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Niniejszym podaję do ogólnej wiadomości, iż spółka zbosię w pow, Slupeckim pod firmą ,,'Vejnsztok-Fej,,"lewicz" z dniem 25 kwietnia r, b. zlikwidowana
została i zrzekam się wszell\.'iej 0dpc,wiedzialności za tranzakcje, zawarte ze strony p. Wejnsztoka w imieniu byłej firmy:
Z powa~aniem
fOW3. znajdująca

Redaktor, lub jego
Rękopisów

zastępca przyjmują wyłącznie

Węgrzyn, Roland Ilnl.

tyczne Francji muszą dzisiaj
być skierowane, zarówno w
W środ~, dn, 25-go b, m, o g. 5-ej
·'
ł
jak, I mempo południu w sali Tow. Młłoś· interesie wasnym,
nik6w Muzyki przy ul. Krótkiej niej w interesie Polski, w kierunku istotnego uspokojenia
:Ni 1, odbędzie sią
Górnego Sląska, Polsce zależy
na tern najbardziej, bez wzglę'
du na stanowisk o ·
I zamJary
czł'onk6w Krajowego Związku pana Korfantego, bowiem, wbrew
PrzemJc,łu Włókienniczego.
woli swojej, nie chce być ona
Wobec ważności spraw powyższego wciągnięta w wojnę z NiemcazebranIa,
upraszaj" o liczne i punktual- ml,, al e t"
ne
przybyole
ez me mogł ab y pat ć
b' tn·
. k 'leszcze
0-1
Członkowie Zarządu,
rze
o Olę le,radyJa
przed

Fabrykanci!

Walne Zebranie

A. FEJWLEWICZ. _______
.mo__________________________
"I°
~bBZpl·lJczna syłu~ -a
obe~J"ł ~..
(,
AC].
źródłe~ z~pelme
J
•
,
ch
sP!zynllerzon'y , koncern
ne] ententy I
~owego ukształtowama SIę polItycznego Europy.
'
•
Obecme, spraw~ GorneĘo
Slą~ka znaJ,duje. Sl~ w stan!e
takIego zawlh!am~, ze wszelkIe
nowe komphkaCJe coraz bardziej będą utrudniać możliwość
J'eJ' rozwiązania UkwidacJ'a po.'
"
• .

od 5-8 po poł

nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

decyzją

najwyższej

Mdnego kontalttu, nalety uwahć
za bandy'zbójeokie, Gała Ipraw~
Machny może być dość przykra
dta bolszewików, ale nie mo8e
być mowy o powaźnym nłebez
pleczeństwie dla nich z tej atrony, Ruch Macho)' jest juź w
swym załozeniu be~ organizaoji,
a przez to jest zupełnie niemożliwe , aby stał siq niebezpiecz.
ny dla organizaoji bolszewiokiej.
Pewien spokój zapanował ró'Y.
niM w przemyśle, armji i flocie.
Wprawdzl'e J'est to spokój cm"'n'"
tarza - pod powierzchni" wre
nadal, jak
jednak nie
mo~na taprzewipotrwa
apo.
dZieć,

dłngo

co do losów SIąska, byłby on
zalany przez wojska, "Reichswehry" , Niebezpieczna sytuacja, jaka wytworzyła się na
G'
SI k '
d
ornym
ąs u I Z powo U
Górnego Sląska, wymaga ze
strony polityki polskiej na gruncie międzynarodowym niezwykł '
t"
i'
".

