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Dom, Jm]lorłowy w Warszawie

dzial, iż ma nadzieje, że w "Ber- tego t~z zabiegi Polski o G6rny
linie zwycięży rozsądek; a jest Sląsk winny mieć swój punkt
'poszu,kuje dla, s~ego działu Surowców Wełnjanych energicznego i grun- niezbędnem" nietylko dla Anglji, ciężkości nie w Paryżu, lecz
towllle obznaJmIOnego z tą gałęzią
ale jeszcze bardziej dla Niemiec, w Londynie i Rzymie. O wiele
by przyjęły one te skromne wa- ważniejszem zadaniem jest borun' ki, które im przedł ożono". wiem zjednywanie so b'le przyW zakończeniu mowy swej chylnoś~i, ~a?stw, u k,tóry,ch
Lloyd George dość przejrzy- Polsl~a l .)ej ?nteresy me C1~ście podkreślił, iż w razie spet- szą STę, zb~t?lm .r~spe~~e~, mż
nienia
przez Niemcy warunków, umaCma?le lstme),l\ceJ JUZ przymagącego prowaćlzić korespondencję w jązyku angle lsl<im, Szczegółowe
stanie
się możliwem to, czego chyl?ośCl . FranC)I, przy,cby.loferty z pooaniem warunków składać do Biura Ogłoszeń Teofila Pietraszka,
one żądają, t. j. wciągnięcie w n?Ś,C1, co Jest rzeczą, n~Jwaz240-3
Warszawa, Mnrszałkowska 115, pod .. N.~."
kompleks zagadnień spornych me.Jszą, podyktowanej me tyl~
~~---------pomiędzy Niemcami i ententą se?tym~ntem względem ~weJ
Ił(a więc nie Niemcami i Pol-, sOJuszmcy, co w,Jasnym mte ęCIU
ską71) i sprawy Górnego Slą- sem. T~zeba Uml?Ć przekon~ć
•
ska; Pierwszym sukcesem Nie- Londyn l, R~ym! ze osła~zame
.
"
.
miec, jeśli wierzyć doniesieniom przyk,~ośCl NIemIec, .wymk!ych
~statmen! złu?zemem, JakIemIrzeszy, po odpowiedniem przed- urzędowego "Pata", byłoby, z z raCJI pod~ktowama im l z~pO,cI.esz~ły Sl~ Niem~y, była n~: sŁawieniu sprawy przez nowe- okazji przyjęcia przez nich ulti- akceptowama warunków u1tldZleJa Ich, lZ zdołają nakłomc go kanclerza, Y:l dniu 10 maja mahlm, cofnięcie pr.:ez entent~
nowego pre7yden+~ Stanów li,e . p ',t UJ, t. j. aK at Z4 go- dotyczasowych sankcji karnych,
..
d?oczo~yc~, H~rdtn~a, do WZlę- dziny przed postawionym przez oraz odwolanie zapowiedzianej
~teptY[Ylm prasy frao[UskIDł.
Cla na ~leb~e. rolt r?z)e~cy, albo ententę terminem, uchwalił też okupacji zagłębia Ruhry.
PARYZ, 12 maja (PAT) Havas.
p~zynaJmn~eJ ,posre~n,lk
po- 221 głosami przeciwko 175
Jakkolwłek t omiędzy pod- o ile z ,iednej s~ro,ny ' pr,asa franmIędzy meml a koalICJą. Ody przyjęcie ultimatum londyńskie- pisaniem pewnych warunków cuska ]edn~myslme dale w'yr~z
jednak i te zabiegi Simonsa, by- go. Jak widać ze sprawozdań a ich literalnem spełnieniem le- swej rad~ścI z p~wodtu przYlętCtIa
ł
O
., t
' .
" , k"
j""
,.
, przez NIemcy ulttma um, o ye
eg mlms ra, spr~w . zawamcz- prasy memlec lej, za przy ęClem tly Jeszcze WIelkI szmat drogt, bardzo liczne dzienniki powątpien~ch w !ządzIe nlemlec~lm" za- w~runków ententy byli poslo- jednakże należy' przypuszczać, wają, aby Niemcy były skłonwIodły, 1 gd~ "rada na]wyzsza WIe centrum, demokraci, socJa- że już teraz zgoda Niemiec na ne 62czerz~wy~on~~ ~rz~na posledzemach swych w Lon- liści większości, oraz niezależni. warunki londyńskie wywoła wię- jęte ZObOWiązania 1 opl~rają
dynie
st
·t
t t
.
k
.
'
.; k
t" taki pogląd między innymI na
,
po , a~owI a os a e~zll1e,
Pr~yjęte ~arunki londyńskie ~ze )esz~z~ napIęcie ,wes y tym fakcie,
w parlamencie 'rzea ]e~Om~Słnle, podykto:vac wa- ogramczały SIę do trzech za- gornosląskle)., Po zakonczemu szy oddano 175 głosów za odrzuru~kl, ktore ,mIały byc pr~ez sadniczych żądań, a mianowicie: ciężkiego, bądź co bądź, okre- ceniem ultimatum.
Niemcy przyjęte bez wszelkIch 1) do określenia wartości dłu-I su bezkrwawej wojny, jaką byDzrenniki wskazują również na
zastrzeżeń i bez wszelkich zmian, gu niemieckiego w chwili obec- la walka o warunki londyńskie, szereg innych 'okoliczności, uzasad.
a na poparcie których Francja nej na 132 mil]' ardy' marek któ- oraz nastaniu nieco Dogodniej- niająC}~ch tenże p~gląd, a więc
. .
.
w mozarządZI'1 a CZęSCIOWą
mo b'l'·
llzaCJę, re Niemcy zapłacić"
maJ'ą w forsce] atmosfery, N'lemcy bez- retlekcJe myślowe
k
lWIdoczne
'
' k
t
't
N'
h
k
.
'
.
"
k'
wIe nowego anc elza rzeszy, la
nas .ąPl w
Jemczec
. ryzys mie następujących po sobie wątplema skierują wszeile swe również w mowach posłów w pargabmetowy, który rOZWIązany trzech serji obligacji z których wysiłki i zabięai w kierunku lamencie' oraz komentarze dziennizostał niemal w przeddzień ter- dwie pierwsze wydane riiaią j-aknajszybszeao i naikorzystniei~ ków niemiec,kich, z pośród któminu, wyznaczonego przez aljan- być na 12 i 38 milJ'ardów pod- szego dla nich rozwiązania spra- rych kil,ka. jak naprzy~ład, "D~utst'
. .
" c h e ZeItung" posuwają S1ę az do
• ow na przy)ęc,le ~ypracowa- czas gdy ostatnia serja objąć wy Oón: ego Sląska.
oświadczenia, iż nar6d niemienego w Londyme ultimatum.
ma resztę długu, za który gwaFranCJa, która, tylko w ra- cki będzie uwała' ten nowy
Przesilenie rządowe niemiec- rancję tworzą wszelkie da, opła- zie pozwolenia jej na trwałą dokument r6wnleż za świs,
. zagł ęb'la Ru,hry, mo- t,e k papieru."
•
J ourn a1" z,apy tu"e
· wywo ł ane zos tal o 1. obra- ty ek sportowe I. Jmportowe,
k Je
oraz o'kupaCJę
J
cało się dokoła jednego tylko pewne źródła podatkowe. Su- glaby ostatecznie zgodzić się l~ka Jest wobec tego, wartos,ć I?od· .
, ,
.
k'
N'lemcy muszą real
' N'lemcom gornos
" Ią- plSU
kanclerza Wiirtha 1 Jego
zaga dmeOla:
przy)ąc, czy Ole my, tore
- na'
Od.dame
współpracowników, Analizujący syprzyjąć. Okoliczno~ci,. które to: n~e zap,łacić, wynosiłyby na ~r,ze- sk~ch o~ręg~w węglowY,ch, obe- tuację artyk~ł ,!Excelsiora" ~o~
warzy szyły zagadnien1U temu 1 CIąg pIerwszych lat po 3 mllJar- cme znow, Jako" wyprobowana czy się wnIosktem, że prZYJęCIe
skutki, które rozwiązanie jego dy marek rocznie; 2) przepro- przyjaciółka Polski", domagać ult,imatum I?rzez parlament rzesz,y
w sensie negatywnym pociąanę- wadzenie rozbrojenia na lądzie się bedzie odebrania Niemcom d~Je zate~wle ~ard~o słabą r,ęko]b
, , ' O'
.
SI k
.
Od' mię. Tenze dZ1ęnmk wskaZUje na
.
t~by ~a s~bą, .a ~lęC
powsta- morzu i ~ powIetrzu" zgodme orne~o ąs a az po
rę 1 przemilczenie mówców niemiecm~ gomosląskle l ewentualna z notą panstw sprzymIerzonych oddama terenów tych Rzeczy- kich w sprawie rozbrojenia Nieokupacja terenów przemyslo- z dnia 21 stycznia 1921 roku, pospolitej.
..
miec, sta~?w~sko bard~o pod~jrza.
wych Westfalji, pomimo dość oraz 3) bezwłoczne zasądzenie
Gdyby glos FrancJl w ra~ ne I?awarll 1 .wreszcie na c1ągłe
głośnych protestów i nawoły- winowajców woiny.
cizie ambasadorów, czy w ra- alUZJe Y' sprawIe G: Sląska. 'IEc~o
d
.
'
, '
'd .
,.' b ł l
de Pans" komentUjąc wydarzema
wan o odmowy, musIały wply- . MomentamI dyplomaty~zn~- Zle ~alwyzszel y g osem na G. Shlsku, pisze, że o ile w !tonąć W sposób stanowczy na mI, które poprzedzały wyrazeme rler,yd~lJącym, Polska mogłaby alicyjnych ra~<:h nie ujawrt'i się
isto,~ę mającej być powziętej de- pr~ez ~iemcy zgody na prz~- spoko.J~i.e patrzeć w prz.yszł,ość. więcej roz~, a?iżeli ,to b!,ło
CYZJl.
JęCIe ultimatum, były odwledzl- Ale, mestety, t~k me lest, dotyc1~czas, w takIm .raZIe mozna
Nowy gabinet niemiecki, któ- ny posłów--amerykańskiego, an- Francja sama śr6d swych przy- przewIdywać,:te po~".. ęd~ Lon:
ry yt~orzony został pod prze- g!elskiego i włoskiego w Be:1i- jaciół w.alczy6 musi o cały :::ree"'ta:ci:i::z
:::!~;
wodmdwem d-ra Wiirtha, po- me u prezydenta rzeszy me- szereg zywotnych własnych Ci. Sląska. Autor artykułu zaznawstał już pod znakiem porozu- mieckiej zalecających mu go- interesów, które niejednokro- cza że wprost wierzyć się nie
mienia stronnictw co do tego rąco przYJ'ęcie ultimatum' oraz tnie załatwiane zostai~ przez ch~e wiadomościom, według któ,
,
~~
h
b' t ' ' , k'
iż ultimatum ententy musi być mowa, wygłoszona przez Lloyd aljant6w, jako pewien rodzaj ryc. ł nowYk ga me. klllet11leC 1
'O
.
'k" .d . l
h
'b
m a r z e omo, Ja o c;enę
,
.
prz::z, N lemcy P~~~Jęte, pome- ~o~gea w ~aldstone v.: n!e- on~eSll. l~ Złe anyc , naj ar~ Bwej uległości wobec ultiwaz Innego wy]SCla z wytwo- dZIelę w zWIązku unionJstow dziej dotklllętemu wOledawneJ matum otrzymać jakieś o"
rzonej sytuacji niema. Parlament hrabstwa Kent, który powie- wojnie sl'fzymierzeńcowL Dla bielnice co do interpretar<:ji
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[lefant
- Hanftwurclowa
wznowiła przyj~cia,
S1.en.k.1.evv:lcża 87.
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Lódź, 7,V 100l

r,

matum londyńskiego, nie może
i nie poWinno w ~adnym razie odbywać się kosztem największej krzywdy Polski. Polityka polska i dyplomacja musi
też być w chWIli obecnej czujniejsza, niż kiedykolwiok, by
historja nie rzuciła na jej BUmienie winy za zmarnowanie
krwi ' powstańców Górnego
Sląska, oraz woli ludu jego.
L- Mar.

.
yt

W kM'

~i~~:iS:uto~; należy ~y~ni:ad~Ć
do zrozumieni~ naszym przyjaci,?-

łom, że_ op!nJa francuska n!e
zgodzM Się. na przyznanie
g6rnłośląskl-:C9o o-::ęl~:~~:-

mys owego omu o
I •
nemu, jak tylko Polsce. Prancja, ko~czy s~ę' ar~kuł, nie jest
~ozbawlOna. sr?dkow k.u ~em!l,
aby wymterz~c
sprawIedl!wosć
Polsce, I w raZIe potrzeby me zawaha się tych środków użyć. "Petit Journal", nawiązując do ustępu
mowy. kanclerza niemieckiego '?'
s~rawle G.. Sląska, ~aznacza, ~t

NIen~~:y powmg~ st~acIć nar;szj~e
wal~Zo~I' ~~ SW!ed~lgC i~;~~::cJ\ uZza:

siągniętych przez tenże dziennik
, . 1 h k
w, ~ołac~ rzeko,!ll0 ~hCJa nyc '. o·
!llIsJa mIędzysolus~mcza, pr~Ylmu

Jąc praw~OpOdObnI~ ~O~r~zleibg',rz:r
nczeozZnaf-:acnc:sk~:erYp::~te~l, :id~e:

jakoby
skłonna Jest
Polsce okręg prze,!,~~łowy g6krnO~lą~ki ~* d0
hnJI cznej
demar
aCYJneJ,
meoma1
ident
z linją
Korfantego.
Y .
,

nia,

pi'zyzna~

6łnsy

prasy nleml9tklei.

BERLIN, 12 maja, (EE) Omawiając spl'awę przyjęcia ultimatum
"Deutsche Zp,itung" pisze: Powiedzmy jasno, M podpisaliśmy
świstel, papieru. 'N'aród niemlecId nie liłamie i nigdy Jlie bE}dzle

kłalllał.

"Deutsche AlIgemaine Zeitung"
Sytuacja jest beznadziejna, po·
nIewaz Niemcy tańczyć muszą z
Podcią'tem g'rdłem i bez nóg' na

linie.
"Vossische Zeitung", która po.
czątkowo bardzo zaleoała podpj,
sanie ultimatum, podkreśla jadyD1e dobrą WOI,; gabinet.u Wllrtha.
"Germania, podnOSI
zas~ugt
no~ego rządu ~ uuywa natotn1ast
~lttmatum, łZdNzljerani· lem skóry ~
zy weO'o cia a
em aU
V" ,ot t.. t ' 'd a "'e so
., or~'i:1or s s wler z I -:t.
cjaliśoi uratowali naród niemiecki,
podczas gdy partje naCjonalistyczne go odstąpiły.

