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niu ·
OSOBY•. VIOLETTA,

JEJ OJCIEC,

FLORA, ak.torka.
GASTON, jej przyjaciel,

Jak dotychczts, akcja po- gdyby Lloyd George bezwzglęwstańcza na Górnym Sląsku dnie zarządził powrót do status
pr~yniosła na,m rezultaty doda- quo przed powstaniem, ewentme. NaŁuralme, tymczasem mo- tUBlnie z pewnemi modyfikacja-

RęlłOplsów

ALFRED, poeta,
JEGO OJCIEC,

Passe.Partout nie ważne.
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KLARA, siostra Alfreda,
HRABIA de GIREY.
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przedstawień

o 3-ej.

Oby nasze przewidywania ivć się do Anglji, zacieśnić kiem jest n~drowienie stosunk(~"
. f ł
. b tJ··
1"t '
,skarbowych l gosporl.arczycll. NIe
l
o \~~a ły SIę, a s~ywe. I z y p.e- Z mą Wlęzy pOll) c~no bO~r:>. dorósł, albowiem nie potrafi się wy.
syt IstycZI1e, a )estesmy zdama, darcze. Wszak przed kIlku dmatru dostać z ciasnego kola osobistych in.
iż względna chwilowa obojęt- wyraził korespondent warszaw- teresów owej większośoi - chłopów.
noS<: Anglii i zwycięstwo po- ski "Times" w· swem piśmie: Polska jest krajem roln~czym, w~tó
wstania jest spokojem przed "Anglia powinna w Polsce za- rym, .TJl'zemysł szczeg?lme. po II:lSZ:
burzą!
. stąpić miejsce Francji".
?ząc~J g.ospodarce wOJen!leJ, znaJ~u
.
'.
Je SIę dopIero w zaramn rozwoJu,
Ch l t ·
'b
Jestesmy zdama, ze to zna- podczas gdy rolnictwo, w stosunku
. , ara \. er~zuJąc '(! ~~oso miehne powiedzenie możnaby do przemysłu, produkowało mniej
fO~Yz~zy .~o.htykę ~~ l~lkle] ~~y~ było sparafraz?wać w. ~posób wię~ej normal~ie, a poniesione przez
~nJ, me l ztemy s. a e.m .z~e ł~godniejszy meco, a mmeJ przy- zawle;uchę ś~atową straty! w znaczcInnych :vpros~ .gmew0:V- l. J~- kry zarówno dla nas jak i dla nym JUŻ stopmu na wz.rośc~e cen poremlad wlększoSCI prasy 1 0PInJ1.
' ..
.'
. wetowalo. I dlatego, Jeżeli wyrówl k"
N'
d'k
pozostającej w sOJuszu z naml, nanie budMtu ma się dokonać na
po ~ lej:.
~e m~m~ to m °1~ Francji,postawiwszykwestję ina- drodze podatkowej, a jest to jed:l'pa
pfe ensJI.o o, ze Jes w po 1 czej, a mianowicie, iź obok nat-ychmiasto·wo działająca droga, to
~yce eglol~tą. Polityk? t1J~ uzna- Francji z jej specjalnem uprzy- wzrok izby zwróci? si~ musi przeJe szlac ?el~ych . gestow l ~ato- wileJ'owaniem J'ako równorzęd- de~sz1stklem na Wl.aś l .,zróWTIńs0wasu z ~laklm mestety nalczę.
.' . ..
.
. życ krzywdzaCl:!, IDlasta I pa two
, ? • P Jl k '
.'
J
na WInna zaląc miejSCe l Angl]a. dysprop' i· 'ję pedatkową. NajelemenSCle) o s a SIę wyrywa.
Sprawa Górnego Sląska jest tarniejsze dane wykazują tak traRaczej ch~d~i nam o to,. by dla nas bardzo kosztowną, bar- gic~n, dla pańs~wa . śm~e~zooM stoprzez oględmeJszą, mądrzejszą dza bolesną lekcją, iż innego suD;kow w teJ. dZledzlme. Przed
i bardziej ttiż dotyd1czas e g o i- wYJ' ścia Z naszej sytuacji poli- -WOjną podaktek grhunkttowy pwy•
,.
nosił 50 op. z e ara. rzy
s t yez.n ą pon1 Yk ę w s tosunk~ tyczne]. w Europle
mema.
zaprowadzeniu waluty
markowej
do panstw t. zw. ententy, zbhCzestnw Ołtaszewsld.
zamkniQto tą sta ę po kursie 216,
.co dało mk. 4. ~ z hektara.

. b . Ł lk
lt'
k' d
.
ze ye y o mowa o rezu a- mI, w az ym razIe bez oddania
Łach tych na samym terenie zarządu w ręce polaków. Dospornym: wladz~ w powiatach tyc~czasowy bieg polityki upraprzeszła wyłączme w ręce pol- wmalby nawet do przypuszczeń,
skie; które organizują tam wła- iż Ang~a zgodziłaby się na ind . .t .
t·· h
sną a mInI s raCJę; przez per- erwenCJę relc swehry, skoro
traktacje Z ~or!antym ententa poseł angielski w Warszawie,
de facto uznaje Jego przywódz- p. Max Miller, gro~il w nocie
two i istnienie powstania gór- swej wrażeniem, jakie powstano śląskiego , co pociąaa za so- nie wywołuje w... Berlinie.
b
l
t ~t
h
S
.
• l ..
.
ą ca y szereg nas ęps w c apokóJ angle SkI me wydaje
rakteru międzynarodowego.
nam się bez kozery. Musimy
Cały szereg refleksji nasu- tu zwró~ić uw~gę ..na znany
wa się nam jednak skoro prze- fakt zWIązku, , 1stmeJącego w
niesiemy wzrok z t~renu górno- wielkiej polityce pomiędzy spni'l .
. .,
. . k'ICh
S ąsklego na forum WIelkIe) po- wą
odszk odow~n. memlec
lityki europejskiej. Wiadomem a Górnym Sląsklem.
jest, że opinja ententy przyjęła
Przed kilku drtiami poda!iśpowstanie bardzo nieprzychyl- my naszą sensacyjną wiadomość
.
N
t F
. k·
ł
.k F
..
me.
awe ranCJa s 1erowa a o stanowIs u ranCJI w obu
w stronę Warszawy niedwu· kwestjach. Nasza sojusznica poznaczne upomnienie, skąd, na- zostawia Anglii do wyboru:
wiasem mówiąc, raz jeszcze "albo Sląsk-Polsce, albo zatrzeba wyciągnąć wniosek, iż głębie Ruhry - Francji".
Żyjemy w okresie par force "pod f
l · ' d t· h T
Ob . k
r d k d litycznym". Nasze życie państwowe
rzą
rancus u az o ej c WII
ecme wes]a o sz o 0- i społeczne pełne jest jedyhie trosk
może być naszym przyj acie- wań weszła na pewną drogę. o ustalenie granio.
lem, dopóki pozwalają na to je-oNiemcy bez zastrzeżeń przyjęły
Mało kto jednak interesuje slą u
go interesy w Londynie, a Vlięc wszystkie zobowiązania. Docho~ nas stosu.nkami~k?Ibowo-fiDansowymi
ostatecznym kluczem jest zawsze dzą tylko jakieś niejasne po- będącymI prz~CIez elemen~arną podnł'
•
.
stawą ekonomlCznegorozwo.lu, aprze1;
Ant;,]a..
.
głoskI O rzekome~ . upr~edm~~ to i rozwoju wogóle państwa. 'ro,
Co Się zas tyczy stosunku ustnem porozumlemu SIę mml- co u nas 71 tej dziedzinie panuje,
.Anglji i \Vloch do powstania- stra spraw zagranicznych w Ber- winno nosić nażwę nie stosunków,
b przyjemniej takich rzedy kil- linie z posłem ailgielskim, lor- lecz okropności finansowyc~. Budka razy nie powtarzać-nawet dem Abernon. Podczas roko- ~et na rok 19~1, którr dO~lero ma
; .d
rt· h, N·
byó przedstawlOn'y seJmowI do zab · I...
sOle
..
,
"
wan mIę zypa y)~y.c w. lem- -twierdzenia, nie jest dotychczas ofi. qd. chWilI zawI.~sZe1lla Jednak czech pa~ły rówme.z ~ażkle slo- cialnie znany: . Ale w sferach, z?librom 1 pertraktaCJI Korfantego wa: "MUSImy podpIsac, aby ura- żonych domllllsterstwa skarbu, Jest
z aljantami obserwujemy bar· tować dla siebie Górny Sląsk". tajemnicą polis~ynella, że ten buddzo ciekawy fakt
obecnie
Motliwe jest tedy iź Anglja tet zamyka się w wypad·
'
.
.
.
'.
t
.
.
'l·tyk
kach sumą 250 miljard6w
usp~ k a]a]ący I s~rzYJa)ący, za O na r~le . uprawIa P? l
ę wy- marek, podozas gdy naj więksi opmoze bardzo mebezpieczny na czeklwama, aż kwestja odszko- tymiśoi obliczają przychody naj"
później.
dowań niemieckich i ewentual- wyżej na 40-60 miljard6w
Zdaniem naszem, Anglja zbyt nej okupacji zagłębia Ruhry zej- I!'arek. .Oznaoza to za ,!rotn-y de..
rychło i łatwo zgodziła się na dzie z porządku dziennego by flcyt przeszło 200 ml~ja~d6w
l
t
SI k
' .. d '
t . k' t·· marek. A przytem patmętao trzeO )ecn~ S at? .rzec~y na
ąs u, p~znteJ op~ero s al1ąc W. we~]1 ba, że sumy prelminowane znacznie
rby pohtyce Jej mozna było ufać. gornosląsklej po strome NIe- różnią się \od faktycznych. I tak w
J,Nie bylillyśmy wcale zdziwieni. miec.
1920 roku preliminarz budżetowy

Ok'
ropno CI· f'Inansowe.

wykazywał 44 miljarJy, a faktyczne
zamknięcie rachunków sięgało 100
miljardów marek. W prawdzie za
rok ubiegły ogłoszono dotychczas tyJko sprawozdanie za tercjal od kwietnia do lipca, ale z niego już wynika, że dochody pokryły zaledwie
10 pr. wydatków, a niema powodu
przypuszc.zać, aby w pozostałej ozęści roku nbiegłego stosunki zmieniły
się na korzyść. I tak, dochody pań·
stwa pokrywają dziesiątą część wrd~tk~w,.a resztę p?k;ywa prodn~r:la
WIrUjącej z oszałamJaJącą sz-y-bko: Clą
maszyny drukarskiej, która wciąż
r~ca w świat nowe miljardy niczem
nJezagwarantowanyoh marek, sprawiających tan rozpaczliwy spadek
waluty, który doprowadził już do
milrejsowych cen i płac, a prowadzi
do zupełnej ruiny.
Sejm stanie niebawem wobec
najważniejszego ~e swych zadal1:
~rz~dY8kutowa~ie i uchwalenia prelimm~r~a budzetowego. .W r~ka~h
naszej Izby ustawodawczej znajdUje
sil} przyszłość naszego dobrobytu ekonomicznego. Niestety sejm ten nie
dorósł do tak wielkiego zadania, ja-

Ta grotesko~a stawka trwała do 20 lipca 1920 roku.
W tvm dniu na posiedzeniu sejmu
heroicznie", jakoby z samozaparciem,
~chwalono H-krotne podwyżs.zenie
po~~t~u gruntowego. WynOSI on
dZISl~:l rok, 14.84 fen. z hektara~
Wymka stąd, że średnia gospo
dal'ka chłopska płaci rocznie
220 mk.. podatkul To są cyfry
tak śmieszne, że wyg;lądają raczej
n~ dowcip skarbowy, Dl~ na rz~czI~
WlstoM. .A tymczasem na mlas
nakłada Slą podatek od dochodu, podatek od obrotu, podatek. od zy·
sków, podatek od zysków w:>Jennych,
podatek przemysłowy, i tak w nie:
skończoność. .Najwyższy .czas zer~ac
z pog.lądom,. ze. przynalezność do s .anu mIeszczansklego nakłada ObOWlązek utrzymania państwa, a .prz~ależIl:0ść do .stanu włościań~ki~go J~
dyme nada~e pra:vo. do objęCIa god.
noś ci premJera lmmstrów..
Sejm musi przewartośclOwa~ P?datek gruntowy według.norm, Jakle
stworzyło życie. Jetel1 chłop płaeił przed wojną 50 kopir ' r< 1{ podatku I
z hektara, to tlawet fi
. uWy~SZI1.
jąc. t~j sta~ki,. trzebi }. przyn:t
tn~1el ~aml~mć. na 1 .h.kt pols e
po kUrsle dZISiejszym rubla złoteg?
Znaczyłoby to, że dzisiaj rhłop W1·
nien płacić z hektara 190 marek
rocznie. co przy średnie m g08pO-
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Zawiadomienie.
salonu mód

Nouvelle~'

z du~ym wyborem, modeli paryakich
i pozostaje do 14 b. m.
GRAł8D.HOTEL

darstwie wynosiłoby 2700 marek
rocznie. Będzie to i tak obliczone
I z ojcowską względnością, jeżeli pa, l11 i ętać o tern, że P!odukty rolne
zdro!ały czterokrotme w stosunku
do parytetu, o którym jes! m<?~a:
Wprawdzie miasto tet płacI dZISIaJ
za małe jeszcze podatki, a sZ,czeg6lnie podatek przemysłowy należałoby znaczni~ podnieść,. ~le w
każdym razie Jesteśmy bhżSl rze-

III.

kopji
403-1

czywistości, nit nasi wiejscy bracia,
w których prywatnym budżecie szyfon na suknię dla córki jest pozycją znacznie Rrzewyższającą sumę
obowiązków podatkowych wzglę·
dem państwa. l oto dopiero przy
uchwalaniu budżetu sejm zda egzamin z tego, czy dojrzał do kierowania nawą odradzającej się
Polski.
G. W.

olosy górnego Sląska.
Sytuacja ogólna.
PARYŻ. 1~ maja. (Pat). Hav,
Ag. Havasa donosi z Opola. Mimo
wysiłków komisji kot\llcyjnej, sytuacj~ jest bardzo
powa~~a.
Wpływają na to ró~ne okolJczno~ci
miedzy innemi odmowa ze
str~ny banku rzeszy wydania {iie·
niędzy na wypłacenie robotnikom
dwutygodniowego zarobku. Z drugiej strony utrudnia, sytuaoję
wzm aonianie wojsk i zbrojenie
sią garnizonów niemieokich nad
granicą górnośląską.

SOSNOWIEC, 13 maja. (Polpress). Przyw6dcy powsta,nia sądzą, że powstanie w obecnej chwili stało się jedynym atutem \V rękach Polski,
motywując to tern, że sprawa Slaska obecnie, t. j ..

_
powstaniu stoi na
rynku dyplomatycznym
Europy gor2ej niż przed
nim ze względu na przyjęcie ultimatum przez
niemców. Te same sfery
sądzą,

że sformowanie się w
Niemczech lwalicyjnego rządu,
idącego na znaczne ustępstwa,
zWięl<szylo tendencje ugodowe
Anglji, a może całej ententy.

Kompełen[ie

komisji opolskiej.

LONDYN, 13 maja. (Pat). Hav.
W związku z wiadomością ja\l:obJ
lwmisja mit;dzysojusznioza na G.
Sląsl!u przyznala Polsce górnośląsld oltręf5
pr~emysłowy binro
Reutera stwif'rdza, te tego rodzaju podziały nie wchodzą w za·
kres kompetencji kornisjt między
soju~zuiezej w Opolu. Zadanie
komisji polega na przeprowadze,)liu Qaąań na miejscu, oraz przy
gotowaniu raportu z wyrat81liem
opinji w sprawie podziału stt'ef
plebiseytowych.
ada naj wy ts za
zbAda raport k. misji na swem
najblj~szem
posiedzeniu, poczem
poweźmIe decyzję. Miejsce i data
tego posiedzenia rady llaj wyższej
nie s~ jeszoze ostatecznie ustalone.

fakt dokonany.
PARYŻ, 13 maja, (Tel. własn.
"Gł.

Polsk. G ) "Temps" donosi TOpola, ia dotyohczas nie zosŁał
zawarty jakikolwiekbądt układ,
, kt6ryby uznawał autorytet władz
powstańczych. Pismo zauwata jednak. te jest przekonane, i~ przedstawiciel francuski w komisji
międzysojuszniczej ?lawarł ustnie
z kierownictwem rucbu powstań\ czego układ w tym duchu. Prze. wodnieząey komisji mi~d'llysojusz·
niczej, gen. Le Rond o~wiadczył
b<lwiem, 2e państwa sprzymierzone będą musiały uznać po]otonie
wytworzone, na skutek wybuchu
powstanłll.

MORAWSKA OSTAWA, 18 maja.
(Pat). Czeskie B.P. Specjalny sprawozdawca czeskiego biura prasowego udzielił dzienni karzom następu·
il\oyoh objaśnień w sprawie Górnego
SJąsta. Wszędzie panuje całkowity
spokój i porządek. Pogranioza pilnują robotnicy i włościanie polscy.
~ P~~i., dochodzą do ostatnich stacji
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Górny

Sląsk

bez

pieniędzy.

tylko zaliczka resztę
wam później.
Oprócz tego
pracodawcy
postarają się o żywnoś~ i
towary kt6re wam b~dą dawane na kredyt. Komisja
międzysojl:lsznicza w Opolu
użyje
wsze!kich środk6w
aby zmusi~ rząd niemiecki
d0 \vydania pieniędzy które jest
winien. Gdyby usiłowania komisji
międzysojuszniczej pozostały bez
skutku wówczas poradzimy VI sposób plOSty. Wydamy własne
g6rS'ftośląskie pieniądze oparte na własności kopalń
i hut, a pieniądz ten b~dzie
o wiele lepszy od marki
niemieckieJ. Rząd nlemięcki
nie daje pieniędzy potrzebnych na wypłatę ~em samem wyrzeka się osłałecz'
nych praw do Górnego Slą
ska. Jesteśmy mocno przekonani,
że taden robotnik nie pozwoli się
sprowokować rzędowi niemieckiemu. Bracia zachowajcie spokój i
rozwagę umysłu. Nie zakłócajcie
porządku publicznego.
BYTOM, 18 maja. (Pat). Pisma
sposób zdoła wydrzeć Indowi robo· polskie donoszą: W obwodzie przeczemu zwycięstwo i wyzwolenie oku- mysIowym nawoływano cora." więcej
pione strumieniami krwi. Rządowi władze miejscowe, aby starały sią
niemieckiemu nie uda się ogłodzić o :tywność i przyczyniono sią do jej
śląskiego ludu roboczego. Wiemy, sprowadzenia. Obecnie pisma dono:te robotnik nasz-to człowiek twar- szą, ~e sprawę wy~ywienia w gminaoh obwodu przemysłowego wzi~ła
dr, wyrozumiały i bardy. Za grze· w swoje ręce komisja międzysojusz
chy rządu niemieckiego nie będzie nicza. Poczyniono zarządzenia, które
on winił właścicieli kopalń i hut, zabiezpieczą ruch pociągów z towaani tat ich urzędników. Donosimy rami, .kt.óre przybywać będą z Opola
wam ~e w przyszłą sobot~ wypła- do GliWIC, a stąd do obwodu prze,
.1 mystowego.

