czyI, że zaszla.poważna zmiana w za- zna]tj, strzały, liDje wężowe po- Wlonej wymiany zdań byłoprzedewszystpatrywaniu angielskiej opinji publiczne ruszaj'l si ę śdśle w oluE'ślonym kiem expose p, ministra St. Przanowna sprawę wę~iersltą, która ujawniła się rylmie i ·W)' l'3żają rZeczy dreszcz ski ego o stanie naszego przemysłu, 8
W prz\1jaznyl1l tonie podczas obrad w· b'ud7.a,ce. I{ule, l!!raJ'ące ze sobą, następnie referat: p. wiceministra H
,;
..
Strasl>urgera o przyszłych stosunkacl"
lzbie gmin nad sprawą traktatu polwju- wyrzucają k 11 S k a d y wesoło~ci. handlowych z Rosją, oraz referat naczel·
wego w Trianon.
\\ sz ystko ś wi ęcąco pstre. Hory- nika wydzialu polityki gospodarczej mi·
,
zontalnie za sobą posuwające siQ nisterstwa p. W. ZWOlillskiego w spraI·
h
wie podwyższenia stawek celnych.
fi IIIR
(u.
linjp ślą promienie smutku i przyP. wiceminister Strasburger, analiMI·
białem
tle.
zując
w swoim referacie sposoby pro;!niecpuia.
Clal'uo
lIa
BUDAPESZT, s-go kwietnia, (Pat).
Filmv z aktorami: Dekoracje wadzenia stosunków handlowych z Row. B.~. Naczelnil, palistwa mianowal
.
k sją, zaznaczył, że w danej .sp~awie mo~
tajnego radcę Aleksandra Popowicza maj:, bJć niczem wiQcej, j~ że być mowa, albo o ŚCIsłej kontroli
prezydentem, a Alekslllsa Popa wice- sl,romnem, nienarzncającem SIQ handlu, polegającsj na wydawaniu konprezyd,mtem węgierskiego instytutu dla tlem, i>rost~ w formie obmyślone cesji, albo na pozostaWIeniu zupełnej
t.\lko
emisji banknotów.
. lIa eelowo~ć. Nie o to cho- swobody.
W wyniku dyskusji rada wyraziła w
d·zi, aby wszystkich aktoróW wy- sfosunlw do rządu następujące dezyłetrt>sować do jednej, del;oratywnie raty:
\
t\'lko działającej, przesadnej. po1) wprowadzić w stosunkach hanB~wełna.
sfa\\ \', bo istota exprpsjoDlZmU dlowycll z Rosją zasady wolnego hanJ
dlu,
NOWY JORK, 4 maja. Bawełna lo
2) zwrócić się za pośrednictwem
co 12.00, na maj 12.65, na czerwiec 12.85 i oleg-a na illdywidualllym wyrazie
i'OSZcz€.~óloej
jednostki,
tylk.J
nil
ministerst\\la
p. i h. do ministerstwa
na lipiec 15.09, na sierpiel115.55. DoWÓZ
jego wyrazie, a nie na wyrazie skarbu o zorganizowanie straży \celnej
bawełny 24,000 bel.
! alro takim.
Zadaniem retysera pomiędzy Polsl{ą a Rosją, przyqem je·
rl
kt ow I dynie urzędy celne mają być kompe.
ty I k o ma b yć, pom Ó z a or
tentne do reglamentacji handlu 'Ił m)'śl
do s ' worzenia z uczuć swoich pod- ustaw i rozporządzeń celnych;
niesionych do najwytszego stop5) zwrócić się do ministerstwa ko·
nia, pewllego określoneg;o typu, lei żelaznych, ażeby umożliwiło ufrzy·
t ..
manie regularnych stosunków handlo·
- Prace konferencji polsko-li- C'dhi( gaiącego \V pos aWle I wy- wych przez dostarczanie odpświedniegc
razie twarzy od zwykłych co(hien- taboru, Sprawa ta uznana została za
tewskiej w Brukseli będą podjęte lIych ob.iawów. Aktor zblita się niezmiernie ważną;
dnia 6 b. m. pod przewodnictwem \\tedy do wyrażelda IlIaski, którą
4) utworzyć pewne punkty wymienHymansa. Przybył tu w drodze z
l
. l ś· . ne na pograniczu, co odpowiadałoby do
ł
d
Azja stwor7.y a
a uCle e Dlen la pewnego stopnia koncepcji stałych jarGenewy sir Erik Droumond.
pf'wnego nieprzrśc:ignionego typu, marków. Zreferowana przez naczelnitylko że twórcą maski jest tu ka wydziału polityki gospodarczej p. W.
- Powrócił z Minska Litewskie- aktor sam, maski, której roz mach ZWOlillskiego sprawa potrzeby podwyż
go p. Ładoś, który przywiózł z so- jE'st Za szeroki, aby zajmować się szenia stawek celnych wywolała tylko
różnicę poglądów co do zastosowania
bą dokument ratyfikacyjny, podpiposzczpgólnej jednostki bez wysokości nowego mnożnilca (jak wiasany przez przewodniczącego Centr. losem
znaCZE'ni8, a 'l,a razem najlepszym dom o obecnie mnożnik wynosi 20, czyli
Kom. Wyk. Sowietów-Kalinina i śrorlldem do o;jdania człowie[~a doplata waluty wynosi 1900 procent).
pełnomocnika Centr. Kom. Wyko- nasze!!"o
czasu, rozszczepionego Przedstawiciel Wielkopolski, zapropov
noWal podwyższenie mnożnika o 40 pr"
nawczego Ukrain. - Pietrowskiego.
w swo.iem jestestwie.
Krakowa, o 100 pr. i centralnego zWląTalic(>: tnllCE'fZ ma istotę swo · zku o 200 proc., rada przemysłowo-han
- Od onegdaj funkcjolluje poja z awrzeć w formie lIajnrostrzei dlowa wypowiedz!ałasię za zniesienie~
między Warszawą a Moskwą jedna " . .
'..
l
I . , ' tlstawy z dn. 15 lipca 1920 r; o obrOCie
Hnja telegraficzna bezpośredniej na]b ar 1 zl ?.J .le(.no7.naczne~ .. "ła~., towarowym z zagranicą.
Nieraleźnie od tego rada pr~jęla
komunikacji. Linja ta przeznaczona clwa.lI'u .le;st 7.1-' wszy~tk~ml ~rty!'tallll
wspolllOŚć
upO.lf'nla,
Idłlf\,
jeszcze
wniosel{ ministerstwa przemyjest dla wzajemnego porozumienia
tęskn ota za formą, a rMni sią od sIu i handlu o ~tworzeniu kOJi1.it~tu do
się obu komisji do spraw repatrjaSllmą
która sp1"aw celnych, .lako organu opln)oda\ycji jeńców: sowieckiej w Warsza- innyrh . tylko .formą
.
' . >_ cze$o, oraz wmosek, aźeby wszystkie
wiezi polskiej w Moskwie. Apa- stała SIę II Ule~o ruchem. .Pra... prOJekty ustaw, dotyczące życia gosporaty odbiorcze i wysyłające depesze rlziw~' talllec mo~e być tylko wy- dal'czego były z zasady komunikowane
służbowe mieszczą się w biurach zllaniem wiary, nie zaś, jak stało przez poszczególne ministerstwa.or~a
prawie powszeclt nom spot7c~no-gospodarczym, zanUll ZO'
delegacji i do użytku prywatnego się to .clzisiai .
,
staną wmeslOne do sejmu.
Ilem,
ID1Zdrzenlpm
Sl~ za pomoc ą
są niedostępne.
dowolnie wygiętych ruchów. Tu,
- U marszalka Sejmu odbyła się ia\( w każcl.ej innei formie 1lasze
konferencja, zaproszÓ"nych przez niego ~o lIowego "arieta, artysta ma
pamiątka.
poslów sejmowych, z p. Lbngiem, sekre- dać t-ylko duszę swoją, ale blada
Wagon
salonowy,
w którym w
tarzem generalnym międzynarodowejuriji tej duszy, która nie stała się
dniu 10 listopada 1918 r, podldparlamentarnej, P. Lang ptzywiózł za- ciałem bez reszty.
proszenie dla posłów Sejmu polskiego
W tańcu l;a~da idea moM zna- sany został skład roz,jemny miQdo wzięcia udziału W międzynarodowej leźć swój wvraz, uieznośuym ato- dzy marszałkiem Fooh'em a niedelegatem Erzber"·rrem
)wl1ferencji parlamentarnej, która odbę- li jest taniec, w ]{tóry wciela sj\~ lIliec~jm
.
.
o
,
dzie się w Sztokholmie w sierpniu r. b. stałe jul'; symbole, pOrHostu dla prze\\'lezlOuy został do Par)ża I
Konferencja poruszy szereg tematów, ornamentacji. Tylko ideą samą ullile.szczo.ny W głównym portalu
między innymi sprawy odbudowy finan- l<tórą symbol rua wyrazić, trzpba dla. JU,wahdów, gdzie go przeclIO'
sowej i gospodarczej Iłwiata, ligi naro- dać do retorty, z l\tórf'j wyjść ma W~I)ą Jako pamiątkę }jistoryczn:l.
\\ dU.lach Ul"oczystości z okaZJI
dów, międzynarodowych sądów rozjem- bniec.
czych, powszechnego rozbrojenia i t. p.
. PieŚni: brak im wszelldpg·o l'oczulcy Napoleona został ou wyReferaty wygło!\zą liczni znani parla- tekstu, a mają tylko pryrnitj \\"11<\ stawiony na witlok lubliczu!.
l11entarzyśd, po~r6d nich za{ "·'l;',:! lUe Jo dją. 'Iros!,Q II Fa;':ają I ~ i,ll' IU,
I.. afontaine. Do , łlliL ~ "\\I~ić unielieniew miłość SkO-'