I

,

zredagowaniu ultimatum, Lloyd
George oświadczył Briandowi: gdyby w przyszłości nastąpił ze stroLJON, 12 maja (Pat) Hans
ny Niemiec opór co do wypełnienia donosi, że w Dfisseldorfie odkryto
programu odszkodowań i innych tajną organizację, zostającą pod
postanowień, wówczas przedsię-I wpływem grupy Stinnesa, oraz
liniI} demarkncyjna, zmlemono
wzięta' będzie okupacja obszaru nacjonalistów, knujących przeciwgórnoślaski[h do że
na
nuszą korzyść i przyznano nam
PARYŻ, 12 maja. (PoJpress). Ruhry. na podstawie sprawozdania ko l<oa4ic,ji w duchu pangermaniświata.
jeszcze Kądzierzyn, Ot'az przystań
ł'rzejęto
dokumenty·
Korespondent "Chic. Trib." dono- komisji odszkodowań, lub komisji stycznym.
kontrolnej
wojskowej.
To
oświadwykazują
wielkie
rozgałązienie
BYTO~1,
12
maja.
(EE)
Rob
ot.na Odrze pod Koźłem.
si z Waszyngtonu, I';e wiarlomość
nicy
górnośląs
cy
wydali
nast
ę
tlll
czenie
Lloyd
Georgea
wciągnięto
sprzymierzenia,
opierającego
się
o przy jęciu przez rząd niemiecki
na ,.Orgescbu" l innych organi- jącą odezwę do I'obotników świata:
ultimatum wywarb w rządowyllh do protokułu.
Sląsku.
zacjach wojskowyoh niemieckich.
Robotnicy! Od eetek lat walf polltyczn ych kołach Stan ów
czyliści('l
i
dziś
jeszcze
walczycie
WARSZAWA,
12
lIlaja. (Tel.
Zjednoczonych jaknajlepsze wrao wolność i prawa wasze z ty- wł. ,.Głosu Polskiego"). Wedłllg'
~enie. Huges oświadczył, "'te
z
ranją i despotyzmem, wyzyskiem
chwilą przyjEjoia ultimatum rozwiad o mości ze Sląska umowa zanieufności
kapitalistów i bankierów.
poczyna sią w rzecz)'wlstości 0warta między ltomis.ią aljan ckf!, a
Wy,
którzdcie
na
barykadach
hes naprawr moralnych i mater- Posiedzenie sejmowej komisji do spraw zagranicznych
Itomitetem
wykonawczym nosi cha ,
z
broD1ą
w
ręl<u
zdobyli
swe
pra
jlUnych szkód, spowodowanych .
w sprawie górnośląskiej.
wa, rozumiecie dobrze, jak świ <: ta, rakter militarny. Punkty dotycz ą
wojną ~wiatową; - Zobowiązania,
przyjęte przez NiE'mcy, są bezKomisja zagraniczna odbyła ze- ku zabezpieczeniu
ustalonego sprawiedliwa i słuszna jest walka co administracji po s indają \TarwzglEjdnie bardzo ci~~kie. jednak branie na którem kiero wnik mini traktatem wersalskim prawa gmin ucierniąl';onych przeciW g n ę b i- tośe wyłf\cznl e w odn iesien i u do
amerykanie nIe wątpią, I';e naród sterstwa spraw zagranicznych, pan górno~ląsk:ich, lttóre opowiedziały c i e 10m.
Robotnicy całeg-o świata! d ra- gmin wiejskich, miasta zaś nie
niemiecki, zawdzięczając swojej Dąbski, złożył wyjaśnienia w spra· siEj za Polską, do powrotu do
cia
wasi na Górnym Sląsku leją były w rękach polskIch.
f'nergji i pracowitodei, zdoła je wie górnośląskiei. Po długiej dy- polskiej ojczyz.ny.
krew
za ~wiEjtą i słuszną sprawę,
skusji
przyjęto
wszystkimi
głosami,
wykonać.
Dalsza dyskusja wykazaprzeciwko głosom N PR, następującą ła, te t a d n e stronnictwo za sprawiedliwość dziejOWą, za
Pomy~lna
rezolucję, która będzi e przedłożona niema zaufania do mi nisłra wyswobodzenie swej ziemi. Uciemiężony
i
uciskany
od
wiek.ów
na iutrzejszem zebraniu Sejmu:
BERLIN, 12 IlIaja. (E E.) spraw zagranicznych, p. SaPARYŻ, 12 maja. (Pat). Hav.
Wysoki Sejm uchwalić raczy:
piehy, co komisja poleciła swe- przez niemieckich kapitalisto:\', Po!0 7enie niemców na Gór lly m
Naturalnem prawem ludności mu, przewodniczącemu zakomuni- ballkierów i junkrów, robotnI,le Sląskll pogorszyło się znacznie
DziennikI donoszą Z Londynu,
polski na Górnym Sląsku ch wJclł wskutek zajęcia fOI·tu Jtoziplski e·
jaltoby ambasador niemiecki, za- górnośląskiej, która na całym ob- kować prezydentowi rady: miniza broń i nieda jej sobie W} dr~eć go przez po ... stańców. W ręc e ich
szarze plebiscytowym, wedle nie strów.
wiadamiająo
Lloyd Georgea o
nikomu, dopóki nie zdepce IDIę wpadły olbrzymie zapasy źywnoś '
mieckich nawet spisów statystyczuchwale reichstagu, tądać miał nych, zachowała, mimo wielowiekodzynarodowyell intryg, które zie · ci, między ionemi 40.000 centna·
mię śląską zaprzedać miały kapi- rów mąki.
gwarancjI co do losów G. 5ląska wej niewoli, język polski i świado
Sznegóły
talizmowi niemieckiemu. Czy~ wy
i ewentualnf\j akoji polskiej. Lloyd moŚĆ polskiego pochodzenia, iest
(Tel. od własn. koresp.)
na to obojętnie i bezczynnie paGeorge, odpowiedział, ~e sprawEj zjednoczenie się z Polską, które to
Najostrzej
przemawiał przeciw- trzeć będzieoie'? Niech przed rzą
prawo
uznały mocarstwa sprzymietę odda w ręce rządów sprzymierzone w pierwotnym tekście trak- ko ks. Sapiesze przedstawiciel klu. dy wasze, niech do llSZU dyploBYTO)I, 12 maja. (Pat), Z po '
rzonych, lecz równocze~nie pod- .tatu wersalskiego, laczącym bez za- bu Ch. D. p. Czerniewski. On też matów waszych podniHsie się
za linji demarkaoyinej, a zwłn.s'Zr
kre~lił konieczność, by Niemcy strzeżeń Górny Sląsk z Polską. postawił następujący wniosek: Sejm wasz gromki i ~ieustępliwy głos: cza z lewego brz t' gu Od ry, z gł a
prz)'jąły ultimatum bez wszelkioh Gdy jednak inne względy nakazały wzywa księcia Sapiechę, 'aby pow- Nie pozwolimy sprzedać polskIego szają się do naczelnego dowódzrobutnika na Górn:ym Sląsku. So- twa i poszczególnych sztabów de mocal'stwom tym postano wienia swe
zastrze~eń.
rócił z zagranicy natychmiast, a lidaryzujemy się z jego 'falką,
zmienić,
następnie zaś ustanowić
legaoje ludności, które sltar~ą sip;
plebiscyt, naród polski poddM się po przyjeździe jego wyraził mu uważamy ją za słtlęzuą i sprawie- na ogromny teror j prześla dow a
ńiemierkie.
lojalnie tej decyzji, ufny, że wyra- votum nięufności. Po postawieniu dliwą. Robotnik górnośląski wzy- nie polaków ze strony niem có :.',
BERLIN, 12 maja (PAT). "Kol- ' żona w tym plebiscycie wola więk tego wniosku przewodniczący pan wa was do tego, waszym świętym a zwłaszcza ze strony grasując ~ oh
nische Volkszeitung" oświadcza, że szo~ci gmin rozstrzy.gnie nieodwo- Stanisław Grabski, oświadczył, że obowiązkiem jest poparcie jego tam boiówek niemieckich. D(' lpwalki.
jedynym powodem, który skłonił łalnie o ich przynależności pań
gaci, którzy przybyli do miejs ca
zamiast tego radzi wnieść poprostronnictwa obecnego rządu do stwowej.
postoju naczelnego dowództw a
przyjęcia ultimatum jest naWynik plebisc ~ tu określił wy- stu zapytanie, czy ktoś z obecdonieśli, że niemcy areszto\\'[-\ !i
dzieja uratowania Q. Sląską. raźnie linję demarkacyjną tery- nych żywi zaufanie dla ks. Sapiekilku kslęż)', których w okrut.ll y
BYTOM, ) 2 maja. (Pat). Dziś sposób pobili; jeden z księ ż y
torjulll, ua którern większość gmin hy. Kiedy nikt nie odpowiedział
we ozwartek nastąpi p'OWl'ót ogólny zmarł.
~~;;i~daczlił:m Si:a~~rrlo;:k~~~::[~~~ twierdząco na to pytanie, wówczas robotników
do pracy z wyjątkiem
p. Grabski wyciągnął wniosek, iż
PARYŻ, 12 maja. (Pat.) Havas. dności polskiej do złączenia się
tych,
którzy
f$łużą w oddziałach
Briand, ministrowie skarbu, wojny, z PolS lq\ prawem formalnem, ply- żadne z stronnictw sejmowych nie
powstańczych.
m ary nar ki ,1'0 bót pu bl i ezn Jcb ,o k oh c IHlcem wyr!lźnie z postanowień żywi zaufania do obecnego minilWTOM, 12 maja. (Pat). Ko oswobodzollych, fak również gen. traktatu wersalskiego. Więc też stra spraw zagranicznych.
Korfanłego l
menda ~ojsk po"'.stańczych ogłos iła
Weygand I Focli, zebrali się pod wiadomość, że ziemi tej zag raża
Stało się to odzwierciadleniem i
" na obszarach, zaj ętych przez pow przew. Milleranda na ltonferencję, ponowne oddanie pod jarzmo pru
BYTOM, 12 maja. (Pat). Per- stańców stan oblE'żenia podobny do
aby zastanowić sią Dad zarządze skie, odczuł lud górnośląski, jal; o sfinalizowaniem akcji, mającej na
' tacje między Korfantym a ko.. ' .
'
niami, przewidzianeml w dekla- wielką niesprawiedliwość i krzy- celu wyrażenie życzenia, by p. pre- tra
mi sj ą międzysojuszniczą toczą sl~ istDleJącego.lu~ ogłoszonego przez
wdę
I
('
li
wycił
za
broń,
by
zaraoji międzysojuszniczej z dnia 5
zes ministrów Witos natychmiast w dalszym ciągu i dotyczą prze- władze koalICYJne.
maja, celem przeprowadzenia roz- świadcz ) ć przej cywilizowanymI skłonił p. Sapiehę do prośby o
dewszystkiem przywrócenia Dorbrojenia wojskowego Niemiec j ludallli, że woli śmierć, niż niewręczenie dymisji.
malnego ruchu ltolejowego, celem
wolę,
'
tak
jak
to
czynił
Daród
!/lastosowanIa zarządzeń natury
Póznań górnoślązaKów.
zapewnienia
miastom i centrom
150
polsld
nieprzerwalnie
przez
spra'ti
Kierownictwo
ministerjum
finansowej.
robotniczym
aprowizacji,
oraz
doPOZNAŃ, 12 maja (Pat) Na
lat we wszystltich 3wych powsta- zagranicznych, narazie, aż do rewczorajszym posiedzeniu Rada m.
niach. Sejm, stwierdzając powyż' konstrukcji gabinetu, obejmie p. wozu wEjgla.
Poznania na wniosek swojego
sze i przyjmując do wiadomoścI
vice-minister Jan Dąbski, który
przewodniczącego uchwaliła wyPARYZ, 12 maja (PAT). Gen J eklaracją prezydenta rady mini ,
asygnować
pół miljona marek
Nolet,
przewodniczący
komisji strów, wzywa rząd, by całą swoją zyskuje sobie z dniem każdym coBY
rOM,
12
maja.
(Pat).
Dowiapolskich
na
pomoc
dla ludności
nmiejętność
t
energję
sltierował
raz to większe zaufanie stronnictw.
kontrolnej sojuszniczej w Berlinie,
dujemy si~ ze źródła wiarogodnego, górnośląskiej.
otrzymał wczoraj upoważnienie do
zażądania od rządu niemieckiego
zmniejszenia liczby oficerów i uksięcia
rzędników min. obrony krajowej
w naj~rótszym czasie.
Ponadto
15.EH.LIN, 12 maja. (Rusvress). rosYjskich został napadnięty na
mają oddać niezwłocznie 666 armat z fortec wschodnich. W mia- "Nowyj Mir" podajo treŚĆ DOty st. Wasilewicze przez takie banstach niemieckich, w których od- 1{t6rą Cziczeriu wysłał do kS. Sa: dy, lItóre przyszły z ter.)'torjum
sposób wpłyną6 na postanowienia:
bywa się wydawanie broni, usta- pie li )' \V odpowiedzi na depeszę polskiego.
isJtrową
polskiego
ministra
spraw
Rząd
rosyjsld
jest
szcżerze
które mocarstwa sojusznioze ponowiono bardzo surową kontrolę
zagralllczuych
Z
dnia
19
kwietnia.
przeświadczony,
:!e
rząd
polski
wziąć mogą. 'Mocarstwa sojuszntgórnośląska
koalicyjną.
CZlczerln za~nacza na WStępie, ~e nie bierze udziału w tej "akoji,
BYTOM, 12. maja. (Pat). cze rozstrzygną w chwili odpol'ządowl SOWIetów llle wYstarczają która jest pogwałceniem traktatu
Pisma
niemiecl,ie zamieszc.zają wiedniej spraw~ Górnego Sląska,
wyjaśnie~ia, za~arte w polski~j pokojowego; winni są tn wyłącz
cIppeszy Iskrowej z d. 19 kwietnia: nie urzędnicy pols1tiej administra- depeszę "Daily Telegraphu" z pderująC sią jedynie wynikiem
"Bandy Bałachowic.za kierują oji wojennej i cywilnej. Rząd
LJON, 12 II aja. (Pat.) Radjo. Sit: 'I. Warszawy. Czerlllowiec, Ka ' rosyjski ma prawo przypuszczać, Londynu, według kt6rej sprawa plebiscytu i przepisami traktatu
górnośląska ma być przekazana pokojowego.
Ze
sprawozdania
zło~olle O" o
lIsza I Innych TnJast polskloh Ilu że rząd polski podejmie bardziej
Odezwa nosi podpisy wszy st·
przez Louchera na ltouferencJi, I\schodnl~) grauI~~ . polskiej dla stanowcze środki dla uli rócenia do załatwienia lidze narod6w.
dotyczącej wypełnienia zobowią
Wiadomość
ta
jednak
wydaje
kich
członków komisji miEjdlYsocelów 1'.oJenDych. J a;( samo dzia- tych niedopuszczalnych dOI\odów
zań Niemiec w z~kresie odbUdowy
c
ła,Juoś
band, sformowanych w wrogiego stosunku wzglądem Ro- się nieprawdopodobną, gdyż juszniczej.
oswobodzonych zIem francuskich. NleśWleżu, staJe SIę coraz inten sji sowo
według traktatu wersalskiego,
wynika, 2e Francja na odbudowę sywUJejSzą· ~ .Nlektóre korpusy
Rząd rosyjski pragnie szczetych ziem wydała dotąd 27 mil· polskle opłekuJą Slą i kiprUją or- rze zachować i nadal przyjaeiEil- sprawa g6rnośląska podlega
jardów. Suma ta jednak jest nie ganizacją b~nd reakcyjnych. W skie i pokojowe stosunl,i sąsiedz· radzie ambasador6w, p6źniei
Dyskusja w angielskiej Izbie
wys~arczająca; trzeba olbrzymich
ostatnich , dmach kwietnia bandy kie z rządem polsklln. który nit' radzie najwyższej.
gmin.
wJslłkó',V, aby, mimo całej dotJchBałacboW lcza były zupełnie przy- powinien stawiać trudności na
czasowej pracy, zapewnić ludnOŚCI gotowane do nOwego zaatakowa- drodze zrealizowanIa tych praLONDYN 12 maja, (E.-E.) egzystencjQ i rozwój gospodarczy. nia terytorJUlU l'osyjskiego. Nie- gnień, lecz umożliWIĆ ustalenie
"łllanchester Guardian" podaje, jl';
Rząd francuski
zdecydować sią
na posiedzeniu Izby gmin wioemidawno pOOląg WIOZą'Cy rannych I szczerych i dobrych stosunków".
BYTO~I, 12 maja. (Pat). Mię nister spraw zagranicznyoh Humb~dzie mosiał na nowe znaczne
obciążenie budżetu i lo jeszcze
dzysojusznicza kOlllisja w Opolu sworth , potwierdził wiadomość. o
przed llastaD1em Zl UJ y.
Obraz,
W kongresie bierze udział około 400 ogłosiła nast~pującą odezwę do zwróceniu się mocarstw sprzymIeJaki określIł Loucher, daje aż
'fi
słowach. delegatów.
rzonych do rządu polskiego o
ludności:
nadto wymowne Swiadectwo że
współpracę w sprawie uspokojenia
(-) Havas donosi, że z kół oficjalKomisja miEjdzysojusznicza po Górnego Sląslla oraz o zamknfącie
Francja I sprzymierzeni zal'e~D1
(-) Prezydent Rady Ligi narodów nych informują, że sojusznicy postanosą od W)z)'sttiwania Niemiec v.: zwolał członków Ligi na sesję, która wili proklamować neutralność Konstan- daje 00 wiadomości ludności Gór- granicy polsko-sląskiej.
rozpocznie się 5-go września b. r. w Ge- tynopola, Bosforu i Dardaneli W walduchu imperjallstycznym, a żąda newie.
ne go Sląslta oświadczenie otrzyLloyd George w odpowiedzi
tylko zwrotu wlnimum poniesio- . (-) Belgja podpisała statuty stałego kach grecko-tureckich.
mane od konferencji ambasador6w na interpelację kap. Wathowood
llych olbrzymich strat.
mIędzynarodowego trybunału sprawie(-) Komisja ligi narodów zapropo- \V Par~żu. ~ioc\rstwa sprzymie- Ben n, czy prawdą jest, ~e wypaddliwości.
nowała lidze narodów pozostawienie
ki śląskie wpłynęły na stanowis·
rzone j ed nom y śloiE' potępiają roz~ ko ~iemiee w stosunku do żądań
LI d
(-J W Londynie odbyło się powita- wysp Alandzkich FinlandJi.
me przez króla i królową japońskiego
Oł
(-) W Poznaniu odbędzie się w dniu ruchy, które zakłóoiły Rpokój na Rady Najwyż6zej, - oświadcz)'ł:
PARYZ'
następcę tronu.
17 do 20 maja pierwszy zjazd psychjaIle Paris doll~o~aJa (PAT) "Echo
{) Butgars~a p,artja komunistyczna t~ów .polskich, uchwalony w r.~. na Górnym Sląsku. Zdarz enia na Gór· jest to n'lder nieszcz ę ślIwy zbieg
SI, że 4 maja, po I rozpoczęla W medzlelę truci kongres. ZJetcbie aeurolO$lÓw W Warszawie.
nym SlllSku nie mogą w żaden okolicz.n0śd. iż \Y'lPadki te zaszły

Taina OrgaOiz3rja niemie[ka.

• Freiheit· i "Rote Fahne"
ptetnują stanowisko partji bnrl~u,
azyjnych, zwalczając szczególnie
naojonalistów i demoltratów.

AmerykanIe o przyle[IU ultimatnm.

Na arn m SI sku.

Odezwa robotników
robotników

Umowa na

Votum

Ila ministra Sapiehy.

Sytuacja powsfaó(ów.

Warunek ftiemlet.

posIedzenia.

Teror nlemietKi.

nadzieje

Powrót do praty.

Przypilnowanie rozbrojenia niemiec

Stan obIelenia.

Pertrakta[l·e

all'antami

na

RozbrojenIe niemiec.

Poprawiona linia demarkacyJna.

Nowa nota Cziczerina ,do

Sapiehy.

Ententa a górny

Słąsk.

Ktt ma rozstrzygnat kwestie

1

o odbndowe loismonyrh terenów
fran[ji.

Anglia wywIera presie na polaMi.

Udezwa komisji miedzysojoszninej.
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Dożeństwa

w iqzyku polskim wraz z 1<0- Choroby zakaźne I śmtertetność
1) o godz. 8-ei rano dla
W Łodzi.
wojska i 2) o ~odz. 12-ej w południe
dla zborowników.
(Od l-go do 7-gC. maJa).
mun j ą św.'

CIągnienie

loterji państwowej.
Dyrellcja I otel:'j i państwowej
og-łasza. ż e wsypywanIe do jrdne I-!O z kół loteryjnycb zwil k6w z
numerami los6w, do drugie~o kola zaś z wygranymi, oznaczonymi
'W planie do I klasy trzeciej polskiej państwowej loterji klasowej
odbęnzie się publicznie we wto- rek. dnia 17 maja 1921 rolm o g.
9 TiUlo w Warszawie przy .ulicy
/ Nowy Swiat 67 wobec I(omisji
rzą d owi',i, przy współ1,ldtiale k6ł
ohvwateli miasta, przez prf'zydenta 'miasta wp.naczonycb. Oią"nie·
]li p. pierwszej kI asy trzeci ej l o\erji
państw. przeprowadzi we czwa.rteir i piątek. dnia J9 i 20 maja
1921 roku r6wnie?: publicznie komisja rządowa w wyżej podanym
czasie.
Wakacje .szkolne.
MinisL oświaty . zarzą'dziło, aby
w skołach, nie mających egzaminów dojrzałości, wszystkie zajęcia
szkolne były zakończone najpóź
niej dn. 28 czerwca r. b. nie wcześniej jednak jak 18 czerwca.
W szkołach, mających egzaminy dojrzałości, ' lekcje normalne
winny trwać conajmniej do dnia
11 czerwca włącznie.
Szkoły prowincjonalne, w których piśmienny egzamin dojrzało
ści odoędzie się w drugim lub
trzecim terminie, mają zajęcia
szkolne do 18 czerwca.
Rok szkolny 1921-22 rozpocznie się dn. 1 września b. r. Począ
tek normalnych lekcji dn. 2 wrześ
nia, o godz. 8 ranó.

Wszystkim, którzy w dniu 11 maja r. b. oddali ostatnią posługą
Rodzaj choroby

B. P.

Loli

Tyfus _plamisty 'l 21 1
Tyfus brzuszny II 3 2 9 5 6
Tyfus powrotny 1 1 1Płonica

l

Czerwonka
Rłonica .

Krztusiec
Odra
Gorączka

1-

1

t-

córce Aleksan,dra Gutmana,. w szczególności zaś koleżankom zmarłej, szanownemu nauczycielstwu, oraz p. Abowi, wszystkim Jej przyjaciółkom i znajomym, składamy niniejszym. serdeczne "Bóg zapłać".

- - - - - -- -- -- - - - - 6 1 fi

polog.-Zapal. opon mózg. 5
Ospa naturalna Gruźlica
Róta
2
Jaglica
Gnilec
Malarja
-

- 1

-

8

-

3

-

:Eł.odzin.a.