BYTOM, 13 maia. (Pat). Posel
Korfanty jaJco dyktator powstallców
i wydział wykonawczy, złożony
z przedstawicieli polskich stt'onnictw
politycznych na G. Sląsku wydali
odezw.ę do robotników, która brzmi:
Robotnicy! Rząd niemiecki pragnie zemścić sią na was za to, ~eś.
cie wypowiedzieli mu posluszeństwo
i pragnie was ukara6, ~eście zrzucili
z siebie jarzmo prnsko~niemieokie.
Rząd T,liemiecki winien ~ jest setki
miljonów mnrek właści IIi elom kopalń
i but za dostarczony Niemcom w~giel i ~elazo. W najblitszą sobotę
ma si~ odbyć wypłata. WłaścIoiele
kopalń i hut uczynili wszystko, eo
było w ich mocy, aby otrzymać
z Berlina pieniądze potrzebne na
wypłat~. Rząd niemiecki z nisklej zemsty na polskim ladzie roboczym odm6wił wypłacenia
pieniędzy,
które
Jest winien. Oddaje się widocznie
nadziei, :te oburzeni ro1ftnicy rzucą
sill na właścicieli kopalń i hut, na
ich urzędników, M zaozną niszczyć
kopalnie l huty i na G. 8ląsku powstanie anarchia. Sądzi, te w ten

coną będzie

zaś wypłaci się

do przyznania Polsce całego
obszaru przemysłowego, gdał się na posiedzenie Rady
I'łajwy:łszej nie mając zapewnienia przyjęcia zasadniczo swej tezy przez sprzymier:!l!erl1c6w.
Rząd franouski pisze "Echo de
Paris· iest zdania, że wytsze interesy są zaanga~owanA w sprawie śląskiej i te pośrednia ko~
promisowa linja postę~owanla nIe
jest wskazana.

6łusy

prasy a.ngielskieJ.

I~ONDYN, 13 maja. (TeJ. 'Wł.
Gl. Pol.) Równie~ vrasa angiAlska uważa, i~ koalicja musi do-

mag'sć się ~cfslego wypełnienia
przyjęŁJch przez Niemc.f !lobowi qzań. "Daily ChronicIe" wskazuje,
iż ultimatum llrzyjeto Wiflkszo~cią

zaledwie 46 głosó\v i że rząd
Wllrtba z nieustępliwymi przeciwriikami i wielką ilością niezdecydowanych elementów, 'bęrlzie
miał wiele trudno3ci w wykonaniu
zobowiązl\ń.
Jedyny sposób pomocy dla rządu Wilrtha jest za.lę·
cle zdecydowanego stanowiska,
aby oporkym nie pozostawić wąt
pliwości, jakle skutki w \ woła niewypełnienie zobowiązań.
Or(?" a.n
Lloyd George'a wskazuje na ostatnie wydarzenia, które umocniły
ententę i wykazały, it Francja i
Anglja z~ ecydowane są iść wspólną drogą, tam gdzie wchodzą w
grę interesy ~yciowe.
"Daily Telegraph" uwMa, i~
nic nie noprowadzi wi~cej mężów
stanu do sytuaojl kłopotliwej,
choćby
nawet musieli po 6·ciu
miesiącach stwierdzić, i~ Niemcy
nie wypełniły zobowiązań. Sytuacja byłaby wtedy raz na zaW3M
uregulowana tak, aby ju~ nie było mo2liwości do targów lub wogóle nawet pertraktacji.
"Times" wyra~a nadziej ę, iż
nIe trzeba będzie więcej chwytać
się gróźb, aby zmusić Niemcy do
absolutnego wy[!onania. Sankcje
bądą jednakte bezwątpienia zastosowane, jeśli Niemcy zł~mii1,
słowo. W sprawie Górnego SIqska
zgadza się to pi~mo z Lloyd GeorQ'em i kallcl'ęrzprn w tern, iż
aljanci mają
Polsce Ś\fJf~M
te obowiązki, kt6re muszą
wypełni~ sumięnnie i bez ..
stronnie.

przed miastami, które obsadzone są
przez załogi koalicyjne. W Rybniku
znajduje się francusko włoska zało·
ga pod dowództwem włoskim. W niedzielą odbył się w Rybniku pogrzeb
18 włoskich MInierzy i 1 oficera
poległych w walce o Czernich6w,
W Gliwioach znajduje się załoga
francuska. Równie:t Zabrze i Bytom
obsadzone są przez francuzów. Sprawozdawca przekonał się w rozmowie 'z powstańcami, te są oni prze·
konani, ~e Górny Sląsk będzie przy
znany Polsce. Wszystkie war..
stwy społeczne są zdecydowane do ostatecznego boju.
Robotnicy polscy oświadcza
ją, te raczej zniszczą {abryki i kopalnie, nli wr6cą pod
jarzmo niemieckie. Po wsiach
włościanie oświadozaią, te czekają
tylko na rozkaz Korfantego, aby iŚĆ Odmienne stanowiska prasy angielskIej i francuskiej.
na frout. Robotnicy powraoah do
pracy. Sprawozdawca konstatuje, :te Atak londyńskiego "Manchester' pacji. Pilnem jest, by do Prus
Ouardian".
wróciły oddziały jawnie, lub skrynigdzie ani śladu jakiohkolwiek
LONDYN 13 maja ~(E. E.).
gwałtów.
cie,. złozone L dawnych żołnier.zy
t
Pl'
'. l k
"Relchswehry"; w tym celu powmh
c ~ na. . o sce prasa angle s ~ ~ ny być poczynione kroki w Berlinie.
dZlenmkIem "Ma~chester G~ardIan Oficerowie tych oddziałów nie chcą
na czele w sposob zupełme swo· ł h ć - . h
k'
'ak t 1
. t tr kt 'e s ra
górnośląSką s uc a mczyIc
roz azow, ]
yPARYZ, 13 maja. (Tel. wł. Gl. lS.
y
a UJ
p. wę
, ko swoich szefów, a przedstawiciel
Pol.) Pomiędzy Francją i Anglją me szczędząc Jaskrawych nawet 1\1' ~· .
k···· d
.
LONDYN, 13 maia. (Pat), Hav.
miały miejsce prawdopodobnie w wymysłów pod adresem Francji, : Ie:me~ przy, ?mlsJI. ~I~ zysoJu:
ostatnich dniach narady w sprawie Polski i przywódców ruchu górno- s~.mczeJ odt?0wlł swoJe] mter~en. "Morning Post" koment.ując wyda.
sankcji, o których publiczność nic śląskiego. Tenże "Manchester Guar· CJI. Na Gornym Slą~k~ powmm rzenła na Górnym Sląsku pisze:
się nie dowiedziała. "Chicago Tri- dian" w artykule wstępnym, po- poz<?stać t:ylko p~lacY.Imemc~ tam Pomimo wjdarzeJl, jakie ujawniły
bune" zaznacza, iż Anglja wespół święconym "Niebezpieczeństwu gór- za!;l1eszkah. . DZIenmk wyraza. w się na G. Sląsku oraz pomimo uz Japonją i Włochami dążyły do no śląskiemu", oskarża Korfantego, k~:>ncu ży~~em~, by w rozstrzyg~l1ę- legło~ci Niemiec i przyjęcia przez
przesunięcia
okupacji, jak t~ż iż postępuje on jak złoczyńca, za- CłU .kwest]l Gornego ~ląska wZIęł~ nicb ultimatum sojusznicy poLloyd George radził posłowi nie- hypnotyzowa!lY widokiem wystawy udZIał także Stany ZJedno;zone l pełniliby wielki błąd gdyby
mieckiemu, ultimatum przyjąć i w jubilerskiej. W stosunku do Gór- prze~trzeg~ prze~ stworz~mem ~a- przyznali Ci. Sląsk Illlemcom.
razie niedostatecznego spełnienia nego Sląska Polska zachowuje się rzewla wOlny w srodkowe] EuropIe. Górny Sląslr w rękach Prus byłby
zobowiązań,
oczekiwać dalszych absolutnie tak samo, jak Niemcy w
:.tródłern niebezpieczeństwa
dla
wypadków.
roku 1914 zachowywali się w stopokoju Europy. Dla rozwiązania
sunku do Belgji. Pozatern artykuł
Ż
teJ' sprawy, Iwnieeznem jest ser·
' t gwałt owneml. naPARY , 18 lU aJ' a. (Pat). Bav. deczne porozumienie Francji i
przepe ł mony
Jes
".
F
.
kt·
Gauvain pisząc w nJournal des
Pogłoski O odwołaniu
ora przez D b t "
.
l' h
Gó
m Anglji, a nawet formalny sojusz.
pasclaml na ranCJę,
swoje stanowisko na Górnym Slą- e a s o mepo {OJac na
rny
PARYZ, 13 maja, (Polpr.) sku naraża rzekomo na poważne Slą'lku powlafla. ~tl nic nie zdoła
Wczoraj w tutejszych kolach niebezpiecz,efIstwo ścisły związek pl'zełamać woli górników i włościan [
V'I
RZYM 18
.
(T l wl Gl
polityeznych rozeszta się po- między sprzymierzonymi. W swo- polskich na Górnym Sląsku,l
,maJa.
e.
." .
głoska o odwolaniu z G6rne im czasie Angija zgłosih swoje u- którzy są zdecydowani zrzucić
czestnictwo w wojnie w chwili, kie. jarzmó nlf'mil3ckie i nie ch c ą hyć Polskiego"). "Gtornale d'Italia"
go Siąska jen. Le Rond'a. dy Niemcy pogwałciły neutralność ofiarami sztucznej emigracji. Aby twierdzi, it rządy włoski i angielInną znowu pogłoską o mia Belgji. "Manchester Guardian" prze- nastąpił pokój trzeba, aby rada ski muszą zaządać natychmiastonowaniu na miejsce LeRond'a prowadza analogję między owem najwy~sza przys~ąpiła do pod;;iału wego wycofania wojsk francuskich
'
jen. Weygand'a "Eclair" na- pogwałceniem, a stanowiskiem Fran- kraju i by podzilJł ten odbył SIC
zywa fantazją. Weygand jest cji, zajętem w stosunku do pow- w myśl woli ludnośoi. Plebiscyt z. Górnego Sląska, gdyż w przestańców górnośląskich, a będącem dał pod tym względem wskazówki clwnym wypadku Włochy będą
calkowicie zajęty sprawą wo- pogwałceniem neutralności Górne- dostateczne. Zwracając się na- zmuszone wycofać swe oddziały i
iennych represji niemieckich. go Sląska.
stąpnie przeciw zarzutom, jakie pozostawić Francji całą odpowieW dalszym ciągu dziennik ten podnoszl\ sią we Włoszech i An !l,ii, dzialność za zaburzenia w sercu
cytuje kilkakrotnie zdanie, wyra- Źll Fr~ncja jest stronniczą, i ile
żone przez warszawskiego kores- clJ odzJ o Polske, pisze że Francja Europy. "Tribuna" zą.]a takiego
LONDYN, 13 maja, (Tel. wł. pondenta "Morning Post", i\tóry· dąży do nrzeczywlshienia dwócb samego zadośćuczynienia i twier"Gł. Polsk.-)
W odpowiedzi na oskarża oddziały francuskie na Gór- zasad n iczycll id eałów: 1) oddać dzi, ,iż Jdzie na Górnym Sląsku o
kilka zapytań, zgłoszonych w Iz- nym Sląsku o zdrad~ w stosunku spl'a\\'ied1iwość Jud!lo~ci, która walk~ 1{8t,jtału z proletarjatem.
bie gmin, Lloyd George ośwbd do sprzymierzonych na korzyść długo cierpiała pod rządami absoczył, te wojska Rnl!:ielskle nie Korfańtego.
Jutyzmu, 2) sprawą rozsądzić w
RZYM, 13 maja. (E.E). ,,8ecolo"
wzi~ły ~I\dnego udziału w wyda·
"Manchester Guardian" podkre· dl1cllU odniesionych zwycięstw. obarcza zarzutami niewdzięczności
rzeniach na G. Śląsku.
śla jednomyślność zapatrywań prasy ~V7"lJocnienio palistwa polsl{ie,t;'o robotników śląskich, którzy atako.
angielskiej na sprawę górnośląską I sprawiedli \\'6 lozstrzyg-l1ięcie wali zomierzy włoskich, nie majn.'
i wzywa Lloyd. Ge" rge'a do wy- kwestji leży w interesie oywili- cych przecież nic wspólne,;, o z bl E;'
darni, popełnionymi przez radą najwarci a poważnej presji na rząd zacji.
wyższą. Ni\l wdzięczność owa polega
LONDYN, 13 maja, ('1:'el. wł. francuski.
p A RYŻ, 13 maja. (Pat). Hav. na tym, jak twierdzi "Secolo", że
.. Gl. Polsk.") Biuro Reutera do- Odpowiedź parySkiego "Temps".
\V związku z ostłłtnhl komunika- Włochy poświęciły s;ę więcei
nosi: Stanowisko rządu warszawPARYŻ, 13 maja. (Pat.). Warty- tem Reutera o kompetenoji komi· nawet nli Polska, aby uczyllić
skiego i rządowa uchwała zachę kule zatytułowanym: "Dla pokoju sji międzysojuszniczej w Opolu i możllwem odbudowę Polski.
cania powstańców, łącznie z o- na kontynencie" "Temps" wystę o procedurze, jaka bęuzie zastoStosunek powstaflcóW górno81~.
puje przeciw wywodom "Manches. SOW3na w sprawie podziału GÓrn. skich do Włoch dowodzi, ze wvbl1clt
dezwą Hallera o poparciu powter Guardian", który to dziennik
stańców, umacniają tutaJ przeko- por6wnuje akcję Korfantego i ruch SJąsl;a. "Echo de Paris· pisze: powstania nie był przy!.' oto wuny
Hozumie się samo przez się, te z punktu widzenia politycilnego.
nanie, if. r,;ąd polskl niezopełnie powstańczy na Górnym .Sląsku z nie j csC lI10żliwa zadua inna proW dalszym ciągu .,880010" pis:u-.:
zdaje souie spraw~ z nadzwyczaj- inwazją w Belgji w r. 1914.:
Cedlll'a jak tylko ta, l\tórą puda- Kola autoratytywne włoskie wvra.
"Redakcja .,Manchester Guar- je kOllJtloillat Relltel'J. ,le !ual{ że iaitl zdanie, abyśmy się strżeglI
nej powagi sytuaoji.
dianu" powinna przeczytać telegram j e s t. li iepra\~donl ' nrl obr; pnl. ab\', Z te"'o
. "'.. na SI
l
.~, co SIQ "Zleje
I.. ą' Ul Ukorespondenta "Morning Post", któ· r;;;::ąd fra"cusDd~ kt6ry jest sposobić opinją przeciw Pols '(', :t
.!y rucr ten ~wał akiem emancy- zdecydowany doprowadzi~ tym samym usprawiedliwili ~if nlę-

Dwugłos prasy w spraw\! górnego Śląska.
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miorki€'. Stanowisko takie wydaie
siC} Jti€'shl;;Z!H', Rząd włcskl nie
może
wyccfać
swych . wojsk
z Górnego Słąska. Włochy występują tam nie na własny rachunek, lecz w obronIe umowy
międzynarodowej. Nasz punt.t wi(henia na s['J':n,ą górnośląską nie
zmienił się.
WIochy winny stanąć
nn stanowisku sprawiedliwe.t:o podziału
terytorium górnoślqskiego
z lIwzględni p niem udzinlu SląsRa
w pokryciu odszkodowań, nale;i;ącycb
mocarstwom spnymierzonych.
PARYŻ, ,13 maja,
IE.-E.)Propa,Q'!lnda niemieoka -liot'z\ sb z

wV1\arlków ~6rnr~If1skich, dąząc
jlr"y pomocy rozsie" tllHiI tende

cy,inie wiadomości do \\'y\\'ołania
wzhurzenia oplnji public'Ztlej włos
I, iej. Propag-anda ta ni\') ptlzostaje
11 P7, wyni li ów. Podkreśla to ,,1'ri111111a", potępiając niebezpieczuą
(l'li;tlalność pew111ch dz'en ni k6w,
);ló: F' korzyst,ają z wypadków a;órI:ośląsldcb
dla celów spekulacji
l,ollt\'cznei.
W cialllzym ciągu
,,'frlbul\a" oś\viadcz8, ~p el1ęĆ

"ry-

Włosko-polskle
01'1\7: t\t7.,"'iwstawif'niś włochom

\\oIauia i!lc,)'tlelltu
!.:()

11f7yiaźIl'i fi'il"ct1sko-}1olskie,i, która
w tynl wY\J})tH \1 zwrÓći sil':) prz e C"1\\ 1,0 włoclli"\!I1, stallowi
taktyką
"nr \\ ntnf\ .i ~ łupią, Z tych samych

program nowego

Slas' a

przesilenie gabinetowe.

przyjęciu ultimatum.
VŻ~ S3 nla!a. (E. g-roiące niebezpieczeństwo,

Strejk górników w .:Anglji.

obiecała

~::2; ąć

Naemcom
C~

;!.t~ .:4łnia"

al

agę

ich

ie 06...

f.!tJra

n~~o Sfąska.
fł

Możliwy

to

okupacja będzie lladal
tutejszych łtołach jednal\ze
jak miećz Damoklesa wisiała nad

ch panuj
pr2ekoli2Ul2e!ł ze Al glja

o ile Niem-

ą, ez astrzet ; In a t u m iifl'eO-

'JJ tJltr'E}tj

<żeń łII ~

zoLOl -DY l', 13 maja. (Tel.
wł. "Glosu Polskiego"), Lloyd
George odczytał w izbie gmin
oc1powiedź rządu nlemiec.l{legn
na ultimatum l\Oa1icji, w myśl
ldórej zostały przyjęte bez zastrzeŻel'\.
żqdllllia koalicji w
sprawie odszkodoW811, gwarancji. rozbrojenia i postępo
wania przeciwko winowajcom
wojny. Lloyd George oświad
czył, iż przesłał natychmiast
depeszę do wszystkićh koaljantów i dodał: "To jest cal'kowite przyjęc.ie wszystkłcb
ża.dań". (Głośne i długotrwałe

oklaski).
Na zapytanie Bottorn1eya,
czy ze wz ~Iędu na przyjęcie
rząd

ultimatum przez
niemiecki będzie
zniesione niemi okie
prawo o odszkodowaniach, Lloyd George odpowiedział

przecząco.

•*•

Sytuacja po przyjęciu ultimatum przedstawIa się jak nailtępuje:
niemieokle prawo o odszkodowaniach zostaje nadal w moty i daje entencie mo~ność zastosowania
wszystkich środków pl'zy/nuso\1ych
w ka2dej chwili, gdybj niemcy
ucb)'bHi 8WJln zobo\viązanlom.Wszystko wi~(j będzIe zale2ało od
tego. jak długo niemcy bQdą dokładnie vtypełniacS ~ądania koalicjL
_ Z tego .wYPły~a, i~ cl~wno"o
me nastąpi zajęcle zagłębIa Ruury. Generał, dOWOdzący francuskiemi oddziałami okupacyjnemj
oświadczył prezydentowi rządOwe:
mo w ])Usseldol'fie, j~ WSKutek
przyjęcia ultimatum zostały wstrzymane dalsze przygotowania do 0kupaoji. Ró \V nie~ ,j est zamierzone
(lofnlę~ie

oddziałów,

s~oucentro

wanycb /Ja g'tanicy, gdy~ cię~nl'y
kwatprun II u, szczególnie w D1ls
seldorfie, stały się nie do zniesieni a.
Jeśli w te.tl. sposób. uchylono

zagł~biem

Ruhry.

nad Renem I

bronią

aktualna wobec tego, że spra- wrotem 'obecny premjer.
wa wileńska., a w szczeg61-

--------------------------------------~'------------

Po

~oaityczn

nf\.i,

.