kojna przerwa, W kraju europejs!{im nie mogłaby przejść bez
skutków zastosowana przez boIszewików "metoda uspokojenia",
Gd)' robotnioy z niedowierzanIem
,
Pan Lloyd George w swej obecme gróźb swych, to będzie
słochali agitaoyjn)'ch mów boIsławetnej mowie wygłoszonej to znaczyło że pomimo głośszewlckich podczas rozruob6w luw dniu 13 maja' w londYńskiej nych prote~tóv:, prasy swej i
towych w Moskwie i Petersbur.
ie
7anlin
zwro'cl'ł
Sl'ęz
zupolityków
w
wałce
dyplomagu,
rząd uroczyście oświadczył,
Izb
<'o
,
,
te żadnemu robotnikowi włos z
pełnie \Vy~aźną zach~ta w,kie- ty czl:ej z Aniglją" albo P?niosla
oriz o~:~~~~~~gol k~~~~~~~c~ głOWy nie spadnie 7.a udmtał "
d l ' t 'h
't
l tó proteście.
runku Bcrlma, poddającą mem- porazkę, a bo tez ustąptla docom myśl przywrócenia włas- browolnie, zgadzając się na ja1 YP omaC]ą
ye pans w, {~e
To uroczyste przyrłeclenie
nemi s+'mi porzadku i spokoJ'u kiś kompromis nie znany ]'esz- ~stama. ?6rn?śląsklego, k~orel ,o,:,y Górnego Sląska trzymają znalazło w końou wiar~. Jak
J u
•
'ządały
l ząda]ą
rządy ,panstw.
h rękac,
h B o musImy
' b olszawicy dot rzym al'l swego słO w . kraju
crórnośląskim
który cze obecnie lecz
już opraco-,
' W swyc
l
,o d'
' , d w wan i '
t
dl sprzymIerzonych, mUSI odby- to sobie raz wreszcie powie~ wa niewiadomo: setld proletarju,we d ug Jego z ~n~a, pOl~JmO o: y
Y" przygo ?w~wa~y a wać się jednocześnie i jedna- dzieć otwarcie że rz obec- szy, którzy nłgdy nie byll białokonanego tam JUz plebIscytu l konferenCJI rady naJwyzsze), kto- kowo o obu stronach Wielk
. ' , ,p y'\"
gwardzistami anI mienszewikamis
zarządzonej czasowej okupacji ra w dniach najbliższych ma się rzes
do
c fik 'i SI ~ nym u~ładzle sl.ł, na mOZ!lWOŚĆ W tajemnicy aresztowano f osa,z
ą.
pa y, aCJ ,ą zdobycla spOInych terenów dzono w więzIeniach w kt6r)'ch
Przez wOJ'ska" sprzymierzone nie spotkać w Boulogne sur Mer ' pska lest
'I ąsk'lC h kr w1ą l• z~
''''l nzem przewaznHl
"SIedzą
,',
obecna
ofenzywa
me.
przestał być jeszcze prowinclą
Wiadomości podawane przez'
P
.,
,gornos
om po dzt.l.,
1
i CI zachę ta ,Iondyns' ka pras~ nie~j,e~ką,' ~rzeważ,nie zaś /mleCka,
rotesty l us!lowamalliczyć zupełnie nie można
dzIeń.
p~us \ą,
Anglji, oraz zabiegi dyplomaSkrz.
w podobny sposób, ale o wienle dala długo czekac na, skut- gdanską, Jeshby mlaly byc prawle sUl'owiej jeszcze postqpowano
ki. Bo oto niespełna w tydzień dziwe, stwierdzalyby niedwu"
podczas rewolty krousztatckfej t
na Górnym Sląsku rozpoczęła znacznie, że Anglia w praktyce
przy jej stłumienIu. ,
,
się akcja "oczyszczania" tere- nie odbiega wzorem Francii
Gdy zebrano ,oddZIały przecIw.-.
d b t h ' t
"
•
ko KronsztatowI rhno marynarzom petE'rsbursk'im .10 wyboru:
nów, z o y yc l u rzymywa- od zakreślonych przez swych
nY,ch prze~ powstańców pol- przedstawicieli kienmków i dróg Machno jako anarchista - 'I'eror na pOłudniu ! p łnocy - Ostre albo wzięcie udzlało Wakcji przeSklCh, akCJa, w której, obok swej polityki zagranicznej.
przeciwieństwa w łonie partj' komunistycznej.
ciwko Kronsztatowi, albo wJsłanft!'