.
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Troska o prasę

katolicką. Ł

ód

ź.

W berWiskim dzienniku "Germania", który jest organem kat?}ickiej partji centrum, ukazał SIę
w tych dniach , artykuł, nawołujący
do stworzenia potężnej prasy katolickiej, obejmującej siecią swoją
świat cały, a mogącej stanąć co do
wpływu swego na życie duchowe
ludzkości równorzędne z P?tęgą
kościoła.
Artykuł wychodzI ze
• twierdzenia faktu, że kościołowi
dotąd nie udało się "swoich wyznawców zabezpieczyć przed suge. ~tywnym wpływem rzekomo bezpartyjnej, albo nawet wr~cz prz~ciwchrześcjańskiej ·prasy.. I po.daJ~
ciekawe szczegóły o akcJI, podJęte1
dla wzmocnienia prasy katolickiej.
Kilkakrotnie w ciągu ostatnich lat
zajmowały się tą sprawą kongre~y

katolickie. głównie w~ Fran~]l,
gdzie "ciężkie" p,?ł~że11le ~atoh~>
kiej prasy jest najwIększe 1 gdZ1e
4000 pism rzekomo neu~r~lnyc~
albo nieprzychylnych kOSCIOł?Wl
przeciwstawia sie zaledwie 500 pIsm
katolickich, i tak ciężki żywot prowadzących.
Na tych kongr~sach
omawiano szczególnie sprawę fmansowania prasy katolickiej.
W wielu dyecezjach urządzono
konferencje prasowe, poświęcone
obmyślaniu środków do rozpowszechniania prasy katolickiej, na
które uczęszczali zarówno laicy, jak
l duchowieństwo. W Rzymie obcBodzono niedawno w świecie publicystów dziennikarzy katolickich
uroczystość świętego Franciseka z
Salez, patrona prasy chrześcjańskiej,
w Szwajcarji prowadzi żywą propagandę w tym kierunku "Szwajcarski związek prasy katolickiej",
a na Węgrzech są właśnie na najlepszej drodze, aby uchwalić ustawy prasowe, podobnie jak w Anglji, któreby pokrzyżowały robot,ę
destrukcyjną prasy przeclwchrzes-

cjańskiej.