1 1 4

4

-

3

-

Gutmanó~rnie

-

--

10 - 9 1
2 -1
l
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Wypadki.
(k) utonięcie. U c z niowie seminarjum nauczycielskiego w Łodzi, urządzi
wszy wycieczkę do lasów lagiewnickich,
kąpali się w miejscowym stawie. Jeden
z uczniów Aleksander Janowski utonął.
Wydobyto zwłoki przy pomocy kierownika wycieczki, nauczyciela seminarjum p. Emila Kuwiczela. Trupa zabezpieczono do zejścia władz sądowych.
(k) Śmiertelny wypadek kolejowy.
W czoraj na linji kolejowej pomiedzy
stacją Andrzej6w i Widzew, podczas
biegu [wciągu osobowego z Kolusżek
do Łodzi i odwrotnie pociągu towarowego, jadący w pociągu osobowym dwaj
żołn\~rze Mojżesz Biflkowski i Jan Tworos 'wychylili głowy _i drzwiami otwartemi od pociągu towarowego zostali uderzeni tak, iż upadli do wagonu bez przytomności. Obaj wkrótce zmarli w szpitalu wojskowYIl1.
(k) Dzieciobójstwo. P r z e d kilku
miesiącami, We wsi Dzierzązna, gminy
Lućmierz, pow. łódzkiego, właścicielka
majątku 22-morgowej przestrzeni 32-letnia Józefa J6źwiak, mając chorego mę
ża, prowadzita romans z parobkim SWoim Janem Andrzejczakiem. Owocem tego stosunku było dziecko pIci żelIskiej.
Wkr6tce po urodzeniu dziecko zabrał
Andrzejczak i zakopał je żywcem w piwnicy. O tym dzieciob6jstwie zaczęły
krążyć pogłoski po calej wsi, aż nareszcie doszło do wiadomości komendy
państWOWej na powiat 16d~ki. Na skutek zarządzonego dochodzenia policja
wykryła zbrodnię i znalazła miejsce,
gdzie dziecko zostalo żywcem zakopane. Józefa Jóźwiak zostala obecnie areszto wana i osadzona w więzieniu. Jana
Andt'z:ejczaka również osadzono w wię
zien ,u jako oskarżonego już dawniej o
podpalenie domu. Wvrodna matka j jej
kochanek staną p~ed. sądem.
•

obcych w sprawaeh politycznych
nie jest rzeczą celową i utrudnia
rolą tych przedstawicieli, poJlegającą z jednej
strony na ~cis
łem wykonywaniu instrukcji swych
rząd6w, a z drugiej zaś-na utrzymywaniu bezpo~redniego kontaktu
z rządem, przy kt6rym są akredytowani. Przedstawicielstwo dypJo··
matyczne nie jest powołane do
roztrząsania spraw politycznych
z delegacjami stronnictw, przekraczałoby to bowiem jego kompetencje.

wyznań religijnych i o~wie
ceOla publicznego, wolni są od
jakichkolwiek egzamin6w wstęp·
nych po wezwaniu do ' szkoły.
Podlegają oni tylko-jak wszyscy
liand\'daci - ,lolrładnemu badaniu
iCh z'dolności fizycznej.
Kan rlydarli ubu kateg-orji zostaną osobiście zawiadomieni przpz
oddział III sztabu miu. spraw wojskowych o terminie stawienia się
w szkol~
.

i um.

o Długi
Sprawy wojskowe.

przeDwojenne
wzglęDem zagranicy.

stwo zaś zapłaci resztę w efągu
lat 60 lub wcześniej wrazi e
poprawy marki pol,s kiej.
Autor wskazuje państ.wu rótne
źr6dł-a dochodów, dziąki którym
straty będą bardzo nieznaczne i·
tym sposobem akc.j a ta niezacią
ży na budżecie Rzeczypospolite.i.
W praca swej, kt6rej postulaty wywołają niewątpliwie dysku.
sj e, autor zgromadził obfity mJl·
terjał dowodowy, kt6ry zainteresuje nietylko sfery zawodowe, ale
przyjęty będzie zapewoe w rachubą
przez czynniki państwowe, '
boć one rzecz tą dro g ą miądzy
narodowych ukła~6w ostatecznie
zadpcydują.

Pan Adolf Peretz w świe7.o
:) Katastrofa lobilicza w
Warszaw&e. On t>gdaj na lotni- wydanej broszut'ze ("Zobowiązania.
sku w Mokotowie zdarzyła się przedwojenne względem zag-rani·
katastrofa 10tlllcza, które.i ofiarą cy") oblic-za należności przypadapadł szef sekcji IV że ~du~' i napo- jące od przemysłowców, kupców. i
instytucji
bankowych w byłej
wi etrzn ej major Stefan Stec.
Katastrofa wydarzyła się w o- Kongres6wce firmom zagraniczobcych na 20
ItoliczDościacb następują c ycb: Ma- nym w walutach
Posady dla nauczycieli.
miljard6w
marek.
Długi te datujor Stec przed godziną 7 wieoz.
Wobec tego, że od przyszłego
wsiadł
na aeroplan francuski ją j.eszcze z przed wojny i dotąd
roku szkolnego otwarte bądą nowe
"Spad" celem wypróbowania. Apa- nie zostały uporządkowane. Wooddziały szk6ł powszechnych miejrat,' obejrzany przed puszczpniem bec tpgo, :te strata na kursie odskich, rada szkolna miejska ogłosiła
w ruch motoru nie wykazywał pOwiada mniej wiąceJ 90 proc.
konkurs na stanowiska nauczycieli.
jakiegokolwiekbądź braku
zale_ tPj sumy, to oczywiście znacznie
Termin nadsyłania podań do rady
dwie jednalr uni6sł się ~ g'órę przekracza siłę płatniczą dłuż Doświadczony sumodzieln y
szkolnej (ul. pjramowicza 3) uplywa
zaczął s7.wankować. Z dołll widać ników.
z dniem l cz(>rwca 1921 r.
Zobowiązania te milszą nare·
było, iż lotnik chce zapanować
szcie
być uregulowane pod grozą
nad
maszyną,
następnie
że
zniża
o pracę dla inwalidów.
p o:d \V a ż e nia międzynarodow.ych jedwabiu s~tucznego
lotn,
aby
wylądować,
niestety
na
(k) Ze w~ględn na to, że różne
wysokości mJl1ejwi ę CE'1 50 metrtiw st osunk6w ha ndlowych, 11 aj ą c ych
rodzaje ułolllllości fIzycznych powomotor
odm5wił posłnszeństwa ' i za prz e sła n k I: normaluy aparat p o S 3! U k i w ił n y. Ofelll&y sub.
rIują rÓżne stoJiuie lltraty zuolności
"D. 50" składać do adm.· .Głosu".
aerop1a.n
runął wraz z lotoiki eID kr edytowy.
d'l pracy, a zatem -w wielu wypad5022-2
na
tor
kolejki
tuż
ob
ok
hang-arów!
ws
'
.
:
azuje
na
olbrzymie
Autor
kach inwalidzi mog1l, być z całą koGdy pOŚpieszono na pomoc t\'u d no~ci Zf\ s p rawą tą zwiąZAne
l'Zyścią do od I owiednich prac zużyt
...... SSLLL&uilsm
aeroplanu, i jakb y (11 a podmalowania tła Roboty druka-rskie
znaleziono SZczątki
kowani, ministerstwo spra.w wojskomajor
Stec,
okropnip
potłuczony,
s\\~oich wniosltó lV, streszc za wawych, chcąc dać pracę inwalidom
wszelkiego rodzaiu dla fabryk, biur
z
pola
manerui
nogami,
dawał
słabe
runki tra l, tat6;' wel'salski ego j
-wojennym bezrobotnym, zwróciło się
Graz prywa~ne wykonywa gruntownie
tylko
znajd
tycia.
Przewieziono
St. Ger lll ain, o d noszące aię do
między innemi do wojew ództwa łódz
i po cenach umiarkowanych
go do szpitala Ujazdowskiego, długów pry watllycn obywateli uiekiego z apelem, aby w IDiarę uzdolDRUKARNIA
I SKŁAD PAPIERU
.2:dzie jednak niebawem po przy mieckicb i austrj'jackich wi'.g lą
-0-nienia fizycznego przyjmowano inwaSI. I. Ostrowski
Iidów do instytucji palistwowych.
Wbrew podawanym w prasie wieZIeniu zmarł, nie odzyskawszy dem państw sprzymierzonych i
odwrotnie.
Przy obsadzie posad w pewnych informaCjom, rząd polski żadnych przytomności.
Łódź, Piotrkowska 55, teJ. 354.
Przyczyna katastrofy nie zoP. Adolf Peretz wychodzi z __________.as____ ~__- - - - .
kategol'jach czynności,lub tez przyjmo- zastrzeżeń na razie co do nominac.ii
założenia, że straty kursowe objwaniu pracowników dziennych (akor pana. Karachana na. posla w War- stała ustalona.
dowych) do robót ' leśnych i rolnych szawie nie składał.
wateli polskich powinny być rozLekarz Dentysta
zasadnicze pierwszeństwo powinno
:) Przyjęcie do szkoły pod- ło~one na wierzycieli, dłnżnilrów
przysługiwać inwalidom wojennym,
- Rząd niemiecki zawiadomił chorążych. Biuro prasowe min. i państwo-; od pierwszyc h żą d a
choćby niezupełnię wykwalifikowa- rzqd polski, że przystąpi w tych spr. wojsk. podaje do wiadomości tylko oltreślenia ptoclO'ntów; od
uym, którzy dają rękojmię, że w nie- dniach do wydania 354 lokomotyw następujący komunikat oddziału drugich - zapłaty w zależności
ul.. Piotrkowska 50
długim czasie. odpowiedzą wymogom Polsce, wedle orzeczenia komisji TIr sztabu min. spr: .wojskowych: od kategorji długów i zabezpiePragnqc umożhwJć dostąp no czenia, Ilt6rem są poręczone; pań ·
danego zajęcia. Będzie to dla nicb' pana Tanako.
A
zasłużoll<J, nagrodą za 'Poświęcenie
szkoły podchorążych typu pokojozłożone dla dobra państwa.
' - Mini.ste; spr.a:v wewnętrznycb w~~o wi.ększej ilości kan.dydat6w, ;r"~~~m..e",,;,)i.~IIifr..~ :i
w porozum/emu z mmistrem spraw mlD1ste r.J u m sp~aw wOJsk?wych
Kursy o podatkach.
wojskowych wydelegował 2 komisje przesunąło. termm wnoszema poMinisterstwo skarbu
urządza do powiatów granicznych celem in- dań do dD1a 1 czerwca ,r. b. dla
bezpłatne kursy praktyczno-nauko- spekcji pogranicza G6rnego Sląska tych
kandydat6w
WOJskowych,
we o podatkach bezpośrednich i w szczeg6lności zaś, celem zbad<l.nia czyn~ych lob nrlop?wany~h b~z
••
opłatach skarbowych dla kandyda- czy rozporządzenie co do zamkniE)- termlnow~, którzy, me. ~oslada.1ąc ~~
~ąd8..icie we wszystkicb składach
spozywczych, konsumach, kooperatytów, którzyby mieli zamiar wstą- cia granicy miądzy Polską a G6rnym matury s:-koły średD1e,l, pragllf! .
wachi t. p.
pić do służby w urzędach skarbo- Sląskiem jest ściśle przestrze"ane. ~oddać SIę w szkole podc.borąwych na obszarze b. zaboru rosyj"
zych uproszczonemu egzamInowI
skiego. Kursy będą mniej więcej
wytępnemu z wykształcenia og61dwumiesięczne i mają się rozpoKomisja nieustająca francu nego w zakresie 8 klas gimnazcząć z końcem maja r. b. Prośby. skiej partji socjalist6w zjednoczo- jum o typie humanistycznym bez
wolne od opłaty stemplowej, wła- nych przyjąła delegacją polskiej jązyk6w obcycb.
snoręcznie pisane, wnosić należy partji socjalistycznej. Polski deleg-st
Przesunięty r6wnie?: został do
Tłuszcv roślinny do smaźenia i piealbo do Izby skarbowej, albo też Posner przedstawi! powody, dla kM- dnia 10 lipca r. b. termin woo ·
czenia, wydatniejszy niż masło, a równie
do Ministerstwa skarbu,- sekcja po. rych górnośląscy górnicy polscy ży- sz-enia podań o _przyjęcie do wysmaczny. CZy 8 t~r, nad wyrAZ delikatny .
datków bezpośrednich, Warszawa, czą sobie przyłączenia kraju do mienionej szkoły dla absolw'ent6w
i lekko strawny. K!lŹda gospodyni może
si~ z łatwo ś ci ą o tem przekonać!
07-1
państwowych i prywatnych szkół
Nowy Swiat 69, II piętro. Do próśb Polski.
dołączyć należy dowód obywatelśrednich.
stwa polskiego, metrykę chrztu i
- Poselstwo rzeczypospolitej
Wyjaśnia sią przytem, te abświadectwo odbytych studjów, oraz czechosłowackiej
w Warszawie solwenci prywatnych szkół średpraktycznych wiadomości (zaświad- zakomunikowało, i:t wiadomości nicb, zdający egzaminy dojrzało~ czenie służbowe i t. p.). Demobi- prasy za'lraniczoej, jakoby wojska ci przed l,omisjami egzamloacyjlizowani oficerowie winni wykazać czechosłowackie przekroczyły gra- nemi, powołanemi przez ministersię zaświadczeniem
przełożonej nicą ~. Sląska nie opowiadają
komendy co do swej konduity. prawdzle.
Kandydatom zamiejscowym nieza- I
możnym, a nie pobierającym żad- Jalt Jdonosi Pat. z Paryia,
nego wynagrodzenia z funduszów BriaJ!o pr Yjął ministl'a Sapiehę.
państwowych, udzieli Ministerstwo
skarbu na prośbę zasiłek na koszMinisterstwo spraw zagraty utrzymania w Warszawie.
!licznych o2'łasza, iż widzi się
y
})lECHANICZ~E
DLA P H.ZEMYSLU GRAFICZNEGO
Bli~szych informacji udziela p. zmuszone zwrócić uwa '!ę nplnJI ZAKf.JA. i~
Antom Wojdat, referent minister- publicznej, Żfl udawanie się dele- WAR5ZI\WA, Gi!"zybowska 41 .. a.
Telefon 175-21.
Adres telegr.: "f.iECHGRAF".
sh~a skarbu,. "Yarszawa, Nowy !r ac.ii . poszozególnyoh grup s poSWlat 69, II-gle pl~tro.
l1eczuydl do Jązcdstawiclell państw _ił_.~_

Czas 'oanowić
prenumera~ę
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Zwyżka tary fy przewozów ·koleJ' owych
Od 1 czerwca 1920 roku obo·
dla całej Polsld
tanfa przewozów ltolejo-wych, 0pra·cowaDa ona została z końcem
1919 r. i w pierwszych miesiącach 1920 r. Stawki jej okazały
się, jak na stosunki walutowe
czerwca, za niskie f dlatego zaozęła obowiąz)'wa6 odrazo
z 100
proc. ryczałtową zwytką wszyst·
kicb pozycji.
wfązuje jedna

Następną

zw-ytkę,

dyktowaną

,

co znaczyłoby, i~ docho~y pokryjq og'óln~ sume wydatkow tylko
w wyfl')h:o~ci 38 proc. Jednak od

og-ólnei sum" wydat!,ów 42 miljardów marek należy odjąć sumę
13 miliard,ów, preliminowaną na
budowę, odbudowQ j inne !nw~:
styuj P, a wówczas ukaże Sl~, ~z
deficyt eksploatacyjny wymeslP
13 miliardów marek, ozyli, ~e
wpływy' kolei są w mo?;no.ści po·
l{ryś bezpośrednie wydatkI ruchu
tylko w wytoko~ci 55 proc.
Tnopmi słowy, mo?;na ~mialo
powlpn7,ie~, i?; ka?;"!y nr1.ewÓz, czy
to osoby, c",v też p3rtji towar6w,
ilokonywanv bywa w połowif1 7.a
darmo; a raczeJ w połowie na
koszt skarbu _ ściślPj oall'łf.!'o
społeczeństwa, bo nieclobory 8karbu ostatecznie pol{ryte być mU'lZfI
wysiłkiem i pracą calf'g'f) narodu.
Narznca sie 'pytanie Si\1~10 lHZ P 7,
siEI, czy tego rodzajn politykę na.
leżv konhnuować, czy też przer,
wać i je~~li już nit> myślpć o 110lejach państwowych jak ci źró(Hf>
dochodu, to w l(a~dym rar,jp jako
pr7.edsiębiorstwie,
którpby
skarb nie Ilarażało na opłacenie
niedoborÓW.
Biorąc powy~sze (lane hn;Hrtowe pod uwag..ę, zaInICJowano
pQdwyżkę obowiązujących stawrR
taryfy przewozowej.
Dotychozasowa praktyka wykazała, ~e ryezałtowe podwyMzenie o pewien
stosnT!~k procentowy nie jest
wskazane. Z te~o powodu ministel'stwo kolei żelaznyoh zapro-

otrz~~C:~:~kosztów
Wwi:J~~:~~~;
~hW~~,!ej
przewozu
zwyżoe

się

ukazały

głosy

protestu, to jednak nie
;;minia faku, iż
1) obecnie stawki przówozowe są
bardzo niskie, natomiast 2) deficyt
kolejowy jest bardzo wysoki.
Niedobory kolejowe pokrywa dotychozas skarb, i to nie inną drogą
jak dalszą emisją, biletów, pracą
prasy banknotowej, co prowadzi do

Zapowiedzi tegorocznych
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zupełn~j dezorganizacji n.aszego ży r1obrz p, w gub. Raratowsidej
ł
cia gospodarczego i jest głównym Tatarskiej republion sowi"<'kiej źródłem coraz to bardziej potęgującej średnio-, Symbil'sl(lej I ORregU Czusię drożyzny.
waszkim - słabo. Na Ukrainie
Jednak koleje państwowe muszą llrodzai~ zapowiadają się w nasame zarobić na swe wydatki. Za to stępując)' sposób: w gub. Char.
wszakże żądać musimy wprowadze- kowskiej i Wołyńskfej - dobrze,
nia pełnej odpowiedzialnośći za na- w Kijowskiej i Kremenczugskiej
dawane ładu~ki, większej sprawności - dostatecznie, w Mikołajewskiej,
i ograniczenie się w administraqji Jel,aterynosławskił;lj - dobrze, w
do personelu rzeozywiście niezbąd- Mińskiej, Smoleńskiej, Pskowskiej,
neg'l.
Nowogrodzkiej, Ołonieclnej, Kałuż·
skiej, Homelsltfei, Briańskiej więciej ni~ dostatecznie.
W Mo·
O,prócz tych, które jut dawniAj, skiewskiei - śro~nio. - ,Z Od esy
zostały uprawionI', przyjmuje 12,78 dono;'lZą, ża sk,ntklem o?fTty.ch d~.
miljonów acrów wobec 11,65 w qZC 'OW IlrolzaJ~ zapOWIadają Slę
I'oku ubiegłym,
dobrze: ID ,OOO czerwonoarmiejców
Prywatne szacf)wania w sta- i 8000 k?ni sowje~l\ich pracowało,
nach. Zierlnoezouycłl przyj /Hnją przy zaslew~ch w!l)"lenny0,h, zdv,
st.an :l.apasów pszenicy o.7,imej na ł~ws~y oj"Jslać 40,080 ~zlesiGCI n
86 do 96, pszenicJ ze zbiorów ZIemI.
Z Orła d?n.osz,\, ~a z~
I,>tnich na 91 do 98, a ows l lIa wZ ,~' lę rlu na sprzYJaJ~ce waru~kl
73ilo 92, co wskazuje, ~e sytu- ~tltl~sferyczne, OrOdZ!l.le znpowlaacja w Cią~ll kwi~tnili w o~:ólno- Ją 'SH') dohne,
ści sie nie pogorszyła. Dokładnych
* Wystawa maszyn. Dnia
danyClh o wielkości
g-rllntów, I sierpnia r, b. otwarta będzit~ w
wziętych pod uwagą, niema.
Rydze wystawa .rniąd:(ynarodowa
Z nlekt6rvch słanów rio !l ns7.fl.. maszyn i narzędzi rolniczych oraz
że pszenicy "do zbiorów wiosen'~ IV yt\\'orcl',v przt'myslu chemicznE'!.!:o.
nycb nasin'no nieco mniej, niż w Wystawa trwać bę.lzie do 16-go
roku obiegłym,
We lHo~ wiado- P aździernilta.
mości nif'dokłannyoh, w l{tórycl!
__
nie jest uwidocznione, czy podn.na
ł
w l1lch cyfra uprawy gruntów \\'
ogólności, czy tE'7. do nprawy tył·
ko pewnych rodzajów zboża, to
wielknRĆ obs7.ar6w, wziętv0h pf)d
[] Hfl.l\del poi~!{o - ~dań ..
uprawą w nfl.jwa?niejs7Jy~ll stanach wynosi 86 proc" 122 proc, ~ki w bl'anży wI6kn ~s tej.
wielkości w roku nbiegłym Kan- Stowarzyszenie bUl'towni ków
sas zasiał kuknrydzy o 6-7 pr, włókienni.czvch
i. wscbodni
ilJlliej, ni~ VI roku ubiegłym I sza- związek detalistów
branży
ouje swoje zbiory pszenic\' na 120
wł6kiennic.zej
w
Gdańsku
pomiljonów buszli wobec 137 mil,
.ionów w rok" 11l)iegłym. f'o ~ oi1a stanowiły wysIać komisje do
RzeczyIV ntektórych stanach poln !lIin· poszf'7,egó!nych ziem
wyoh byłll pf?AWaŻllie 7.1a. a z pospolitei polskiej, aby poin~
pÓln oC'y d o n O.SZłl n In nie jscy f' h formować sie o stosunkach
IIszkodzenillch plon6,'1 r. powodu
zbytu i zakupu, To przedsię·
Dóźnyc h mrozó w.
Ni7.1ta tPITlW'~atur'a ostatnich tv·!odl1i wst.rz)'- wzięcie zysll:ato poparcie jzby
muje do ne..yllf'go 's topnia d oi rz,e. hatidlowei w Gdańsku.
wania plonów.
Tl\r~
otia'l,llU] e
[] Wolny hande·' węgłem.
nie7.byt silną pozycję, skoro si<;
Misister
przemysłu i handlu wnomówi n. p. że rolnicy w niektósi
00
sejmll
projC'ilt wprowadzeryoh stanacn, a sz c ze!ł;ólnie w staliiI' Nebra,ska są zmus'1:f'ni spt'ze- nia od I wr~eśoia
wolnego han, lać zboże na pniu już teraz po dlu węg-Ipm.