"Reich~wehry", jak twierdzą inNajcharakterysŁyczniejszemi z
RYGA, 20 maja, (Pocztą od musieli bo13zewicy nawet pakto na południe,
.
formaCje ze źródeł powstań- tych wiadomości - są dwie nanaszego korespondenta,
wać z nim,
Jak, w~adom~ rząd Bowlec~1
czych, biorą udział i zwykli żol- t. ' " d
1 t·
ł"
Kryzys marcowy w Rosji zo'
Z tego wszystkiego wynika, i~ zupełnIe Ule posIada D8 połudDlU
,
'f
'
"
s ępu]ące, l~ na, Kora g OSl, ze stal obecnie zwalczony, przynaj- Machno nie jest pospolitem zia- floty. Marynarze wybrali polu,
n~~rze l o lcerOWle nteml~C~y! na Górny ~ląsk zostały wysła- mnlej zPwllętrznj(', Lenin siedzi \\,j~~;iem; posiarla on bezsprzf>cz- dnie, aby nie walczy~ przeciwko
OIetylk~ dos].~onale uzbroJe~1 ~ nc silniejsze . oddziały piechoty sp,'kojnie w Krpmlu, 1'rocki nie IIi, IJewną popularność na UI(rai swym kolegoill, Wysłano febrzewye~WJpowam, ,ale ,w~posazen~ angielskiej, oraz druga, podają- wycofał się w kąt; nie ma ju~ nic> Walczy on o ideę, jak i bol- cz~wl,ście 1l~ południe, ale co
w ,s11~ą ~rt~lel'J~, ,srad. ,któreJ ca już wręcz nieprawdopodobną ,frontu WeWllE'trznego'" a je~1i sz.ewlcy: jest on zdecydowal1ym, fZI~~Sląty z moh został ro~strzeznajdUją Slę 1 WIelkIe dZIała, do informacJ'ę że dowództwo nad \1darzajq się jaltie§ rozruchy,' to fanatycznym anarchistą, Widzi w a)"
,
t
' "
h k rb ó
ł"
. nie prze~,raczaią one małvch 1'0- surowej, despotycznej władzy
Wszystkie te ol{rucleńs 1ł'a
l1ajClęzszyc
a l r w w ączme, wszystkiemi formacjami, mają- zrniarów. Najlepszym ~owdem jest państwowej bolszewizmu lIajwięk- bledną jednak wobec te'!o, 00 roSytuacja, wytworzona przez cemi zająć się oczyszczeniem ciągla demobilizacja arm,ji czar SZfl zło i nie cofa się przed nl. zagrało sIę po zdobyci~ Kronszofenzywę niemiecką na Górnym Górnego SIąska, a więc i tak 'Wonej: w polowie kwietnia za, czem, eoby tej włarlzy sz!wdzić tatu, można zapew~ić,l~ wobec
Sląsku, jest niefylko nie2.wykła, zwaną "samoobronę niemiecką" , rządzono demobillzacjQ naraz sze- mog-lo.
zemsty ,l,ronsz.tackl~,1 nlczem są
gdy się zważy ogólne położe- objął angielski major Keating.
ściu rocznik6w, chociaż rZf\d soNienawiść swą rOZSzerza OD wsz~stlne POtprZedllJezkorsWtaał~e dond~ ,
'n
E'
"
, wi(>tów nie zdołał jeszc~e opano- na "szystkich, którzy dobrowol- czer .• onego eroru,
J
~le , po J y~lZne ~ urople, ale
Słuszme stWIerdza paryski wać band wichrzycielskich na po nie lob Z musu służą I'zą łowi bol- llalezłoM wiadomości o rozkazach
~ . WIelce I1lebeZpleczna. To, co "Matin" , że sytuacja na Gór- ludniu R~ji.
szewickiemu l tym tł6maozy się, Trockiego, kt6ry zarządził zupeł
SIę dzieje obecnie na terenach nym SJąsku została obecnie
Ruch ten odbywa się pod agi IŻ w kaMei zdobytej przez Macll- nie oficjalnie r~ezie w Kronszta~
".Jlebiscytowych, O d b Y wa się przez ofenzywę niemiecką cał- dą ultraińskieg o anarchisty :Mach- nę okolicy g-rozi urz ędnikom bol- cie" W taJemnic)' dauo ozpretwy:
, "
d .
d
' .
d
no, ma jednak z nim w rzeczywi- s'lewickim rozstJ'zeJauie,
czajce zupełną swobodę z której