Ententa j Niemcy.
\~~
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niu awanturniczej polityki wojen- łoży~ iadnego programu, aa opar('i'll się na zasadaoh toli będzie uprawiał poliływzajemnej toll>rancji i pokojowej Ił J zmie zającą do wykonawspółpracy.
Atnerd,3
poprze nla warunk6w przyjQtego
wszp.lkie pows7,ne dą~enia Niemiec ult!matum. Od strony przeciwRZY~f, 13 maja. (Pat). Hav·l~. w kierunku realnej pracy, wystąpI nei rząd oczetmje uznania swojej
7npr.,;eczajn tutai władomo~ci nie- 1ed 11 ak z całą stanowczością prze- dol>reJ wrli f uozoiwej gry na
których dr.ipnniliciw zagranlcznvch ciw \Vs~elkim knowaniom, godzą· Górnym Slqsltu. Kancler~ prosi
o zamiet'(lnej rzekomo dymisii eym w interesy jej wiernej BO- ozłonków rady państwa, aby s'1\li
hr. C'fon)'. nówllie~ niepraw<i'7 i wf\ jusznlczld, Francji.
7, nim razem po ciętkie.1 drodze i
i"st informacia, pochodząca 7."
aby bl.'o nl1 i zgody rządu niemiec~ródeł berlińskich o dymisji Wł()8ki~g:o I1a ultimatum przed wszelrządu.
kich członków w niektórych koBERLI:\T, 13 maja, (Pat). Wied. (dmt przeszltodamf. Nowy minister
tnisjach międzysojus.,;niczYch na
B. K. - Na wczorajszem posie- spraw wewnętrznych Granclnauel'
Górnym SJąsku.
dzeniu rady paristwa przedstawił oświadczył w swern przemówieniu.
się
nowy kanclerz Rzeszy dr. ~e państwo niemieckie najlepiej
i wygłosił krótklfJ przemó- wyjdzie na tern, gdy bądzie uwWirtb
IIZ8[jS.·
wienIE', \\' którym zaznaczył, że zg-lędniało r6wnolegle potrzeby
PARYŻ, 18 maja. (Pat). HHV. rząd nie może jeszcze przed- poszczególnych krajów.
Profesor Ellgenio z Rzymu rozpatruje w .. Excelsion:p" sprawę podzialu terytorjum rlebiscytowes'o
na Górnym ~ląsku i 7W aca uwagą
na analo~.ię, Jaka istllIeje pt>mlę
dzy obecną sytuaojq na G. Slilsku
a sytuac.fą przedwojenną w Alza- Rząd ustąpi, a Witos utworzy nowy gabinet.
cji i Lotaryng.1i. Autor wsliaznje
WARSZAWA, 13 maja. - ności sprawa G6rnego Sla.ska,
na niekorzystne warnnld, \V jaldch
znajdowali się polacy na Górnym (Telefonem). W kuluarach sej - przeszły w stadjum przewleSląsltu. Sprawa G6rllC'p'o 8ląska mu mówiono dziś o tern, ze kłe, co wymaga rewizji. progma znaczenie nietylko dla I'olski, w najbliższych' dniach po Zie- ramu rza.du. Według przekolec7, równie~ dla pokoju całego
świata, tego pokoju, którego Fran- lonych Swiątlmch premjer Wi- nania większości klub6w sejcja ma bronić nad Renem, a Pol- tos zgłosi dymisję gabinetu. mu, do uformowania nowego
ska na froncie wschodnim.
Rezygnacja gabinetu stała się rza.du będzi.e powolany z powz'!.lQiló w, koń zv >lTri bim a", nie
mot.fl hy~ uwaMnp .,;1.\ racionalne
rozsił wanie wiadomości o I1CZUciach (yprmanofilsltich Włorh.

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

r;.;:,.).

14- maJ"

wreku.

LJON, tS ma1a (Pat) Radjo.
.. P~tit Parisien" podkre~]a poVTa~ny ton deklaracji nowego rzą
du niemieckiego, Ihvladczący o
tem, te' rząd niemiecki nareszcie
zrozumiał kto jest zwyzią~cą, a
kto llokonanym. Przedstawiciele
soc;(llistów wlęłtBzo~cl, wchodzący
w sJtłan rządu, da.i\ rękojmią, ~e
~ąd!lnia ententy będą wykollan~.
Jar6ct francuski b~dzie jednak
stał nad Renem z bronią w ręku,
aby by6 gotowym w kaMei chwili
do po arcia sU" swolch ~ą1ań.

Zmiana w stanowisku frontU.
PARY.z, 13 maia, (Tel, wIasn,
"Gl. Polsko ") Henry Wales stwJerdu w .. Chicago Tribune" zmianę
w stanowisku francuskich k6ł oficjalnych w kierunku przesunię~
cia okupacji terenu Ruhry. Francuscy rzeczoznawczy wątpili o
mo~nośei llokryoia kosztów okupacji. Blok narodowy nie cbciał
sio zgodzić, aby Francja miała
wysła6 133000 ludzi dla uzyskania
pOd iV6jnego odszkodowania, jakie
A!lirlja osiągnęła puy pomooy
jednego bataljonu oohotniczego
Zmiana oplnjl, łlt6ra się rozwijała
ar. do ministra Loucher, utrudtJi
Briandowi uskutecznienie swej
polityki silnego męta. Ooz('kiw8!ly
jest w związku z tym lego upadek.

jest znów strejk generalny.

(Tel. wł.) cza~ będzie wybuch straJku
unikHl'lrbert Smith. ośwIadczYł, ~e niono przed kUk_. tygodniag6rnlcy są gotowi do ustępstw, jeieli Właściciele mi. Rząd poczynił ju~ odpowiekopal fi poczynią dalej Idące rlnie przygotowania zapobiegawpropozycje, anl!ell dotych- cze. Cały kraj został podzielony
czasowe. - Płace robotników na okręgi, poddane władzy spewinny być ustalone, a zwłaszc~a.. cjalnych komisarzy.
ich minimum. Nie mo~na mÓWIĆ
o' niedoborach poszc'-Iególilych koLONDYN, 13 maja. Wczoraj
palń, gdy~ produltcja w. ciągu 0- przed południem, zjawił się u mistatnillh. lat podniosła Sl~ o 15- nistra pracy przedstawiciel robo20
tników przemysłu elektl'yc~nego
. proc.
i oliwiadczył, ~e robotnicy teJ ga·
'LONDYN, 18 maja. (Tel. wł,) łęzi pracy przystąpią (io strajku,
Z powodu zaostrzenia się polote- o He 'If{ dalszym ciągu sprowadzania strajkowego w przemyśle \V~- lIy Z zagranicy węgiel będzie u~ywauy do wytwarzania prądu eglowym, odbyła się nadzwyczajna lektrycznego.
narada gabinetu, na H6rpj omawiano sprawę usuniE!cia niebezW
pieczeństwa wybuchu strajLONOYN, 13 maja. (Tel. wł.
ku generalnego, co do kt6- Gl. Pol.) Jak donoszą pisma, garego robotnicy powezmą de- binet odpowiedział na uchwałę
cyzję w dniu
dzisiejszym. transportowc6w, lt zarządził dowóż zapasów w~gła z zagrl\n icr j
Dziś bowiem mają sj~ naradzić
przewiduje kortieczne !§rodki w
pracownicy kolejowi nad sprawą celu podziału tego w€ł~la.
Według ,,]Jvening News- wielprzyłączenia do strajku robotni·
ków transportowyeh, pr()testtlją kie 25akłśdy ol;rętowe i maszynocych tą drog~ przeci w sprowa- we w Bickers, w których pracuje
15000 robotników, zmuszone będą
dzaniu węgla 7J zagranicy.
w końcu przyszłego tygodnia zaPr2yłąc2enie się tych tO- przestać pracy, jeśli do tego czabotnik6w do strajku, ozna- Sil nie otrzymają zapasu paliwa.
LONDYN, 13 maja.

Przewodni~2IąoJ związku górników generalnego, kt6rego

SrYIYS WQutowy

Atak na Saple~~.

do obrad nad usln- ,
o tymczasowy n poborze nrzymusowym podatku dochodowrgo.
Z powodu braku quorum glosowanie odroczono.
Następne posiedzenie odbędzie
si~ w środę o godz. 4 popoI.
Wbrew zapowiedzi, źe na dzisiejszem plenarnem posiedzenill
spjmo będ2lie rozpatrywana uchwała wczoraJsza komisji spraw zagranicznych w sprawie G. Sląska,
sprawę
tę odroczouo do posiedzenia czwartkowego.

TEATf{

!EJSKI (Dzielna lO)

pod dyr. A. Zelwerowłcza.
Sobota Ił.V po poło o god.. , d1ft
młodzle:!:y , We •• le" dram. w 3 akt.
St. Wyspla~8klego. O g. 8 w. na widowisku ludovrem "Biała .. ,kawiczka" sztuka w 5 akt. st. ~erom8kiego.

Kronika politJki polskiej.
- Minister Sapieha, pragnąc
najpierw przedł02yć rządowi pol.
skiemu sprawozdanie ze swych
dzjala!5. podczas pobytu zagranicą,
zr2lekł siE! podró~y do Rzymu. Minister wyjedzie ll-go b. m. de
Brukseli, gdzie zło~y wizytę urzędową prezydentQwi ministrów
belgijskich', ministrowi spraw zagranicznych Gasparowi, oraz przewodniczącemu J\Onferencjt polskolitewskiej Hymansowi. Minfster
Sapieha zamierza podkreślić. jaką
wagę rząd polski llrzywiąznje do
obecnych rokowań polsko-litewskir.h, jednak nie b~dzie tlcz-estniczyI Da ~adnym posiedzenin tej
komisji. Dnia] 4 b. m. mini ster
Sapieha wyje.dzie do Warszawy.
- Mfnisterjum spraw zagr. otrzymało depeSZE! od Sapiehy, ~6
wraca on do Warszl\wy w poniedziałek.

, - Dziś· o godz. 12 i pól w południe nOiVemianowallY; (loseł czecho-słowacki w Warszawie
dr.
Prokop Maksa uoręczył Naczelni'
Państwa
rzytelnimjące.
posłowi będą

kowi

swoje listy uwieW ceremonji tej
towarzyszyli radoa
legacyjny poselstwa ar. Józef
Swagrowski, sekretarz dr. Niderle,
oraz attache poselstwa dr. Wisłek
i dr. Gabrik.

- W najbli~szych dniaoh przybędzie do Warszaw)' delegacja
rządu rumUlIskiego do przeprowadzenia rokowań w sprawie umowy
bandlowej z Polską. Przewodnic~ącym tej delegacji będzie poseł rumuński w Warszawie
pan
Lorescu. Członkami delegacji bę
dą przedstawiciele
ministerstw
facho wych, oraz przedstawioiel rumuńskiego sztabu generalnego.

- Delegacja rządu polskiego
I'li~lojalność ks. SapiehS.
Wolno do rokowań gospodarczyoh w Pamu b)ło zawsze być innego ~da ryżu dr. Benich powrócił dziś do

nia, ni~ wjększo~ć stljmowa i bronić
tego zdania do upadłego, ale
jednotnyślnością
prasy warszaw- Dllleżało mu właśnie Upa~ć, j eś1i
spraw zagranicz- ooroUa mil siEl nia pOWiodła.

Z prawdziwą
wszystkie organy
skiej atakują min.
nych Sapiehę. Dotychczas atakowała go zacięćie tylko prasa lewicowa z "Robotnikiem" na czele.
Obecnie szczególne ciosy padają
Prasa francuska wita z ot y- ha Sapiehę ze strony ;,Gazety
wienIem przyjęcie ultimatum, ~ą Warszawskiej", urzędowego organu
endecji.
da .1ednak~e od nądu. aby rooznlk
We wczorajszej "Gazecie" uka19 pozostał zmobilizowany. a rocz- zał się p. t. "Niezwykłe posiedzenik 1921 został zupełnie wyszko- nie" artykuł, z którego nasz warlony, aby mo~na było w kaM~j szawski korespondent telefonuje
chwili rozpocząć okupaoję.
nam najważniejsze ustępy:
Posiedzenie sejmowe:i komisji
Sześ~ dywizji, słacJono- spraw zagraniczny/',h było bardzo
wanych w DU~...eldoHie, po.. lliezwIkłe i pol>udza do rO'l,liczlEostanie tam aż do zapła nych uwag i komentarzy.
cenla przez I'tiemcy pierwPowszechne potępienie ~cią
szego mIljarda, potym bę gn~ły na [{s. Sapiehę obydwie
i
właściwości jego działalno~ci podz e DUsseldorf opuszczony litycznej, to jest zarówno niewąt
I franc ..zl cofną. się w myśl pliwa jego nieudolność, jak i nietraktat .. aż do Ren ...
dająca sią skutecznie zaprzeczyć
jego wobec se.imu nielojalno~ć.
ll[
Nieudolność miałaby prawo do
H
łi
Y
•
pobłażliwego traktowania, gdyby
LJON, 13 maja. (Pat). Rad. 111. Sapieha łąc\'!Jł ją z usilną pl'aRtąd amerykanskl przyjął z: zado- cą i starannością, w' pełnieniu
woleniem do wiadomości fl\kt ZQ'O- swoich obowią7Jków, zdaje się Je~zenia: si!! NIemiec na ultitlJatu~ł1. dnalf, że Jliema on prawa do poZyc~enielll Ameryki
jest przy- woływania na te okołic'lJnośoi wiczynić się do I'ÓV, nowagi w i},lcitl n~ łago.dl,ące.
BezwzględnA n&.Europy, polegajllcej na, ~aui89łl -l tomiast potępienie wywołać musi

"meryka wob Itrody ftl'emter

AoolIl.

Przystąpiono

wą

Nie lIIo~nl:l powiedziec, ~eby
posiedzenie wczorajsze skompromitowało jedynie min. Sapiehę.
,jardzo niekorzystnie przedstawiło
się całe nasie miniaterjnn1 spraw
zagranicznych.
Czy wiadomości agencyjne o
umowie posła Kodantego z komisją atjaueką są ścisłe, tego mi·
histel'jum nie wie. Co porabia p.
Korfanty, jakie są zamiary powstańców i jak się przedstaWiają
knowauia niemieckie - tego miulsterJum nie wie. Jakie w spl'awie g6rnośląskiej zajmują dbecnie stanowis,ko mocarstwa ententy - taUe nie wie.
NieudolnoM zdaje Się cechować mi[li~terjUln spraw zagranicznych od dołu do g6ry.

Obrady Seimu.
tJ

Wal'szawy. Puyjazd dr. Benicha
jest z wlązku z pewną przerw"
w roko\ auiach.
fi

ln~wu

ekS-[esBrt KarOl.

WIEDEŃ, 13 maja, (Polpt't'ss)Genewski korespondent "Wian.
Zeit." donosi, że 2 maja do Ln'
cemy przybyło kilku wyższych
oficerów węgierskich w liczbie
I,tórych był i pułk. Lehar. Wszi s ,
cy przybyli byli, oc~ywi~cle ubrani po cywilnomu i mieli paszporty na cudze nazwlska. Wieczorem
w dzień pr7,yjazdu oficerowIe mieH pierwsze wid7.el1ie z eks-cesarzem Karolem w kawiarni angiel·
skiej. Nazajutrz odby.ła siEl
nie·
wiadomym miejscu narada, po
której oficerowie wyjechali z Lu
oerny.

Na wczorajszem posiedzeniu marPRAGA, 13 maja, (Polpress)szalek poś'Ą'ięoił słowa wspoIl)nienia W tutejszych kołach polityczrtych
zmarłemu pOSłowi Moiżeszowi Hal- rozE:'szła się pogłoska, ~e w najkr6tszym czasie trzeba się spoper nowI.
' Przystąpiono do sprawy uznpel- dziewać na Węgrzech wypadl{6w
nienia uposa~{\llia duchownym kato- pierwszorządnoj wagi politycznej.
lickim. Sprawę referował p, ks. Lu- Prasa czeska zaczyna ooraz nsHtosławski.
niej pisać o za/laniaoh i Zl1atlZeW głosowaniu odesłano Ilstaw(j ui u trójprzymierza czeoho.rurouno~
z łOwrotem do komisU.
serbskiego.

~obofa

Lwów.

Z I<raju.

(pI Obłęd spirytystyczny.
Eksp<,ryrnl'nty Rpirytystyozne. wlrl1iRc~ stoliki, tfllprz!ki. wywolywllniA duch6w przy pomooy "feme,-ljÓw - staly
nomen+alnycb"
(p) Doroczne obrady Aka-- się w ostatnich ezasAch ulubion~
demji Umiejętności. One~da.i i popularn~ zabawą towarzyską,
odbyło się w Krakowie r.oroczne wal- A 7.abawa ta niebezpieezna, albo ·
np 7.ebranie AI-a1emji Umiejętności, wilw' s~anse spirytystyczne wpłyna którem ucbwalopo nagrody, kt6- n~ć mogą fatalnip na umysły mało
re zostanl\ ogłoszone n& następnem krytyczne i natury silnie nerpublicznem, uroczystem posiedzeniu wowe_
Akademji.
Wymowną ilustraoją tego, jak
Nagrodę z funuacJ'i Erazma i An. SInn t ne mo~e mleć skutld przejny Jerzmanowskich w kwocie 32,199 ;owhanle ~Ię wiarą w "PU k 8.ją Oe"
roarek za pracę naukową przyznano IIue• y - Jest wyparlpk, lr ry się
prof. Emilowi Godlewskieron 8tar- Ś WIE'?:O 7dar7lył we Lwowe.
. d .
s;o:emu',
t Ur
h zę d n j cz k a Je neJ z prywaz fundaoji Ś. p. Kobusa Barczew- nyc
instJtnr.jl we Lwowe p.
skiego za pracę historyczną 1602 mk, Zo(ja S. zaczęła się namiętnie zaj·
50 fen. Wł&dysławowi Semkowiczowi mować spiryty7lmem i wieczory
p..lzaA w tow"rzvstwl'e du
za dzieło .Ród Awdańców w wie- całe "sp "U"
P d
l <' 'J t h , ,. hó w.
kach średnioh";
cgołych
O wp ywem nerwy
ye
Oląeksperymentów
,jeJ'
z fundacJ',' ~ p Kobus" Bal'czew
::s..
..
- rozstrajały się corat bardziej i
ISkiego za pracę mll.larsh w kwooie wskutek tego duohy zaczęły jej
160:3 mk. 50 fen. Oldze Boznańskiej podszeptywać
ró:tne dziwacznI'
za "Wizytę w pracowni";
pomysły. Ot!) opowipdziały, :tp
z fundacji Ś. p. Konstantflgo Si- pewien młodzieniec ZUBUy p. S.
roona 610 mk. Zll. praoę matematyoz- tyJlIO ,.. widzenia, zakochał sie w
no·fizyczn", Mieczysławowi J~żew- niej i zamif'rza z powodu tej 'miI'Ikiemn z zal,rest1 ft7.yki, ogłos7:one łuści poppłnie samobójstwo. Pow latach 1919 i J920. Następnio do · nadto duchy podszeptywały jej
konano wyboru nowyoh członkó,v. rzeczy g·oraze. Oto namawiały ją
Zostali wybrani:
lO "ab·c·
-"
I,
"
I la gOSpouyDl.
u któ'
rf>J
Na wydziale fIlologic7.nym człon- rnieszl(ala, i napastowały ją w
karo i-korespondentami: Antoni nanysz, nlJcy, 7.ądając wykonanIa tego
prof. uDiw. Poznań. _o\ndrzej Gawroń- czynu straszllego.
ski, prof. uniw. Lwów, Stan, Kot,
0
. ' obu d z1ł
. sąsiad ó w 9pi ·
ne,g'fJsj
proC uniw. Kraków.
tl
1
"yt.yf' ,i nzyk przf'raź 1iwy.I To
~ydz1'ale
m
t
at
f'
I l" " opadły znowu swą ofiare;
~
a
em
yczno
JZycz
,
"I nc""y
na
.
. l'
.
n ym C zł on ka mJ czynnynl1 cra:oweml: 7ądajqc rzekomo zabicia gospo·
W "'"
4cł" w "'l'er
.. ql'
.
W ar· d Jni. W przystąpie obłędu panna
'. pm,
,l, Pro.f nnlw.
ezawa• Jan "
Rtan. Tllugutt , pr o,f umw.
.
S_ po b'leg- ł a do gospodyni i woła ·
Warszawa , Jan
Sm1ec
. k'l, pro,f pol't'
<
1 , Jąc: .,musze elę zabić", oh wyciła
Warszawa; członhmi-korespondenta- przera~oną kobietę tak silnie za
mi: Czesław Bialobrzeski, prof. uniw. ramię, ~e dwuch rnę:tczyzn z truKraków, Szymon Dzierzgowski, prof. dem zrlołało ją z tego uścisku
uniw.
Warszawa,
Tadeusz Godlew- UWO J·Ć
k
f]
L
Ol .
s .-i, pro.
po
it.
wów,
Bolesław HryZawezwane
pogotowie ratnn. k'
f
.
,\~
J
D1eWleO l,· pro. r.UD1W.. r K
arsz'l.wa,
an kowa przewiozło p. S. do szpitala
k
SJ eszy sk l, pro. umw, ra -ów, Jan na oddział psyohiatnczny.
· h '1_ UT
Bajania lekarskie
stwierJziły,
Z a l e8 kl, C emb n arszawa.
o
aDO
następnie
do
wiadomości,
~e
nie
J'est
to
chWIlowy
wstrląs
P• d
•
•
,
J
ze lDlUisterJum oswiaty zatwierdzih nerwowy lub przeJ'ściowe zabuwybór dwu ezłonków zagranicznych rzenie umysłu, lecz te stan ten
na zesz orOCZDem zebraniu, mianowi- wYlliaga odesłania choreJ' do zade F ryderyka Wilhelma Ferchter8, kładu obłąkanych.
pro!. uniw. w "Monachjum na członWłocławek.
l,,a czynnego na wydziale hist.-filol.
l Maurycego LlIquoone, prof. w Lozannie, ozłonkiem czynnym zagra(p) Dwa wyroki śmierci za
nicznym wydziału matematyozno-fi- bandytyzm. We wtorek 10 b. Ol.
zJcznego.
w I!macbn włocławskiego sądu
Walne zebranie wybrało nowych okręgowego sąd doraźny rozpo.
4 członków zagranicznyoh wydzia.łu znawał sprawę Władysława i Anfilozofioznego i 4 korespondentów, a t '
li
ń k' l
Z f
omego
ru~y s lC lora."
o Jl
na. mat.-fil. 4 koresp. zagranicznych Mikołajczyk, oskar~onyoh o dokoi jednego kOl'eSpOllllenta. Nazwiska nanie w dniu 9 kWietnia r. b. nabęd!li ogloszone po zatwierdzeniu paJu lJand\ ,'I'J P,!o na dom Antu'
mianowań nrze:.:: rz"d.
"
l' b k i J ·

Kraków.

tó

ń

ł

14 maia '921 ,.