nalszym wzrostem drożyzny, a
zbior6w.
tem samem i wytszymi kosztami
eksploatacji kolei, wprowadzono 7,
Pierwsze oszacowanie ogólne
dniem 1 grudnia r. b., również w
stanu ",biorów polnych bipż~ce~o
formie ryczałtowej zwyżki stawek
roku ukazało się wIndjach. Ooeczerwcowyeb o dalsze 100 proc"
nfają tam 0 ,~ 61ną powierzchnie.
pewien Wyjątek jedynfe uczynio
wzleta pod uwagę, na 24,9:) milno dla węl!]a, dr..zewa kopalnianejonów acrów (zeszłego roku 29,98),
go i opałowego, dla którycb zwyża możliwe zbiory na 6,'/8 (10,09)
h . wynosiła tylko 50 proc, z
milionów' t.on. Jakkolwiek wła
jednoczesnym przeniesieniem tyoh
ściwość zboża jest dobra, to jeartykułów do specjalnej klasy A.
dnak uważllją, ~e cyfry podane
Obeonie znów tOC7.ą się narady
świadczyły o grożącem nieuronad ponowną zwyżką . opłat przedzaiu, który zresztą obejmie tawozowych, gdyż dalsze utrzymakża. i połat'iE' poza rrranicaIJli Innie dotychozasowych stawek na·
dji. Wiadomości z terenów, leraziłoby skarb państwa na pokryiqc1'ch na pójnoc od Tnrl.li, zwlacłe wysokiego deficztn kolejoszczą z Afganistanu, mówilh że
wego.
tam pnnuje nadz wyczajna pos.ucha.
Ciekawem przeto staje się zaCharal\tervznje tal,żp sytuacją to,
poznanie z materJ'ałem statystycz":e
na rynkach indY.]'s
ł' ich llaUn,]'e
.
,
t.
"
no-finansowym dotychczasowej I!O'
wzmożo;ly poPyt lIa ryż dla pospodarki kolejowej. Ponieważ nie
trzeb wewnętr7.nych. Wobec tego
wszystkie dyrekcje kolejowe miawysyłki ryżo okrętami po.z~ g-rały w 1919 1 1920 r. te same podniCA kraju tylko w mllle)szych
stawy
prowadzenia statystyki,
ilościach mogą być uokonyw3rH'.
przAto zapoznać się mo~emy feWiadomości z Austra1.ii mówią
dynie z danemi dyrekcji: warszawo dotJrym stanie temperatury. Po
skiei, .I(~a~owski.ej, Iwows,lti,ej, ra- ponowało:
ostatnich zni7ikach oen nR ryndomsklej t st!1 n :,.sławoWSkle,l.
a) podwyższyć stawki taryfo- kach tamtejs7.ych położenie za
W 10~.9 r. ~"ółem dO,c?ód tych I we Ma wszystkich ldas, ale w czyna się pO!liel{ąd ustalać.
5 dyrekoJI w!Dlósł 593 mll.Joll. mk" r6Żflf'j mierze (dałoby ,to zWJż!{ę
Vi' An!rlji zostały cen \ za 'l.borozc~ód. wymósł 1,36.2,000,000 mk., od 67 proc. do 233 pl'OC, w zależ- że przez komis'i ę zbożową kilkac~y~l ntedobór dOSIęgnął - 790 ności od lilasJ) następnie
krotore zmielliane, odpowiednio
mIlJon6w mk.
b
, . , l' b kI
t
f
dł'
1 h
h
) zmmeJszyc lCZ Q ,,~s a:1' 0- o wa lan na rYn ,ac
wszecW 1920 r. ogółem dochód tycl!
fi dyrekcji wyniósł 3,260,000,uoO wyc~ z 7 do 5 kl~s,. ~;zez. skaso- światow,;,ch,
które
nrZ6wa;>;!lle
mk., rozch6d w"niósł 6,114,000,000 wame klast szósteJ, l i:!~odm~J;
"miały te"ndencię zwyżk~lWą. Pozamk., ez!li niedobór dosięgnął o) zmUSlC klasyflk~cJę Wlę~SZOSCl tf'm bel'. wąt pienia m~sjr.ly na ko2,354,000,000 Ink.
towarów, prze~osząc Je do wyzszych njunl!tnrę także oddziaływllć rozDane te wskazują na to
i:t klas taryrowych,
maite fazy streillU ,Q'ómicr.eg-o.
dochody starczyłv
pot<ryci~ wyd) ~kasować ~lasę A: ..(od 1 dla Z Szlwcji przychodzą wiadomości,
datk6w
wągla l drzewa) l powrocJc do daw- że tam ternperflt.tJra jest barozo
w r. 1919 tylko w wysoko 43,6 pr., nego llkładu"
.
nizh:a, nall'et gdzieniel'dziP dl1noe) podwyzszyc opłaty dodatkowe szq o leJ,kich mrozach, lrt6re je 75 ets.
a w r.1920 tylko w wy sok. 53,3 pr.
Cbooiaż sytuacja finansowa tych od 50 ,do 150 pr.
,
dnak wi r:li'L~ ej szkody 118 polach
\Y
ogólności
jak.
widzim\',
pięciu dyrekcji kolejowych pod
Ogolna ~atem zwy~ka taryby o· nie wyrzqdziły.
stan plonów na świecie ni t' ba ;względem salOopokrywalnośoi wy- b;~c~łab~ SH~. kolo 130 Jlr. ztątylko
Stan zasiewów we FI'anoj1 z dzo uprawnia ' do różowyoh nadatków w roku 1920 poprawiła rozmcą, ze me wszystk16 towary 0- poozątltiem kwietnia w wipJu olnę dzipi, II je:leJi w następnych miesię w stosunku do eoku 1919, to płacałyby ją ~ tem samem,stosuUk~l, gach nie był zły. W porównaniu
sineach się nie polepszy, to braki
jednak tak wysoki procent nie- a w zależnośCi od zdolnośCi pokrycla z rokiem ubiegłym liozba tY\1ll
będą poważne.
doboru musi każdego zastano- kosztów przewozu. Zatem artykuły okręgów o dobrym stanie zasiewić.
pierwszej potrzeby płaciłyby w sto- wów jest jednakowoż mmeJszą,
Zwaty'ć przy tem należy. że sunku·do innych wzg'lędnie mniejszą niż w rolzu ubiegłym. Mimo to
powyższe dyrekcje mają najsil· z';Yżkę taryfową. Nowa ta. zwyżka mogą następne miesiące przyuieś ć
niejsze napięc!e ruchu, a przez mIałaby byc wprowadzona w ozer- tu polepszenie. W l~oJonjacb pól, to i docbodowość ioh jest stosun- wcn r. b.
Docno-afrykańs!:ioh żniwa prawdoHREMA, d. 10 maja. (Pocztą)
kowo wy:tsza od innych. Tezę tę
O tem, że nasze koleje tanio porjobnie będą rozmaite. \V Tu.
. potwierdzają ' przypuszczalnie o· przewożą nadawane im towary, ła-luisip lladwiernycb opadów desz.
W ubiE'glym tygo(Jniu rynek
bHczenia budżetowe całeJ sieci two się przekonać z poni~szego ze- czowych nie uyło, tak że widoki bawelnianv wykazywał tenden~je
kolejowej polskiej za rok ubie stawienia, wykazującego koszt prze- żniw uważać rnożna za dobre. AI- stałe. Do'ia 7 maja fll1Jy mi (J.l llng
gły, l!tóre przewidują dochodu 16 wozu 100 kg. różnych artykułów na gier ~IO l!zp;ści miał więcej desz- pła:cono 20 mk. za ke:. loco. Jest
miIjard6w marek, a rozchodu 42 doległość 100 i 500 km., na kolejach cZów, którp jednak we właściwym godne uwagi, i:i; pomimo wielu
mi1jardów marek, czyli niedobór polskich i kolejach państw, ościen- ozasie ustaly.
hamuiąr;ych momelltów, l\tóre si l')
ma wynieść 26 miljardów marek, nych.
WłoChj, szcze ~7 ólnie południo- nawet coraz harrl7.iej zwiększają,
Przesyłki
Przesyłki
we, zapowiadają zbiory o wiele daje się O d ozn\ia(~ pewna stała
pośpieszne
zwyczajne
Zboże
Węgiel
Żelazo
lepsze, lllŻ w rokn ubiegłym.
tendencja, },tóra może nawet dodrobne
Rzecz znamienna jednak, ~e prowadzić rlo ustalenia stosunków.
100 500 100
500 100 500 100 500 100 500 (Jr'ccja w ostatnim czasie poczy- Ma to swe ll7.asadnienie wtem,
km. km. km.
km. km. km. km. km. km. km. niła znaczne zaklloy zbo~a w St. iż państwa nie chcą ,iuż pozbywać
Polska
Zjednoczonych.
.
się za wszelką cenę zapasów, jak
marek polskich
64
501 . 42
200
18
66
10
51
18
66
Niemcy
. W. RumUnji sytuacja przedsta- równipż wiadomości (> prawdomarek niemieckich 54
157
17
69
7
25
5
10
7
25 wla SIę widocznie nie bardzl) po- podobnie złych zbiorach teprzeliczone na mk.
ll.iyślnie, skoro rzad . bvł zniewo- gorocznych. Rówllleż poważne
polsko a 12.50 425 1712 212
862
87 512
57 125
87 512 louy wydać rozporzą(l~enie o za- znaczenie- ma powszecbny wzrost
Austrja
[;azle ~ywozU zbo~a za granioę. popytu na towary, w szczególuo·
koron austrjackich 225
955 112
467
55 102
20
45
41 129 NatomIast w juO'osłowiańskiein ści w . Ameryce i An g- lji, z czego
przeliczone na mk.
państwie Zakaz
niedawno zo- można wnosić~ b~ !lailcbodzą lep·
po Isk. a ].]5 259 1075 129
557
58 117
29
52
47 481 stał zUiesi
.
SOL e czasy dla całegu świata. Deony
50
218
20
85
7
24
6
15
9
00
.Do,bre
widoki zbiorów w partament podatkowy amerykań
przeliczone na mk.
EgIpCIe., który dotlld skazany był ski przewiduje na 1 sierpnia b, r.
polsk. a 10,-- 500 2]80 200
850
70 240
60 150
90 500 przewaznie na przywó7. z zagranicy, posiadany zapas na 7,843,000 bel.
Stusuuek kosztów przewozu do wartości towaru jest obecnie
W Arg entynie skarżą się na Wiadomości o nowych plantacjach
znacznie niższy !la naszych kolejach, niż ten sam stosunek z cza- długotI'wałe ileszcze, a jak wnosić w Egipoie są zadawalające.
sów przedwojennych. Wynika to z poniższego zestawienia:
mOżna z zacbowania się targów
~ cl,'G
północno-amerykańskich, tn ku!5.~
Zboże
Ziemniaki
Wę gie1
Ż e la z o kuru~za z powodu tych dAszczów
... ~ Cl
200 500 1000 100 500 1000 200 500 1000 200 500 1000 ~~erpleć zaczyna, albo ,już ucier.
;~
~
km. km. km. km. km. km. km. km. km. km. km. km. ~ lała. Mimo rosnących zapasów
-0~~o~
p
§~"O ..... Obecnie
l 2 5
5 10 17
szenicy tranzałtc.ii na wielką
*
Zopowiedzi
urodzaj6w
~ ~~
6 12 19
1 2 2 skalą nie dokonuje się. W ostaw
Rosji.
Agellc.ia "Rosła" ko~::5 g
Przed wojną 6 15 17
25 54 97
24 52 60
4 8 15 tnieh tylko tygodnlach przyszł o
muuikuje, że, podług danych, o
~. ....
do skutku parę większych wysytrzymanyc:l
z kancelarji komisarPowyższe zestawienia WSkaZUjąj zarówno w porównaniu z warunkami. łek zbota morzem.
iatu rolnictwa \V gnu. Kurskiej,
na wielką niewspó~erność w udzi~- przewozowemi u sąsiadów, jako teżj
Z Kanady stosunkowo niewiele Tulski~i, Worone~skj.e.i,
Orlol\"
le kontrabenta koleI przy ponoszemu w stosunku kosztów nrzewozu do wiadomości. Ostatnie sZ8C'Owanie
gruUw. _~t,. p-od IltAW" sldej, RiazańskIej, 'rambows]\lej i
kosztów przewozu jego towarów i to wartości towarów n
Sam araki ej zboże 'powschOdziło

na

Rynek bawełniany wBremie.
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POLSKI'·

Ł6dź

przemys

handel polski.

[] Havre-Gdaliisk.
Pisma
franells :\l8 donoszą o zorganizowaniH nowej Iinji komunikacji
morskiej z HaYl'e i Dunkierki do
Gdallsl;a, wz~ltldnie aż do RewIa.
Lin.ię tą zaprowadza t,nvar7.ystwo
francUilkie .. Compagnie Generale
TraT) sat.lan tiqne".
[] Kom2,anja hiszpańsko
z ogr. po!'. SpanisohBaltische Compa.nJle G. m. b. R.
et Co. powstaje w Gdallsku celem
\vymiany towarów między Polską.
woInem miastem i Hiszpaają, W
t} rn celu ma też być utworzona
linja okrętowa między Gdańskiem
a portami llisr.pańskimi.
Do rp,dy nadzorozej towarzystwa należą prof. Noe Gdańslt jako
przewodniczący, dyr. Walford Lilie Niewarowsl{l z Gdańska jako
wioeprezes, senator Jewelowski
Gdańsk, Kazimierz Granzow de la
Carda, sekretarz ambasady hiszpańskiej w WarSz tlwi e, kupiecMaximoAbramsobo z Valencji, kup.
Boix jlunoz z Valertcji, dyr,SztoIoman PolsI•. T. A. Tow, dla Handlu Zagranicznego, dyr. Bobiński
z WarszawsIrjego BanIta Kredytowego.
Kierownil,iem g'dańsldm
jest Valdemar Eybol z Gdańska i
rad n J Ebert.
bałtycka

D Huty szklane w Polsce.
Przem jst hutnictwa szklanego zaczyna się u nas na nowo rozwijać.
Niedawno uruchomiono hutę wyra·
biającą szyby w Kuźnicy pod ~Q
snowcem. Zaczęto też urządzać hutę
w Jabłonnie pod Warszawą, gdzie
będą wyrabiaQ butelki. W '({rośnie
buduje się obecnie również wielka.
huta. Mają tam wyrabiać różne gatunki s!.Irła, od taflowego do szklanek. Specjalny uddział bądzie w'jl'ubifl.ł szyby. BQdzie tei piec . na
szkło szlifowane. Pod Chełmem uru~
chomi , no hutę w l{udzie-OpaJinie.
Fabrykę t'l wydzierżawiła od rządu
spółka robotnicza, Na razie będą
tam wrrabiać szkło drobne i małe
tafle.

·
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",łaśnie w

chwili, kiedy rząi nipmiecln za jPh
b"jł rlec p jami w
csnrawii' o h,' orlOWall i r0 7. broje·
[lia. Robil ii Y wszy stko co iest w
naszrj mocy w "lderulllm wywaroia presji na polak6w i rząd
polshi.
.,Daily H prald" pOllaje, iż na
hm s amvm pOSiedzeniu kapHan
Wethowoo rl Iłenn, zap y tał, czy
mocarstwa spr l~l' mter~ono powezmą decyzjG w sprawie gÓl'nośl~s
kiej przed otrzymaniem odpOWIe
dzi niemieckiej
na lllt.il1l!\tnm _
Lloyd Geor~~e odpowie llzial prze czącym ruchem głowy.

Hiepokoie "Timesa".

LO'JDYN', 12 maia.. m. E.).
"Timp s" nonosi z Bytomia, ~e By
t.u8r .i a I;omisji mięnzysojuBzniczei
jf'st upokarzająca. cO
zdaniem
.. Timesa· przypisa~ należy stanowisku oddziałów francusldab. D7,i p nn'jk twierdzi, i~ powstanie
było rJ drlawna przygotowanI", francuzi ~a~ niemal jawnie popierali
[)Owstal1ców. W konkluz.ii ,,'I'im p!l"
wyr'1ża obawę, by traktat wersal sld nio znalazł niesławneg n grobn
II' kopalniacb górnośląsldcb.

Włorby

OJamberlara o sprawie Q~rnoś'askiei.

wobe[ Górnego Slaska.

Hr. Sforza u kr6la.
LONDYN, 11 maja. (E. EJ. "M ornin!'; Post" don osi, 78 kr61
włoski wezwał do s&ebie minist~ Sforzę i odbył z nim
konferencję w sprawie górnośląskiej. Dziennik ten wyol
brzymia tą ol{Qlic ' ność pis?:ąc, ~e
konferencja ta dowodzi, jak~ cenę
przywiąznją Włochy do luwi swych
synów, przelanej przez powstań
ców polskiah. Po powrooie z Kwirynałn minister Sforza przyjął kolPjno amhasadora niemiecIdego.
radcę ambasady angielskiej, oraz
sekretarza poselstwa . polskiego.