plZe~!eZ za ,zasa ~ICZą z~o ,ąlkowlcle przewrócona o góry st()~ci mało wsp61nego . Maehno
R6wnie~ jego prześlarlowanie oie omieszkała ona' skorzy.
AnglJl, wyr~zoną. Lak, ?Obl~me nogami. To "przewrócenie" je- osobiścIe d sponu,1etylko wzgI~d. ~ydów, które Jest bezwzględne I gtać. Zemsta dosięgła i tych, kt6p:zez ust~ kle!,owmka Jej pohty- dnak może być o wiele groź- nie małym oddziałem. Machno Okrutne, tłóma01ly sj~ częściowo l'Zy nie /lloglI w dość jasny Spo.
~I z.agramcz~eJ! prz~c~ąc ws~ak- niejsze i tragiczniejsze w skuf- jPst jednym z przeciwników rzą nienawiścią do bolszewik6w, kt6. sób udo)Vodnić, it sprzeciwIali ale
ze jednoczesme oswtadczemom kach, niźli się zdawać może do sowietów, którzy 'tV przeciąr,u rą łączy on z tendencjami aut)'- rozruchom!
,
r~ądu ,francuskiego, że ~krocze- w chwili obecnej. Dziś w sta- trzech lat występowali; bolszewi- semickiemi, jak to się ozęsto w
W Kronsztallle panuje oisz3
SI k"
d
wiey nie mogli go dotychczas Rosji zdarza.
cmentarua ..,
·
ąs me wOjny znaj uje się tylko z ' !llozyć. lIekrotllie ogłaszano
W I{a~dym razie trzeba stwierWydarzenia ostatnich czasów
me memc Ów na G orny
w, \\'oła, njeuchr~nnie zbrojną il!- ~ómy Sląs~, Gdyby jednak zorganizowauą akoję pneciwko dzió, iż Machno dziala z pobudek są nawet wewnątrz partji komu,
te ~1' CJę, FranCJI, która pchme Jedno z oświadczeń Paryża, czy niemu, tylekretllie kończyło się nie chciwośoi złota Job zemsty, nistyczuej przedmiotem dyskugji.
c:\, ( ,~ WOjska do zagłębia Ruhry. Londynu zostało istotnie, we- to, jak udArzeuie \V wodę,
leoz na mocy pewnej idei, aozkol. Były dośiJ poważne koła, któte w
,Teś l i Francja, która, popierając dług
swego
rzeczywistego
Wprawdzie nie dorÓsł on jesz- wiek Inną sprawlł jest, w jakim ostry sposób Itrytyl<owaly bez·
do tego, aby zmierzyć sIę z stopniu nr!nośi Sifł to do jego zwo- wzg'1~dDle militarne zduszenia
1
b rzmienia i zawartych w treści aze
W ~'pl cj'.vie górnoś Iąskiei P oskę,
wojskiem regularnym 'W otwartym lenników,
rewoIty, Gdy rozQoczęła siq zem'
wysłała jednak na granicę poJ- jego zapowiedzi, wprowadzone polu, ale potrafił za to za każdym
Znajduje 011 poparcie lli~- sta krorJsztacka, wystąpiły z parsko śląską i swoich delegatów, w czyn, wówczas wy tworzy- ra~eru z nIebywałą zręcznością zadowolonyoh chłopów, którll.\' ni€' tjl w oourzeniu całe musy człon'
'118jąCych pilnować, by neutral- laby się sytuacja, któraby nie- um knąć okrątenia, cz~sto nawet mają poj ~cia o ideach !l II arclli. ków, Z drugiej SkOD \', ustęp •
• 0ŚĆ Polski w walce wewnętrz- ZAwodnie i Polskę wciągnęła w przy pomocy eię!klch strat, które stycznych, , ,
stwa poczy 1lI0na przez Lenina ro~I'
O"
SJ k l l "~I ·
łb' J~dnak~e szybko wyrównywały
WszystkIe wne oddział!, któ- llotllll\Oill l chł.opom wj'wołały w
r~J 0, Olny ą~
Jy a SC1~ ~ ,.d(3rg wOJenny, ,a sta y SIę IIlę śWJetJm zaciągiem ochotni- re wprawdzie używają imienia radykaluych elementów partjl sil11.I~,esU'zeg:ana, me dotrzym 011 przedewszystkIem klęską dla oZ.Jm. W pewII)'ch mo
lell lIachDY. jednakże nie mają z nim ne niezadowolenie, wlallowicie w