Nawet w tych krajach, w któtych katolicy mieszkają tylko w
małej liczbie, jak w Danji, Norwegji i Sz,,:,ecji,. usi1~ie .zabieg~ją. ~
stworzeme mezawIsłe) katohckle)
prasy.
Istnieje zamiar urządzenia tak
zwanej niedzieli prasowej, mającej
. d . 1
przypaść na czwart ą me ZIe ę po
świętach Wielkanocnych, który to
'd'
1
ł
k
zamiar zna] ule ap auz w ca ym atolickim świecie. Chod zi o nał ożenie na katolików obowiązku wspierania prasy katolickiej oraz wpojenie w katolików tego
jakby przykazania, równającego si~
nowemu przykazaniu kościelnemu.
Inicjatorem tej myśli jest arcybiskup Almarcz z Toleda, a jak się
dowiaduje, organ niemieckich na" kt·
rodowców "Reich s b o t e
orą z
ewangelickiego punktu widzenia
występuje z gorącą krytyką artykułu "Germanji", to sprawa dojrzała już do tego stopnia, że papież Benedykt XV ma na czwartą
niedzielę po świętach Wielkanocnych zarządzić taką niedzielę dla
propagandy ,na rzecz prasy i źe
mają być wydane osobne zarządzenia kościelne, które pod groźbą
grzechu, ewentualnie "sub gravi"
zakazują katolikom trzymania i czytania każdej prasy niekatolickiej,
a nakaz'uja czytanie i trzymanie
oficjalnych' pism katolickich.

obowiązku

z

kraju.
Wilno.

(P) Panika w zakładzie obłąkanych. W tamtejszym zakładzie dla obłąkanych ~marł niedawno chory.

W czasie obecno-

ści słutby drugi
warjat, kt6ry
mieszkał ze
zmarłym w jednej
sali, wydobył z trumny jego zwłokI
i wstawił je do s~afki, zllajdują
cej 81~ w ścianie, a sam polotył
się do trumny i zasnął. Gdy przy-

szła słu~ba,

aby wyniesć trumnę,

warjat obudził się, wyskoczył z
trumny i nderzył jednego z niosących w twarz. Ten,
tknięty
par8li~em, Ze strachu runął na
~iemię nletywy, podczas gdą inni
.lego towarzysze pouciekali. Na
krzyk przybiegli ludzie i, widząc
letąoego na ziemi trupa, chcieli
go wło~yć do trulIlny. Jedell z nich
po IS~l'dł do szafki ściennej, aby
WY.lllC całun, gdy wtem runął mu
" , ramIOna zmarły, schowany w
flZ~lce. I tell słutący z przestra.
chu ~padł na ziemią nieprzytomnyRozllIosły się po mieście wiersje,
te to .trupy _powstalv ze zmarłych.

U maadalenek.
...,
Położe!1ie

bez

wyjścia,

DonoslliślJ1Y wczorai
o ~ai
ściach w szpitalu Mtlrji :Uag-tial€'ny. W sprawie t(lj oŁrzymui<'!I1}'

od je1nl'go z leliarly miejscol'lych

~

maJa 1?.:.'.:.T....;~.:...__________________"'-_ _ _ _ _ _ _ _.•
,;;.-.

wonno. Klepart6w, Kołomyja, Kraków, Krosno, Lipnik, Lw6w. Nowy
Sącz,
O~\viElci'l1,
Persenk6woa,
Przemyśl, Rzesz6w, Siersza Wodna, Scbodnica, Stanisław6w, Stryj,
Szczakowa, Tarn6w, Tarnopol, TrzeUwolnienie rocznika 1897.
lJinia, Tustanowice, Zakopane. ZaMinisterjnm wojny wydało roz- "'arstyn6w, Tustanowice, Bielsko,
porządzenie o uwolnieniu rocznika Bobrek, Cieszyn.
1897. Dcmobiliucja teg-o rocznika
:1~Rtąpi natychmiast po zakończe·
Z miejskiego uniwersytetu
niu demobilizacji rocznika 1896.
powszechnego.
Tymc1;asem
trwający
strajk,
odbija sią bar_zo njE'mnie na
biegu funkcji rótnych inst.ytueji
n~yteczno~ci publicznE'j.

następujące UW3[!i:

Obecnie, jak \\ iallomo, trwa
strajk służby szpitalnej. Chorzy,
t wyjątldem ciężkich wypadk6w,
ufe otrzymują opatrunlc6w ani gorącej strawy, Cicżldcb wypadk?w
w szpitaln Marji Magdaleny nlema. Wobec tego chore są pozostawione same sobie, bez opatrunk6w i bez orlpowiedniego po·
tJwienia. W kazdym innym szpitalu ehory, mogący się poru~zać
zrzeka się w tym wypadku opleltf
i pomocy szpitalnej i czemprą
dzej pakuje manatki do domu.
Teg-o nie mogą uczynić ehore ze
szpitala Marji Mag-1laleny, bo są
wyj ęte z pod wszellli ch praw.Wsadza je do szpitala, jak do
więzien '8, urząd sanitarno-obyczajowy i bez jego zC!'ody cbura szpitala opuścić nie możp.
Co więc ma obecnie czynić
nieszczęśliwa utniesz~zona w szpltalu ~arj i j.\1a'l daleny1 Jeść nie
dostaje, ja!; sią należy, opatrun1,6w od pielęgniarek nie otrzymu·
je, a szpitala opuścić nie roo?,e.
\Yogóle moźeby kto z pao6w prawników zajął siEl wyświetleniem
położenia prawnego tych nłeszczą
ś1i wycb. Mało komu np. wiadomo,
że podlegają one specjalnemu sądowi, gdzie przeważnie oskarży·
ciel, sędzia i W!lroll8wca są je(,iną
osobą, mianowicie p. I1aczeln~kiem
U. S. O. Ferowane przezen wyroki na pozbawienie wolności są
wykonywane . w prywatnej kozie
urzędu sanitarno-obyczajowego.A pelacji od nich nieNa.
Cała pociecha w tym, ~e to nie
jedyna, lecz jedna z licznych ano·
malji naszej tymczasn ośc1.
_

TEATR MIEJSKI (ozialna IB)
pod dyr. A. Zelwerowicza.

u
Piątek, 6.V. ..Skromna Hanka
kom. w S akt. K. BłesJyńsldego. PremJera!
_
_____________

Wiadomoscl b··
lezące.
l'.