. -LONDYN, 12 maja (PAT). Odpowiadając w Izbie gmin na interpelację w sprawie G. Sląska,

Chamberlen wyraził ubolewanie, że
polacy pod wo~zą Korfantego ,zajęli większą częsć G. Sląska. M0v.:ea uważa źe czyn ten stanOWI,
godne ubolewania usiłowanie wywarcia presji, w celu przeszkod~e
nia wykonania trakt~tu wersalsk~e
go, a traktat ten w1ąże sprzym1erzonych i zob?wiązuje ich. do. ustalenia gramcy polsko-.mem1eckiej na G. Sląsku, zgodme z rezultatami ostatnio przeprowadzonego plebiscytu. Wres~cie. dodał
mówca, że rząd angIelski bada
6ło~y
wło!kiuJ.
obecnie w ścisłym kontakcie z
przymierzonymi, jaki jest n~jwłaś:
RZY \ I, 12 maja. (E.-E.) "Idea
ciwszy sposób uregnlowama tej Nflzionale" występuje gwałtownie
sprawy i poczynił już pewne pro- przeciwko Polsce 1 nalega, aby
pozycje praktyczne, obecnie włącz rząn polski przeprosił Włocby, ol1ie rozpatrywane.
raz wypłacił odszkodowania. ro dzinom żołnier~y włoslricb, którzy
zginąli na G. Sląsltn.
Natomiast
~Dwstanie śląskie
"Tribuna" wyrata przekonanie, i~
wojsko włfJslde winno opuścić G.
Śląsk, a rząd włoski ogłosić deLONDYN. 12 maja, (E.-E.) - sinteressement w sprawie Sląska.
W artykulE' wstęnnym, noświęco
Dym spr!\wie G. Śląska, ,,1'imes"
pisze: Niezależnie o.d te"'o, czy
żądają wyjaśnienia.
,"ględy,
na lrtóre powOłUjfl się
GDANSK, 12 maja (PAT). NieKorfanty j ~irgo zwol pnnicy, sI)
miecki
przedstawiciel w Opolu osłuszne czy lIie, olJecny stan rzeczy na Górnym Slqskn !łtanowi trzymał polecenie zażądania. o~
gen. Leronda do~ładnych WYj aspowa~ne naruszenie tral(tatll wernień w sprawie zawarcia zawieszes~lskiego.
\Vcbodzą
tn w grę
nia broni pomiędzy Korfantym a
sprawy donioślejsze, ni;-; interesy
komisją międzysojuszniczą, oraz w
Polski luh Nif'micc. Nalf'źy raz n a
sprawie utworzenia komitetu wyzawsze położyć kres r6t.llym przed- konawczego pow,tańców.
siąwzfęcjom
w rodzaju zamachu
d4 AnnunziR, mo~a.cym narazić na

niemcy

Konflikt

szwank dzie10 traktatu pokoju.

Jliedyskretja" dzienników pary~ki[b.

rosyjsko-rumuński.

Nota sowietów do

rządu

muńskfego.

LONDYN, 12 maja, (E..E.) "Daily Te]e g- raph" oskarta od[Jo~ne dzienniki francuskie o popeł
nienie niedyskrecji przez ujawnienia w prasie francllskie.i angielskiego projel;tu tymczasowego
podziału G. Śląska.
Ambasador
angielski w Paryżu, HardinQ',miał
w łej sprawie zło~yć protpst Cambonowi, który rzekomo obiecał
zarządzić śledztwo.
Cała
wiadomo~ć powyższa posiada \rszelllie
cechy inspirowanej.

ru-

Pisma sowieckie donoszą, że Cziczerin i Rakowskij wysłali do rządu
rumuńskiego następującą odezwę; .
"Z wielką przykrością zmnszeni

jesteśmy skonstatować, że

wyjaśnie-

nia rządu rumnńskiego, zawarte w
depeszy iskrowej z dnia 13kwietnia
w sprawie zachowania się wojsk rumuńskioh i władz w Besarabji, nie
zadowolniły nas, jak również wyj aś
nienia, dane w sprawie wrogiej działalllOści zbrojnych statków rllItluń-

- Chciałbym mówić, miałbym
PIOTR ROSEGG ER.
1)
wiele do mówienia! - odrzekł.
- To ciężka sprawa. Co się stało, to panowie już wiecie.
A ze
mną jest wprawdzie inaczej, ale nie
wiele mi pomoże, gdy jeszcze coś
-opowiem.
Bernard siedział na ławie oskar_. Powiedzcie, co wam na sercu
ronych. Pozwolono mu usiąść, gdyż leży - zaohęcał przewodniczący. Ale
czytanie aktu oskarżenia, przesłucha- teraz oskarżony wog6le zamilkł: nie
nie świadków i obrona trwała bar- wiedział j ak i gdzie zacząć.
dzo długo. W audytorjnm niektóre
- Przedtem byliście u swych
rzędy przerzedziły się, bowiem nie rodziców w Rottenbach? - pomag'ał
oczekiwano już tego dnia wyroku. sędzia.
Wielu z pośród przysięgłych &poglą- Nie. Właściwie tak. To jest
dało już ukradkiem na zeO'arki.
już dawno temu odparł oskarżoWreszcie odezwał się przewodni- ny. - ~d c.za~ów wojska nigdy.
czący: "Bernard Ste1linger! Możecie Jak mme ":Zlę}I z _P?bo~u •.
mówić, ieżeli macie coś do powle- A WHlC, mmeJ WlęCę], od dwudzenia".
dziestego drugiego roku życia nie
Zainteresowanie znowu się zwmoO'ło I byliście w domu.
i w sali zapanowało pelne naprę~e- Co moja matka wypłakała,
nia oczekiwanie. Ale oskarżony mó- wtedy. gdy musiałem odjeżdżać wił cicho. niezręcznie, z zakłopota- mówił oskarżony. Mówił już z więk
niem. Kiedyż i gdzie na świecie szą ufnością. - Ojciec powiedział,
wygła szał mowę! I na t.ak strasznie z
troską
i
nędzą,
wychowupoważny temat! Przewodniczący wciąż je się to, a potem zostaje zabrane.
p~zeżywał pokry wające słowa jąka- A ja powiedziałem: Ojcze, gdy OZafl
ma, upominajqo przy.ia~nym tonem: przejdzie, to znowu wrócę. Nie
- Nie spie~zcie się. Mówcie, przyjdziesz już nigdy! powiedziała
jak do starych znajomych. którym mntlra, słyszą ją jeszcze dzisiaj! jak
chcecie opowj Ct1zi. ~ wsz)'t; tko, jak stała przy zegarze. z chusteczką przy
się stało.
Czy chcecie przedtem twarzy: Nie przyjedziesz juz nigdy,
szklankQ wody'?
Benku!...
- Przecież wróciliście z wojska
- Dziękuje bardzo, nio CllCp;! vryr!. )·(' ił z si ebie oska rżc111y. łAl.godne f'.zcz qśliwie!
slo,,? :-;0,dzieg'o zd~nr:Jł y się j eszcze'
Osk arżony potrząsnął głową l Do domu nigdy! - PQczem mówił
ial'u;,iuj go lJllie~lllicl,\ć.

Dróżn ·~1t.

I

r.

skich na Dniestrze. Co się tyczy tej
drugiej kwestji," to rządy rosyjski i
ukraiński zmuszone
są oświadczyć,
M pozostawiadą sobie swobodę działania dla . obrony teryto:rium ukraiń
skiego i swobodnej nawigac.ii statków sowieckich przy uj ścin Dniestru .
•Jednocześnie musimy zaooponować
przeciw zapatrywaniu rządu rumUliskiego na incydenty, które miały
miejsce na granicy besarabskiej, To,
co panowie nazywacie próbną strzelanlm~ nad Dniestrem, - pociągnQło
za sobą wiele ofiar w miejscowoś
ciach ukraiilskich na lewym brzegu
Dniestru. Nie możemy sią zgodzić,
aby wojska rumuńskie, rozloRowane
w Besarabji, ćwiczyły siq w ten sposób, aby cierpieli na. tern nasi żoł
nierze, zna.idujący się na przeciwnym
brzegu rzeki. Zost.ało l'ównie~ stwierd'7.one, że -p!Htje, niekiedy całe bandy wojsk petlul'owskich. zorganizowawszy się w Besarab.ii, przeprawia,;ąo sią przez rzekę, pod ochroną 0kupacyjnvch w~isk rumuńskich i
przechodzą do miasteczek ukraińskich.
leżących w pobliżu Dniestru. Uważamy więc za konieczne i domagamy
się stanowczo od rządu rumuńskiego
odpowiedzi ze wskazaniem środków,
iakie uważał za stosowne przedsię
wziąć dla ukr6cenia podobnie niedopuszczaln~j działalności władz i wojsk
na granicy Dniestru".

Ru[h komunistynny w Małei Azii.

prasy

a traktat wersaiskI.

18 mnla 1921

PAHYŻ. 12 maja. (Polpress).
Z Konstantynopola donoszą o
wzmagającym sią ruchn komunistycr.nym w :Małej Azji. W kilku
mfastach odbyły :,lj €l demon stracj e
przeciwko europejczykom. Kierownikami demonstracji występo
wali turcy, kt6rzy nierlawno pon'r6cili do oj czyzny po kilkurni esięcznym pobycie w Moskwie . .W Konstantynopolu rozeszła się
pogłoska o uformowaniu sią w
Bagdadzie rządu komunistyczuego,
Itt6ry dą~y do nawiązania kontaktu z Kemalem-paszq.

-

r laiu[ie

Połławy

przez. pow!faÓ[ów.

.• s.,

k

z'

przedstawicieli państw sukcesyj- wielką skalę elektryfikacji I, ol (>j
nych w sprawj~ podziału zapasn że lazn ych.
Na początek elektryfikacja bą
złota. W 0hrad ach nczest n i cz"l i
przedstawiciplf' Ang-iji, Wf'!!ier, r!7.ie zapJ'olYarlzorJa na przestrzeni
Włoch, ~.zech. Jugosławji, Polski 1400 kilmtr. Jinji kolejowych.
Rumun]1.

Akcja

!prawa

~treikDią[y[b,

LONDYN, 12 maja (Pat) Hav.
Zwiqzek robotnik6w transoortowych postanowił, nietylko utrzvmać \V mocy, ale jeszcze spotę
')· ' . wać swą propozycję w zakresie
łI1,lowania i transportowania wę
gla zag-raniczneg'o.
Rząl
iest
r.nf\~:vdowany zAPel"\"nić wszfllkirnl
śrooknmi prz\\v6.r, w~g-la. koniecznf'/!,o dla ruchu kolejowego · i
zakładów \1~ytear.no~ci Du~1icznej .

Wenienka

Dolitv~a han~16wa.

Expose ministra handlu.
RUDAPE~7..T, 12 maja (Pat)W zgromanZeni\1 naroilowem przedstawił

minlst.er handlu f'xpose w
sprawie zBmierzonej w~giersltiei
po]ltYki. hanillow€'j. Według- oś ·
wiAdazenin minifltra rząd stoi na
słan o wisltu l(onieczno~ci przywrócenia woine!!o hannlu. Jpnynle w
handlowych stosllnkach z zagranicą pewne
og-raniozenia muszą
llyĆ nadal utrzymane, Dotyczy to
zwłaszcza '2il\1(8zn wywozu Rurowc6w i środków spo~ywc~ych Stosunki handlowe z sąsIadami pragonie rząd węg-ierski nawiązać jak
naj prędzej. Jeżelf notychcz8s nie
stało si~ to, to rząn
wę~rski
nie ponosi żadnej winy w tej
sprawie. Dla zabezpieczenia interefl6w węg-forsldch Jest obecnie
opraaowywana autonomiczna taryfa celna. Traktat handlowy ze
Szwajcarją będzie wym6wiony natychmiast jak weiflzie w życie
autonomiczna taryfa celna. Musi
slą to stać dla tego, poniewa~ obecny traktat handlowy węgier
slro-szwajcarski zawiera klauznlę
największego uprzywilejowania.
W przyszłości Węgry bąrlą za·
wierały traktaty
handlowo, WPdłu~ zagady równo~cł i wzajem·

SARN.!, 12 ,!n a] a. (Polpres~).
Otrz~mallo t~ \'ilarlomość, ~e dl1la noŚci.
Co się tyczy przemysłu, to
2 m.aJ~ oddzla~y atamanów ~ach:
?y ] ~zuby zaJęły Połtawp,. Z Kl· rzą i zamif'rza uprawiać zakrojoną
JO\'3 I Charkowa wysłano pr.ze- na wlelltą skalę politykę przemyc\wlto -powsta'Ócom znaczne SIły. słową, co z kolei wprowadzenia
sie wyłącznie do problematu zaopat.rzenia · Węg:ier w surowce,
zwlaszcza
wobec utraty przez
Wąg-ry terytorjów, bęrlących źró·
we
dłem wielu surowcÓW. Co się tyla Tuka przesłał do Ligi Narodów c",y zapotrzebowania w~~Ja to
projekt autonomji dla Słowacji. roczny def/ajt dosięga 1.250.000
Projekt ten domaga się adolizmu ton, który tylko w części mo~e
jakim oparte były Austrowęgry. być pokryty za pomooą importn.
Jest to przez słowackie Stronnict- Dzięki poprawieniu się kursn wawo ludowe podjęta próba porusze- IlJty wę~ierskiej, niemiecki węgifll
nia sprawy autonomji Słowa~zyzny kosztuje obecnie w Buihrpeszcif'
hUto 280 koron za centnar mena terenie międzynarodowym.
tryczny to znaczy ~e drożPj nlż
krajowy węgIel węgiersili. W celu
PO
zmniej!lzeola zapotrzebowallia wę
gla rząd przystąpi w najbliższym
WIED EŃ: 12 maja. (pat).
Wczoraj odbyła się tu konferencja czasie do przeprowadzenia na

Autonomia 8łowa[ji.

t~~9~<c lld~:~~Z~~~~)d~Lk~t

o soadek

analii. '

dalej. - Wiele widziałem w świecie. Coś 'nie coś nauczyłem się. I
myślałem sobie: Teraz już nie potrzebujesz być nędznym chłopem.
W domu wszystko jest zadłużone
po uszy. I przytem ten Rettenbach,
to taka nudna dziura. Teraz sam lepiej się urządzisz, przy kolei lub
gdzieniebądź. A znowu potem ... chciałem powiedzić ... chciałbym już lepiej
. me
. m ó'ć
Wl ...
me
_ Rezygnujesz z
ostatniego
słowa'?

- Nie wiem, ale tak będzie peWDO lepiej ... -niezdecydowanie spojrzal na obrońcę. Ten dawał mu znak,
aby mówił dalej.
Oskarżony' nieśmiało postąpił krok
naprzód. Przysięgli przyłożyli dtonie do uszu, by coś zrozumieć.
- Ojciec kazał mi powiedzlęćmówił - abym tylko wróoił do domu. Nie jest już młody i nie może
dać rady w gespoda~stwie. Parobków
trudno dostać, a robota jest ciężka.
Nie idzie wprawdzie dobrze. ale wyżyć można. Odpowiedziałem mu. że
każdy robi tak, jak mu lepięj będzie. To chłopskie życie jest już do
niczego, wszędzie lepiej, niż na gospodarce. Niech tam sprzątają grunta.
Tymczasem obejrzałem się za służbą
kolejową, którą też potem dostałem!
- Jak długo byliście stróżem
kolejowym'?
- To już było zapisywane. Pięć
lat na linii do Nowego Miasta. Potem . zostałem !lr{l'~nikiem w Balziny.

Tam

»

twierdzą, że Kłajpedy
żądają polacy.

WILNO, 12 maja. (E. E). "Echo.
podaje wiadomość, jakoby delegacja polska w Brukseli
zamier7.aIa rozpocząć akcją w celu
prz"jznania Polsce portu w Kłajpe
dzie. Z tego powodu fJ'!\ncuski komisarz w Brukseli wysIać. miał notę
do delegacji polskiej, w kt6rej wspomina, że Franoja byłaby wysoce zadowolona, gdyby Polska nstąpiła
z zajmowanego stanowislt8 w sprawie Kłajpedy.
Port ten bylby oddanI Litwie
kowieńskiei, o ile wykazałaby ona
dobrą wolę i ustępliwość w sprawie
Wileńszczyzny.
Pod powy~szą wiadomością "Echo Kowieńskie- zamieszcza artykuł p. Michałowskiego
p.t. "Ustępować i co ustępować nale~y", z kt6rego widać zmianę tl)nu,
w iakim prasa litewska zaczyna
traktować kwestję Wilna.
A więc Kłajpeda wZllmian za
WiI~o" - pisze p. Michałowski i
dodaje, -~e nie należy odrazu przeciwstawiać się takiflmu rozwiązaniu,
wysuwanemu pr'l;ez ententę. Zwr6cić
nal€'ży uwagę na fakt, że ko~foren
cję brukselką poprzedzaią ju~ projekty dotycz!.lce ewentualnej kompens;ty dla Litwy kowieńsldej. Stanowi to złą i dobrą zarazem stronę
sprawy - złą dlatego, ~fI w Brukseli flłabą mają nadzieję pokoiowego rozwiązania kwestii i ustępU.
wo~ci ze strony Polski w sprawie
Wileńszczyzny; dobrą ponieważ Klajpeda mo~e być przyznana Litwie
i wraz z otrzymaną poprzednio Polągą stanowić będzie dru~i po.rt
litewski, co pozwoli wzmocnIć panstwu swe stanowisko".
Kowieńskie"

Oświadnenie

Purizkis8.

RYGA, 12 maja, (E.-E.) - Na
bankiecie, wytlooym przez Ilosła
litewskiego w Rydze. dr. Zaupinsa przemawiał Jitew!';ki mi.nlster
spraw
zagranicznych
Purizlds.
Wsktlzał on na konieczno§ć t1cisłe~o sojuszu
państw bałtyckich
wobec g-rO~qaego im niebezpieazeńst.va ze strony Polski. Lote'lfsld minister spraw zag'ranicznych
Majerowicz, zaznaczył w odpowiedzi, ~e sprawa sojuszu państw
bałtyckich jest
bli ższa urzeczywistnienia obecnie nit kIedykolwiek.

..

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

XażDy obywatel powInien by ć
członkiem ezerwonego Krzyża.
Zapisy przyjmuje i wydaje znllc~ki
IQ!!), binro Cz. Krz. przy uliCy
Piotrkowskiej M 96, l p. w godzh;tllch
d 9-3 po pOło
12-'\

na rok

-

służyłem dwa lata i siedem czył się człek, a gdy jeszcze potem •

miesięcy.

-

litwini

Kłaioedy.

A wasi rodzice'?
Matka moja raz mnie odwiedziła. P niewa~ została na noc w
moim pokoiku i nie mogła spać i
widziała służbę, przeto powiedziała:
Że też ty możesz to wytrzymać! Ta
odpowiedzialność i całe noce bez
spoczynku! Często myślę o tem, co
matka mówiła. Przecież w domu
miałbyć dziesięć razy lżej. mówiła,
przynajmniej spałbyś w nocy. Matko, powiedziałem, do wszystkieO'o
się można przyzwyczaić, a weselej
jest jednak przy kolei, jak w stodole na wsi. No, jeżeli ci się podoba,
powiedziała, nie chcemy stać twe~u
i:lzczęściu na drodze. Tylko, pamlętaj, żebyś sobie trochę oszcz~dził.
Jest przecież emerytura! mówię. Odchodząo matka obejrzała jeszcze raz
pokój. Miałbyś tu wiejsca na więcej ludzi. Gdy nam będzie bardzo
żle w Rettenbach, to przyjedziemy
0.0 ciebie. Było mi najpierw bardzo
smutno. gdy matka odes~ła. I myślałem sobie: Dlaczego nie wracasz do
domu'? I zupełnie sama odeszła stara
kobiecina.
..
..•.
. - 'Y IęC . wowczas me by~lscIe
Jeszoze zonaCl'? - zapytał .SQdzla.
- Zaraz poLem to zrobIłem. Aby
było trochę przyjemniej. Właściwie
nigdy nie byłem zado",,!olony, że tak
opu.ściłem. starych :Od~lC?W' Zaw~zę
chmałem lm posłac plęmądze, aleJakoś nic się z tego nie robiło. Mę-

zaczęły się dzieci rodzić, to było coraz trudniej. Gdy potem. przyszedł
list że rodzice umarli, jedno zaraz
1)0 'drugim, to pierwszy raz coś się
we mnie odezwało: Zle się stało, żeś
opuścił dom rodziców. Trzeba go był~
sprzedać, tyle długów. PrZy koleI
też siQ nie idzie naprzód. I już ni.e
byłem zadowolony ' ze swej służby.
A bO'dy się do czego niema chęci, to
i szczęścia niema.