tod

L-tS t y
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•

~rotla

!
organizacji pete rsbu~shiei : .,7 dzie
panują t. zw. "l ew.' Jakobllll PolIieśli oni Idęskr, l rezultat był
ten, iż kilim wybitnych podżc~a
czy musiało optl~cić swe Ideru Ją-

Dokoła

ce stano\liska.
W ten sposób
jest tymczasem z[d,?lict,Q.na wnlkn, ale /'.rozumiale Jest, lZ mo?.!'
na
nowO przy kazOna rozcrorzeć
e
.
dej sposobnoścI.

przesilenia gabinetowego.

Podpisanie dymisji ks. Sapiehy. - "ar.ady str~nnictw.
Rząd centro-lewicowy. - FormUje go w.tos.

WARSZA W .:\, 24: maja. (Tele
fonem). Zapadla .iu~ ostateczna
decyzja czynników miaroda.i~ycb
co do przyjęcia rezygnacJI j{s.
S~pieby.
. .
Dziaiaj del,ret clymlsYJny ~rzed·
stawiony b~dzie NaczelnikowI Pań·
stwa do podpisu.
Kandydatura następcy p. Sa·
pieby, anł nawet tymczaSOWflgo
kierownika ministerjum spraw za~'ranicznych, mimo niesłychanl~
ci~żkiE'j svtuacji międzynarodoweJ,
nie jest dotycbczas ustalona.
UI!azały się wiadolllośCl o kan·
dydaturze ·min. \\ yznań rel. i oŚw.
publ. p. Macieja Rataja, oraz mln.
spr. wojskow ych gen. Sosnkowskiego na opL'ótnione po ks. Sa~desze stanowic:kl\ min. spraw za·
granicznych.
.
W sprawie tej p. minister Ra·
taj oś~ianczył:
_ Nie rozumiem wog61e. skąd
mogła powstać ta pogłoska .. A~eby poło~yć konięc wszelkI III na
ten temat. komentarzolll, oświadezalll, ?e Hni ja saw nie kandydowałem, alH klub mój nie wysuwał
t<andydatury mojej na to s t anoWlsl(o.
.Na l.ap)taJlle-.Jai\ Sl~ 111/\ sl!ra\\8. ." l,ancl.vdatuf<\ generała SOSlIIiowskieo-o,
mi ulster Rataj udparł:
>::>
•
••
- O ile mI Wiadomo ro\\ !llez
I ~ogłoska li kandydaturze Illlni
Iotra spraw wojskowych jest:lu
!,elDle bezpodstawna.

ci "nie właściwą

\V o )ecnej chwili.
za oddaniem inlcjatywy p. Witosowi.
:llarszalek 'l'rrlmpczyńsld wyra
ta Zyczenie, IIby p. Witos nie st,(l

Oświarlcża się

wiał ultimatu co do

terminu. Co
do sposobu tworzenia nądn nale'
ży przyjąć zasadę, te nie wyłąoza
slą żadnego stronnictwa.
P. Osieckl (P. S. L): Ma wąt-

pllwości

czy uda się slwo-

rzyć rząd

koalicyjny ze wszy-

słkich stronnictw, gdyź

nle-

2!i maia Hl'?l r.

Poniewaź nie był on obecny na
posiedzeniu zawiadomiono go o tej
K.. k'
opinji klubu. Pan DąuS5
I po
pewnym czasie nadesłał kategoryczll1se odmowną od powiedi. Wówczas klub P. S. L.
po raz drugi postanowił prosić p.
Witosa o podjęcie się misji formowania nowego gabinetu.
P. Witos odpowiedział, że got6w jest podjąć się tego zadania
z warunkiem, że wszystk: ~ kluby,
popierające rząd, zagwara ;'tuje nowemu rządowi możność twardego
i wyraźnego stawiania i przeprowadzania swego programu, bez tych
wahań, które były teraz nieodzowne
do utrzymania rządu przy życiu.
Na zasadzie tej odpowiedzi p. Witosa prezes klubu P. S. L., p.
Władysław D~bski i wlceprezes, p. Kiernik rozpocz~1i
nieurzędowe rokowania z
Innymi klubami. Z wyników