.Ozień Francji".

(k) Wczoraj Łódź uczciła setną
zgonu Napoleona I-go.
10'
k ' . J
go ZJ~le
-ej ran~ w oS~le e
św. ałStamsław~ KostkI ~~p{aWlO:a
zost a f!1sz.a s~. przez 1S ~pa s:
Wł' ;ym~emeck~e~r BKaz~rylt wy
g OSI . s. pre erzezms 1 po
p01~U 1 po fra~cUsk\
d k
. . ł o zgrom3! zo~y~ łn pr: e
oSCIO ~m w szeregac. zo le zy P~b~
m~wla!, w otoczem u całego .~zt h
oflcerot'R o~~ wt~dzkt ~ywl ny~ ,
gel!era
zą
ows l,
ory !las ęl?~le odczytał rozkaz okohczno·
SClOwy.
,
. .
Po odczytamu orklestra .WOlskowa. odegra~a hymn fran~uskl, "Ma.rrocznicę
O
d"

Tabor niemiecki

Komisja rozdziału niemieckiego
taboru kolejowego w BerlihiA.
kt6tl'j pr"zydentem jest delegat
japońsld pan Fujtt& Tanslri, a peł
nomocnikiem rząiln polskic!!,'o pan
i n~. Alfred Falter, ueh waliła dnia
14 b. I1l., że Niemcy mają oddać
Polsce dla lioji lrolAjowych pnebudowanyoh przez Nie'l'cy na tor
normalny w dawnej Polscp rosyj·
skie.i, a~ po Iinill ClIrzona. 8',0
parowoz6w, 1460 wa "'on6w osobowych f ba~a~o \\ \'ch i 20000 wa·
gon6w towarow) ch.
Razf'm z taborem niemieckim.
przyznanym Polsce dla linji kole
jowyeh dawniej pruskich Niemcy
mają nam ojdać 2360 parowoz6w,
4135 wagon6w osobowyeh i 49725
towarowyeh.
Obliczając tabor, kt6ry Polska
dotychczas na poczet tego przy·
działu
otrzymała,
Niemcy mają
nam jeszcze nodać okolo 520 parowozó\V i 27,000 wagonów towarowych.

Z powiatowej komiSJI terytorjalnej.
(k) Sekcja techniczna komisji te ,
ryi.ol'jalnej przystąpiła do opracowania konkretnezo projektu zmian te
rytorialnych gmin w pow. łódzkim.
Jedną z n~jważniej8zych prac przygotowawczych w tym kierunkujest okresienie granic poszczególnych ws1. Ta czynność teczniczna
napotyka na dute trudności z po'Nodu braku map, w przeważnei
ilości wsi ł6dzkiego powiatu. Część
tych dokumentów bowiem uległa
zniszczeniu wskutek działań woiennych, reszta została skonfiskowana
przez okupantów dla celów staty
stycznych i z!!inęła bez śladu - ko.
misia teehniczna złoto M 7, trzech
inżynier6w: W. Goldberga, Folkierskipgo, Kabana i dr. Taubenszlaga
(jako przewodniczącego) organizu~e
obecnie szereg wyjazdów do poszczeg61nych gmin powiatu, gdzie przy
pomocy mapy sztabowe i i na zasadzie zeznań sołtys6w i mnych os6b
wiarogodnych ustali granice miejskie,
Po ukońezeniu tych prac zwolltne
bądzie posiedzenie plenarne komisji
6
ć b
terytorialnej, kt ra. rozpatrywa
ędzie poszczególne dezyderaty ludnośei i ustalać granice ostateczne
gmin według zasad przyjętycb na
ostatniem posiedzeniu komisji. Gminy będą w miarę możności wyr6w.
nania pod wzglądem obszarn, ilośd
mieszkl\ńc6w, nawet gęstości zalud
nienia, uzgodnione z opracowanym
już i zatwierdzonym przez ministerstwo nowym projektem sieci szkolnei
Wymiar mnotnlka droźyźnlanego.

W

"Dzienniku Ustaw·

sy1]ankę" 1 odezwały SIę następme SZOflO rozporządzenie

salwy karabinowe.
Po ukończeniu

dla PolSki.

og-ło.

Rady Mini-

strow z d. 21 kwietnia o podzialI'
ceremonji ko· miejseowości w państ\vie polsklem
ścielnej, nastąpiło 21 wystrzałów na klasy lIla oznaczenia mnożnika
armatnich; z dział ustawionych po- rlodatku droż źnlanego do płacy
za murami świątyni, poczem od- zasadnic?,"j funkcjonariusz6w pań
była się defilada przed oczekują stwowych.
cymi przed Grand-Hotelem-geneWyjmujemy z te!.\'o rozporzą
rałem Rządkowskim, w towarzy- dzenia spis miejscowości zaliczo
stwie francusko pułkownika Mercier nyeh do klasy I t H.
i wojewody Kamieńskiego.
I klas3 - Warszawa.
O godz. 12 i pół po poło w tean klasa: Anin, Riala Sledleoka,
trze miejskim odbyła się akademja. Białystok, Będzin, Bielsk, Biizne,
Bródno, Chełm, CząBtocbowa. Dą
Strajk pracowników maglstrac· browa, Dawid6wka, Dęblin, Gołą,
kich.
bki, GOłonóg-, Grójec, Graniea, Gro·
(k) Strajk pracowników miej- bziee, GrodzIsk, Hrubieszów, Jasldch trwa jut czwarty dzień j dłonna, Jan6w, Siedlecki, Kazinie zaszły zadne zmiany, l{t6reb) mierz, Kielce, f.apy. Lazy, Lublin,
Lubart6w, L6dż, Luk6w. Jfarki,
za~owiadały rychłe jego zakoliMilowiee. Mińsk Mazowiecki, Mloozenie. Dotychczas bawiące od ciny, Mr,dliu, Niwha, Nowy Dw6r,
środy w War~zawie prezydjum Olkusz, Ołtarze w, Opoczno, Oh
Płudr, Pogoń,
mag-istratu nie ItomnnillOwało I{Q- rów, Piotrk6w,
Prusz!;()W,
Radom,
Radzymin,
Remmitetowi
stra.ikowemu
\vyoil\u
bertów, Sipdlce-, Skar~ysko, Skierpertraktacji z ministerjnnI w spra- njewice, Skoro9ze, Sochaczew, Sowie uzyskania kred),tu dla pokry- k6łka, Sosnowiec, Strzernieszyce,
cia przyznanych przez magistrat SIlwałki, Utrata, Wawer, Wilan6w,
podwytek. CzłonkowI!" komitetu Włochy. Z:}bki, Ząbkowice, Zag-óstrajkoweg'o wyczeknją '!. :rodziny J,'ze, Zag~źdi, Zamodt, Zawiereie,
Zegrze, Zyrard6w, Poznań, Riała,
na godziną jaltiejkolwiek ""jado- Borvsław, Brze~all'\",
Ohr;r;anów.
muści z Warszawy.
Drohobycz, Oo<lice: Jdroslaw, J!.-