Przewodniczący przerwał-Nasby

szczególnie interesowało, gdybyście
. dzle
. l'l zupeł'
nam opowle
me dokIa dDl'e
o tym dniu w którym miało. miejs?~
nieszczęście. Wszystko, COŚOle roblh
i o czem żeśc~e myś~em
.
- Wysokl. sądzle! odpowIedział oskarżony i załamał ręce.
Gdybym ja to wled~iałl Wszystko
tak się gdzieś zapodzlało ... tak prze·
padło!
..
.
- Nie spahśme przemeż1 - 701\pytał obrońca.
.
- Miałem służb Q od godzmy
dwunastej ""! nocy.
.,.
- A WięC. o wpół do .0smeJ w~e
czorem, gdy Enę zdarzyło meszczęśCie,
byliście już dziewiętnaście godzin bez
przerwy na służbie'? _ Teraz przypominam sobie, że
Gerstner pojechał ną. ślull swej siostry. Zrobię to dla niego, ;10myślałem sobie.
_ Któż to jest Ger$tner'?
_ Ano ten drugi stróż stacyjny.
(l). c. n.}

'PiątAl,

.,.
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Kryzys ruchu

spółdzielczego.

5::duczny ro~w6j kooperatyw. - Kooperatywy czy urzą
dowe składnicę.-Idea 5 partja.-Kooperatywy zachwiane.

flasze prze~ywa- łal ności społeczno-wychowawczej
kryzys.
Oczy- i kulturalno oświatowej kooperawiście' jest to poniel(ąd SPO\VO- tyw salllych, jako organizacji spóJ.
rlowane ogólną stagnacją \v prze- dzielczych, nie da sią nic powiemyśle i handlu. ale błędem było- dzieć - szczególnie na gruncie łódz
hy przypisać obecną sytuację 1(0- kim.
operatJw wyłącznie ogólnemu 1:a:
Tu przeważna część kooperatyw,
~tojowi. Przyczyny tkwią głębIej aczkolwiek znajduje się pod opieką
_ sam)'m zarodku JJaszego ruchu tego lub owego stronnictwa, w dziawspółdzielczego, kt6ry powstaJ i łalności swej żadnej ideowości nie
rozwifał się w nader nienormal- przejawia.
Dlatego też stosunek
nych warunkach.
członków do swego stowarzyszenia
Na poozątku wojny, gdy nagle jest wybitnie i wyłącznie "żołąd
zostały zerwane wszystlde nici kowy", t. j. uzależniony w pierwżycia gospodarczego I gdy szalr~- szym rzędzie od tego, czy i o ile
le i maruderzy, kt6rzy zwykle na] taniej i wygodniej nąbyć można
wcześniej orjentują się w takIch towary w kooperatywie, aniżeli u
()kolioznośoiacb, zapanowali nle- najbliższego sklepikarza.
podzielnie na pobojowisku nasze'
Prócz tego, nadmienić, niestety
go ~ycia, narodziła sil} inicjatywa musimy, że wzajemny stosunek
współdzielcza, nosząca cechy je- kooperatyw, nawet stojących fordynie doraźnej, natychmiastowej maInie na pokrewnym gruncie idepomooy wzajemnej.
owym, jest. wysoce nienormalny.
Powstała więc wielka ilość t. Zamiast możliwie najsilniejszego
zw. "kooperaty","", a właściwie współdziałania, daje się zauważyć
składnic przy rótnych insŁytu- kramikarskie wprost współzawodni
Ojaob, zwiqzkacb ba, nawet dwo, przybierające czasem, komprzy l{o~ciołaclt j sYJJagogach. Za- promitujące cały ruch współdziel
prowadzenie sf'kwestru i po .vie- czy, formy. Zdarza się to szczerzenie koor.eratywom rozdziałll gólnie często z kooperatywami
produktów przedłutyło ~ywot tych "ustosunkowanemi", posiadającemi
prowizorycznych plac6wek, a na- gdzie należy mocne "plecy" i popowiększyło
jeszcze ich parcie.
wet
ilo~ć.
To wszystko, razem wzięte, przyIstniejt\ce zaŚ oboi tyeh sezo- czyni~o się, w chwili zniesienia
nowyeh twor6w kooperatywy, po- kontyngentu i zaprowadzenia t. zw.
wstałe bądź 00 bądź na nor,lIal- wolnego handlu, do zaostrzenia onycb podstawacb, mialy tak 0- be cnego kryzysu w ruchu spółdziel
graniczoną kompetencję i swa bo- czym. Filantropijne "składnice" i
dę działania, ~e nolens-volens pseudo-kooperatywy zwijają chorą
pełniły tylko funkoje rozd:.delcze, giewki i likwidują się, spostrzegł
niczero w ten sposób nie r6~lliąc szy w porę, że "interes" już się
się od wszelakiego rodząju "skład- nie "opłaca".
nic". Lata wojny i jej skutlli goAle i spółdzielnie normalne odspodarcze utrwaliły jeszcze , bar- c~uwają coraz ~obitniej c~wi~jący
dziej ten system rozdzielczy - SIę pod no~aml grunt.. D~lękl roztak, te kooperatywa w pojęciu członkowamu ruchu społdzle1czego,
szerokich mas ludnOŚci jest li tYł-, nie są one w stanie dotrzymać
ko, obok wielu innych, niemiłą kroku obecnym warunkom gospopozostałością czasu wojennego i dar~zy~, .wymagającr~ wielkich
jakby dowodem, ~e tego ostatecz- kapltałow 1 sprężystosCI.
nego prawdziwego· pokoju jeszTak zwane "przywileje" koopeCze ~i;ma.
ratyw, wypływające z systemu rozZ drogiej strony, zarząd y i ~zielcze~o (kontyngent), dziś się
kierownicy kooperatyw przyzwy- JUż sk?nc~yły:,
.
czaili się do traktowania swoicb
Społdzlelma walczy obecme bezczłonków Dieco zbyt urz~dowo _ pośrednio - o~o ~ oko :- z pryw tej pewności, it po cukier, watnym pr~edslęblOrc~ I handlaohleb, mąkę, w~giel i kartofle r~e~, a w tej wal.ce, procz zasobów
przyjść do nich mUSlą, gdy~ pro- plemężn'ych~ mUSI kooperat~wa z.dodukty te otrzymać mo~na tylko w być s~ble s~lnego spr.zy~l~rzenca,
kooperatywie. Zaniedbywano więc który. Jedyme zapewmć Jej. mo~e
prawie zupełnie wszelką troskę o ZWyCIęstwO. . A ty~ ~przymlerz~n
zrzeszonych, o leh interesy i u- cem - uśwl~domleme szerokIch
świadomienie współdzielcze slo- mas spo~ywcowl
chając conajmniej oboj~tnł~ oiąBiurokratyczny, a czasem nawet
głych utyskiwań i skarg.
lekcewatący stosunek do zrzeszoO jakiejkolwiek łączno~ci ide- nych musi jaknajprędzej ustać i jeowej członk6w koop~ratywy moie żeli spożywca nie może narazie
by6 mowa tylko w tych spół- kupować w kooperatywie taniej, to
, dzielniacb, ltt6re się znajdują pod powinien on te zakupy czynić przyprzemo~nym wpływem
jakiegoś najmniej z przyjemnością i w postronniotwa, oiągnącego nieraz ~zuci~ spełnionego obowiązku. A to
znaczne materjalne korzyści ze Jedyme od kooperatyw zależy.
; stowarzyszenia. Natomiast o dzia
A. sz.
Kooppratywy

ją obecnie ostry

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

Zamiast feljetonu.

Jeden dzieli ł6dzklej prasy.
Samodzielny l bez kagańca
cenzury rozw6j prasy polskiej datuje się dopiero od zgóry dwu
lat, to j. od chwili wypędzenia ostatnich okupantów..
•Aczkolwiek dzi~ jeszcze nie
motemy porównywać znaczenia i
potęgi prasy polskiej z olbrzymiemi wprost wpływami, jakle
posiadają wielkie organy opinji
europejsl<iej, jednal; zaznacza się
II Das coraz większy w
tym kierunku rozwój.

watnych, co jest naprz. codziennym pokarmem prasy francnskiej
Niestety, prasę naszą cechujq
inn p , bardzo brzydkie rysy charakterystycznE'. Powa~ne organy
partyjne warszawskie, krakowskie,
lwowskie w zapale {>olemiczoym
co~zjennfe prawie wyłllyślaj~ sobie,
jak przekupki na rynku. Na prowincji jest jeszcze gorzej. Tu
znów pierwsze skrzypce gra ig'ooracja. Człowiek, który wierzy w
społeczną rolę prasy i jej posłan
nictwo, a~ załamuje r~ce, gdy
roztacza się przed nim obraz nie~ctwa, gruboskórnej niepojętności
l uporu, okazywanego przp,z prasę
prowincjonalną·

W miarl} urabiania się poliO etyce dziennikarskiej wogóle
tyoznego mas i zmniejszania si~ lJiema co m6wić.
analfabetyzmu i horyzonty prasy
Oto kilka próbek, zebranvcb
lJaszej coraz bardziej się będą
jednego
tylko dnia (czwartek "12
rozszerzać, a wpływy wzmagać.
maja)
na
łódzkiej niwie prasowej:
Prasę naszą cechuje przytym
W "Rozwoju" redakcja klepie
peWDa nadzwyczaj watna okoliczll~Ś~: ~amy pisma partyj ue, pół po ramieniu Lloyd George'a:
ohoJalnle partyjne, wreszcie bez• P. Lloyd George, abyś i pan
tronne, nawet bezbarwne. Nie uszanował traktat wersalslii i tak
w~my
natomiast pism kupnych. go rozumiał, jak jest na'Pisany.
Niema w Polsce ani jednego or- Patrz pan przypisek do artykułu
ganu, kt6ry stale uprawiałby po- 88 ~raktatu nr. 6. Polecamy, ol,
11tJkę, sprzedając swe łamy ka~ paJJłe kanclerzu przeozyta~ pilnie
~emu, kto na nich coś chce wy- ten traktat-.
r~kować. Nie ma u nas pism,
Czy m02n8 wyobrazi6 sobie tę
tYJlłcych z zawodowego szatatu scenę, gdyby p. Wiktor Czajewski
uprawianego wobec osób prJ: spotkał siQ z p. Dawidem Lloyd
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W poniedzialek popołudniu o godz.
Pisma
warszawskie
z:1.miścily
Wczo5-ej po cenach popularnych "Skromna
raj następującą jednobrzrniQca wiadoHanka".
~ość: "Z zupe/~ie miarodajJiych kół poht~c~n~ch dOWIadujemy się. że iutro
)( Zgon artysty. Do licznego sze- wYJezdza do Sosnowca albo minister
regu artyst6w dramatycznych, kt6rzy spraw wewnętrznych Skulski, lub też
zmarli W ostatnich czasach, przybywa jeden z je.$1O zas_tępc6w, celem osob (dopIlnowanta, aby rozporzadzenie
jeszcze jeden: onegdaj zmarł w War- stego
o zamknięciu granicy polsko-$(6I'noślą
szawie po dłuższej chorobie ~. p. Ed- skiej było ~ciśle wykonane".
Je.st to coś zupełnie njestychane~o,
ward Wolski, znakomity artysta, będą
cy przez długie lata ozdobą Iwmedji co ~wIadczy o przechodzącej wszelkie
!;lr.a1!ice ni~udolnoścl naszych władz adwarszawskiej.
mIntstracYJnych. W kaidem innem pa11W mtodym wieku ś. p. Wolski roz- stwie p. Skul ski wydalby wprost rozl{az
począł swą karjerę sceniczną, bo w 17 podległej mu policji granicznej i organom wylwnawczym w przyleglycl1 do
rol.u życia, jako uczeń Jasińskiego i granicy powiatach i - sprawa bytaby
Rychtera, mianowicie po raz pierwszy bezwzględnie załatwiona. U nas jedzie
wystąpił na deskach teatru poznańskie sam. Mamy zdaje się zbyt wielu mini·
je:lli wysytamy ich na pelnienie
go w 1871 r., a W rok potem został za- str6w,
funkc~i wlaściwych straty pogranicznej.
liczony do grona artyst6w Teatru Roz- A moze mamy tylko zbyt malo gł6w mimaito~ci, kt6remu byl wierny już do nisterjalnych?
końca swej ~wietl1ej karjery artystycznej. Za młodu grywał role kochank6w
lirycżnych, potem zaś przerzucił się do
dojrzałości.
r61 komiczno-charakterystycznycb.
w myśl kilkakrotnie czynionych
Niezaprzeczony wybitny talent, elegancja i niepospolita kultura artystycz- zapowiedzi ogłosił pan min. wyznań
na skladały się na to, że ś. p. Wolski relig. i oświecenia pub!. wyjątkowo
na biet. rok szkolny szereg ulg przy
stanął w rzędzie najpierwszych artyegzaminach dojrzałości.
stów warszawskich.
Ulgi .te dotyozą tylko uczniów,
Jako człowiek i kolega, dzięki wy- którzy służyli w wojsku w r. 1920,
sokim zaletom charakteru i zacno~ci, skutkiem czego przystąpili w roku
zjednał sobie wielki szacunek i uznabież. do pracy szkolnej ze znacznem
nie. Od lat kilku usunąl się ze sceny. opóźnieniem. Nadto uwzględnia p.
Ostatnio uległ clężkiej chorobie, kt6ra minister w rozporządzeniu swojem
polożyta kres jego życiu. Żyt lat 67, z szczególne warunki psychiczne tej
tego na sc enie przebyt bez mata lat 40 młodzje~y w związku z jej przejściami na froncie.
Mogą więc rady pedagogiczne
TEATR MIEJSKI (Dzielna 18)
w bie~. roku szkolnym dopuszczać
pod dyr. A. Zelwerowicza.
Piątek, 13.V .. Żołnierz królo- do egzaminów dojrzałości tak~1l tych
wej Mad3gaakarl!lll, kom. w 3 akt. uczniów, b. wojskowych klasy ósmei,
S. DObrzańskiego. Pre'lIljera!
którzy mając niedostateczne oceny
roc.zne z dwuch przedmiot6w, wyłacze.
kazali w tych przedmiotach przy
Ludziom, którzy w ten sposób
prześciu do klasy ósmej zupełnie
ze sobą polemizują, nale~y raz na Idostateczne postępy, a w roku biet.
zawsze zabronić debitu na łamach
wykązali małe postąp Y nie z powoprasy; bo szkodzą tylko jej dox) Nowości z dziedziny
bremu imieniu przez swój brak lotnictwa w Ameryce. "Kroni- du braku pilności:
Wszyscy abiturjenci, b. wojskowi,
etyki, inteligencji i wychowania. ka &, dziennik polski, wyćhodza,cy w
Cóz przytem warta redi\kcja Newark (Siany Zjednoczone), zamie- wolni są od egzaminu z j~zyka nokt6ra na takie poniewieranie pi- szcza ciekawą wiadomość z Chicago, wożytnego, a ci z nich, którzy zdają
maturę filologiczną, od
egzaminu
sma pozwala 1
dotyczącą wynalezienia przez rodaka
z fizyki. Korzystający z tej ulgi
naszego-Maksyma Karczmarka-no- otrzymują na świadtctwie dojrzawej maszyny powietrznej.
łości z tych przedmiotów stopień
Maksym Karczmarek 8łndjuje od roczny.
wielu lat lotnictwo we wszelkich jeDla tych nczniów, którzy nie
go gałęziaoh, napisał kilka książek i zdaią z iązyka nowożytuego, niedo·
-0Konkurs na afisz i godło. Zwią· zbudował kilka ma.szyn, używanych stateczne stopnie z dwuch wyprazek artyst6w plastyków we Lwowie o' obecnie w Ameryce.
cowań
piśmiennych
nie stanowią
glasza konkurs na afisz I godlo Targ6w
vr okresie początkowym rozwo- przeszkody w dopuszczeniu do egzaWschodnich we Lwowie. Afisz ma być ju lotnictwa, p. Karczmarek, będąc winów ustnych.
wykonany na papierze w dowolnej wieI- jeszcze studentem, zajmował się lotNadto wszyscy abiturjenci, zdaltoś i W dowolnej technice (najwyżej nictwem wraz z kolegami, przyczem jący maturę realną albo handlową,
trójbarwny). Na afiszu tym ma być u- podczns praktyki utracił wzrok. Nie są zwolnieni od egzaminów z przymieszczony napis ..Targi Wschodnie we skłoniło go to jednak do zaprzesta- rody i ohemji.
AbitUl'jenci wreszcie, h. wojskowi,
Lwowie".
nia pral!y i z pomoc" mechanika LeoPr6cz afisza należy osobno zapro- narda Kowalskiego-również polaka, mający z przedmiotów, z których
jektować godlo targów tak, aby mogto projektowali nowe konstrukcje. Zbu- odbywają sią egzaminy piśmienne,
być reprodukowane w r6żnych wielko- do\vaną w ten sposób wi~kszą ma- we wszystkich okresach lub terojaściach. Prace należy nadsyłać pod adre- szynę, p. Karczmarek wypróbował na łach roku ostatniego stopień przynajmniej dostateczny i z wypracosem: .. Z.wi~zek artyst6w plastyk6w" we dachu swego domu.
wania
piśmiennego od wszystkich
Lwowie, ul. WronowskichM 4 najdalej
Pomysł naszego rodaka-to, mały
do dnia 15 maja b. r. do godz. 12-ej w 5-konny płatowiec, mogący swobodnie trzech recenzentów stopień przy ·
potudnje. Pierwsza n a g r o d a wynosi lądować na najmniejszej płaszczyźnie. najmniej dostateczny, wolni są od
10,000 mk., druga nagroda 5,000 mk. Do wzniesienia się dostateczne jest egzamin6w ustnych z tych przedmiotów.
Prace nagrodzone stają się własno~cią pole przeciętnego dachu.
komitetu farg6w wschodnich z prawem
R1(1d amerykański wypróbował już
nieograniczonej reprodukcji. Prace nie- tę maszynę, sądzą, że po małych
nagrodzone, a nieodebrane do 15 czer- udoskonaleniach, będzie ona jednym
Wca b. r. pozostają własnOŚCIą związku. z lepszych wynalazków lotniczych
Każda praca ma być osobno opakowaostatniej doby.
na bez ~odła Butora, tylko z dołącze
We-dług pomysł6w znanego ameniem nazwiska autora w zamkniętej koDzisiejsza pogoda.
rykańsldego konstruktora p. Raymunpercie. Rozstrzygnięcie konkursu nada
Howarda
z
Detroit
(Stany
ZjeKomunikat państwowego instystąpi najdalej do dnia 17 maja b. r.
dnoczon~) rozpoczęto budowę nowego
tutu metereologlcznegona dzień
wielkopłatowca o rozpiętości 38 me13-ty maja.
o Max Kalbeck, znany krytyk i lite- trów
i wysokości 5,8 m. Długość tePrawdopodobny przebieg pogody:
rat niemiecki, zmarł przed kilku dniami
Pogoda zmienna, chłodniej, opady.
w Wiedniu. Był on autorem szeregu go olbrzyma powietrznego wynosi
Wiatry z kierunk6w p6tnocnych.
utwor6w poetyckich, przedewszystkiem 23 metry.
Napęd stanowić mają 2 sztuki
jednak dał się poznać, jako wybitny
o mocy 1200 koni kddy (razem
krytyk muzyczny i teatralny, pisząc koMlIjonówki "Ołosu Polskiego",
2400 KM), pęrlzące dwa czteroralejno w "Wiener Allgemeine Zeitung", mienne śmigła o średnicy 3,7 metra.
Wczoraj, zgodnie z zapowie·
"Presse" i "Neues Wiener Tageblatt". Srednin. szybkość lotu przewidywana
dzią, zostały rozlosowane pomią,
W spulkiżnie literackiej zostawił zbiór
jest Da 160 klm. na. godzinę-naj
liryk p. t. "Wieczory w operze", studja większa. Da 210 klm. Znaczne ro?,- dzy prenumeratorów, kt6rzy bez·
o "Pie~cienlu Nibelungów" i "Parsifalu". miary zbiorntków do benzyny i sma- poś"edoio w administracji opłaci
Jako recenzent, wywierał Kalbeck bar- rów pozwolą na wykonanio 12-go- li prenl1meratę za "Głos·. trzy
dzo znaczny wpływ na życie artysty- dzinnego lotu na przestrzeni 2, ty- miljonówki. Wygrane padły: miczne.
siąca kilometrów.
ljonówka M 0,265,801 oa kwit z
Obcil\żenie płatowca p. Howarda. opłaconej prenumeraty M 70747
stanowić ma. 2 pilotów, 40 pasaże (Borostein, Piotrkowska 121); mirów, zapas paliwa na 12 godzin i
1000 l!lg. bagażu. Całkowita waga ljonówka M 0,265,802 na IlWit M
obciążonego
płatowca
wynieść ma 14350 (Sapirstein, Południowa 31);
)( Teatr Miejski daje dzi~ poraz
około 1700 klgr., co stanowi 7 klgr. ,niJjoo6wka M 0,2ą9,984 na kwit
pierwszy "Żołnierza kr610wej Madagana moc końskq •
M 14089 (Dzierzgowska, Wodna
skaru" krQtochwilę Dobrzatiskiego.
Płatowiec ten, zbudowany o'\łkc
Jutro o godz. 4-ej popołudniu dla wicie z metalu, urządzony komforto- 24). Wygrane miljonówld odbiemtodzicży "Wesele" St. Wyspiańskiego wo, zaopatrzony w salony, cllytelnię, rać można w administraoji w go·
w I obsadzie (sztuka idzie bez suflera) kuchnię, sypialnię, i inne wygody dzinach biuro\', ych za okazaniem
. dl) dalszych korou-' kwitu z opłaoonej prenumeraty.
a o godz. 8-ej wlecz. po zniżonych ce- przeznaczony Jest
nach "Biała rękawiczka" St. Żerom nikacji powietrznych.
Skiego.
Nabo!eństwo dla ewangeIJków
W niedzielę popołudniu "Biała rę
W pierwszy dzień Zielonych Świa·
kaWiczka", wieczorem "Żołnierz królotek W kościele ewangieiickim św. TróJwej Madagaskaru" .
cY. przy placu Wolności, odb"dq sili na'