AH Os'ulrj,cnia zarzucał zbrodnapadu rabunk()we~;o braciom
"'ładyshwowi j Antolliemu Krużyńskirn, zaś Zofji Mikołaj"czylt
ud~7.iał w troi zbrolni przez wskazaole bandytom z8g-roriy Kubiaka,
Po przesluchanin 24 świadków ze
struny oshartl'nia i 6 świadków
ze strony oskartonych, oraz po
wysłuchaniu mów obrończych i
prokuratora sąd o g'odzioie 2-ej
VI nocy wyniósł wyrok, skazujący
mularza Antoniego Krllżyńskiego,
lat 26, oraz Wladysła \\ a KrużYlinię

tan pOl1ad rzeka Hudsoni do brzedów
sąsicdnie~o gtanu ~cwyersey. Ma'" on
~icć podwójny gościniec, osobny dla
pIeszych. Ma on również zawierać po
obu brzegach krany do podnoszenia cicżarów. Dlugość mostu ma wynosić 8,560
stóp i ma wisieć na wieżach wysokości
800 stóp, czyli 27 metrów! Plan zbudowania ~igantycznego mostu datuje się
z r. 1890. Wtedy mial on kosztować leo
dwo 40 miljonów dolarów. Dzisiaj ZGO
miljon.ów .Więc~j,. Widzimy więc, że i dolar ,me Jest JUz tą mocną walutą, jak
ongi.

x) Wysokość fali morskIej. Do ostatnich dni nauka nie znata rozmiarów jeElnej rzeczy, mianowicie wysokości fali
skiego, robotnika lat 25, na poz- morskiej. Mar~narze mi,erzyli. fal l na
bawienie praw f kar" śmierci oko ale to nie było mla da
. k
. .
ro Jne
I Ja
przez rozstrzelanie. Słutn.cą
Zofję ,
zobacz:ymy. nawet fałszywe.
Dopiero
Mikołajczykówne, lat 20 _ na przeds''iwzięte przez kilku oceanoloustalily tę ciekawą kwepoz b awienie praw i bezterminowe gów
t' badania
U
s )ę,
żyto
do tego celu barometrów
ci~tkie więzienie.
registrujących, które powierzono łasce
f al. Ub ezpieczono je naturalnie w bardzo zmyślny sposób, tak, aźeby uderzenie nie zepsuło aparatu. I oto okazało
się, że naiwyższe fale przy najpotężniej~
szych burzach dosięrlaJ'ą 12 metrów.
T
';
' ; podróży czyta
yrnczas~m
W opisach
30 me trac.h wyso koś'
I Pro!damacja D'Anunzla.; my Ok20 I.,
CI. T ~ k a
G b l D'A
.
ł ł d F'
wyso ość WIęC nalezy do zakresu baJek.
a rye
nunZlO wys a
o lUmy proklamację, w której składa
podziękę kobietom fiumeó.skim za
ofiarowaną mu przez nie ongiś
szpadę honorową; były dyktator
Fiumy odsyła ową szpadę "aby
Zofja Rogosz6wna, znana autormogła być splamiona kiedyś krwią
ka dzieł dla dzieci (z których najwybitd4t dobrej sprawy".
niejszy zbiór nowel p. tył. "Pisklęta"),
"Straciwszy wszystko, oświad
zmarła W Szczawnicy w dniu 11 b. m.
cza poeta. nie zatraćcie waszego
honoru, dotrzymaJ'de waszych przyO Paple! a jubileusz Dantego. Parzeczeń, nie zrzekajcie się zwycię- pież wystosował do wszystkich katostwa! Jei:eli mnie zdradzicie, łzy Iiclcich uniwersytetów i zakładów wywypalą
wam
.
h'l oczyd i zadusi was łka- chowawczych encyklikę, nawołującą do
me w c Wl i, g Y kogut zapiej'e uczczenia 600-nej rocznicy Dantego. En,
po raz
drugi. ' .
L
cyklika zaznacza głębokie poszanowa"
udu wielkl a nieszczęśliwy, nie llauk kościoła katolickiego, J'akie
bracia w Chrystusie i w Dantem,
Dante ujawniał zaWsze W dziełach swosłuchaj' de głosu tego, który bezu- ich; ustępy zaś "Boskiej Komed)'i", w
stannie dla was cierpi. Fiume zgi- których wieszcz gromi papieża i dyrlnini~,
gdyby Italia zaginpła
we tarzy duchownych, przypisać należy <SwaFiumel"
...
runkom epoki, w jakiej Dante pisał i
! Jązyk rosyjski przedmio- fałszywym informacjom, jakie go dochotem nauki w szl(o~""ch w dzity. Wreszcie ogłasza papież DanteeR dono- go za "najWiększego poetę prawd kaHamburgu. Z Hamburga
Z
szą:
wierzchnia włatlza szkolna tolickl'ch" l' wzywa wszystkl'ch J.·atoll·planuje zaprowadzenie .}·Al,yka ro- kó w do studjowania jego dzieł.
" szkolsyjskiego, jako przed ,.jotu
O Ost ry są d o os t rym wyrok u, Ry.,
t ł
nego w wy:tszych Bzkołacn ham- sown'k Jer y G ss sk
J
bllrskich. Także tan ,teJ'sze szkoły sąd I usk'z ro b azan .ZOS
h ah przez
"
handlowe zac "llynal'ą coraz wie,k- t pr • I tzal o razę
Bó "relc ."we ryd , a
s ynna 'sJego e. {a"B l"g zJ'namiV wy,. ana
szą poświr:cać
uwag-ę
]'ęzyl<owi na
t"
ZOl zczente.
er k
mS{1 " orwar s
rosyjskiemu i wcią~/I.ią ~o sŁoś'
t
'
t"·
po w1ęca emu wyro OWI nas ępuJ'l.ce
pniowo do plauu nauk szkolnych, uwagi:
uznaJ'ąc, te naJ' większe
zadania
J tt
t
dl
t
któ
~ es
em ba ar yst)',.. ~ospodal'cze mają Nlemc v do speł ·
w d o zaszczy
t
J
remu y ano 'lm sposo em urzęuowo
t1lenia na Wschodzie.
ś '
Wladectwo, że jest on karykaturzystą
z bożej łaski, i że crosy jego nie są
przyjemnem podrażnieniem, lecz bole-

Ze s' tIa.-.aAa.

Literatura i sztuka.
o

Technika.

sną admonicją

glarny humor Henny Porten VJ \{;nie
Pozostali niezliczeni uiui ic itcy zg;up,ałego filigtra, których dowcipy roz>'rnie.
szają, lecz nie bolą.
A co boli, to należy usunąć-mówi
moralność filistra, Tylko że to niewiele pomoże. Przyjdzie czas, gdy "u!ubieńcy" dawno będą zapomnieni, lecz
dzieło zbiorowe o niemieckiej sztuce
w epoce rewolucyjnej nie omIeszka wymienić rysunków Jerzego Grossa, jako
najbardziej charakterystyczne i najsilniejsze utwory tej epoki.
I wla~nie tych utworów publikować
nie wolno, zwłaszcza w lapidarnym sty·
lu Jerzego Grossa, który pozornie bazgrze jak dziecko, a W tej bazgraninie daje najwyższy w}iraz ciętej satyry.
Lecz cięgi te sprawiają ból, więc
je zakazano. Pocieszcie się filistrzy!
W kinach rozwijają już najnowszy filw
z pogrzebu cesarzowej!"

o Miesięcznik .Formiścl" ukazał się
pierwszy zeszyt. Na bogatą treść zeszytu, Składają się artykuły i poezje Tytusa Czyżewskiego, Ludgarda Grocho!skiego, Jana Hrynkowskiego, Brunona
Jasieńskiego, Stan. Młodożeńca, Artura
Prędskiego, Pierrea Reverdy'ego, Konrada WinkIera i Leopolda Zborowskiego, nadto reprodukcje dzieł T. Czyże
wskiego, Feliksa Antoniaka, Zbigniewa
Pronaszki i j. Hryńkowskiego. Pismo
przedstawia się nadzwyczaj wytwornie
i oryginalnie.

Teatr i muzyka.
)( Teatr Miejski daje dzisiaj dwa widowiska: o godz. 4-ej popołudniu dla
młedzieży "Wesele" St. Wyspiańskiego
w I obsadzie i o godz. 8-ej wieczorem
po zniżonych cenach na widowisku ludowem "Blata rękawiczkc." St Żerom
skiego. Oba widowiska poprzedzą konferencje.
W niedzielę równiei dwa widowiska: o godz. 5-ej popołudniu po cenach
popularnych "Biala rękawiczka" St. Że
rC!mskiego i o godz. 8-ej wieczorem
"Zołnierz królowej Madagaskaru" farsa
Dobrzańskiego.

W poniedziałek jako W drugi dzień
Zielonych Świąt o godz. 5-ej popołu
dniu po cenach popularnych "Skromna
Hanka" Bleszynskiego i o godz. S-ej
wieczorem po raz 5-ci "Żołnierz królowej Madagaskaru".
W piątek premjera "Wielkiego czło
wieka do małych interesów" Fredry z
Zelwerowiczem w tytułowej roli.

dla współczesnych.
Dla republiki niemieckiej jednak Xażł\u
być
wyrok ten jest śWiadectwem hańby.
"J
ft
x) Największy most na świecie po- Czyż mamy taki nadmiar artystycznej członki"m
'11
•
wstanie niebawem w Ameryce. Most
d k .
nó
tO
ten będzie kosztował 500 miljonów do- pr? u Cjl,. że ~ożemy sO,bie na takie
Zapisy przyjmuje i wydaje znaozki
larów, to jest potowa tego ile wynosi dZIeło ZniszczenIa pozwohć? Prawda, na rok 19~!, biuro Cz. Kn. przy ulley
cały dług pa';stwo~y poJski. Ten most ' że zostaje nam jeszcze Fryc Koch- PiotrkowskIej Nt 96, I p. w godzinach