W filji uniwersyfetu przy Zw .
nauc7.ycielstwa szkół powszeohnych w sobotę, dnia 7 maja r. b.
o godz. 7 wieczorem wygłosi p.
Lorenc odczyt DĄ temat: "Sejm
w dawnej Polsoe" zaś o godz. 8
wieczorem p. Kempner "Konstytueja".

Za prowadzenie handlu

obcą

walutą.

(k) Wczoraj na Placu Woinośc! policja aresztowała Moszka Pereca Gocmana, który przybył z Koła i prowadził handel obcą walutą. Przy aresztowanym znaleziono 64,149 mk. polskich,
565 dolary, oraz 050 mk. niemIeckich'
Gocman skazany już był przez sąd pokoju 5 okręgu na konfiskatę pieniędzy,
1 rok więzienia i 100,000 marek ~rzy
Wien.

żyskali w 58 minut jedną bramkę

tu

karne~o.

na

korzyść

Ł.

z rzIc

Ostafeczny w)1nik 15: 1, rogó,,", .. : I
51 p. S. K.

K. S. -

A. Z. S. (Warszawa)

5: 1 (4: Ot
Debiut Łódzkiego Klubu SportMJego oddzialal korzystniej na liczniej nit
zwykle zgromadzoną publlcznotfć, co
dowodzi o sympatji, jaką się ta druży
na cieszy. Posiada ona w swoim skladzie bardzo sympatyczne i wyszkolone
sportowo jednostki, czego o całotfci nie
można jeszcze powiedzieć. Słaba jest
obrona i lewa pomoc. Atak na ogól
dobry, wymaga jednak jeszcze wIele
trennlngu, a zwłaszcza wpływania na
pomoc o współpracę, która go w dru·
glej połowie gry zaniedbywała.
Akad. Związek Sport. z Warszaw>,
jest drużyną dopiero co powstałą, fIzycznie wyglądającą imponująco; brak
jej jednakże technIki i kombinaCji, to
też zwyciężenie jej nie było trudnem.
Przebieg s;!ry był po stronie gości
chaotycznh uwydatnił się tylko w strzelaniu "świeczek" i "autów". Jedyną
bramkę, którą A. Z. S. uzyskał, zro~i!a
mu obrona Ł. K. S., pozatem ruchliwy
bramkarz ostatniego, nie miał zupełnie
pola do popisu i okazania swych zdolności.

Ł. K. S, gra l chwilami bardzo dobrze, opanowawszy wprowadzony przez
gości chaos. Pierwszą bramkę już w 2
min. zrobil środek napadu gtową z ład
nego podania przez prawy łącznik, poczem nastąpiła w 12 min. druga, w 52
trzecia i w 48 czwarta bramka. Ostatnia winna być unieważnioną, ponieważ
sędzia bez powodu o 4 min. grę prze·
dłużył.

Wypadki.
(k) Aresztowanie oszusta. Policja
Izraela Szulema Sawickiego, poszukiwanego przez sąd okręgowy
w Łodzi za oszustwo dokonane w akc.
Tow. Lloyd Wielkopolski. Sawickiego
osadzono w więzieniu przy ul. Milsza.
aresztowała

Po pauzie Ł. K. S. przestawił dru·
co mimo przewagi nad gośćmi
zmniejszylo oczekiwany rezultat. Prócz
tego p om.oc , a przedewszystkiem śro·
dok i lewa strona grała znacznie gorzej, niż W pierwszej polowie, wskutek
czeQO Ł. K. S. zdołat zrobić tylko 2
bramki, z tych pierwszą w 10 min. dla
siebie, drugą w 15 min. na korzyść
żynę,

gości.