udział tylko w gabinecie centrowoludO'.\'cowym. ::n Klub P. P. S.
. ,or·"! .... .;.a
....a mo~liwy sw6J' u..............
."
d~iał tylko w rządzie rog,otni(;a!!o-włośdZlJi1skim.
Wobec
tego możliwe' je~,zcze zostały ewcntualnosci następuj'lce: 1) rząd rebotniczo-włości~l1i.~l-i, 2) rząd prawicowo-centrowy, 3) rząd centrowo-Iudowcowy.
Przedstawic§ele klubu P.
S. L. oświadczyli, że ich klub
w kombinacji prawicowo(el!1i:rowej nie mógłby wzią~
ue!ziału. Wobec tego najwięcej szans ura::eczywis"111senla ma gabinet centrowo~łu
dowcowy.
Dzisiaj odbędą się ponownie
narady przedstawicieli klubów, następnie posiedzenie ich u marszał
ka, a w piątek ostateczna odpo.

wiedź.

Co się tyczy teki ministra spraw
kt6re grupy zapewne siEl u- tych rokowań wyjaśniło się, że zagranicznych,
to przedstawiciele
chylą. Klub P. S. L. nie uidea gabinetu koalh:yjnego, klubów upoważnili prezydenta mi.
chyli się od udziału. Inicja- P ostawiona w uchwalonej nistrów, Witosa, aby sprawę tymtywy jednak nie weźmie na rezolucji posła .Federowlcza,
czasowego kierownictwa minister·
nie da się urzeczywistni~
.
siebie.
.
h
3
d'
stwem
załatWił według własnego
P. Cządzyński (N. P. R.) nie z następu]ącyc
powo ow:
.
d
k"
D
t uznama, aż o czasu za onczema
k <;.I~ t
b
N
P
KI
1)
u
..~.
ze
swego
s
a'1'
P
d
t
.. t .
może jeszcze o i'es~
s a. . przesl ema.
rezy en mmls row
.
.
nowIska
w
sprawie
powstama
gorW··
l'ł
d
l
t
nowi!;;k~ swej grupy, lite są
dzi. l:C" ~dyby sytuacja zagranicz- nośląskiego nie może wejść do ga-I' nos po eCl na a ymc:asowe
· t k 1"
2') KI b \11
klerowl1lctwo podsekretarzowI stanu
na \\' dalszym ciągu się komplil{O- b meu
oa lcy]nego.
u "rvy- D' b k'
ą s temu.
wala, Idub jego nie uchyliłby się zwoleni~" uwaza za możliwy swój
od udziału.

P. Woźnicki (Wyzwolenie) oś
wiadcza. zp klub jego wziąłby
udział w rządzie koalicyjnym z pewnemi zasłrii:i?:li:e
nBa mi co do polityki zagranicznej a gł6wnie wewnę

-----------------------------------------------.
Obrady e • IDU•
Wrażenia

ogólne.

dziei, jakie są związane z aktf'm
amnestji i zaleoał Hnję mniejszo·
ści komisji.
Ustaw!) d01atltową mniejszo~ci
komisji w sprawie przestępstw
dyscyplinarnych odrzucono, a równil'ż odrzucono rezolucję wzy
wającą rząd, aby poinformował
sądy o koniecznoścI jaknajszerszego stosowania amnestji.
P. Majewski rpferował sprawę
ochzho 10wań za straty -poniesion p
\\sl[utpk inwazji bolszf'wick1ej.
P. Wr6nlf'wslri przedło~ył spra·
wozrlanie spec;aln€'j' komisii sejmowej, wysłane; dla zba lania
zaiść w Pińskn w dniu 5 l{wiatnia 1919 r Przyjęto bez dyskusji
rezol tleję komisji wzywającą rząd,
ahy sprawę rozstrzelania 34 ży
dów w Pińsku, .iakote~ nadużyć z
tern pe'łączonych prZel!8Zał woiskowym władzom sądowym, aby
:,ontrybucję nałożoną przez gell.
Listowskiego w Ilwocie 100000
ro. zwrócił poszkodowanym i aby
wypłacił odszk090wanie rodzinom
poszkodowanym.
Sejm rezolucję komisji uchwCl'

Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu
debatowano niemal wyłącznie nad spra·
tr...:nej.
wą amnestji. Szczeg61ne wrażenie wyP. ::)('y.\a (Z. L. N.) oświadcza, woła pierwsza mowa komunistyczna
. WAH::iZA\\A, 24 ILaJa. (Telefonem). DZIsIaJ w południa \\' p1"e· że i nicjatywę powinien powziqć w sejmie Rzeczypospolitej polskiej.
zyujum rady mllllstrów odbyła się p. Witos i P. S. L., a grupa Zw. Wygłosił ją poseł Łańcucki, kt6ry nie·
L l\. weźmie udział w rządzi ... dawno wystąpił ze związku posł6W sonaralia przewodniczących Jrlubów
cjalistycznych. Wczoraj zadeklarował
sejmowych I. p. prezydentellI Wio kOl11lcyjnym, o Ile to będzie udział z trybuny, że uważa się za komunistę.
losem ludziałelll Illarszałka Trąmp fakty czny w stosunku do siły Lewica wysłuchała tego wystąpienia
st.ronnictwa.
w spokoju, natomiast prawie gęsta
('Z) lJsklego.
l'.
Witos:
Rekonstrukcja
oklaskiwała w5zysckie jego wycieczki
\\ lIaradzip wZięli udZIał pp.:
gabinetu jest niemożUwa i przeciwko P.P.S.
lJllltalll W!CZ, pjpcbota, Soltyk (N.
.
Ze spraw, kt6re przeszły niemal
t.!. L. l, Dębsld, Osiecki, Eiernik niewskazana. Trzeba gab.- niespostrzeżenie pod koniec obrad zatP. ~. L.), Grabski, M. Seyda (Zw. netu nowego. ~lnit'ljsza o jego.notować należy rezulucję w sprawie
cbar-(ł!;ter, mnlejs'!.a O osoby, ale i słynnych zajść w PiflSku, dającą zupelL. N.), KaczyńskI, Piotrowski, To·
IIIUSI to być rząl siloy i mając) ną satysfak~ję. ~oszkodowanym i u;1I 8sZPIl"ski (Ch. D.), Rosset (K1.
duż,' oparcie. St\ JZ!, ~e inicjaty wa chwałę. o Zl1lesl.e11lU .sławetnych ~o~po~rlesz.), Baworllwski, Federo"'icz
l
rządzen aprowizacyjnych był. mll11stra
·
d
Grodzieckiego.
11\.1. Pr. Konst.), l;s. Kotula i p. Ule o U1ego na eiy.
Poseł Federowlcz stawia rezo·
St. Gr.
~Iataldewioz (Kat. Lud.). Chą-azyń
lucj ~:
sk i (N. P. R.), Barlick i, LI berZebrani wzywają 'prez»malJ (P. P. S.).
Na wczorajszcfI1 posiedzeniu
denta rady ministr6w" aby
Przewodniczył zebraniu Illarprzystl. piono do dalszych
Sejmu
na podstawie porozumienia
szałek Trąmpczyński.
obrad nad alllllestją.
Prezydent Witos przedstawia stronnictw podjął si~ utwoP. Pllżal\ krytykował projekt Id:
rzenia gabinetu koalicyjnego rządowy, twiprdząc, że projekt
.Następne
posiedzenie Sejmu
stan sprawy Górnego Sląska, jako
względnie gabinetu opał'te~ ten nie Idzie po linji tą iań i na- we wtorek o godz. 4 po poł.
wymagający W)·tężollej działalnoś
ci rządu i sejmu. Stwierdza na- go na możliwie znacznej
Większości stronnictw.
stępnie, te pierwotna podstawa
P. marszałek Trąlllpczyńąki podrządu, na któref, o czel e stan ął,
wileńska.
przestała istnieć, a w każdym ra- daje wniosek pod głosowanie.
deracyjnego; detaliczne opracowaBruk~el~ka.
Za wnioskiem głosują przedzie została w takiej mierze nadtych kwestji będzie stanowiło zaPARYZ, 24 maja (Pol. press) danie konferencji. Podobno, Briand
szarpnięta,
że przyjmowanie stawiciele \Vszystllich grup z wyodpowiedzialności w· obec- lątkiem N. P. R., Wyzwolenia I P. Projekt rozstrzygnięcia sporu pol· w celu narady z którym Hymans
sko-litewskiego,
zaproponowany przyjeżdżał do Paryża, aprobował