Georgem i przem6wił do niego w
tym tonie '?
Największy wróg' największeg-o
sp6łczesue!!0 angielskiego polityka m6glbr łatwo pozbyć się
Lloyd George'a gdyby dał mu do
przecz) tallia ustęp z artykułu
"Rozwoju· wraz z og-lędzinami
osoby jego redaktora.
Lloyd
George pękłby ze śmiechu!
Od dłtlzszego czasu drą się z
sobą
dwa organy robotnieze:
"Dzipnnik Robotnioz,· i .,Praea".
Niechaj się ktoś nie spodziewa,
~e cbodzi o wZ ,!dędy
zasadniczei
r6tniczy między P. P. S. a N. P. R.
Nie I Zaczęło się od utarczek
taktyoznych na polu samorządl1,
p6źniej poszło o wzg-Iędy osobistfl,
wreszoie tera.z pisze Prz"b6j w
• ~iennik u Robotniczym: ąo Bohuna z "Pracy".
"Jesteś 1;6łcioweem . cholerykiem masz kamienie na wątrobie I
to bardzo cZp'sto wylewasz w postaci
osobistych przyczepek na łamach
"Pracy".
, Myli!by sil} l(to~, gdyby przypuszczał, te po raz pierwszy slo,
wa takie zjawiają się w druku!
Odwrotnie. Niema dnia bez tego
rorlzaju popisów. Oba.i panowie
wymawiają sobie wszystko co razem zjedli i wyplli w Gdańsku I
co jeden do drugiego powiedział,
Rozumiemy, te mają do siebie
animozję, ale cóz to obchodzi ludzi, kt6rzy ozy tają gazety, aby
się czegoś dowiedzieć, co się w
Polsce i na świecie dzieje, a ntc
jakie osobiste pretensje posiadają
do siebie dwaj samorządowi dzia-

Ulgi przy egzaminatb

Technika. ·

Literatura i sztuka.
o

Wiadomości bieżące,

Teatr i muzyka.

.,
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RyneK

pieniężny.

skiej notowania byty wczoraj

następu-

koncesje przedsiQbiorców hurtowych.
Pozsiem mcmorjal ..wskmmjena ko
-0Dolary: 857. to jest o wiele niżej, nieczność przedłużenia terminu li
Giełda warszawska.
niż na giełdzie urzędowei.
kwidacji
pozbawionych
koncesji
Marki niemieckie: 15,40.
przedsiębiorstw, który ur1ywa z 1n.
Notowania z 12 nlaja.
Franki: 7t.
15 b. m. ao 1 lipca b. 1'.
Małoczynne usposobienie panowało
Funty: 5400.
P. min. Steczkowski oświadczył,
na giełdzie wczorajszej; kursy kształto
Noty Kriessa: 151.
i~ uznaje uwagi, zawarte w memor·
\'Jały się cokolwiek niżej. Listy zast.
Ruble srebrne: 195.
jale za zasługujące na uwzgl~dnie
~!emskie i miejskie słabiej. Rublami onie, ~e zatem wyda polt'cenie, aby
~rot6w nie dokonywano. Waluty zagranie annlowano koncesji. wydanych
niczne mocniej. Marki niemieckie w
6dańsku.
poszukiwaniu.
GDAŃSK, 12 maja. Kurs marki pol- przedsiębiorstwom burtowym. Ju:/;
anulowane koncesje będą wznowio
I
skiej dziś przed południem 7,45-7,6'1.
Obligacje.
ne. jednakże petenci podlegać będą
jl.oroc. 1917 r. za 100 mk. 110 - 108.50.
ścisłej
kwalifikacji,
dokonywanej
61ełda berlińska.
przez organy ministerjalne.
Listy zastawne.
BERLIN, 12-go maja. Amsterdam
4 i p6ł proc. ziem. 100 rb. 250-228.
2180 - 2210, Sztokholm 1450, Londyn
Ś. p. Marjan Krzesimowskl
5-pr. m. Warszawy 555-532.
245-249, Nowy Jork 61-61.50, Paryż
(w) Wczoraj zmarł po długiej
Waluty i dewizy.
505-505, Szwajcarja 1060-11.00, Am- i clę~Jde.i chorobie wiceprezes sądu
Dol. St. Zj. 850-840 got. 845 czekI. sterdam 15. Tendencja słaba.
okręg. ś. p. Marjan Krzesimowski.
franki francuskie 75.40 - 72 czeki.
GDAŃSK, t2 maja. Funty szterling.
Zm ar! y.
ukońozył
uniweriytet
"
szwajcarskie 154 czeki.
notowano 241.
warszawski, po odbyciu zaś aplikacji
Funty sterl. 5455-5420 czeki.
został adwokatem przysięgłym. CeMarki niemieckie 14 - 15.85 czeki.
niony był bardzo, jako sumienny
61ełda
Korony austrjackie 150-145.
BAZYLEA, 11 maja. Paryż· 47,20, i wytrawny pracownik, a taUe jako
Akcje.
Londyn 22,52, Holandja 200 i jedna czWar- dZIałacz społeczny. W epoce wieI
ta, Włochy 29;25, Nowy Jork 559, Bel- kiei wojny odznaczył się wytrwałą
Lilpopy 2675-2510-2550.
pracą w rozmaItych organizacjach
gja 47,tO, Austrja 1,53, Praga 7,90.
Ostrowieckie 7400.
społecznych i dobroczynnych; w cią
Rudzkie 20100-19800.
gu lat kijku był jednym z najczynStarachowieckie 6575 - 6425 -6450.
niejszych ozłon ków polskiego Towa
Zawlercie 51500.
rzystwa pomocy ofiarom
wojny.
Ł. J. Borkowski 1575-1525.
Przy organizacji polskiego sądow
. Pirley 860-850.
nictwa zmarły mianowany został
Bank Handl. l .1450.
/
Kupcy U mln. Słeczkowskłego. członkiem sądu olm~g'owego, w oB. KredytoWY kupon 2670 V 2650.
B. Zachodni V 1225-1250.
(w) Minister skarbu p. Stec z- statnich zaś miesiącach otrzymał
Polska Nafta 1600-1725-1655.
kowski, przyjął wllzoraj deleg-aci'" nominację na wiceprezesa ' tegoż
Dopuszczońo do notowania akcje centralnego związku kupców, która sądu. Pozostawia szczery żal wśród
szerokiego grona kolegów i wszystzłożyła
w sprawie
VI em iSJl·, sp. ak c. "Ł. J. Bork owsk'"
l '
. mu memorjał .
. sto.
kich
tych, którzy znali jego działal·
Wartość nominalna mk. 2tO.
sowama ustawy .z dn~a 23 kWletn la
• 1920 r. O ogranlCzemRch w sprze· ność zawodową 1 społeczną.
. W sob?tę . dn. 14.go. b. m. zebranie. da~y i spożyciu alkoholu. W meEcha afery bankowej.
glelclowe SIę Ule odbędZie.
morjale zwrócono uwagę, że chocia:/;
(w) W dniu wczorajszym na poZ warszawskłej czarnej giełdy.
ustawa przewiduie ograniczenia tyI(Telefonem).
ko w handlu detalicznym, to jednak siedzeniu sądu pOkoju rozpatrywana
Na nieurzędowej giełdzie warszaw- władze skarbowe anulują równie~ była sprawa głównego prokurenta
jące:

Marka

pols'a w

DazJleiska.

Warszawa.

Kino

SALA DZlehla
~ONCERTOWA ·
Ni 18.

•

KI- no

. Na tołnierza Pol sld ego.
bll,nku S. Nnt.nnson i Synowie, pana
Aschera. ()sknr~onego przez wlar'lzc . Waldfogel tytułem kary za nadw· ···
975
o pogwałcenie
rozporz~1'l7.('nia w Cle na K. E. Ł. mk. 500.
sprawie ograniczenia obrotu rlewha· Na wieczyste łóżko w UzdrowisIm im.
Wacława Lande.
roi. Sprawa ta iest echem ?:IHtUego
iuż procesu rlyrektorn banku. pana
Inżyn! c r Goldhar mk 1000.
976
Kazimierza Natansona. Proce!'; trwał
Na Dom Sierot, Północna 38.
od godz. 11 rano do 5 po południu.
Kaufman6wna i Liberman mk. 500.
Wyrok sądu skazał p . .Aschera na
947
100 tysięcy rok. grzywny z zamianą
Na
szpital
Anny
Marjl.
w raziA niezaplacenia na 6 miesięcy
978
Maks ]akubowicz mk. 1000.
więzienia i 10 tys. mJr. kosztów
sądowych.

Na Kroplę Mleka.
Znaleziono w Kalin6wku mk. 100.
980

Ze

Zamiast kwiat6w na gr6b
! Nowy o!brzym powietrz- b. p. Majera Heimana, złożono
ny. Według pomysłów znanego W kasie Domu btarc6w, Po-

amer.yl\ańskie,!?,'o konstruid.or' a p.
Raymonda Howarda r. Detroit (St .
Zjednoczone) rozpoczeto bndowę
nowego wielkopłatowca o rozp;efości 88 metrów i wysokości 5,8
metr. Długość tego olbrzVllla po·
wietrznego wynosi 23 metry.
Płatowiec ten, zbudowan v cało
kowicie z metalu, urządzony komfortowo, zaopatrzony w salony,
czy tel nię, kuchnię. sypialnią i inne
wygody, przeznaczony jest do dalszych komunikacji powietrznych.

O:fiary.
lZłotone

Józef H~iman (syn)
Maks Heiman (syn)
J ulj au Barchan
Maurycy Riedel
Pinkus Riedel
Inź. Kempner
M. Asch
B. Całeł
A. Wollman

"

2 fotografje do paszportu

•

dorosła

"

Wprzeciągu 10-ciu minut

Polskiego" -

Osłatnie 3
arcydzieło

orkiestra połączona z chórem..
młodziety zobaczenia obrazu, urządza dyrekcja Dziś od g. 3--7. w specj. przedst., przyczem

mk. 2000.1000." 1000.•
600." 300.•
• 200.100.100.•
100.-

Razem mk. 5.800.-

ł83-1

w adminlsłr. "Ołosu

dni! Niebywałe
filmowe p. t.

Monumentalny film
dramatyczny w 6 aktach
z prologiem i epilogiem z życia i twórczości wieszoza
oraz osobiste )eg.o wspomD-ra Teodora Hercla nienia
i przezycla. -

Powiększona

uprzysłępn.

Ś

morska ( r~dnia) 54, nastę~
puiące ofiary:

wykonywam na spoąób zagraniczny
Na Oórny Śląsk.
Jerzy Szenwic mk. 10.
975
Na przypadkowym niedzielnym spotkaniu się ścisłego k6łka felczerów ze- za 100 mk. w Zakładzie Fotagraf1cmym
brano mk.5000.
. 974
Piotrkowska 84, w podwórza. 85
Pan H. mk. 200, sporne mk. 500. 981
Uczenice gimnazjum p. ]. Pryssewi982
cz6wny mk. 12,000.

TEODOR HERCL
Celem

świata.

Początek

seans6w o godz. 8, 5, 7 i 9 wiecz.

może bezpłatnie wprowadzić

osoba

', Czółenka

wchodzą

1 dziecko, lub 2 dzieci

---

za 1 biletem.

Odnajmę

na
miesz(Webschfitzen) ~~!!.ię D~~!~~le d[;!!-I kanie
umeblowane
3-4

miestęce

skła

ny, futra, ubrania, ma· dające si~ z 2-oh pokol
Zawiadamiamy Sz. Odbiorców, że większy szyny oraz sprzęty do- z kuchnią i wygodami.
Oferty proszę składać
transport czółenek fabryki B cia Harnisch,
mowe.
.Głosu Polsk.- sub ..·
j Gera Reuss nadszedł i sprzedajemy po cenach Wajeman, Dzielna 19, sklep. do
.Zaraz M 6951".
61- .1
fabrycznych.
45-i1

l

Biuro techniczne i skład maszyn

jest najlepszem mas·lem roślinnem,
zastępuje w zupełności masło,
codziennie świeżo wyrabiane.

TOW. AKC. LlBAWSKIEJ OLEJARNI
(dawniej KIELER)

WARSZAWA-PRAGA,
okolicę:

Przedstawiciel na Łódź

Gocławska

9. Telefon 15-98.

EMIL HADRIAN, Cegielniana 81.

242 13

ł:.Ódi,

111.
1

7 LOKOMOTYW

Baczność

p.p.

aentyści

p~~

Nawrot J!'J2 2.
Pr~yjmuje

~ l1

i technicy 1!I

= gieJsko-franouskich
Nadszedł wielki transport kauczuku an- '"
firm, we wszystkioh =.
kolorach
hurtownie, iJak deta-

!

N

i sprzedaję

Co)

;!

C) .

licznie po cenach nainiższych.

i;I""""
]4. Urowicz,

~

~

ZawaDzka )'(2 19.

Okazyjnie taniol

Okazyjnie

.

Rada Szkolna Miejska m. Łodzi zgodnie z art. 34- "Przepisów 'fymczapół i od 4. do 6 w.
mU"je s ę zap sy o wszys lC
as
go Zł·
h
k ł h l
h
nach biurowych (od g. 9 rano do g. 2 pp.)
Rozpoozęcie egzaminów dn. 20 mala r . b.
80wyc o sz o ac e ementarnyc w Królestwie Polsklm-, niniejs<",ym ogła· Piotrkowska 121 m.3.
•
sza konkurs na stanowiska nauczycieli publicznych szkół powszechnych
z wynagl'odzenjem, oznaczonem w Ustawie z dnia 13 lipca 1920 r. i póż.
---------------------------~---niejszyoh uzupełnieniaoh oraz dobrowolnemi miejskieml dodatkami przyznanemi na zasadzie uohwały Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 19 ~ 1 roku
Łodzi, oddzielnI' we.h
i innych.
.
Reflektanci winni składać podania do dn. l czerwca 1921 r. w kan· ścle zamienię na Pa,elarji Rady Szkolnej Miejskiej m. Łodzi ul. Grzegorza. Piramowicza M 3, li bjanice na pokój z i
i'ront l piętro, gdzie też mogli przejrzeć warunki konkursu.
457-1 kuchnią lub pojedyńczy
na ameryk. mąkę pszenną,
l'
umeblowany. Oferty do
kakao, kawęf I5zellak
"Glosu" sub. "Buohalter"
oran.t:., freo stacja odbiorcza i upra ·
-,----------~
~-a=.~-=~-=-=~___
320-2

...

. m. lodzl..
Hada .,zkl'
ona Miejska

.-• •

~1

ł U

:...

ofertą

wagonowych

ł

mniejszych

b.'U.:r"to'QUn.1eZ
artykuły i tłusł:oze

.
techniczne i wszelkie ohemikalja dla przemyału mydlarskiego, garbarskiego i t. p. Oleje, pOKosty 1 far·
by ziemne, Mydło do prania;
3. Papier drukowy, konceptowy i do pakowania.
spożywcze

2. Tłuszoze

I

.

naj t ań szą

ładunkach

1. Towary kolonialne,

rękawiczki różnych

Służymy

Kraków, Św. Jaaa 3'
Telefon 2364.
Adres telegraficzny ..Racja" Kraków.

llościach

'rOwarz. Prze"!~~!I:~!!!;~dz.,·MERCA TOR"
. Dr. 85'-'11 8-io liasowo Gimnazjum Hlologlme leAJkle i
.--_ _
Z-._,Ó_d_2:_,_p_:l,..o
...."t_r_k.._O_"QV_s_k_a_s_4_._ _-':I:E.~~~!!~:~~!~!~!!!~I:
OJ'. :a;.:;on~ ~ A
I
Oa-z...OSZEN"IE.
Dyrekcja ninie.iszym zawIadamia, ze przyj- I
i
i
d
tk' h kI
w
d'

I

Wiedeli

Zarząd Centralny:

1;y~k..o

od g. 3-5 pp ..