Sędziował w oba
dni p. MarczewDo ski nie bez zarzutu, wytwarzając przez
wydziału pocztowego zgłosił się Mordka
niepotrzebne gwizdanie zbyteczne rzuGoldberg, w celu wykupienia przesyłki. ty neutralne, a przez nieuwagę p!zeoGdy kasjer pocztowy MarGin Radke czył kilka pozycji spalonych (.off'slde").
przeliczał wręczoną mu gotówkę, zauWaiył, że 4 banknoty po tysiąc marek
byty podrobione. Goldberg na zapytanie nie potrafił dać żadnych wyjaśnień.
Policja natychmiast aresztowała Goldberga i odprowadziła do urz.ędu śled
czego.
Nowa linja, o kt6rej tyle m6wią. w
śwIecie elegantek, a która nadchodZI z
(k) Aresztowanie bandyty. W jednej Paryża (oczywiście!), na szczęście nie
ze spelunek, stanowiących kryjówkę przeksztafca kobiety w jakąś bombodla złoczyńców W Chojnach policja po- nierę. Przeciwnie! Z obfitych kształ
wiatowa przyaresztowała 28 I e t n i e ~ o tów umie wydobyć smukłość, co prawMarcina Stępienia, poszukiwanego ban- da nie idealną - ale w każdym razie
dytę i koniokrada, ktoremu sąd wyto- sm'ukłoŚć. Przedłużony stan, a spodniczył 5 spraw karnych. Aresztowanego ce dłuższe ; dolem szersze, niż dotąd,
osadzono w więzieniu.
.
sprawiają to. złudzeni~. ':3~z kwe~tji, że
uwydatnia SIę . to najlepIej . ,!/l fIgurce
szczuplej, a mezbyt wysokl~J. Nowością jest t. zw. bolero u sukIen, przeznaczon)ch na południe. Rękawy wówczas są albo ~ałkjem krótkie, albo dochodza do łokcia.
Płaszcze otrzymały w tym roku pal)( Teatr Miejski daje dziSiaj "Skro- mę pierwszeństwa. Z miękkich, domną Hankę" K. Bleszyńskiego. Sztuka skonałe układających się materjałów,
stanowią ulubiony r.ekwlzyt w garden?idzie bez suflera.
W sobotę po południu o godz. 4-ej bie elegantki. Kostjumy noszą chętnte
z dwuch materja16w: spódniczki ""' kradla młodzieży i o godz. B-ej wieczorem tę lub .. pas~owa~e",. a do nic~ z gład
na ,\\'idowisku Iudowem dane będzie kiego materJału zaklety, krótkIe, Idne,
na jeden guzik zapinane.
"Wesele" St. Wyspiańskiego.
Nowością w tym sezonie jest r6ż
)( Dyr. operetki warszawskiej Lu- norodność materjałów i kolorów. Może
dwik SlIwiński obchodzi w roku bieżą dlatego, że każdy materjał jest.... drogi.
A więc modna jest tafta, organdl fular,
cym jubileusz czterdziestoletniej pracy Crepe de Chine, Georgette, Marocain,
scenicznej. Te czterdzieści lat, odda- modne są hafty i koronki wszelkiego
nych z wielkim zamiłowaniem polskie- gatunku. Prym jednak mają "walenmu teatrowi pobieliły nieco włos dyr. sienki", z których robią naprz. cale rę'
kawy. Z kolorów modne są: ni.ebieski,
Śliwińskiego, lecz jego mocny, nawykly zielony i c~erwony we wszystkIch oddo przezwyciężania trudności psychicz- cieniach. W obec tego, te paryżanki
ny i fizyczny organizm jak gdyby uczy- nie noszą tego roku kapeluszy ze sło
my, tylko z Crepe de Chine, Georgette
niły jeszcze bardziej krzepkim, jeszcze
lub z koronek przeto riusze ze slomY,
bardziej młodym w znaczeniu energji. wstążki ze słomy znajdujemy .n~ ... suk:
Dyrektor Śliwiński postawił operetkę niach lub płaszczach. Do takle} suk nt
warszawską na poziomie istotnie arty- nosi ele~antka z nad Sekwany czarną
stycznym, tak, że ta operetka uchodzi· rękawiczkę, przybraną białem. Włosy
nie ondulowane, zaczesane są gładko,
la długi czas za najlepszą operetkę w przytrzymane wysokim grzebieniem, jak
Europie. Kilka lat dyr. Śliwiński szczę to czyni namiętna hi~7,l{anka Bucik jest
śliwie kierowa! i dramatem stołecznym. w kolorze S11 ~!';,
Knpelusze !Ja razie są małe. Robią
Wychował wielu artystów, których dzisiaj oklaskujemy, jako najlepsze sily je najczęściej ze wstążek, gdyż. wstą:
żka na kapeluszu to le dermer cno
sceniczne.
Lato dopiero przyniesie formy duże,
przybrane kwiatam!, które znów do ta.sk
wróciły. Jedne mają główkę z brokazu,
dokoła zaś riusze z tiulu, inne cale z
tiulu, w fałdzi/d ukladaue, przybrane
piórem strusiem, lub ze lśniącej sl0!'l1Y'
zmieszanej ze wstążką, upiętą gemal31 p. S. 1(. - "Bar Kochba"
nie. Prześliczny orygil1aln~ model, któ'
ry z pewnością będzie koptowany przez
13: 1 (5: O).
niejedną s pań, stanowi maly czarny ka·
W ubieglą sobotę otrzymała chrzest pelusz z opadającą z boku miast w~tą
sportowy, żydowska drużyna piłki noż żki-ponsową różą. Równie piękny Jes1
nei "Bar·Kochba" od 51 p. S. K. Po- mały toczek: główka plecion!! ze wstą·
rażka może za dotkliwa, ze względu na żki koloru beige, otoczona słomą kolo·
pierwszy publiczny występ drużyny"Bar ru terracota.
Kochba", jednakże nieunikniona z po·
Sweater nie może brakować w szawodu rażąco nier6wnych sil.
fie szanująne; się modnisi. Są one krót·
PrzebIeg gry był z początku dosyć kie lub długie, najczęściej w dwu kolointeresujący. Drużyna "Bar - Kochba" rach. Wełniane zdołały zdystansować
broniła się przez pierwsze 20 minut z jedwabne sweatery. Oryginalną noWopowodzeniem, a przechodząc często do ścią, opartą właśnie o sweatery, są ca!e
ataku, zdołała wytworzyć kilka zajmu- suknie włóczkowe . haczkowane. NOSIĆ
jących sytuacji przed bramką przeciw- ie jednak można tylko w miejSCOWości
ml{a; poczem nastąpiło aż nadto widocz- kąpielowej lub w górach
ne przemęczenie poszczególnych, następnie prawie wszystkich jej graczy.
51 p. S. K. wykazał przewagę techniczn~ i. fizyczną, uzyskan~ sumiennym tremnglem, co z uznamem zaznaczamy; XażDy
zrobił w 22 min. pierwsza. następnie w
równych odstepach jeszcze 4 dalsze
członkiem
Xrzyża.
bramki przed przerwą.
Po' pauzie gra odbywała si<; prawi,~
Zapisy przyjmuje i wydaje znaczki
bez ~rzerwy Ila polu "Bar - Kochpy. na. rok ]9'~J, biuro Cz. Krz. przy ulicy
Atak ot V S K. pracował xe SkutkIem., Piotrkowskiej ;\i gr, i p. 'v godzinach
12--7
strz.elai4c jeiz,ze 8 bramek. Zydzi u- od 9-8 DO p o l . '

(k) Z

fałszywemi

bankilotami.