obywatel nowinien
Cz"rw"\Onego J.rzyza.

~~~~~~~~'~~~~~~~~D~le~g~O~~~~U~I~a~a~w~e~w~s~~a~n~I~S~z~e~w~o~,~b~~~d~ZI~'e~rz~u~c~o~ny~m~I~~d~ZY~~~S~pą~M~a~n:h:a~t-~I~G:o~th~a~w~"~I1~h:ls~tr~j~CI~'t:e'~'~i~»~VV:;o:ch~e~"~l~'~fi~-~d~9::3~P~O~POł.
PIOTR ROSEGGER.
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A o szóstej jestpm na rlworcu l rlrga
kon·wuISyjnie, II
przy- Czy macie jeszc7-e co do pozapal~'ll latarnie. Potem pr'zy- tern dojmn.iącJ skowyt: .Ojcze 1 wiedzenia, Stellinger?
cbodzl pocztowy pociąg z Rpicll- Matko I.
- Róbcie ze mną, co wam się
•
stein. ,O gorlzlnie siódmej i miCala sala, pełna setek lu~zi. ppdoba- było jego ostatnie słowo.
nut trzyna~cfe krzvżnje si~ oso- uelsz.,.ła się, jak w trupiarni. Po
Przewodniczący oznajmił, że roz-ob ów kll " Rllrnthalu- z pos!lfesznvm. chwili tu i tam nkrywanp szłocha prawa jest zamknięta, i przysięgli
;
(Dokończenie.)
Tak, teraz jut pami~tam: Mówio- ni~.Wrf'szcle przewo'dniczący mówi: udali się na naradę. Ale rozdźwięk z
,
_ Kiedy właściwie mia.no was no, ~e pospieszny ma. pietnasto_ Przvllornnijoie sobie Stel- salisądudostałsięażdopokojunarad
zmienić? - zapytał prokurator.
r:tinutowe opóźnienie. Nasta.wiam Iinger.
Wi~kszość rannych z
- Cóż zrobić w tym wypadku?_ O dwunastej w południe.
zwrotnice i spostrzpgam, ~e w Roshą
liomocq w P d ro wi ej e. mówiono. Wszelka zła wola jest
_ A więc od obiadu do wieczo- górnej latarni zgasło światełko, C:lcialbym tylko jeszcze \vip ~7J ieć, wykluczona. Człowiek ten nie jest
ra pełniliście służbę dobrowolnie?
To wiatr. ZIelona tarcza sparlłn. rllaczegościp w deoydującym mo. Lly, nawet nie lekkomyślny. Sto_ Tak, ponieważ Gerstner ka- JeszcM jest czas, ,mówi zawia mencle nastalI ili 7.wrotnicę ~
sunki. Każdemu z nas mogłoby
lial mnie prosić.
"dowca, i woła t.raza,rza z towa
_ Bo tak b\'ć musi, zrJ y I,nr- się przytrafić to samo. Nadgodziny
_ A czy nic nie byliście już rówIti, stojącej na stacji. TY!)1' je:tdza pospif'szny.
winny być zabronione. Po dziezmęezeni1 _ zapytal sędzia.
czasem widać już oz~rwone światl:1,
_ To więc byloby w porządku, wietnastu godzinach pracy natura
•
_ Jakoś wytfllymasz, pomyś- f pospieszny nadje~d~a.
Myślę Jakim więc sposobem tłomaezycie domaga się swoich praw. Nie'la.łem soblp. Często przeole:t br- sobie: jak on d~sia.i pędzi! Nie sobil' ltatastrofę'?
szczęściem jego była dobro duszwałem i po dwadzieścia !:"odzin byłoby dobrze zastl1pić mu drogę!
Oskar:tony podniósł się, po- ność. Cierpi on strasznie, jest złaM
sł\li:biP.. Tym razem jednak BoM drogi, wpada mi na myśl, zornie uspol,oiony, i mówi:
many. Jak mogą ludzie skazać tabyłem jut p,flwno zmordowany, przeciet zwrotnica nie jest nasta._ Grlyby mnie sto razy o to kiego nieszczęśliwca.
gdy t poprzednich nocy r6wniet wlona! rzucam się do korby za- pytano! Nie wiem nic innego,
Temu rozumowaniu przeciwstaile spałem.
•
kręcam gwa.łtownie. A drżq mi nip roznmiem. Mówią, że pewno wiono następujące motywy: Przez
_ Dlaczeg6~ spaliśoie źle u- przytem ręce i nogi, coby się stać już przedtelll nastawiłem zwrot- jego przeoczenie pięciu ludzi strabiegły eh nooy 1
mogło, i sam nie wiem ..... Jezus, lIic~, a potem zapomniałom, i w ciło życie, a trzy razy tyle leży w
_ Dwoje dzieei zachorowało Marja 1 ju~ słychać strzask ..... zamIeszaniu myślałem, ~e jaSZCZA ciężkich ranach. Jakże moina się
mi na szl{arlatyn~. Żona bardzo straszny trzasl{!
nie zrobiłom, tego .... i nastawiłem na kolei czuć choć przez chwilę
się wyczerpała. Więc trzeba było
Oczy i uszy zasłania sobie rą- niedobrze.
bezpiecznym, jeżeli do służby kowstawae i pomag,Ć.
koma ł głośno szlocha.
- Czy mo:rło tak być 'I
lejowej nie będzie stosowana jak_. To przecież było bardzo
Po ch wi\ł sędzia pyta: A co
_ Bóg- mn le opuścił! Mogło największa karność? Jeśli uwolni~ekk~my~lne z waszej strony, było dalej'ł
tak być, ja nic nie wiem'
my tego człowieka, to niebawem
ześole GerBtuera zastępowali.
_ Moi kochani panowie 1 _
_ A więo nie wiecip, czyści<> innemu urzędnikowi przytrafi się
_ Mój Bo~e, myślałem, M to odrowiada oskar:tony _ dalej ju~iuż za pierwszym razem, przed znowu coś ludzkiego. Jest niewind~a jego siostry, która przecie~ nic nie wiem. Zupełnie ciemno, przypuszczalnem Rkr1.yt,owanif'ITI ny to prawda, ale ci, których wczoDle oodzeń ma uroczystość.
Tylko c~erwone pochodnie, i oto pociągów, nastawili zwrotnicę'ł
raj pochowano, byli też niewinni.
Cz"J te go d'
}'ś'
h'
. .lO b f n i osą....
I żd
. . t ak ą posa d ę
ma b J)
Cle s t a1e I C010są
... mosą
- P ewno t o zro bi ł em. I flaCZej' ll"\a
y, kt O przyjmuje
na dworcu'l
_ Co niosą'?
b yć nie mogło!
w przemyśle i komunikacji, musi
_ ,Od wpół do czwartej at do
_ Rannyeh, u m i e r aj lle y c h,
_ CZY ~wrotnloa nie moda wiedzieć, co to oznacza, i, gdy się
szósteJ dró~nik niema nic do ro- zmarłych. Na deskaoh, na 110- być zepsuta 'l Czy może maj sto- stanie nieszczęście, nie może liczyć
boty.
Chciałem, wobec tego, szach, w prze~cieradłaoh ich niosą, wał przy niej kto inny'l
na ludzką litość. Nawet nie na
troohę się przespać w 8wem i niosą.... ciągle i bez przerwy~
_ Mój Bote, ja nie wiem! - pobłażliwość. Serce ludzkie powie:
16tko, a tona miała mnie o wpół Strzępy ludli, ludzie w Btrz~pach! jęknął oskartony - jestem zupeł- Ten człowiek jest niewinny, a prado s~6stej obudzić.
Ale nic z Straszne l straszne!
Straszne! nie ... zupełnie ... - i wpił paznokcie wo go potępi, i obydwoje będą
.lt~...nleoi aa.. _t.a.lr. Jli.lil.a.D.o.t.otaa...B.7.aoe ILi09 llJa ..DQUOZ ł&w:k.i.. oialo ." aGł.o.
mieli racj~

Ił
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W sprawie winy przysięgli odpowiedzieli przewaźającem "tak".
Sąd skazał dróżnika Bernarda
SteJlingera na trzy miesiące więzienia.
Filozofowie sprzeczali się, uwai:ając wynik za zbyt słaby. Co to
ma znaczyć, trzy miesiące aresztu? ,
Gdy idzie o tyle trupów! Jeżeli
winne jest fatum, wówczas uniewin nić; jeźeli dróżnik, to przynajmniej dziesięć lat więzienia.
Ktoś zauważył drastycznie: Ci
panowie właśnie sami siebie uniewinni1i. Ten banalny kompromis
między uniewinnieniem i skazaniem
i
napewno nikomu z nich nie obc "i:y sumienia.
Bernard Stellinger napisał w trze'
cim tygodniu odsiadywania kary
następujący list do i:ony:
"Kochana Krystyno!
Jednocześnie piszę do 'zarządu
kolei. Nie chcę już z tern mieć
nic wspólnego. Z niczem, co ma
koła. Ile razy przez wysokie n·
kienko usłyszę gwizd lokomotywy.
robi mi się niedobrze. Wydzier;·;awimy chatę na wsi. Gdybym ' słu·
chał mego ojca, mogłoby być inJ.~
czej. A tak musimy zacząć z ni-4
czem. Ucałuj mi dzieci, będą uU
pewno zdrowsze na wiejskiem po·
wietrzu, niż w tej parze i dymie;
a i ty zdrowsza będziesz, jako
chłopka.
Może, da Bóg, poprawi
.
Slę z czasem. Czas kary wydaje
mi się już zbyt długi, ale za łagodny. Zawsze, gdy mi jest bardzo
ciężko, przewracam ławkę i klękam
na krawędzi. Już Jo śmierci che"
być innym. Twój wierny Bernard'-.
K o n i e c.
_ (Tłomacz)'ł G. W.).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.. _______________..:::;!I!o~ota 14 maia. 1921 r.

.~_1łf
__-..-H,;..'łY

Warszawa.
UstąpIenie

prof. Petraiyckie~o.

(w) W Itołacb unlwersdpcldcb
r070eszła się pog:łosli3" z~ wobec

intryg na "ydzialI' prawniczym
])rzeciwko ltandyrlatl1rze C'7.1onkn
.Akademji Umiejętno~ci profesora
Aszkenaze!2:o i innego wybitnego
uczonego, oraz innych naduzyć
dzip1cana, prof. Leon Pf'tra~yoki
za~ądał
ostatecznie zalaŁwienia
,ieg-o llro~by o dymisję. Prof€'sor
Petrr~yclii w rozmowifl z rlzienniJ( a rza mi potwi erdził, niBsl f'ty. ze
istotnie pogłoski o jego dymisji
~ą słuszne.

Bracia lodowi.
Okolo I"otowy !naja, kiedy swa,,'01ny bożek mHości Kl1pido napłatał już
sporo fi'1lów -- WóWczas trójka t. zW.
"chłodnych świętych" t. j. Pankracy. Serwacy i Bonifacy w dn. 12, 15 i 14 maja przynosi znaczne ochlodzenie atmosfery.
w ten sposób posluszne świetym
prawom przyrody osobniki, które' natrudziły się praCOWicie w slodkiem jarzmie obowiązku utrzvmania gatunku, ma·
ją sposobno~ć chlO'dn)7 okres tych . kilku
dni poświecić ref~eksjom, opamiętaniu
się i wśród upajajacej atmosfery majowej zaczerpnąć świeżych sił do dalszej
zbożnej pracy..
Przesunięcie

terminu zwrotu

zaliczł"'.

Sto!;ownie do ro\~porządzenia nl:nisterjum przesuniety zostal termin 5platy zas1tku zwrotnego, przyznanego funkcjonarjuszom państwowym do dnia l-go
sierpnia 1921 r.
(k)

pieniędzy

1:lo1szewickich bardzo wy
fwkiej. WI rtości. Poza trm otrzymało
muzeum w darz~ od paJla Fajfra
dystynkcje pułkownika kawalerji
Budiennego.

Udało się wykryć

szajki

i

ująć

złodziejskirj,

b. 'p. ludwika

operowała

kilku
która

w pow. łódzkim,
Na czele
tei szajki stał Antoni Baranowski,
karany już sądownie za napad i
morderstwo. Baranowski ostatnio u
ciekł z więzi'enia we Włoeławku,
skąd zawędrował do Łodzi i tutaj
grasował pod ró~nemi nazwiskami.
Zuchwały bandyta zorganizował szajką, z którą udawał się na wyprawy
w różne strony. Jedną z powatniej
szych kradzie~y, była dokonana u
proboszcza parafji Mileszki, ks. ka
nonika Nowickiego. Wykrycie tej
kradzieży i sprawców jej ułatwiło
drogEl do odszukania organizacji zło
dziejskiej. Antc;>niego Baranowskiego aresztowano przy ul. Głównej,
w mieszkaniu jego kochanki, następ ,
nie w różnych "melinach" ujęci zostali wspólnicy Walenty Paluch,
Antoni Sikorski, Szclepan Szymczak
i Wojciech JÓŹwiak. Wszystkich okuto w kajdany i osadwno w wię
zieniu przy ul. Milsza. Szajka stanie
przed sądem okręgowym.
oddawna

nic~ SIDlerCI

złodzIejów.

Aresztowanie szajki
.członków

. Dni~ 16 maja r. b. o e;odz. 11 .i. pól przed południem w Szkole
Rzem~os~ (r~lmud-Tora) przy ulicy Sl'cdniej, jako vr pierwszą l'OOao

odbędzie się
przyjaciół

nabożeństwo

żałobne,

WilczyńskiegD
na które zaprasz!\ krewnych l

lączyckim i kutnowskim.

Z powodu przedwczesnego zgonu

kole~anki

j

Loli 6utmanówny

ferje w teatrach.
wyrażam najgłąbsze współozuoie Rodzinie.
(w) Wszystkie teatry miejskie
Tola Unger.
przez miesiąc lipiae hąd ą nfe- Z komendy pollcj! państwowej
czyonG, . g-d:v?; wszyscy arty~ct bę
w Łodzi.
OR W miasiącu tym korzystali z
(k) Dla udogodnienia pllblioznollrJopów.
śei, ustanowione zostały w biurach
Wyjątek stanowić będr;ie tylko
komendy polioji państwowej w Lo~ajgłQbsze w~P?łezucie wyrażamy szefowi naszemu p. S. Gllt(pat.r "Nowości".
. dzi następująco g-odziny przyjęć dla
manowl, oraz rpdzlDle z pow{)dll przedwczesnej śmierci oórki jego
interesantów; komendant policji lub
Strejk w gminie słarozakon' jego zastępca przyjmuje codziennie
(w) Strejk w g-minie staroza- od godz. 10 do 12 rano; kierownir.y
l "nn\'ch wvbuclll dnia 9 b. m. wydziałów podczas godzin biurowych
N:f! ciynne St~ wszystkiE'! instytuc,1e od godz. 8 i pół rano do ~ popoł.
zgalle! dnia lO-go b. m.
I!minne za wy.iąŁldem cmentarza, Komisarze w komisarjataob od godz.
gułman.
którego pracownicy narazie do 10 do 12 w południe. Naczelnik
strl'jku nie przystąpili ze wzglę ekspozytury urzędu śledczego od
godz. 3 do 5 popołudniu.
dów wyłącznie sanitarnych.
Pracownicy wystawiJi szereg
potrafią wszystkie zwierzęta pocią· pierwszych 100 metrów 14 s~kund
okręgu.
Nowe. sądy w Łodzi
~ądań, miQdzy jnnemi:
gowe, a ósma część tej siły, którą czasu.
Przez ' trenowanie alą
l) podwytszenie płac w gmi. Wczorajszy (piątkowy) numer
(k) Kradzież. Na stacji Łódź Kali- rozwinąć potrafią wszystkie ma- można jednak obnftyć ten czas do
nach od 16,000 do 32,000 mare k "Monitora Polskiego" zamieszcza ska mieszkańcowi m. Golcewo, pow. szyny na kuli ziemskiej. A jednak 10,4 seknnd. Podczas gdy nfetniesięcznie (zamiast dotychczaso- rozporządzenie min. sprawiedliwo- brzezińskiego, Teofilowi Pogorzelskię człowiek nie wytp;ymuje porówńa- wyćwiczony człowiek dopiero przy
wych od 6,000 do 18,000).
ści w sprawie zmiany właściwości mu skradziono zloty zegarek, got6wką nia z mrówką, która potrafi dźwi· wielkim wysiłku potrafi przejść
marek oraz weksli na 2 i pól
2) przyjęcia z , powrotem nie- terytorjalnych sądów pokoju w 95,000
miljona marek. Sprawców kradzieży gnąć ciężar, przewyższający 23 ra- 30 l{ilorne~r6w w 4 godziny, to
słusznie wydajonego fQrmana cmen- Łodzi i powiecie. M. in. zniesione nie odszukano.
zy ciężar własnego jej ciała, albo wyćwiczony odbywa· drogę 100.
tarnego, ewentualnie powołanie są sądy pokoju na Bałutach w
też z komarem, który potrafi dźwi- kilometrów w
H i pół do 12
(-)
Izba
reprezentantów
w
New-Jor.
komisji mieszanej w celu rozp a- Aleksandrowie i Tuszynie.
gać
ciężar
14
do
42
razy
większy
godzin.
Przy
wolnych
skokach
ku uchwalila zredukować armję Sttrzp.nia przypisywanej mu winy.
wwy~ udało się ośiągonfQt" wysoZjednoczonych z 200,000 do 150,000 żol od własnego ciała.
Zarząd gminy odrzucił ~ądania
No\\ve ustawy szkolne.
nierza.
Praca, którą wykonuje serce kość 1.35 metrów podnfelłó do 1,04
pracowników, nie prowadzi z nimi
Ministerjum oświaty przygotoludzkie przy każdem uderzeniu wy- metrów.
tadnyoh pertralrhoji j grozi 'Wy- wywa szereg ustaw
Narody nieucywilizowane pod
szkolnych, Uchwała mieszl<ańców gminy nosi 0,234 kilogramometra, co wydaleniem wszystkloh strejkująBrus.
nosi w ciągu 24 godzin 31,000 ki- względem sprawnośel działań fiktóre w najbliższym czasie mają
cycb.
~
być wniesione do sejmu_
Mieszkańcy gminy Brus, zebrani logramometrów, to jest mniej wię- zycznyoh wcale nie pozostają w
Obok ustawy o szkolnictwie w dniu 11 maja 1921 roku na ogól- cej dziesiątą część 8-godzinnej pra- tyle za narOGami ucywilizowanymi.
Pogrzeb mordercy.
powszechnem, która jest już przed- nem Zgromadzeniu Gminnem we wsi cy robotnika, wykonującego ciężkie Indjanie w Peru odbywają do 200
(w) Rodzina rozstrzel anego w miotem obrad sejmowych, są to Nowe Rokicie, wobec zamierzonej roboty. Człowiek o ciężarze 70 ki- I\ilometró~r drogi w j ed nJm dni u,
cydetaJi Parisenberga, który za- projekty ustawo służbie nauczy- wielkiej krzywdy dziejowej {)derwa- logramów przerabia podczas pier- a Indjania w Chile, zatru4nieni
mordował
kolegą dla rabunku,
cielskiej w szlcołach państwowych, nia prastarej dzielnicy śląskiej od wszej godziny ciężkiej pracy w ka- tam jako górnicy dźwigają 12
wystarała się o pozwolenie na
o szkolnictwie średniem i o szko- :Macierzy, spowodowanej stanowi- żdej minucie przeciętnit 350 ctm. razy ua dzień cią~ar 91 kUograprzewiezienie zwłok stamtąrt ua
skiem Anglji i Włoch, uchwalają:
sześciennych wdychanego tlenu na mów zgłębokodci 73 metrów na
łach prywatnych.
cmentarz żydowski.
Ceremonja
Najważniejsy.a
jest ustawa o
1) Napiętnowa6
pogardą ludu ciepło i siłę. To równa się przy światło dZIenne. Dahitijczyk mote
pogrzebowa zaezą!a sią o godz. 4 szkolnictwie ś.'edniem, która. bę, polskiego dyp10mację koaljant6w za ilości uderzeń pulsu 140 jednej z ciężarem 190 ktlogramów na.
rano. W)'kopano zwłoki, leżące dąc jakoby "kol!lstytuclą szkolną", usiłowania przeszachrowania G6rnecro stosześćdziesięciosiódmej części si- barkach maszerowae cały dzień.
w skrzyni i stwierdzono, że ule- wymaga przem~ślenia i opracowaŚląska Niemcom wbrew brzmieniu ły konia. . Jeżeli człowiek praco- W biegu zdaje się Indjanie III Kagły one już rozkładowi. Przyczem
nia gruntownego,. W tej chwili to- traktatu wersalskiego i wynikom , w.ać bę~zie z najwięk~zem natęże- Hfornji biorą każdy rekord. Ich
i skrzynia była już nadgnita. czą się nad nią obrady w łonie plebiscytu.
!'mem SIły przez przecląg 15 minut, dzieci ju~ łapią zające w biegu"
Włotono przeto sbzynię r;e zwloministerjum same,go. Po wysłucha
2
Wyrazić uwielbienie i całko- to wykona przy 180 uderzeniach a taksamo łowią męźoz)'zni fi 1
l(ami do drugj~j skrzyni 1 umie- niu opinji nauczydeli w tej sprawitą
solidarność z bohaterskimi pulsu . pracę, równającą się_ 0,223 pośród D1ch jelenie i dzi kle konie. '
. szczono je na platformie. O go- wie, co jest w z'amiarze p. miniobrońcami wolnośoi Śląska.
siły konia, w 5 minutach przy 200 W skoku na wysokość dominujli\
dzinie 1) rauo zwłoki przybyły na stra, projekt wejcW.ie do sejmu, w
3) Wezwać rząd polski do naj- uder~eniach pulsu 0,257 siły konia, . olbrzymiego wzrostn murzyni z
cmentarz ż-y dowski przy ul, GElsiej którym wywoła zap>ewne ową odw otoczeniu oddziału żandarmerji. dawna oczekiwaną ~,rozprawę szkol- energicznejszej obrony przynależ- w 1. I pół mmu~ach pr~y 220 ude- szczel u Watussi. Skoki na 2,5
nośei Sląska do Polski.
rzemach 0,37 Siły koma, w 5 se- metrów wwyt nie są 11 nich rzadPochowanie zwłok odbyło si~ w
4) Opodatkować się dobrowolnie k.undach. przy 39 uderzeniach 1,35 kością. Po wzlędem siły rąk w
ną"·
obecności żandarmów o godz. 6 m.
uścisku odznaczają siQ szozególnie
na pomoc dla ofiar powstania Slą- slły koma.
30 nad raneJ;Il. Zwłoki pochowano
nabyw!1nia
nalepek
Dla
sprawności siły ludzkiej w Nowozelandozyoy, u których ta
ska
w
postaci
O
gazety
zav,l'leszone.
pod parkaneio.
na okna.
5i2-1 sporcie biegowym stwierdzono w siła wynosi 48 kilogramów, podMin. spraw wew . zawiadomiło
-_.
r. 1886 szybkość biegu na godzinę czas gdy Australczyc)' potrafią
min. poczt. i tel., że przyjmowanie
34,27 kilometrów, podczas pierw- zdybye się na siłą uściskll tylko
nowej gazety w mit~jsce gazety,
szych 91,4 metrów, a szybkość 46 kIlogramów, a Jawańczycy tylko
sąd6w.
która przestała wychodzić, może
22,85 kilometrów na godzinę pod- 44 kilog-ramów.
nastąpić tylko wtedy, je~eli wyO
defraudacJęczas pierwszej angielskiej mili, ró- - - - - - - - - - - - - - - dawca nowej gazety uzna ją jako
Sąd okręgowy W Łodzi pod prze-I wnającej się 1600 metrom. Obecnie
dalszy ciąg dawniejszej, która wyKom.un:i.k.at.
wodnictwem sędziego ~ynarskiego .roz- są już jednak wyźsze zakłady. Na
Dzisiejszl\ł pO{ioda.
chodziła pod inną nazwą. Jeżeli
ę