Iw

==

I
,

PRZEPROWADZA
wszelkie tranzakeje handlowe w zakresIe
importu i eksportu.
Posiada własne przedstawioielstwa we
wszystkich większych miastach zagranicz·
nych 1 zamorskich.
Fabryki, Związki, Kooperaty ....y, Kupcy,
Konsumy i 1fszelkle inne Zrzeszenia aprowizacyjne zechcą za~ądać informacji i ofert,
którymi służymy każdocześnie bezpłat
nie i odwrotnie.
Zdolni zastępcy w większych miastach
kresowych poszukiwani.
469-ł

11'»,*,

_ _ _ __ =_ _

PAPIER

BIAŁY

k
ł
O L d Ok p. k · Kupuję
szamy o
p i e s z n.e z a p y t a n i a t.
O W ego w ę g a . r. u Wf In US brylanty, złoto, srebro. Sturek i S-ka, Bydgoszcz, Dworcowa 19 a. l
d rze W n ego
Choroby wewnętrzne perły,. djamenty, stare
Telegr. adr.: Stilrkko.
Tei.
~
._....""'"""_ _ _ _...._ _ _ _ _ _ _ _,...!lI\dO pakowania na pudy i funty do
B

wznowił

przyjęcia zęby

codz., próez niedz. od

ł-6

l

600.

gard.erobę. Płacę

ceny naj .... yzsze. Konstan· _.

pierwszorzędnej Jakości dostarcza "SPOJ.JEM",
•
tynowska 7, prawa oU- il~
Związkowe Towat'zysLwo Handlowe we Lwo Al. KOŚCiuszki 13. cyna, I piętro. Z. Młllch>~
83-151' ':oj ~~
lA'je, rrrzeciego Maja 19.
365-2 \v. u. Z. w Ladzi, d, OO-iO~lf;

x;:;MX::;:C

A.

DOSTARCZA.

t~io.

PokÓI umeblowany

Kraków

w

. .dD

skarpetki i
gatunków l kolorów po cenach bardzo przystępnych są do nabycia u Oyli Mikuczyńskiej, ul. 6-go
. Sierpnia (Benedykta) 10, poprz. oficyna, III. p.

Przyjmuje od 11 i pół da l i

S.

BRACIA ROLNICCY

Okazyjnie tanio!

lDr, B. Kmchowleckl Po~czoc~y,
_
Choroby dzieCI

Al. Kościuszki .Ni! 32.

I

;1II!i!fNWII

~~.~~~~~~.~~~~~-.~.-oll
Linke Hoffman, 60 H.P. nowe roz·
stawienie kół, 600 mni., ze skladu w Warszawie, po mk. niem.
97.('·00.- franJo Warszawa, -

Akcyjne Towarzystwo Handlowe

B-cia GOLDLUST

-

Zgłaszać

się

do

odstąpienia.

Administracji

"Głosu

~~ I Polskiego", Piotrkowska M 106, w godzinach
~~ biurowych.

·

•

ł

55i.:i-2

I

"I atek tS mal a

19~t P.

~l§li§l§1~t§1!§lł§ll§l~~ł9lrgj~ł§l~t§1~r§ll§lkZ.rggm~ł,.'l.l§

t§l
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ł§1

Na mocy umo'wy z Miejskim

~

~

~

~

l§1

~

Urzędem

{ e ye

.

Poznańskiego otrzymaliśmy wyłączną

Targu

rzesv e

~§

~

na "Ta 'g Pozna' s i"

-

~

i§
§ ,
~

.

-

,

IDl
~
~

wobec czego
d
żade
anny eks
r nie będzie miał na teren.
ostępu.
Odnośne specjalne listy przewozowe, nalrpki do przesyłek, tudzież warunki ekspedycji, wyślemy wystawcom \v najbliższych dniach łącznie z urzędo\vym podziałem miejsc wysta\vowych,
po ukończeniu podziału przez Mieiski Urząd Targu Poznańskiego.
Specjalne ładunki wagono\ve na wystawę zestawiają i ekspedjują fUje nasze w Warszawie,
Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy i Katowicach.
Od ł
P
, l
e/:")20'°5·
Ad
tJnlformf~cji. szczsegół· ~twyc~ udzitel1a SfPeC.ia31~i6e9w tYlllt cIelfU utwcorżton1y' d, ~i:70Ta4rgu271 °3z0nOa6n~ (3i O
res e egra lCzny " pe l arg nr. e e onu: t> oraz e e ony en ra l nr. ut>,
,
l
.

~

~

r§l

ir.:<

'~

ł§l

~

~!M

i§j
~

~

§

d

~

~

§
~

~
~

t§l

O

.~

DO:u.

ł§l

EkSpedyeyjno-Han~IO"\7VY

6
"\IV

~

;'oznani':'

Podając powyższe do wtadomości pp. wystawców, zaznaczamy, że podejmujemy już wysyłkę

ł§l

eksponatów na Targ

Poznuńsld

§

t§1

w wagonach zbiorowych.

lł§l

rm

C. HA TW'IG,. Tow~. Akcs

ł§l

Dom Ekspedycyjno-Handlowy, Oddział w Łodzi,

"

ł§l

ł§l

ł§l

t§l

Traugutta (Krótka) 2.

~~

~

ł§l~ł§1łQitmł§l:,

~łMf§łm~~~tmim~mtś1

M

•

ł§l~

't§lt§lt§1. l ł§

E 7SAl

i

Dramat hist. w li akt. Obraz pC)wy~8Iy
był przez cenzurę ros ~ .iskl\ oraz niemiecką wzbronicny. Rzecz dzieje się
za czasów Napoleona i Aleksandra I-go •

LE

Swierz~ ~~uw:.c~ ~:d ~Ieganokl..
MIESZKAr~IE Ic~aC:~~:u-;=:::e · z powodu wyjazdu
mydla.naMASC P-m. Hebdy, u- wozek dZieCięcy komfortowe, 7 pokojowe D l ' l
I do sprzedania: tremo, Rzata,

NI

wynajęcia pobliżu Łodzi,

<'0

r
o
do
w
4 pokoje z wygoznllnł\ przez pO\lagi lekarskie. B
b"
• d
w orntrum mi as tn zaf. e\V AOW!CZ ) to.let.~ i stół duży ~chenny. darni i ł pokoje pojedynoze, w oałości zdatne na
"t"o
się
wciera
ma
p
Yie
•
rena
or
na
prze
w.
.
I
t
k'
.
4
"
I
'W
I
adomość
u
portJera
w
fa•
t
MI
j
'ć
h
.
t a, I.ass k •
Ł '"
. ' . rz . m- "umach i niklowych re. mJen _ę na a 'lC Z -~ poI(onstanłynowska 12.
' br~'ce Leonhardla W. G. Ulica ' pensJona.
e IlCO'vOS S1?-? a, pII\SCZyS
n! zapach, llJ~ plam.l bielIzny. ~oraoh do
sprzedanIa kojowc. Oferty sub . ..B.B. -" 9 _ II i ad
Dla pań L.eonh~rdtA .n 1. przy Pabja- , ogrod owocow~.-Wiadom08c: Piotrkowska ]\! 129, .
Ciało z łatWOSClą SIę zmywalz . d k 21
12 42 l' 100".
450-1 od 1>--&
071-16 UlckleJ 8ZOS1e.
6'-3 w składzie poncz8ob.
35\}-2
wodą.~'łdaćw aptekaohi skłaswa z a ,m. . .
- - - - - -- __
dach aptecznych tylko mnść !
'Br.
. 01r
Potrzebna
"
ł
:l
dO:u
J
osób Tow. E. Hebda 1 S-ka IkrótkJ., . półkoncertowy letni., prakty~ą, poszukuje po·
Zie lona U.
(ze średniem wylrszta!ceniem ma.lą~! powazną prakty:kę ~ zn~Jl\c.y gruntownl.e
W
8 Elektoralna 18 tel. 1-37
D1/\ koni od okaZlrlme do sprzeda- sady kierowntka wydzlal.u tran•I pralttyk'l. oraz illtelIgenina ; językI. ~rnncuskl, angielskI.. .llleml~cki i polSkI,
~rszaw !
, .
J.
Isportowego lub sAlUod"lelnego ,Choroby ak6rne i weneryczne. FRBBLANKA z mtlZyk'l na poszuk1)Je 2 albo 3 godz zajęCIa dZlennle'Vl' łirśWIerzbu l parcha EKWEL HEBDA.
nla. PiOtrkowska 275, \buCh6ltera.bilansisty. Laskawe. przyjmuJe: 2 - 8. popolndniu i przy szły rok szkolny. Oferty ,' ;nie maJ"".cej rozległe st~sunki z Zachodem Łask
.
'O
68
ofarty sl1b •.M. B. 235" do "dm. Ił - 8 wlecz. PanIe '-5 popoI. upras za SIę składać do Adm.
'
"Z
•
au 1920 r. W. U. Z. W Lodzl.
5983-24 m. l .
-1 ~Głosu".
100-a .
Niedziela: 9-2 popol. 98-5 "Głosu" pod literami S. K. 9-2 oferty sub oJ.9f>4-1

'-Ii.

~

~::ty~~~c?~sł~i~~i:~z~o~~IF O ~

t

D I S'lh

TE I
B
P A N ~!~e~~~.!'z~!~

r.

nU yn~w

IlJers rom nauczycielka

t

k

ny ~r2 .pOnv2U ,

I'

fi Coszema. dro bue·

!!!!!'!!

Aska

l!

~ I

I!,.

.~!

S,"'d,m
m, hl, " ,.-18' ,hec. Ma... Mi""gustakoju z prawem korzy- i
bi.ła dowód osobisty,

~ ku,,,,... M. Now. k 0"- K"d,", pokojowy mOdyokol' um' hlow • ., dl"

KaliSka Łaja zgubiła Tajl'ych Aleksanderzgu
tymczasowy dowód oł
ul. Dzielna ~ 34
ny. z lustrami tanio
przyjezdnych 1
bił paszport niemiecki ,
m. 18.
719-20 do sprzedania. Rzgbwska łych. Nowy Rynek .N2 2 stania z mieszkan~a (lI ' wyd. w Łodzi.
68-~ ilobisty, wyd w Łodzi. "yd. vr Łodzi.
66-3
56-3
..
43-1 piętro). Wiadomosc: . Gra. Bryczek wielki wybÓr:M
_ 31,
_ gospodarz.
_ _ 48-2
__ parter.
m"a rt B erman zgub .
Tygier Wllhelm zgublt
najnowszych fasonów KupUJę dywany \fszel- przyjmuję kost.1umy do ~~~.J~~' 45.
45-1
paszport niemiecki, itauer Bolesław ucz. VI
dowód OSObistt, wyd
AA~ KUPUJę m II b I e, 8(l1idnego wykończenie.. kich rozmiarów i ga- haftu oraz różne plu- sprzedam kostjum dam- wyd. w ŁodzI.
79-3 klasy VI t:lzkuły Brauna VI Łodzi, oraz ma rykuł
•• '.
dywany, gar- Dembowski, Kilińskiego tunków. PlotrkowBka117. sżowe rzeczy po cenach
ski na średnią osobę. ;;---: - - - . - - - paszport niemIec- kI. VII, wyd. przez Gim
derobę, łutra, btellznę. Nr. 28.
117-3 Tkalnia sztuczna 61-3 nizkich. Llpreld, Krótka Głóvma 6, aklep delika_!t;!OSm~kd M~~zek bLet1 zgubił
nazjum Brauna. 1l~2Wólczańska !3 ....hrzll.
•
1-e II ID. 11
M-l t ó
93 3
zgu. owo oso IS y, ki, wyd. w Łodzi oraz
311-3 zgubiono kontrolkę tir_ _ _ _::_~'.
.'
-::._IWYd. Vi ŁodzI.
35-3 lT-atr·ykulę·
nowicz.
' 846-00 Chłopiec z ład~ym oha· ;'SSZYlla do pisania ma- ---'- - '..
.
_ _ rakterem pIsma po- ' ło używana okazyjnie oLrzebnypomocnik fryz- zukam dwóch pokoi
~
-my Sztajman, PiotrAA
meble, dY- IBZUkULejakiejkOlwtek po- do sprzedania. Piotrkowjerski. st.-Zarzewska Snieumeblowanych przy cytter Józef Hersz
Ł azowski Henryk ucz. 11 kowska 110, wyd. przez
klasy, Miejskiej Szko- Magistrat m. Łodzi. 64-1
'., •
wany, garderobę'lsad y . askawe Oferty pro- ska 65 optyk Poncz. 82-2 M 49.
65-2 inteligentnej ro d zi n I e
dPasz~rt . niem~eckl,
bieliznę. Płacę najlepiej. szę składać: Piłltrkowska '
.Oferty sub p k j • 82 i wy . W
OdZl za ~ 20 . ły Handlowej zgub. maŁażnik Benedykta M 28 ~~ 243 skład mn.nufak- przyjmuję kost,jumy i Rower w dobrym stanie
'. o r ' . c 99-3 tl·ykułę.
50-1
m. 13 partll~
34-H) tury ,
83-3
suknie do ręoznego
tanio do sprzedania·,sprzedam urządzenie
db
I
I
b'l
WyprzeOaż
•
'
•
.•
.
haftu. M. Sosińska, Be- Rokicińska M 07, ID. 6.
sklepowe: bufet, 3 'SZI\- ry erg zrae. zgu l Ma.izler Mojżesz zgubił
A sprzedaje: sz!l.fy, łói- cukiernik rutynowauy nedykta 22 m. 16. 02-b Gernhardt, od 1--2,5-8. fy. gablotka, bajta mącz- paszport pOlskI, wyd.
dowód osobIsty, wyd . Po cenach znizonyoh. Duty wybór sypialek ma
ka, stoły, otomany,
wykonywa wszelkie - - - .
-'
71-1 na za 15.000 mk. Grabo- VI Łodzi.
18-3 w ŁodzI.
•
ł24-3
..
. :Iiowych, jasnych, dę
bl,!-rka, kneBla wiedeń- roboty w domach pry- poszUkuję pClsady inka- •
. Wił 18, M. 15.
45-1 Hecht Ida z ubUa aszwyeh. Salony, 8tol4)we,
skIe oraz inne meble. watnych: różne ciastka,
senta lub agenta z Rower 'tV dobrym B t a m e .
ort niem~eoki p d lowak Piotr zgubił do·
' Przeżdzieckl Piotrkow- kieksy torty Oferty pod kaUCj~ Władam polskim,
do sprzedania. Głów- Inale?lOno srebrny ze~ i
' 3v:J:i
'Wód osobisty, wyd. w " ablnety. Biurka amel'1.ka 108.
'
387-8 Praca~
.
91-2 rosyjs im i hiszpańskim. na 11, m. 5.
30-3 I gar na Rozwadowskiej. w
z•
~-::. Wl1j an o'lVie.
303-3 kańskie. Meble wiedeń
ak1e Thoneta. Łóżka me
- - .- • .
Zielona 57, m. 32. 74-S - _ .Właściciel mote odebrae KalinOWSki FrydrykLud&~ebJesypial!lego,sto- DOŚWiadczona nIluczy'
.•
ROlwagi res~rowe i wo- po zwróceniu kosztów.
wik zgub. wykaz oso- Marciniak Roch zgubił tal~,", wiele Okazyjn"Jh
i
łowego, bIUrko, lucielka wychOWaWozyni\pOSZUkUję nIani d!)
zy małouz;ywane i~?- Piotrkowska 12il ustróta. biaty, wyd. w Poznaniu
dowód osobisty, wyd. mebli. Piotrko-wska lU!,
'stra, otomanę, łó2eczko szuka kondycji na wy- . . dziecka '!' .dobremi we: Dembowskl, KUlU49-1 za ]W 29507.
97-3 'VI' ŁodzI.
l piętro, front.
. 47-9
dziecinne s p r z e d a m. jazd Ofert dla S B"' sWladectwaml. PlOtrkow- sklegoM 28.
SS-3 ...
=-.
Piotrkowska NJ 223, m. B. do (ilosu.Y
• ;3-3 ł ska 84-, 'W zakład"ie foKOłdry pluszowe b~r- KHngba,il Icek zgub. do- pik Ioek zgub. di)wód
I
60-6 -0----'-.tograficzuym I. Szenfeld. a m o o h ó d mniejsz~
do do spneda1l18.
wód osobisty, wyd. w
osobisty, wyd. w Końik~i>:-:-: ____
wish to take English
!O2-3
względnie motoeykl Zawadzka 33, Klajn. 56·2 Łodzi.
28-3 sldm orall metryk~ urogip sowa przeszło 2me
I
uszer a Iplkows, ul
~_
Silny z wóaklflm bocz- --" - .
301-3 try wysokości, nadająoa
, Plotl'k?wska ~32 m. 14
lesBons corresponda- panna pragnIe objąć po- nym kupię. Szozegółowe
Krestma,ln Merr zgubiła dzenia.
dla p a n przY.Je.zdnych tlon and conversation.
sadę do jednego lub Medy ·sub. .Anto. do ..
•
dowó.d osob18ty. wyd; szllc Rajzel zgubiła le- się jako stała reklam
i ozdoba dla dystrybu
lokal
0,- 9-15 Grand-Hotel 203, ot 40-8. !lwojga dzieci na wy•• Głosu·,
78-1 Adler Ignacy zgub. do- w ŁOd~_._~
gitymację na 6 osób.
Aparat kinematogl'aticz- Lekarz-dentysta lO-letnia Jazd. Oferty 'lUb •• Panna·. studentka _ poliiechnlcz"ód osobisty, wydany Kweltm&n lzak, ucz: kl. V
40-1 clI, oukierni, pocz kalni,
hotelu 1 kinematografu
ny d!}mo~y z csteropraktyka, mętczyzna
f>3-~
ka poszukuje pracy w Łodlll.
~
Szkoły Handlowej zgu·
do sprzedania w sklepie
:ktowym fIlmen sprze- szuka odpowiednij Jlla- potrzebny natychmiast "IV zakresie krdleni" bu- AboWicz Aba zgub. legi- bił ~atrykUł~_~ Siegelberg Ludwika zgu- Fruzińsklego, Piotrkowbiła paszport zagra·
D~f!J' C~na 12.000 mk. cówkt w ŁodzI. Oferty
czeladnik rymarski. dowlnno - technioznego.
tymac!Q chlebową nł\ Motta Wajnryb zgubiła
ska M 71.
~3
ZIelna ~ a, m. 0, od 3-4. "A. B.- .,Głos Polski·. Skarżyński. Kilińskiego Łaskawe olerty !Nlb •• Stu-19 osób. Podrzec:.ma M 15.
paszport niemiecki, niczny, 'Wyd. w Łodzi.
a
805-3
470-1
38- 1' M 1113.
35-1 dentka
Gł08U· 37-2
_
_ __
____
. .____________ ......
,
"
R.0 Miesięcznie M. 170.-, Kwartalnie ?tik 500.-. Za od no- OGŁOSZENIA. IW'TCZA.JNE: 11 mk. za wiersz nonparelowy jednoszpaltowy. DROBNE: 4 mk. za wyraz. najmniej łO mk. PoszuklW1lllłe
•
"sienie dopłaca się Mł. 20.- miesięcznie. Prenumerata .
p'-r otal Sg1lblollt dokumenty po 2 mk. NAD ES LANE: przed tekstem 40 mk., w tekście 50 mk., po ~kśeie 35 mko sa
przez pooztę miesięcznie Mk. 200.-. Kwartalnie GOO.w1ens Ilonpvelowy (str. ~ szpalt). N~;KRO LOGl: 20 mk. za wierst nonp. (str. 5 szpalt). Zarl/czynowe 1 saślubillo"."
.~.1000 po teJr.:jclle. Ogłonenia zamiejseowe obliczane Sil o 50 procent, zaś firm zagranieznych O 100 prooeAt drołeJ Od.
ltl{rani.cq Mk. 300.- miesięC'łnie.
mł,JMOWJClh. lI& ~rmiDo'IfY druk ogłoszeń i ofiar administracja nieodpowiada.
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