Z mody.

Teatr i muzyka.

obywatel powinien byt
ezerwonego

Z

świata.
świadek.
Vi londyńskioh sądów

! Papuga jako

W jednym

toczyła się
l'ozprawa przeciwko
niejakiemu Wiktorowi Nibl0. ldóry
popisuje siQ w cyrl{ach lr l ' surl\
zwier~l\t, Mianowicie towarzystwo
opieki nad zwierzętami osknr~yło
go, j! do tresury swej papug-i uty",,, trzciny - ~e zatem jest to
Ilnqcallie się nad zwierzęciem.
Ktoś 5aQwatył, jak Niblo PQdc71as
prfled9tawienia r,hlitył się do klatki z trzeiDą w r~ce a papuga zaczęła kr7iyczeó i dawała oznanl
trv. agi, gdy Niblo trzoinką uderzył w jej klatkę.
Dla stwierdzenIa faktu postanowiono pąpU9'~
~konfrontawąc
~ oskar~PJlym. {{jedy ją w Idatce
wniesiono do sali roz-praw, przy ..
witała sftdziów głośnym okrzykiem:

Tlallo! Hallo! O co wa 'r. rlziś ldzl("? rel(rutownć z po~r6d oórek, sióstr
Oskariony uderz~ł lekko prętEl'll 1 wnuczek wolnomularzy lub człon·
w kJatką a w6woz!\'l papuga za ków Wschodniej Gwiazd,y, a celem
dziewczące ::ro
zakonu jest
częła gwiz /lać i gadać.
Pokazało I,ego
się, ~~ Niblo ma .i1\ i ui ('I'jtcrn~ś poprawa stosunków socjalnych i
cie lat i nigdy nie zar l, ucono mu, rozwijanie zamiłowania do oboaby sią nad nll\ znęcał. Wnbpc wiązków praktyczne~o żrcia. Głó
tego sąr1 go uwolnił, zażądawsr.y wną siedzibą zakonu "Oórek Hio·
tylko przyrzeczenia, że podczas ba" jest Kanada. (l Jote zn ~\ jdu.i4
przerlsf awień nie będ zie u ~y wał sią wszędzie, gdzie istnieią organizacje Wschodniej Gwiazdy . Podtrzcin Id.
Może sobie to powetować po stawą przepisów jest ~ycie Hwba
wedle Starego Testamentu. Muzyka
przed stl\wieni~, niepra wda-ż,?
odgrywa w zakonie tym wiell,ą
! C6rki Hjoba. W wielu kra - rolę, jako najlepszy pośrednik
jach ist.nieją zrzeszenia, I,obiece między młodemi duszami a mą
wolnomn
pracujące pod e~idą Iót masoń drością żyoiową. Ruoh
skioh. Zrzeszenia te noszą nazwę l arski wśrM kobiet jest szczegó 1'l'lakonu Wschodniej Gwiazdy,które oie silny w Szkocji.
w porozumieniu z lo~ami 'masoń
skiemi, stworzyły obeonie organiI Drożyzna kobiet w środ·
zacją dla dziewcząt
w wieku od kowej Afryce. W ojM spowodolat 13-18. Jest t o "zalton córel, wała także droży;mę na targach hanHioba-. "Córki H !oba- mają się dIn w środkowej Afryce. Jak oświad-

•

czył W
sły tam

odozyoie Lord Dewal", wzroceny kobiet prawie w dw6jnasób. Podczas gdy przed wojną
kosztowała kobieta 4 krowy, to obecnie trzeba dać 8 krów, ahy otrzyma~ kobietę na małżonkę. Dlatego
ludność nie sprzedaje
więcej krów
obcym, zatr:r.ymuiąc je dla siobie .
Europejczykom sprzedaj1\ tylko kozy;
i owce.

cy, jednak rzeźba jp.st ogromnie
~yraźna, 1,aMy rys twarzy, nawet
ha na policzkach, napuchnięte
~yły na szyi, S}OW P ffi najdrobnip.jszy szczegół je"lt widoczny.
Nazwisko oryg in,nlnego rzeź
biarza, którego

rodzina z braku
zmuszona była I
tę rzeźbI') sprzedać, pozostaje w
tajemnicy. Właś c ir.ieLa nosi się
ipdnak z zamiarem odwiedzenia
! Oryginalna rzefba w Hooduras, aby wyszukać je tam w
ziarnkIl grochu. P. O. HarrI- ksiągąch więzienn ]" ch.
mao (Stany Zjp.droczone), jest posiadaczką rzeźbionej głowy ukrz ,\' ~owanego
Jezusa, wykonanej W
ziarnku grochu. Wizerunek: ten
był
zrobiouy przed d~utiziestu
pięciu laty przey; więźnia w hiszpańskiej Honderra3, który przed
egz ", kucją przekazał to arcydzieło
swojej ronzinie, j.<!ko ostatnią pamiqtlcą.
Jakkohli!:'k ziarnko t.o
posiada tylko cel i ćwierć średni!L1!!Z::=::!ya - ==
środków do ~ycia

oanowić
prenumeratę·

z

t

I
•

największy l

W

najpoczytniejszy dziennik '" Ło
wychodzi obecnie
•

ZnaCZnIe

•

zwiększonej objętoś I.