PMatrywlal sPfKaw kPrz~clwko ~-let~1Umu przestrzeni
I odzłe~
• . 161 kilometrów
. . .spada Produkty spoz'yw"'ze
, , 6 Komunikat pa6s\wowego insty- jednak dawna gazeta została chwi- arce emu oza OWI, urzędmkowl magistratu
m.
Zgierza,
oskarżonemu o de- s~ybkosć biegu przecIętme do 12
dla
górnoślązaków.
lowo
zawieszona
przez
odnośne
tutu metereologiC;znego na dzień
władze i względnie odebrano jej fraudację z kasy miejskiej ,>l Zf,!ierzu kIlometrów na godzinę. W chodzie
Uprasza sią dostarczać do skła
H-ty 1\1aja.
m~!ek 4,558.85, oraz kra?zież kasje.rowi stwierdzono 14,48 kilometrów p.rzePraWdopodobny p~'zebieg pogody: debit pocztowy, wydawc:a nie może ŁeJze kasy Wladyst~wowl Neslerowl ma- byte]- drogi w pierwszeJ' godzinie dnicy Komitetu Plebiscytowego, u. . . ' rządzonej staraniem pp. PrzedpelNa północy Polski .przeważnie dość uważać nowej gazety o zmienionym rek 15,100. Oskarzal prokurator Moskwa, obronę zaś za oskarżonym wno- a na przestrzem 161 kilometrow
pogodnie, na południ'l zachmurzenie tytule jako dalszy ciąg zawieszo- sit adwokat Koby1iński. Do sprawy we- przeciętnie 8,885 kilometrów na skiej i Dokuczyńskiego w fabryce
zmienne i miejscami dro~'ne opady. Lek- nego czasopisma. Gazetę, którą zwano 25 świa~ków..
..
"
godzinę. Są to cyfry maksymalnej L. Geyera przy ul. Piotrkowskiej 295.
ki wzrost temperatury.
Umiarkowane wydawca zgłasza jako nową w miejSkładnica czynna od g. 10-11
Po zbadamu ~wladkow I m!,wle pro: sprawności ludzkieJ' które w ogól.,
.
'..
wiat~, z kierunków p6Il1ocno-wschod- sce zawieszonej, należy uważać ja- kuratora, obrońca przedstaWI! sądOWI
rano i od 3-5 pop.
ko zupełnie nowe pismo. Nie bę wadliwy system prowadzenia kasowo- nOSCl przewyzszać Się me dadzą·
Dotychozas ofiarowali: Jór;efs Wanich i wschodnich.
CielT8.Wem jest jak d!llece lenta 10 f. grochu, Katarzyna Palka
dzie tedy dostarczana nowa gazeta ~ci przez: ~iefac1!owego ~asjeraj . pol?zyt r6wmez naCIsk na meodpowledme
ł
. k
~ ,.
.
dotychczasowym abonentom zawie- zabezpieczenie
kasy przed kradzie:ią. cz .owle
'Prze~ IlWlozemo mo~e 5 kóp jaj, Sabina RO'Aińska 10 f.
Dem()billzacj~\.
szonego
pisma,
lecz
tylko
abonenO
godzinie
10
i
pól
wieczorem
sąd,
dOJŚĆ
do
stopmowego
pod
wy ' sn- różnych produktów i bezimienni
Jak nas informują ,ze źródeł
tom specjalnie zamawiającym tę po kr6tki.ej !1aradzie, Marcelego Koza- oia sprawności swo.jej sily. Wedłu~' ofiarodawcy: 50 f. kaszy, mąki, ryżu
kompetentnych, demobilfr~acja rocz- nową gazetę.
ka unieWinnił.
~oświadczeń,
poczynionych na i t. p., 9 puszek konserw miąsnyoh
nika 1897 rozpocznie, się 15 b. m.
berlińsl{iej
akademji
ćwiczpń
oraz z odzieży l spodnie i od Tow.
dmnastyeznych, mote średoio Ochrony Kobiet 12 koszul dla dzieZwrot rowerów.
Rejestracja studentów-prawni"ilny, niewyćwiczony mę~czyzna ci śląskich.
W celu, ostatecznego .za1atwienia Sprawność siły
ków.
I,odoie~ć cię~ar przedstawi!\jqcy
Kam. Pleb. OkrQUu łódzkiego.
sprswy nieodebranych dotychczas
Koło prawników studen\':ów uniZdumiewającą jest siła, którą połow~ do 75 własnego cIężaru
~arekwiro Ir anych rowerów, posiadawersytetu warszawskiego zawiadaczłowiek potrafi rozwi!1ąć. Pod tym ciała, w gÓrę ponad swoją !!.'łowEl.
mia, że w dn. 13, 14, 17 \\ 18 b. oze kwitów rekwizycyjnych mogą względem jednak zWlerzęta znacz- Po wielomiesięcr;nych jedl'lak ćwi
i~świaaczijna
m. (w godz. 11 i 5-7 w.) odbę zgłosić się osobiście z dowodami nie go przewyższają. Według nowo ' czeoiach i pt·zy powolnem stopnioosobistymi
do
składów samochododzie się w lokalu K. P. (aud. XII)
szych obliczeń wszyscy ludzie na waniu mote człowiek o cięhrze
cZł~a,
rejestracja słuchaczy prawa tJniw. wych u Poznańskiego w d. 18 maja zięmi razem potrafią wykonać pra- 70 kilogramów podnieść dwa razy
1921
r.
(środa) o godz. 9 rano.
warsz., którzy w r. akad. 19.1.9-20
cę, równającą się sile, którą trzeba tak wieI ki ci ętar ponad gło wę. studentko. 6-go . semestru, PC0ZUi bież stracili z powodu słl\'żby
rozwinąć, aby w jednym dniu po- Rekord zaś stanowiłaby cyfra 172,5 kuje kondycjm w domu inteliwojskowej jedno lub więcej P9ltroZ muzeum nauki ł sztuki.
dnieść 42 i pół biljonów kilogra- kilogramów, podniesionych jedno- gentnym na wyjazd na letnie ferje.
czy. Rejestracja ma celu zebranie
Z dniem 15 maja r. b. w mu- mów na 1 metr wysokości. Jest to razowo ponad i\"łowę. Niewyćwi
łJaskawe oferty do admin. "Głodanych dla poparcia akcji w spt'a- zeum nanki i sztuki zostl\je otwarta mniej więcej siła, którą rozwinąć czooy biegaoz potrzebuje dla su Polsk." sub "Kondycja".
58-4
,w!e zaliczeni~ nieprzesłuchanyc,'h wystawa widoków zburzonej Francji.
! połr?czy.
CI którzy rozpoczęli Pozatem muzenm zostało wzhoga1
:studJa na wydz. prawnym w bież' cone, bardzo cennymi darami pRna "Jri
?peretkn
w !)·(liu akt.
j U. g..
li
8 wiecz.
z udz. MaBi P,k?ln (sub.) J.
If?ku .akad.,. do rejestracji zgłaszać Faifra_ w postaci pieniędzy, denko
,
- . Kalich z' Ameryki.
iSl~ nie malą.
l wanycll przez rzudy ~enikina. oraz Oelil;ie:l.n.:la:n.a as. .

II

b. p. Loli

personel firmy S.

Wypadki.

--.---

Wiadomości bieżące.

Z

luDzkieJ·.

Zaolna i

peDagog

DnZID«l,·tOŚCI·" 1D1;lśog,
L TORtr "nu

JankeI·e

amer~lL

ItQŁOS

"GŁO>.::'.

POLSKI"

POLSKI"
.t.6d:t
14 maja 1921 r.

ł.ódź

1

maja 1921 r ..

(' ospo ,~arcze !lQłożr.nie
Ameryki.
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Dlug'i te mogłyhy nie być dla
z państw lb.rtnim ricżarem gdyby spraWił l a 'lo'Stała w
rozsądny sposób z:::1atwioną, tal;.
ah\' interesa i~d!\P! i rlrngi e j
;;;trony nie uciC'rpiah. Z drugj~.i
strony 7,r0zlImialwn jest, że kwpstja ta moglaby w razie nieor1p0wiecluiego uregulowania stać si"
przyczyną
\Viel1 ,i e~n l{onflil,tu,
IIwłaszcza, ~e obc'Cn f> C7.ynsll6 sq
talt wielł,ie i?- mogłsbv wpłyuql'
na Zll1ianq kursn papierów I,a calym świecie.
Propozycja ucz.'nior1a stanom
Zjednoc,zonym' poluhownl"f:,o zała
twienia kwestji <Iłu ó'w napot.l{ala
Ha opór. Problell\ t~n ~WIl\Zl1n'
jest z innym jesz,~7," problemem,
mi snowi cie z Od ~v.:lrod 0' ' Ił nf anl1.
które NIemcy nif' mog-łvby ich
Viłasl1 11l W!robom cr.\'llić ko llkn renc.1ę, lub , wpłynąć R7.kodlJwie na
praCE) ich robotników .•Tasnem jest,
że Shny Zjednoczone ze wzglą
du na wewnętrzn~ deprf>si~ 'Orllf>mysłową nit.' rbćą dopuścić
d0
wzrostu przywozu, co ofrodnia.
Ni,eOJCOlll r.nacznie wyplate od sZltodo '>' ań.
Nipmcy nip mno:rlł liczyń na to by A1nerylia rlostaronla im większyoh zys1ców, ldóre
następnie mogliby prz"'kazać FI·arlżadnego

Przędza wełniana,
podwójna,
szewiotowa. 20-11 za klg.-mar.
1,400 (1,800), 22-II-mar. 1,500
(1,850), 28-IImar. 1,700 0,950)
i t. d. Czesankowa o mar. 250

Bieg 'interesów amel'yhliskich
drożej.
Bawełniana
zagarl1iczna
nie uległ w fuku bieżącym żadnym
24-II-mar. 1,000 (1,50), 32-IIspecjalhym zmianom. Ceny, niektómar. 1,100 (1,400) i t. d. Maco,
Jych artykułów spożywczych wykagazowana, 40 - II - mar. 1,690
Y-llJq tendencję ku zniżce, w handlu
(1,800). 44-II-mar. 1,700 (2,000)
)'oLrzeby obecnej chwili są najzupełi t. d. Farbowana droższa o mar.
Jliej pokryte . . Wprawdzie z począt200, merceryzowana równiez droż
ldem roku liczba bezrobotnrch była
sza o 200 mat.
lmrdzo wielka, lecz ogółem kraj gosManufaktura. Szejblcra "Buł
podarczo nie znajduje się w trudnem
garsltie"
metr 230 (375), pościelo
rołożeniu. llość transportów kolewe-mar. 220 (350). Heintzla płót
jowyoh uległa w porównaniudoroku
no domowe, sztUczka 17 metr.~
}lrzeszłego 'umniejszeniu o 20 pr., a
mar.
4,200 (7,020), Kmstego kroś
liczba niezajętych wozów transporniak metr-mar. 180 (250), Markitowych wynosi 400,000. Trantsporty
zeta zagr. 115 cm. - 280 (375),
węgla, zbo~a, oliwy, IDł\terjału bllPłócienko 75 crh.-mar. 180 (230),
dowlanego i innych artykułów CQSatyna kolorowa 140 cm. - mar.
o7>ieI1nlCh potrzeb są bard~o szczupłe.
600 (800), 80 cm.-mar. 325 (450),
F.ksport węgla do Europy, przynajSzejblera
"Atlas"-mar. 200 (300),
mniej obecnie, prawie nie istnieje,
Oksford 71 c . - mar. 165 (200),
pokup tegoż, wewnątrz kraju jest
80 cm.-mar. 185 (220), Szewioty
bardzo słaby.
półwełniane 26 za arsz.-mar.300
Zbiory pszenicy zimowej zapowia(420), 21-mar. 230 (285.), wełni adają się bardzo dobrze, a ponieważ
ne 20-mar. 430 (520), 22-mar.
cena pszenicy jest dalęko wyzsża,
450 (600), Czesanka "Boston" 26a.l1i~ali mnych pmdul::6w rolniczych,
mar,. 600 (800), SO-mar. 675 (900),
gospodarze wiejscy roszczą sobie cluCajgi "Kolumbia"-mar. 160 (200),
r,e l'ladzieję. Cena pszenicy w ChicaChustki letnie wełniane za sztukę~o waha się między 1,60 a 170 doJarem z pewnq premią w razie na- eJi wr,ględl1ie innym wi~r~"oif\- rnar. 1,900 (2,500), bawełniane mar. 850 (780), Materjały na ubratychmiastowej dostawy.
inm,
'
~ia
Argentyna i Au;stralja głÓWnie,
Przy wypłacaniu ('zYns~ó\V In1, arnI~ęskie, letnie, tomaszowskie,
urowe, za metr. mar. 2,280
dostarczają zboża, a zapasy ich ~- kapitału ~tanom
?:je~noczbnym b
31 00
k?werkot - mar.
2,650,
l,trwają
kaMe
zapotrze1)owarue. 'Powstaje identYczna
tl'unnośe ( r:- ),
OO), bo",ton-mar.. 1,9~.o (2)500),
(3'd
Trzeba wziąć pod uwagę, ze Stany ~ dyż Ameryka 0poDuje
silni~
I gat.
Zjedn?czone wysp~zedały wszystką przeciw wypłacaniu dług6w w to- Po szewka "domesbque
metr.-mar.
235
(275),
II
gat.
pszenicę, kt6rą ooały do rozporzą- watach.
mar.
200
(230).
dzenia, równocześnie jednak mająca
Cala spraw~ jest skomplikobyć wprowadzona nstawa o cle na wana i tak trudna do rozwiąza
pszenicą, przyspieszyła transport ~e- nia, ~e nie może być łatwo i dogo produktu z Kanady d,o Stanow brze ptzeż masy zrozumian·a. W
koloniał;.
ZjednoczonycJl, który pokrył najzn- Niemc2Iech tru ,lilOśCI handlu
pełniej pewn~ br~ki.
bie~ą(\~m wozowego żMzęł~· dopiero teraz
Gdańsku.
ro~u "'! EuropIe \I;?lOry me. zapowla- powoli sle wyświetlać i ogół zaMąk a p s z e n n a: first elear mardaJą SIę z~yt dobrze, ~ meprawd\): cz,Vna zdawać sobie z nich spra- ki kanadyjskie "Medora" 54 szyl, .,Keepodobne!ll Jest., aby Ros]amog'łachoc \VQ. Wobec tego istnieje taili toba" 62-100 kg. cif, second elear dol.
w OZęŚCl pokryc przyszłorQc~~e za po- przekonanie, te nie nadszedł Je- 7 wzgl. mk. 5,50 za 100 kg. loco. Na dotrzeb0"Ya~le Europy'zachodll1e~. W.A.r- szcze CZUs odpowiedui do ure~;l1- stawę VI maju dol. 8,75-9 wzgl. 6,25-1375.
Ryż: burma pelny nowego zbioru
ge~tyme l Austral.JI w ost~tnł1~ roku lowanja długów j społeczel\Mtwo
mk. 4;10 kg, loko, starego zbioru mk.
zbiory, przewrższyły OCl';ekIWama,oo- ni mote pógod1.ić się z kon1ecz- 5,75
kg. loko, .saigon prima mk. 5,80 kg,
n~ za~ ps~emcy
!O~ 1921 zapo- Ilością zlikwidowania tej spraw\'. loko. Na dostawę w maju: saigon priwmdaJą SIę dosyc mz~e. Pr~yoz1ną Według ich mniemania 'naj['acjo- ma belg. frk. 78 p. 100 kg. elf, fancy
t~go Jest Z1l?;CZne unlleszczeme kosz- ualnlejsr.eltl, co pozostawałoby do blue rose dol. 8,50 p. 100 kg. cif.
tow produk?J1. .
zrobienia. bSloby odło~ElniA ter- , K a w a: Santos mk. 15-18 kg. loko l
Java rovusta mk. 12 - 15 kg. loko, Ve,Stosunki ID1Qdz,rnarodowe. wply- minu
wyrównania
długów na nezuela mk. 17-20 kg. loko.
wają tle ~a rozwóJ handl~ l prz~- prZynajmniej kilkoletni przeciąg
H e t]J a t a: Java orange pecco zbiomysłu krajoweg? W~zędzle .~auuJe ozasu, do nhwiJt, w kt6rei niąclo ru 1920 r, mk. 15 kg. loko.
z~stój w pokupIe. Nlemoż~osc zby- tej materji w pewne renlnfl formy
T I u s z c z e: Szmalec ameryk. pure
. Cl~ włas~yc~ prod,uktó",! daje si~ ~- dałoby się z ntniejszelDl trildllO- lard mk. 19 kg. loko, rta ddstawę w matłom8,czyc. m.emożllwośCIą nabyCIa m- ścianH przeprowadzić i gdy sto- ju frik. 5,90 l~g. lolto\ dol. 26 i pół p.
100 kg. cif. slonina amerykallska mk.17
nych•. ~le Jest to przyczyną hJ~er- sunki
przemysłowe i handlowe, kg. loko, lóJ a!lstr. wolowy w beczkach
P~:OkUCJ1, lecz powodem dez~rg,an~za- tak krajowe jak i rulQdzynarodo- Ł 56 i pdt do 57 i pół za tonnę an~. cif
l
CJI ' ; przemys~o:vym. systemIe swmta we przybiotł} charalttel' zupełnie 16j austr. dobrze mieszan:y Ł 58 l pól
za tonnę ang., olej kotonowy Ł 50 l pól
o ogoln.ept zmmeJszemu potrzeb. H~n- r10rlnalny i zdrowy.
za tonnę an,g. cif, olej palmowy mk. 4\50
deI ŚWIatowy uległ znacznym zmIaper kg. cif, olej arachydowy banja 98
nom. Kursowanie okrętów zostało
proc. nlk. 7 per kg. cif, olej kokosowy
utrudnione llietylko dlatego, że wiemk. 9,50 per kg. cif, truszcz rafinw. animalny mk. 7,50 }Jer kg. cif, La Plata
le okrętów jest nie do uźycia, ale
włókiBOninJtb
Fallow nr. 1 mk. 9,50 per kg. cif, nr. 2
głównie z powodu nagłego zstl'zy"
na rybku warszawskim.
mk. 7,50 per kg. cif.
mania się ruchu transportowego.
M I e k o: kondensowane amerykań
Fooi~ej pOdajemy staLl obocByło do przewidzenia, ~e zbyt
skie pelne Armour 48-14 mk. 550 wzgl.
produktów w Stanach Zjednoczonych nych oen szere'gu towarow na za skrzynię, dol. 6 cif, kondensowane
i Anglji, w obutych głównie ekspor- ['yuku warszawskim w porownaUll1 duńskie cukrz. śmietana 48 ,14 !nk. 500
towych krajach, musi zaniknąć, je- z najwyższemi cenami dawnemi, wzgl. za skrzynię.
Z b o ź e: Kukurydza II!i plata lolto
żeli kraje te nie będą w stanie do- które to ceny poprzednie podamk.
1'20 etr. Na dostawę do czerwca
jemy
w
naw·
j
asaoh:
starczyć dosyć wlasnych artykułów
mk. 110 ctr., pszenica i żyto Western
Nicl oews!;ie - 500 jardowe gtlld. 21 do 21 i pól 100 kg. cif dostaeksportowych do wymiany - za inne.
Żaden kraj nie może takM przez Czarnc, za g roa, Humery 10 do 12 Wa maj.
dłuższy przeoiąg czasu, wysprzeda- mir., 15,015 (17,315), numery 16
C 11 k i e t: kryst. biały 99 potar trk.
wać towarów na kredYt i to na czas do 20-mk. 13,100 i 14,(20), Ilum. fros. 205.
Śle d z i e~ Crownftt1łs 450-44.0 mk.,
nieograniczone obowiązlme są, wy- 30-mk. 11,729 (t3,530), num. 30crownmattfulls 410-420 mk., crI,'YWnmatpłacić. Alianci nie chcą się zgodzić, mk- 10.725 (12,375), num. Mties 380-590 mk., Yarmouth fulls 400by Niemcy wypłaty te uskuteczniały 1\1[(. 10,560 (11,400), num. GO-lIlie 410 mk., matt!ulls 580-300 mk., matties
9075
(lO,56()),
hiałe
numery
10
w towarach, jak to miało miejsce' w
550-360 mk" norweskie sloe 19'20 roku
H119 i 1920 r. w Ameryoe. Przez do 12-mk. 13,530 (t 5, '740). num. 150 -140 mk., 1921 roku 100 - 200 mk.,
11,720 (13,200), vaar 1920 rokli 110-125 mk., 1921 roku
przeciąg dwóch lat zastosowano ten 16 do 20-mk.
180 - 190 mk., holenderskie Voll 575Ilum.
30-ml,.
10;560
(iz,540), nurn, 400
tak bardzo niepewny system handn1k., niemieckie Voll 575 trik., szWelowy. Nie połoźono porządkowi temu 40-mk. 9,900 (11,550), nutu. 50- dzkie ile 200 mk" norweskie tłuste, wielkOllca do dziś dnia jeszoze, ale w mk. 9,900 (10,890), num. 60-mk. kie 050-575 mk., średnie 500-525 mk,
wywozie poszczególnych artykułów, 9,250 (9,900), num. iO-mlr. 9,0 75 male 250-275 mk.
bawełny, mi~sa i produktów mlecz- (9,~OO) itd. 1000 jardowe, czaru!',
num. 30-mk. 23,265 (26,900),
nyoh 'znać wyraźną zmianę.
Rządy europejskie, zwla!nćza Dllm. 4u-mk. 21,300 (24,600), białe
niemIecki, znrzuoaJl:\ stllUom Zje- num. aO-mlL 20,950 (24,915), num.
dnoczonym pobieranie zbyt wy- -iO-mk. 19,635 (22,935), num. bO-ogórowanych i ciągle wzrasta.!ą~ mk. 19,635 (P1,615) itd.
,[] Pol pszenla polskiej
cyoh czynszów, które przn!lraczaJedwab do sz:ycia, krajowy,
Donoszą z Warszawy,
czają cyfrę 10 miljardów dola- [ gatunek mk. 1,240 (1,320), II ga- vlaluty..
~e
rokowania.
toczone od pewnego
rów.
tunek 840 (950)
czasu
między
rządem polskim ś
Obecnie toozą się ul,łady ce'
Bawełna glans. 9.0 cerowania
przedstawicielami kapitału zagrlllem ustalenia czynsz6w na na- za tuz. rok. '205 (245), D. :M.
nioznego, a mające na celu polestępne lata.
Długi te d ają te białe mk. 97, za pudełko 2 funto- pS7,snie polskiej waluty, zblj~a.ią
mat do ożywionych d j' sktlSji w we mk. 460 (520), Dum. 116-mk. sie do końca. Zamierzone jest
t)n1 kier nim i są powatną kwe- 575 (620), ponsow e-mk. 565 (625), utworzenie wielkiego banku dysstją do rozstrzygnięoia. Nie jest czarne-ruk. 670 (775).
konto\Vego, VI którym głównie
wykluozoIJem, ~e powstaną z te g- o
Jedwab sztuczny, surowy, Nr. lJapłt~ł amerykański i szwajcarski
powodu nieporozumienia. oraz że 120, 130, 140 i 150, za klg, mar. reprezentowany b(}dzie.
moź~ llr7.y,jść do napr ę~('nj a sto- 5,100 (5,500), farbowany mar.
3uul{ów mlt.;dzy dłu.lil1umt a wie- 5,350 (5,750),
zagraniczny mar.
[] Handel "wymienny u
ny ci elall.i.
4,500 (5,300).
.
lRiedz!f. P~olską a AIIau.. Au:

W"'- l ryokn bnrtoweno towarów
Dy[h w

'Y

::m

[gDY wyrobów

Przemysl i handel polski.

e.

głels1{j tygodnik .,Eeonofl1łst", podaje, ~e pod ptotf'l1.toratem r : ądl1
angielskiego powstał duży s,o dykat, który będzie uprawiał han(je] wymienny m~edzy ł'olsk[! a
.Angłją, Pols'iie syndykaty rolnicze w zamian za produkty rolne
otrzyrnywa6 będtl nawozy sztuczne.
Pr6cz tego przewid7.1any jest e!r·
sport do Polski półfabrykatów j
fabrykatów angielskich. G cl ańsk
8tfln~e siq praWdopodobnie wa~
n \'In czynniltte m w handlu mIędzy
za,~hodnią

a

wschodnią

Europą.

Oczekiwana jest równie~ bezpośrednia komunikac,ja transportowa
ml"1dzy Gd6ńskiem a indyjskilni
portami handlowymi.

Kronika el{onomiczna.
-0-

Zakaz t. 2!W. kOh1birao"
wanych polis ~bezp§eczełllio"
"')

wyd\1 W tliemc3!e h. Od pewnego czasu wytworzył się w świecie
ubezpieczeniowym w Niemczech zwyczaj kombinowania premji ubez'pieczeniowych za wszelkie możliwe ryzyka ubezpieczeniowe, minnowioie
kradzie~, sprzeniewierzenie, szkody 0gniowe, wynikłe z rozruchów i z powodu strejków i t. p.
Prżeciw temu zwyczajowi zaprotestował cały
szereg poważnyoh towarzystw ubazpieczeniowych w Berlinie.
Towarzystwa te wykazały, że polisa kombinowana. jak ona dzisiaj się