Opr6c.z artykułów treści politycznej i społecznej i obszernego oziału wiadomości lolralnyoh, podaje najszybsze i naj wiarogodniejsze i 11 formacje
telegraficzne WfjzYfjtkioh agencji telegratieznych i od własnych korespondent6w. Codziennie dział wiadomości z kraju, oraz notowania giełd krajowycb
i zagranicznych, 7.ar6wno walutowych, jak i towarowych. Telefon z Warszawy, Krakowa i Gdańska.
Każdy

.,Głosu

numer

8
oprócz zwyklej, obszernej

Polskiego" obejmuje

",,-elki h stron

treści

następujące specjalnę

gazetowej, daje czytelnikom

Gazeta handłovva
Kurjer Sp ptO'Uly

raz na tydzień

ydzień

raz na

8

dodat}ri:

sześć razy na łydzie'

Dodatek li teracki

ru u

Gazeta handl Ufa
K rjer spo:rtoury
Dodatek lite
eki

"Głos

Polski", nie ustępując pod żadnym względem największym dziennikom stołecznym, jest czytany przez wszystkich, dlatego
za najodpowiedniejsze w Łodzi pismo inseratowe.
Prenumerować "Głos Polski" można bezpośrednio w administracji (piotrkowska 106), lub w gazetowych kioskach ulicznych.
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MASZYNY DRUKARSKIE

,

luteligentnn

panienka

pra~nie objąć biurową
posadę lub w interesie,

albo kasjl'rkl. Oferty 8ub
.S . s.a
990-2
kI e p spożywczy do
sprzepanla. Andrzeja 38.
974-3

S
Z!KLADY

MECHANICZNE

WARSZAWA, Grzyba• •k .. 41-a.

Akcyjnej pod firmą

Kar oIeYI ska 'Ianufattura
Karol KrOning i S-ka,
Sp6J'k a. .A.k cyj:na
w Lodzi
zawi8dami~· że

na pQdstawie

statutu

spółki, ,zatwierdzoneg o prze? Ministrów
Przemysłu

PRZEMYSLU

Adres

Telefon 175-21.

oraz Skarbu w
dniu 20 listopada 1920 rokn ("Monitor
Polski" z dni~ 10 grudnia 1921 roku
Nr. 280) na organizacyjnym Walnem
Zgromadzeniu akcjonaujuszów, odby ·
tern w dnIu 18 kwietnia r. b. Spółka
została ukonstytuowaną i
zar6jestro-

i Handlu

SprzeUHż hurfowa
\Marsz. Ziemiańskie
;-wo Mleczarskie

GRAFICZNEGO
łelegr.:

Ostrzeże

O~ł~Slenie.
Zarząd Spółki

DLA.

.,MECHGRAF".

.e.,

KoŚ[iuszki

Al.

Urzl\d Miar w Łodzi podaje do publicznej wiarlomosci, że w miesole
Ł odzi rozeszły się odważniki mosiężne. metl':yczne ze sfałszowaną cec~1\
Warszawskiego Okręgowego Urzędu MIar z roku 1921. Cecha ta składa SIę
z dwuch znaków: 1) tarczy z literami UM w środku i cyframi l i l po obu
stronach i 2) ramki prostokątnej z liczbą 21 w środku.
Wzywa się wszystkich, którzy nabyll odważniki z opisaną oechą, aby zgłosili Je natychmi ast do Urzędu Miar (Al. Kościuszki 22), o ile
.
.
chcą uniknąć odpowiedztalnosci. za używanie lub przechowywanie od ważni- duze. w. cz.arnej ramI::
ków z fałszywą cechą. Odważniki zostaną sprawdzone bezpłatnie l zwró- nadaJące ,SIę do ~aq~ 'l1
cone z zawiadomieniem, czy można używać je nadal w obrocie publicznym ~y~u ~ap, J US~Y o.rA7'Vi(
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ llzy oapr~e .aula.
fi domo!;?, SIenkIewicza " g.
E1ierwszor.::~dny krawwe~ męski
u stróza.
030-1

L ustro

!r,nnbiooe dokumlltJ:
'flek rcek zgn)Jił paszpor5
niemiecki, wyd. w Ło1\ dzi, oraz
kartę rejestracyjną rocz. 1883.
967-3
llotteslUner Perla zgu..
Q biJa paszport niemieo«
ki, wyd. w Łodzi. 73-8
- , -=-- . -,----!'Iro~s FaJ,~.el .zgu~il pa·
11 szpor.t memleokl, wyd.
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.
k . I
l
•
egz. od 1002 r. Ccgieln~;ana 32, róg PiotrkowskIej L6dź - Tns"yo, kuchoia wy1· S""ofer kUlIzerka PipikoW'a, \1 ': ;, m.usz 0'1'1'1011 zrae zg-a
borna, oQ~Jul>a solidna. Wla" " ' , PIotrkowska 132 m. H I J bIł trmcz. dowpd 0110przyjmuje wlJzelkte obstp.Jnnki. Wykonywa porł· domo~ć.: nI. Rzgow9ka ;M ~ lub Z długoletnią praktyką dla p a ń przyjezdnych histy X2 315. wyd. w Ło
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. !przez B. Z.l baon w Mod} 1- [[[, Schnol.
976- J U lustra, kredens, stóŁ, zaginąl paszport nie(2 asortymenty szerolue), poszukiwany jest ni~ o.ra.z paszport me:
krhl's!a, łóżka, umywal-!
miecki familiJny, na.
wspólnik z kapitałem. Oferty do "Głosu Pol- ml:ck~, wyd. w Łod~l.
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Mlesięctnte M. 170.-. Kwart!\lnle Mk 500.-. 'j
1
u)r 20
..
. p
Rllenie dop.~ca się . l I l .
. - mIeSIęcznIe.
nnu n ,
przez pocztę miesięesnie Mk. 200.-. Jt~ln i t Gl;! ,
ag'ranjc~

Mt. 800.-

l PI D lml

~.

Ik o niały,

miesięclnie.

OGłOSZENIA

,

«

mle. za wiersz nouparelowy jednoszpaltowy. UROB~E: 4. mk. za wyr&z, n ą jmui CJ ~ mk. P 09 ~llk iw.nie
nonparelowy (str. 5 szpalt). ~E[RO [,OGI: 20 mk. za w'er~' '.10 np. (s~r. fi sz"a\t). Zaręc~y now. i za:i\llbi nowe po
1Iłk. 1000 po tokścle. Ogloszenla zamiejscowo obliczane s,\ o 50 pr'Jcenl, .llŚ firm zagrllnicznych o 100 procent drp1e j od
mhtj8~oY)'cll. Za "rminowy druk ogłoszeń i ofiar administracja n\eodpow i ąd",

ZWYCZAJNE: 12

• pracy oraz zgubione dokumenty po 2 mk. XAUESf, ANjo;: przed tekstem ~ mk., w t.k <cie 50 mk .• po tekście 25 mk. za

• wi_

•
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