przedstawia, nie daje rękojmi dobrego rozwiązania trudnej zresztą kwestji polis kombinowanych. Wpra.wdzie przyrzeka ona odszkodowanie
we wszelkich możliwych ,todzajach
niebezpieczeństw, jakie tyłko umysł
ludzki wymyśleć potrafi, Me o prawdziwem pokryciu szkód wynikłych
mowy być nie może. To jest zresztą
ze stanowiska techniki ubezpieczeniowej rzeczą niemożliwą. jeżeli się
zważy, że w wielu wypadt:ach ubezpieczenie ogniowe odbywa się tylko
na !iasadach normalnej stopy premji,
ubel1pieczenie zaś na kradżież z wła
maniem na podstawie podwyższonej
premji, a za szkody ,lrynikłe ze strejków i sabota~u towMzystwa dzisiaj
przyjmują, ryzyko, jUltro nie.
Skutkiem
tego
wystawianie
polisy
kombinowanej z jednolitą premją
jest ptawie nie wykluczone.
Niemiecki urząd dla nadzoru pań
stwowego w uzna1J.iu słuszności argumentów, podniesionych przez rzeczone towatzystwlt, zakazał niezwłocz
nie wystawiania. polis kombinowanych. motywując ten zakaz tem, że
praktyka polis kombinowanych w
dzisiejszej formi'6 wykracza przeciw
ustawie państwowej z 12 maja 1901
o prywatnych :przedsiębiorstwach ube:z:pieczeniowyelh

sprawę, zanIm przedslęwdmie sl~
jakiekolwiek kroki do naśladowa
nia
stosunków
gospodarczyeh
między Rosją 8 A.bglją.
Zapewne
przyszło§ć gospodareza Danji leży
na WschodzIe, ale doświadczenia,
jakie Danja poozyniła na rynl"
uat lllow\ m rosyjskim, nie Sił dla
niej ~bJ't zaohęcająoe. Zbyt cifl~ko
jeszcze otWzuwamy skutki nl\szSl.j
tlieszczęmwej spekulacji tranz,"
towej, 8 nie możemy drugi rS\l
pozwolić sobie na taką niebezpieczoą !l, rę; przy kt6rej .lako zapłatę za towary, za które my musimy płacić ciężkierni dolarami
alb!) funtami szterling6w, otrz~
maliśmy wątpliwej wnrto!1ci obligacje rosyjskie.
Przecież
już
tera.z stan wierzytelności d,'ńskJcll
wobec RosjA. wynosi około 800
miljonów koron.
Zanim zatem
'Zawrze s~~ jaldkolwi t' k ul,ład z
Rosją w sprawach g'ospodarozyeh
flalp,~ałog\,
się wsprzód zorjen~
tówać w stosnnkacll tamtejszych".

pieniężny.

Rynek

.. -".. -~
~

Giehia warS2~awska.
Notowania z lO maja.
usposobienie cechowato dzisiejszą giełdę i kursy uległy niewielkiej
zniżce. Listy zastaw. ziemslde 'j miejskie w dutem zaofiarowaniu przy bra~
ku odbiorców. Rublanli obrotów' nie
dokonywaM. Marki niemieckie i dolara ameryltańskle wyżej, inne waluty bez
zmiany.
Słabe

Obligacje.
6-proc. 1915-1916 r. 252.
El-proc. 1917 r. za 100 mk. 110 -

110.50.

Listy zastawne.
4 i pól proc. ziem. za 100 rb.

2210

Waluty.
1000, rb. dumskie 70.

WalUty I dewizy.
boJ. st. Zj. 847-842 got.
Franki francuskie 72 got. 75-75.25
czeki.
Bruksela 75 czeki...
Funty ster!. 5450-5425 czeki.
Marki nIemieckie 15.95 got. 14.7514.25 czeki.
Korony austrjackie 147 -145 czeki,

Akcje.
W. Tow fab. cukru 8475-8450.
W. T., K. Węgl. i Z. Hutn. sroJ.
Lilpopy 2450...-2480.
Ostrowieckie 7550.
Rudzkie 19500-19400.
Starachowleckie 6550 -- 6200 - 6573.
Żyrardowskie 52250-52000.
W. Tow.' Handlu i Żegl. 2525 r 2ł50
-2175 stare.
Ł. J. Borkowski 155!j-1460-1515.
B-cia JablkowSCj1 2000-2050.
"'.\ O stł.)su,u'łki handlowe
Firley 850-875.
między Rosją a państwami
B. Dyskontow~ stm. 2500, mt. 1950.
skandynawskiemi.
Za przyBank Handl. st. 1!425, X 1585.
kładem Angl:li, rozszerzają teraz f
B. Kredytowy l-fH 2170, V 2650 bez:

w Norweg.ii i Danji plan tra l; ti\Komi
tu handlowe2,' o z Ros.ią.
sarz sowiecki dla spraw M~'l'a·
nicinych pt'zedło~jł .iu~ l'adzie !(Omis~rzy ludowyoh W Rosji
pro·
jekt ,tymc%asowego układu han,
dlowego z obu temi państwami,
który rada zatwierdziła. Podczas
gdy jednal< w Norw6,g-ji opinja
~ubllczna wyrażająoa się w zainteresowanych kołach ł w pral1ie
codziennej, mmaje po~yteczność
takiego układu, zaznaolając zarazem, że traldat handlowy, z Norwegją,
w
prłl6ciwiel1stwie
do
traktatu handlowego rosyjsko au'
gielskiego, ma znaczenie czysto
gospodaroze, a nie polityczue,jak
ten ostatni, - to w D!lllji prasa
stoi na stanowisku odrnownem odnośnie do tej
It\\estjl., Dziennik
.Polit/ken"
pisze
między innem i:
,
"Nie ulega It west.ji; że traktat
angielsko-rosyjsld spt'awę stosunków z Rosją w~rowadzit w nO\'I'q
Iazę. Odpadają teraz polityczne
szkopuły przeCiw we,j~ciu w sto.
sunlu z krajem dotycuczas izolowanym. Nie nafe~J jednak zapomnieć, 7.8 głównym motywem
traktatu nll~le]skle~:o były względy
polityczne, a !lie ~ospodarc~e,
ll1ianowicif' l<OIlIP.CJ'lllOGĆ ZHSpOI, ,j f'nl~ au~ielsldej !lt1rtJI ~raoy I
uśmJerzeula ruchu bolszewIckiego
[ndjaclt, P l'r::>j i J illałeJ ,A.i~j!;
Z tego
trzeba
sobie zda", uc

i

kuponu.
B. Zachodni IVJ..V 1250-1000.
Polska Nafta 11350-1500-1600.
czarnej giełdy.
(Tetefonem).
Ostatnie nouowania na nieurzędo
wej giełdzie warszawskiej byty nastę'
pujace:
·i~,arki niemi.eckie: 14, 15 i 15,00.
Dolary: 84(1i i 842Franki: 72,
Funty: 54?15.
Ruble zło/te: 40000.
Marki zł()te: 200.
Franki zJlote: 160.
Korony ~łote: 160.
Marki Slrebrne: {IQ.
Korony srebrne: 56.
Ruble srebrne: 194 i 195.
Dolarl1 kanadyjskie: 715.
Marki wschodnie: 15,50 i 15,50.
Noty 'Kriessa: 160.
N!eos.templowane korony: 565.
Kiere,nki: 27.
Z warszawski~)j

Kurs marki polskioi.
BE/RLIN. 12 maja. (Tel. wf. "Gt.
Po!."). Dziś przed południem kurs marki po1.skiej wynosi! 7,20,
GDAŃSK, 15 maja. (Tel. wł.), Mar'
ll:a p oiska 'przed południel1l-7,20-'-7;25.

fiłełda

berltil ka.

BERLIN, 15 maja. (Tel. wł.), Holan
dJa 2OBO-2080, Szwecja 1550, Lond:yli.
260-230, Nowy Jork 56,50'-57,50, Par:yt
1t80-48'2, SzWajcarja 1010-1020, Btu~
ksela 470-489, Rtul11mja 102
ł
GDAESK, 13 maja. (Tel. wł.). Dola..
Ol 55. funb'__ą;.tęr1 25Q..
'

~ . ~D

~

- -------------.-------------------------" .

Sobota

,

~4 m~a _ł9_~_1__~________~----------------~~__------
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...

najwi(ększy

\V Łodzi

i najpoczytniejszy dziellnik
wychodzi obecnie

•

W ZllaCZnle zwiększonej objętości.
Opr6rz artykułów treśoi polityoznej i społecznej i obszernego działu wiadomoęci lokalnych, podaje najszybsze i najwiarogodniejs'le informaoje
telegraficzne wszystkioh agenefi telegraficznych i od własnych korespondent6w. Codziennie dział wiadomośoi z kraju, oraz notowania giełd krajowy~b
i zagrBnkznycb, 7lar6wno walU\~,owycb, jak i towarowych. Telefon z Wat"Szawy, Krakowa i Gdańska.

Kężdy numer "Głl\1).u Polskiego" obej muje

8

"UTlelkich stron druku

treści

opr6cz 7,Wyldej, obszernej

Gazeta

g';Bzetowej, daje czytelnikom

h~\.ndlo",a

następujące

8

specjalne dodatki:

Gazeta handloura
Kurjer sporto-ura
Dodatek literacki

sześć i"azy na łydzień

Kurjer sp1orto'UTy
Dodatek li1teraeki
"Głos
być uważany za.

.

raz na tydzień
raz na tydzień

Polski", nie

ustę}llUjąC pod żadnym względem największym
najodpowiedniejsze w Łodzi pismo i nserato we.

stołecznym,

dziennikom

też

jest czytany przez wszystkich, dlatego

mus

.IJ

. Prenumerować "Głos Pol&,~i" można bezpośrednio w administracji (piotrkowska 106), lub w '.gazetowych kioskach ulicznych.

S,towarz. Nauczycieli (Południowa 3)1

JARMARK TECHNICZNY
JARMARK BUDOWLANY
Rynek maszyn rolniczych

Jarmark przybor6w biur'J wych i wszelkiego rodzaju sportu i zabawy.

2, 3, 4, 5czerwca 1921 wWrocławiu
6ru1'Y'

Maszyny f narzędzia rolnicze. Urządzenia do zastęp. deszczu.
Kolejki polowe.- Ul'2lądzenla śwIetlne i silnikowe.- Maszyny
fIo pracy. - ZaopatrywanIe w wodę - Z"alczanie ogD-ia.-Maszyny do
narzędzi. - Urządzeni& dla młynów, mlec~~arń, cegielni. - Fabryka do
obróbki drzewa i metali. - Maszyny pomot'nicze dla wyrobów hudowlan1ch.~Budowle osadnioze. - Maszyny biuro'we. - Urządzenia. biurowe.Przybory dla sportu i gier VfSZl~lkiego rodzaju.
_--=~.

bejmowaniem posad w średnich szkołach
żydO~SkiCh w Łodzi zgłaszali ~ię do

TDwarzystwo Jarmarku, (Dresltuer

Mess-Ge~'e"scht),

Komasja

Naucz. średn, szkół iyhowsk.

Pensjonat

skła,tl

skór przy ul. Howomi estiej 4

zaopatrz.ony w znaczuą ilość krajowych i zagranicznych
skór miękkich i podeszwianynh w różnych gatunkach . ZywImy nadzieję, że Sz. Klijentela, która dawniejszej firmie
M. D. KI\'luszyner okazała bezgraniczne zaufanie obdarzy
nas nięm nadal.
~
Z powatanlem

B-cia

212-2

Xałuszyner.

,·-------i-~-----------------------------------------------~
-...,·'"-------_..oI!!

Dr. med. J. Słel"nbnrn.
II M

1>a.ce IhkleroW'Y.

"'oł"'sk.

WaraZQW8.

Grlybowska Kg 40.
łłELE"ÓW.

.'" ~!~~~~!: ~~:~I~~~.:l .
KONCE "':"8. T
'\'D,

( ~Jrkiestry Dęłe i policij
, .

ł

J

pod dyr. kapeln:.

POflZ. O O.
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"~'isłwOWlłi
~ rAf',
~..
p. ' Łazar,~_a.

5 pp. - Plac tenisowy d" wynaj,cia.
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OkaZyjnIe łaniO!

~

• modnyeh materjał6w 8000'65~JealoRki m4ltzkie
ostatni krój 86Q0.- 6600.Nadzwyczaj łanio
Palta damskie
lIajaoWSIIe tasony 6600.- S5OO.Suknie damskie
Il etamin,. w r6tn. deBan. 2500.-1800.li; 8I:IIwiotll mo.dne fasony 2250.- 1860._

I

•

~•• "

w. Tworzyjankach

14,50.-
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~

u4nriom s ba!tem 3600.- 9000.- ,."i
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KWA S OCTO'WY

Fabr~~:źn~z~:hzyn
f..Wagner, z natyohmiastow!\
proc. chem: czysty
Ł6d

G-ł6

gąsiorach

po 25 kilogr.'
poleca: Tow. Przem.
Handlowe "MERCATOR" Sp. z ogr. odp. Łódź.
Piotrkowska ] i 8ł.
538-11
'W

dosta"ą

r

z, aa

u •
urna
J
przyj muje do toczenia nOl~E', tarcze i reper acf~
maszyn.
393-2

Towarzystwo Cechu Rzeinlczego
W Brzezinach urządza w kin. 15 maJ"a
.
.
1921 r.
w
Koluszkach,
w leSIe p. SZ8Jblera
"

,

.uroczej lesisie.j miejseowoscl Podd~blnle pod Tuszynem, zostl>je otwarty od duia 1
czerwca. Bhteze szczegóły nil
miejścuV! ?odd~binie Iu.b
RzgowskleJ ~ 94 u C. Janlb tó
•
•
•
szewskiej.
'00-2 A. E. G. 3000 volt 75 K. M. 730 O ro w I
ó"
ł
1eapo dzi an k ami na co uprzejmie
--.
l
d
b
t
'
.
Z r .,nym
n
1IIzywany! .ecz w. o rym s am~. ~ 8zynamllzapraeza
ZapZlld. I
Onlrozr~szmklem olelow~m, wy:łączmklem. PoPoczątek fi godz. li-glej po pol.
401-1.
. .
f'
E I k
IłudnIOwa :M 80, LOUfle.
519-2 ,.-_ _...._ _......_ _ _ _ _ _ _ _ _..
sClenny umy r c soni
!
do sprzedania. Ul. AIIl" •
--_._~----. =
~e1eXl.ó~.
drzeja M 3, m. 4, B~c-n~.L..l.1 a_~znośćl
l piętro, od 12-1 1 pól
lAI
...~:91';i,j III DGJ'{\j>'.
II ,
Dziś, Vf sobotę, dnia U-go maja, odbędzie się
VI Sali Helenowa
~~6-~~~~z:_ 98-3 Najlepsze mie,lsce spotkania się dla'przyjezdnych, I
wyjeżdżających kolejką podjazdową Łódz- Z/l:lerz,.
i
Łódż - Aleksandrów jest w CU\l.IERnl JA 1\1 Al
k
H U T fili I K A w Łodzi, uUca Zglerska }I,'2 24, na-I z różne mi niespodziAnkami. Do tańca
omfortowe, 7 pokoJowe przeciw kościoła N. M. P.
469-21 przygrywać będzie orkiestra. Poozątek o
w centrum mIasta zagodz. 3 po pał. do g. 10 wlecz. bel przerwy.
mIenIę na takież 4-5 poBIl +..l
j' i
l
kojowe. Oferty sub. "B.B.
Zarząd Wojsk. Stow. Wsp~)łdz. O. O. Ł.
e' przy we 8C u na sa ę·
100".
4-M-I/POsZUkUje
z powa:taniem
S. ZALCMAN, Dypl. -Naucz. tańców.
w

S p rzed a m MOTO R

WIelka Zabawe Taneczna

Te l e f

=

Wielka Zabawa taneczna-- ....

MIESZKANIE

Okazj 8.

Chorobr d~::ętrzne
CI
owr6cił.
56-8
.
do
Warsztatów
OCie
Warunki poda na miejscu
ZawIadamIa Sl~ Członków Cechu I
P
Aparat kll1ematogratlefny
.
IZ .
k lI' t 6
Pie kars k'10h Chrze ś"
.
Przyjmuje od 4-6.
poł",mny z latarni", mngiczn", kierownik Wojsk. Stow. Współdr:. pomiędzy' ;-,WląZ u
aJs r w
CIJsn l
...- 19.
VI dobrym 8tania., wraz z 70
d 9 a 13 -t ą.
483-"o Zyd6w
nowe
Cegielniana .'"
przezroczami tamo sprzedlllll. go z.
II.? że znowu "nadeszły
•
" '\. transport\\"J
W. U. z. Lódi II.V 1921 r.
Wladomość: KonstantTnowska
mą I pszennej I żytniej amerykań.
- - - - - :-,_:~,~lIleszk 14.
~l
skiej w ilości 30 wagonów, wobec tego
KUPIĘ
D r. ~3eCl..
prosimy w dalszym oiągu wstrz:r m 1!6 się
(m a sz y n do
l
sZkm6uglOWtsnhej •.
po
Ch
b'- b '
• • • i pleruu prze21 oz on
w, na yc mlast SIt} wy aJe.
I
oro y ". lICe I mknzerJa.
<
•
o 100-300 lub więeej wrzecio- przyjmllje'od a i pbl do 6! pół.
Wydział Handlowy przy Cechu Majstrów
!';~z~~ntll~~!;~.e~~~~~io~~ Rozwadowsl,a nr. 1. Korzystajcie ze ~ni~ki w maju i cz~\rwcu"
Piekarskich Chrzełcijan i Zwi ą ku
~;3,~- p. oprowsln. zae~~:~~ .
3~-1? w pensjonacie D. Kłodeckiej, w pierwszym . 520-1
Majstrów Piekarskich tydóV'ł w łodzi"
~
nIłSan'llł : prz
y przystanku Tnszyńskim w Podd~binie, _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ __
Dr. med.
.~:I~ ~ ~ egzvstującym tamże od lat kilku, otwartym ;
B-kI. gimnazjum filologiczno teńskia
J(apłańs~i Jdo r o b ó t ręcznych wIz dniem 8 maja f. b. Pokoje umebl r. wane ·
,
•••
•
Andrze'a 31.
wyborze polec" lz
ul.
Choroby w;wnętrzne
-:
Orla 23 m.' 2o, IiI pIętro, Kłodecka.
17- · 2 .
ł\
[i
I dzieci
PIotrkowska la, m. 21.
-- . ,
D
ł d .

I

~,.,====:::::===-=-:;:===::;
HELE"ÓW.

A. WeClorkowskiej

ę skręcania M. ~HtODOW~HA-fflADER
zw."rnmasch;ne)

.1
t'
J
Deszcz
nie zmywa,
Sk6ra utaj e Idę miękką,
Chromi od wUgocl1 pękania.

_

G. Liohten8Ztajnowej

I

\ P.P. hurtowników, szewców, kamaszników i kooperatywy mamy zaszczyt zawiadomić, iż z dniem l maja r. h.
otworzyliśmy nasz

I
.

Dreslau, Oblauerstrass8 87.

eeny umiarkowane.

e IRol"ner

1P

I\'~

Garnitury męzkia ~

zostaje otwarty w pierwszyoh dniach
czerWClt. Wiadomośćw Łodzi, Lichtensztajn
Aleialmaja M 11, od 5-7.
17-2

PENSJONAT

"••

.,

Międzyszkolna

.l""',~ - ,

I!/ Piotrf,oWSKa 100
.........
.:
'~I'

(Południowa a-Piotrkowska 16)
I
Binro ozynne we wtorki i czwartki od ~
godz. 4 do 5 po pot.
I

\?!l7-2

qurt \ Dda\.

II!.J

!

Biura InformacYJnego

Wszelkie informacje przez

Wrocławskie

S-Jrm.

imię solidarności
wzywamy kol. nauskładaniem ofert i 0-,

W
czycieli aby przed

~1Jt~!!~~L~- ,.

]uljan

Przyjmuje

m aj s t r

szew,.,kiego

B-Ie.rz c·Ie ur'III
op

...

.

I

o~ z~kup6w: mąkłi

I

E

"\ł'ielkin~
całodzienny~ utrzy~aniem. Wiadomość:
ZofJa glocerova -,

Mąk~ WdY~Uz

JqslunS~IO)
fi
b

-lellgm1JnotUOJ
LI"

5~~~~1l9~~~ GrOch ciemn-y lOyrekciaSOo',knI.WG·limeRJ.aCzJZ·umYkFiloIOMuiCaZngeaooII"
tłeońswkielgJ~ flo;ec~c·J~o Z!~~!~~~,:i!:;:~ij~·j~O;~~:~tl~~j;
-

Zdoi

gImnazjum codziennIe od godz. 5-7 po pol. I
(Pelu ••" s ) .
Egzaminy dnia l czerwca r. b,
82-3j
do sIewu 1 na ~IISZę dla
-:;;:-;;~~~7~~":'.""':::=:::====
•. W !olzi,
62
s-tu'iientka- POl1teChnlct:
pporzSyZUstk..upJieC' pOdsoadsYp' óMłko.gę
eza II a 276-3 podaje do wia.domości, te egzaminy 'Wstęplle meble salonu sypialk !\ P.o8zkUk~JI·e Iprabcy
..
l Z ---• • •
b
'
w za1ucsle reD en a umałym knpitałem.Oferty llarc!lliak Roeh zgubił rozpoczną SIę dma 31 maja. r. •
nego j różne sprze- dow/ano - technicznego.
Pg~ "IOO.ooq" ~o Adm. J IUI dowód osołłlety, wyd. 532-1
Jyrłkłor:
~meisen" dam. Piotr!;owsl{a 121, Ł~skawl) oferty sub .• Stu-;
_-_ o,,-Polsk~go. 87-3 Vf Łodll.
,'7-:::1
.,
-mJ.9m. 30... 2,5_d~aa do ~Głosua. 37-2 \

nI'

gre~pe1·
t
maJs er

kon~~o sgrkCJd~~

'~schoDl1ia

I
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"D e b l u a n CI

Teatr Ar't ystyozny

Zofja

ViOJNOWS~ A

priml.d. teatru Buffalo

Wincenty

W OGRODZIE

G:rran.d :F.Lote1"l..1

Poozątek

"

"Teat S

Ory,gi.naln!l r~wiet~
ze spIew. I tancaml,
pióra Yacco i TassO'.

nuT

I

Horbuwska

Zofia FAlISZH~SKA

artystka teatru Buffalo

primabal. op. lwowskiej

ŁOS~OT,
POI!.

MARYLA
primabal.
p.'
awmska op. warsz.

. b l
prIma m.~.
op. warst.

Paweł

CHWASTKIEWICZ

nłul>iettl.eCl

bil. sprzedaje kasa teatru BuffalO'

h

cbłś

6-'r, Juiro

od t 1-2 t

oIł

6.80 pp.

ik6w

'ch ko

występy słynnej

~~l~~

Ce ielniana 18.

od

słynn
oraz

primabaleriny MosIr.

Fi leny Bekeffy,

śpiewaka oper., p.
(śf.Jiew),

ckiej
(I.

pnbl, wara.

Ossoja-Srochocki.

ulub. pub!. warsz.,

ałenłyczn

Jutro, w niedzie1 ę.,
dnia. lEi ma.ja r. b.

KAZIM.IERA

Udział

bio rą:

Marli GUMUWSKA

Koncert a

• /1

I

z·

koncertu o g. 7,..ej, spekt. e 8.30 w.

Dziś ~,:i0d;:

,.

H mll1a 1921 r.

Tarnawy, p. Wójci-

prof. Piotrow

i (fortep.).

(M. Staniewski)

Raduński) )

~.

Dziś

SALA KONCERTOVVA

nileodw. po raz ostatni. Nieare dzieło filmo e p. t.

bwwał/l!

5

Monumentaln, fUr,.
dramatyczny w 8 aktach
z prologiem i epilttJgiem z ~yoia i twórczości wieszcza
II"DU

Powiększona

Po.ączona

orkiestra

Posiadamy
Masło roś

tale na

Początek.

~Olo I Za

kładzie.

Okaziciel n~niejszego
kuponu w dnIU zdjęcia
otrzymuje 20 proc. taniej. Watny do l lipca 1921 r.
Nowy, Rynek 6.
A. Piotrowski.

VDPON •

. iadomienittt.

1\
-

'10 NY
i PHAC01."IiIIIA PORTK TÓW

I

I

25 kilowym.

A. Piotrovvski, No\vy Rynek 6.

gatun~u.

Niniejszym mam zaszczyt z&1romonikować SZ8110wnej Publiczno/śoi, iż zakład
mój obeonie prowadzony jest pod kierownictwem zlt!anego fołog~afa.moD
dernisty z WaL'szawy, byłego właś(li~iela pierwszorzędnyoh firm za granicą, ostatnio w Rosji.
Wszystkie zdjQcia wykOllywa osobiśoie z zastosowaniem najświeźszych wynalazków sztuki fotograficznej.

y OFERTĄ.

T w. Akc. Liba\Vskiej Olejarni
(dawniej KIELER)
WA-PRA A, G eławska 9.

seansów o godz. 3, 5, 7 i 9 wiecz.

ZAKŁAD FOTOGR

I

KOKO W AB biały i żóIty w opakowaniu 10 pudowym i
OLEJ KOKOSOWY
XW·AS KOKOSOWY (Oocosfettsaure)
OLIWĘ DO JEDZENIA w najl.
MA 2ĄD NIE SŁU!V

l

z chórem.

II

inne

Hercla nienia
oraz os?biste jego wspomra TeodowkI,'!!!II!
rrllAl:
przezyoia. _

przy Illniejszym zał/lczam kttpon,

Ceny unliarkowane.

okaziCllel

Z

zapłaci

O lIG proc, taniej.

poważaniem

A. Piotrowski.

Telefon 15.98.

Przedstawiciel na Łódź i okolicę: Emil "adrian, Cegielniana 81.

A'ISON CPRICE"

Właścic"elk
l

ł~ maga..

Dr S etA TOR

cłtorób

spec;alis;a
wflneOW -:-- "
rycznycb, s k ó r n y t hl
~~~-------------------~~~~~~.~---~~~~zW~~~~tiMh~doŁ~~zh~m~~remgM~~~~~~i
i~cz~cl~y~.
Helenó.
I:
Boiska Sportowe.
==
Helenów.
staniozków ostatnich modell paryskich.
leemi, yr;.:i~t~~:ł A••ł~a
624! -6

...- - - - - - - - - - - - - - - - -............-----,.;;;.;.;-.' zynu gorse
W sO'botęj 14 go maja, o god".

2

Wi eIkie

" : iOo.rako'
W
~

-

-

- kOk a ba"
"Dlla
ł

_I

I)

po pO'ł. i w niefłzle1ę, IIS.go maj.a, o godz. 6 po poło odbędą się

zawDdY gry pił ki noż neJ· 2
Lo' d z"

Kr" ako' W

""
Ł • .c.. T. S.

G.
Bar" Kcchba

"

Gry odbf}dą si~ bez względu na pogodą..

I

Lo' ~.~l.Z'
~J~

-

akkabi"

:HOTEL VIÓTOB.XA.

Odciski, brodawki '629-0
- stwardniiałs S k órę
•

~
usuwa si, z korzeniem b8Z bólll i b81 krajania

Lewin SI'".f6~ż.I ul •

w kasie boiska.

tt

1

ą

222-1

P.kój 19.

31 p. S. K.
Bilety

Piot.k•••.Ie • .M '014,

r :18.

"ańska M.

1

STUDEnT
Tlljrych A'leksanderzgUprzyjmie 'Wspólnika do
bił pas:f,pOl'tniemieckl,
p o k o j u w Warszawie, wyd . ."" Łodzi.
00":"3
wzamian ża odstąpienia _--'1-- - - - J u- ółt a E1t
bił a 1ena ł mf es i ąc po k ~,u
d era zgU
meb!. vr Łodzi. WIadom.: gltym:ację depntatową.
Konstantynovrska l~, m. 7 Św. Jakl.)ba lO, kuehnia ll.
I od 1-4.
040-1
62-1
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i
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_·_. .
l

n

I
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B-

W
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I
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1blła
IIDb'IOle d'"
t
Ol\lIwll JI
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--PRENUMERATA:

Mle.łęcanie .M. 170.-. Kwartalnie Mk 500.-. Za odnoalent. dopłaca się Hk. 20.- mlesi,Cłlnie. PttDumer.ał&
phes pOCltę mie8ięe~mie Mk. 200.-. KwartalnIe eoo.L agnmioą Mł:. 300.- miesięclDle.

,Redaktor i wydawca Wauda SaCblowa.

=

---

Angielskiego l ft'ancu- IIredens pOkOJOWI mOd-lprzyjmllję kostJumy do psa rotl~I1e!(o czysteJ ra- Sypialnia nowa mOdp.a1oronislawa. Szwarcówna,
Oi'llosz&1n,'a lł rob
skiego (kom,ersaćji, J\ ny, z lustrarn tatlio
haftu oraz rózne plusy, wrżel niemiecki,
do sprzedania przy!
Andzia Sżydłowska,
f
"
II
Ił
kore8pondr~n~ll, litera- do sprzedania. Rzgowsks. szowe rzeczy po CE:I1alih sprzedam. OgrodowA. sr,. uL Cegielnianej M 55,p Winia Pruszenowska
I
•
tury) udziela Murta Le- 1'& SI, gospO'dan. 48·- 2 nizkich, Ltpfeld, Krótka
61-3 m. 5.
77-3 zgubiły matrykuły, wyI
derowa. Dzle1na 36b. 3-1 -ł- -~_._- :M 11, m. 11.
55-3
--'..
Idane ze szkoły p. Klary
•
_ . __ ._~_-_.__ KUpUJę dywany '''szel.. .
_ Rower datnski bez ki- Torebki p~elorkowe do WO'Ifsonowej.
500-1
n A i KUPUję m e b I e, Akuszerka Marja Kubie- kich rozmi&1'ów i ga.- pensjonat M. \Volcoskie.1 szek, ó.OOO mk. sprze- spl."zedkma. ADdrzeJa
d'"b
d7wan~, .gar!ta przyjmuje, Piotr- tunków. PIotrkowska 117.
w Poddębtu. Wiado· dam. Bełuty, Zavriszy24, ]'f! 408, m. HI, lewa on- Bitberg MałkaMirlazgu;Ófcz~ńs~atra43,bl~~~n:: kowska Hll!.
37~-lf) Tkalnia sztuczna t:H-3 mmośsć: oCd,eg12ieln4iann .,,1&2'3 86, I?~,_~:_.
,_~~ cyna.
64-2
biła dowód osobisty,
l k i 'Wy bó r Maturzystka udziela lek- ' ,
v
I wyd.
w Łodzi.
68-3
nowicz.
84,6-110 'Jcze k i'We
.
_._ ..3 Rolwagi resorowe i wo.
y k 'Tal'f'k
I I owana- -p-e-----~--:::----~
';lajnow8zych ~asou~wl
c~i. Ceny Tmiystępne. pies wyźeł. przybłąkał
zy mało używane inolęgniarka poszukuje\Baumgart Berman zgub.
~ Me~le S1Pl~:DegO, sto- s(lhdnego wykonozema.. Gdanska (Długa) 23, m. 21 1 się. Ul. Główna Nil 6l,lwe. Dembowski Kiliń- prywatnej posady na wypaszport niemiecki,
~ et
~;ego, lurko,IU-IDembowski, Kilińskiego (lewa ofieyna I piętro) u gospodarza oodziennie sklegoM 28.
'38-a jazd na lato ~ ch arak- ·Wyd. w ŁodzI.
7\)-3
!
1"1\, Q manę, łófeor:ko Nr. 28.
87-3 od 3-5.
31-1 od 1-3 w obiad. 22-1
terze toWIl.l'2IySZkl. merty tito' snl'ak Moszek- Lew,',
' ~
_."
Rower, wolna koło Tor- d Gł
d W kwa- IJ
'
: dziecinne s p u: e d a m.
b. ŁodOdw"ód
I Piotrkowska ]'i 225, m.3. Chłopiec z lad~ym oha· Dśmidklas1tdta pOBl"ukuje p1anzychier nowy, ćztepeda, okazyjnie za l_i~ik_·ow;~a::..·.__y_5_8-s WyZdg.Uw
• OSO~i5stY3'
,
60-6
ra,kterem pIsma polekcji po cenach zuirodzlałowy, do sprze- mk. 6.600 sprzedam. Ce--~
szukujejakieJk:(lI~iekpO'- żonyoh, ewentualttiekon- danIa. Wladomosć: Benll- gielntan& 1t6, m. 12. 14·2
powodu wyjazdu nie- Dorota M",jerowiczó~i~-;
ble dO' sprzedania.
uczenlca "I kI kSy
A prze aje. szafy, ł6z- sady. Łaskaw'e O'ferty pro· dyóji na wyjazd. Wiado- dykta U. SImbert. 89-2 --_._stoll' otomany, szę składaćl Piotrkowska mość u gbspodnrza. , Ogro·
k tl .. -.-: Szprychy do ",O'zÓw w Ceglehtiaua 84" II piętro. lIskoty p. Pryssewiezz gu
(, biul' k 8,kair rzes
a wiedeil- M 243, skład manu!llk- dowa 20.
96-2 rZY.JmuJę
os umy, l
dobrym gątunku dla
_
72-:-3
matrykułę.
211-1
skia ,o~az inne meble. tury.
83-3 - .
suknie dO' ręoznego stelmachów lub skbdów
'
Przezdzleck1~ Piotrkow·
pnybł~kał Się pies ra~~ haftu. Benedykta M 22,. dd
.
frydber
I rael
tir=ł
ska 108.
587-8
spr~edlt.nla . obu~le Iok9't'!rJer, pra.wa częl!C m. 16. Soslńska.. 349-71°st anm PWo odcen~le28 prOzS: 2
!
grt z
. zg; 1>1
,
,___ _
męzkle, damsloe i dZIe- głowy czarna. Ul. Źa- - _ ęp·
aJ
_ : __. __
• ~ pasz po polskI, 'W'jfd.
' Akuszerka Ptplkowa, ulloinne po cenach przy- kątI1i:l JIe 30 Meloer 11-1 pomoonica buchaltera,
Ad1er Ignacy zgub. dO'- w Łodzi.
1&-3
. Piotrkow8ka 132 m. 14 etęvnyeh w Związku In- '
:_korespondentka 1 sta- sprze~a.m lub wrdz~erwód osobisty, wydany GId
ó
--W-;': dla p a ń prZyjezdnych walidów, Piotrkowska 183 potrzebni krawoy, s:llew- nopistka p08zuktIje potawH~ urliłłdl1leme slu- w Łodzi.
84-3 o man wna an, a
I( lokal
5:.'9-15
5lł-l
o,y 1 szwaozki na woj- sady. Oferty sub. ~ Wy- sarskie. .oral tokarnię
zgubiła matl1!'kułę,
zner Bajle zgub. pasz- wyd. te szkoty im~ Oresi
,-' "
_________.______ sk0we 1 ovwiłne roboty. kwalifikO'vra e do Glosu· stanoa wraz z IQkalem.
, A\}eol'~entka gimnazjum wlsh to tnke EngUsh Pij)trkowska 11:13.
15-1
~ 81"":'2 D.obra ]ł ~ ZaligzewskL
pO'rt niemiecki, wyd. koweJ,
ó.07-1
z kIlkuletnią praktylessons oorr'esponda.-.
.
" .
.
006-1 wskiSeomO'.polnie, PO''''99KOI3- H" ertz-ReglnŚ7g;"Jtt;;it;d;ką nauczyoIelską poszu- tion nnd conversation przyjmę dzieoI do kom- poszukuję n la n i dn - -'- - - - - - g
, w ó d osobistY'1 wyd. w
kuje lek~1i lub korepe- Grand-Hotel 203 ot 4-G'
pletu freblowskiego na · dzieoka z dobremi Studeut udziela mate- cytter Józef Hersz zgub. w ŁO'dzI.
524-3
tycji. Mote wyjechać.
- .'
. lato w KrlLszewle i lekcje świadectwamI. PiO'trkO'..,- maiyki, łaciny, ohemji,
paszport niemiecki, ! . .
• ~"-'_._,
Oferty sub ... Lekcja- do pO't~zebny pomoonik fryz- pr~ygotowawoze.
Perl- ska 84, "zakładlde fo- fizykI., jęąków. KiUń- wyd. w ŁO'dzl za n 2O. 1 Jt::ukowSkl Wluoenty
. "Głosu",
608-1
.Jllrski. St.-zarzew.skal0e.rg, Cegielniana ]ł 30. tograficznym I. BZllnfeld••kiego 80, m. a, g. 0-7.
I
99-S
zgublł paszpo.'t polski,
,
,
li! 49.
6:>-2
426-2
402-3
~09-"l!_________ Wyd. w Łodzi.
8ł-3
I ...

:~;~~~!~~i:t~$~::'

I

4

tt'"
• SWYCZ!.JNBl 1ł lIlk. z& wiersz nonparelowy Jednoszpalto',vy. DROBNE: ,
'*

nI

~ramo~on najlepszej konu strvlkcjl z 50 płytami,
dO' spJrzedania. Guberna~

K

--- - -------

la

n-

""'''l

w Łodzi.

=======t

"-Sj
Wolł 191łb.

le.
SgitymacJę na 'oeOOy_1
lwajcet

SZmirgOldówn~

Helena

zgubiła paązporł

podróżny wyd." " . . . .wi~.

Po~
J6 .... _
i laUubin'''' PI!
ak. 10lI0 po "lUBle. Ogłoasenla zamiejscowe ObUćJAUG 811 o 50 procent, za.ś til:'m zagtanicznych o 100 procent łNtaJ ec
alejeeo".,.eIL Za terminowy dnie er1o.nll i ollar administracja nieodpowiad ..
N.~DESLANE:

b

mk.

..-

,

Ui .... yraz,

I
i

06-8,

. ., oru
•• dcltumeniy po 2 mk,
przed lekstem 40 mk., 'Iv takacie 60 mk. po
OGŁOSZENIA • .wt..rB
Ilonparelo.... y (sir. szpalll. NEKROLOGI: 20 mk. za wlers. nonp. (s'r, r. ""pt.!,,'. i.Ar~ctYno.,.
s~bic

I

tors}a SIl, m. 30. 36-1,
1
aU8ka
Łaj a
zgubiła
tymo~oW7 dowód ~
so1"isty, wyd. " Łodzi.
68-3
łęczyc:d Da.wid sgubU
'" paszport niemiecki,.
Zł-U
wyd. w Łodzi.
~l1aje.r Regina zgubiła.
iói paszpO'rt niemiecki,
wyd. w Łodzi.
86-31
j zler Moj~e8s !pbU
dowód oeobł8t7, WJd. 1
vr Loda!.
ł2C-3j
lótla Wa.lnryb IlgUbłła i
paszpO'rt nł8mleoId.,
wyd. "ŁodJd.
ł08-S '
atke Maks
ił: de- J
"ód otob1ały,
Łodżi.
98-31
Ratke Bmi! zgub. do. j
wód osobiet,. Wlaany ~

n"'imnlej 40 mk.

tekście