nym stanie rzeczy wydaje 1:'. S. zastrzegając sobie czas do
przez Hymansa, polega na fede- ten plan. W kołach, zbliżonych do
się niemożliwe. Pragnie, aby namysłu.
racji polityczno-militarnej
oby- poselstwa polskiego w Paryżu,
stronnictwa zaj~ły się spradwóch
państw,
uznających
wzajemtwierdzą, iż w polskich sferach
Po powyższych naradach odbyło
wą rządu i do piątku okreś się posiedzenie klubu P. S. L. w ną suwerenność. Oczywiście, Wil- rządowych zaznacza się tendencja
no w takim wypadku miałoby przystąpienia do tego planu.
liły swe stanowisko.
obecności
prezydenta ministrów, przypaść Litwie jednak, zdaniem
P. DubanowJcz (N. 'Zj. L.): Do Witosa. Na posiedzeniu tern, po
autorów projektu, nie stanowiłoby
\V ARSZA WA, 24 maja. (Pel
niedawna doradzał z ramienia swe- długiej dyskusji uchwalono rezolu- to różnicy dla polaków, ponieważ pfe:>:). Zródło dobrze informowago stronnictwa odroczenie prze· cję,
w
kt6rej
wyraiono byliby oni w Wilnie obywatelami ne podaje, że w związku z obrosilenia rządowego aż do załatwi€' podziękowanie p. Witosowi równouprawnionymi z litwinami. tem jaki przyjęła sprawa na Konnia sprawy Góropgo Sląska. Teraz za dotychczasową owocną Projekt wskazuje schematycznie ferencji Brukselskiej nie jest wy.
jednak jest rzeczą jasną, te wzmoc - prace z tyczeniem, aby po- korzyści, które obydwa państwa kluczona, it prof. Askenazy złoży
uzyskają z takiego połączenia fe- swoje pełnomocnictwa.
nienie rządu jest lepsze, aniteli djął się misji formowania
trzymanie sprawy w zawieszeniu, nowego gabinetu, z tym zaIIlejasDosci i niepewnoścI.
m. Gdańska. 3) Sprawa manrlatu
strzeteniem, żeby ten gabinet stał
Rada
Narodów.
militarnego obrony GdalJska. 4)
P. Rosset {KI. Mlesz.) uważa, na wysokości wielkich zadań obe·
GpAŃ.-;K. 24 maja. (pat). DCl /ądanip Polski co 00 przyrnusore rząd koallcyjny Jest Jed) nem cnej chwili. Premjer ministrów, p.
Iromisarza Llp-I Narodów g"€'O. HI\- W\,('11 ZRl'ządzpń w kwestii przywyjgclem odpowiadającem powa- WitoG oświadczył w odpo- Jtlllg'a nadszpdł tf'lpf4ram zawlada- sługującego je; prawa przewo1.;ellze cbwllI.
wiedzi na tę rezolucję, że udający, Żf' posiedzenie Rany Li- nla I,rzez Gda.ósk towar-ów wsze 1P. Federowicz (Ki. Pr. lionst.). nie .czuje się na siłach do ~I N.arodów wyznaczone po~zątko-I ki~go roozaju. 5) Sprzeciw Pol.
wo na 6 cZf\twca, odbędZie SIę sin co do rozstrzygnięcia wysoPaństwo jest w nlebezpieozeństwlp. podjęcia tego zadania.
17 czerwca. Na porząd- ki('go komisarza Ligi narod6w w
dopf9ro
Niebezpieczeństwo to jest mo~e
W ówczas klub odbył drugą na· ku dziennym tego posiedzenia są spra\\ le hanllu włościańskiego w
w tej chwili mniejsze, nit w roku radę, w czasie kt6rej zostało wy- następujące sprawS:
Gdalhlkll. 6) Sprzeciw Polsl{i <,o
ubiegłym, ale niepodobna przewi- mienione tylko jedno nazwisko,
I) Ostateczno przyjęcie zruia1ly do r()?stn~\'g'oięcla wysokiecro Iwdzie6, czy siQ ono nie zwiększy i jako kandydata do formowania no. gdańskiej. konstytucji w my~1 u- lIlisarza LIg'i narotlów w sl)J'n\\ie
nie przerośnie tamtego. Propozy- wego gabinetu. mianowicie podse. c.bwały LIgi. Narodów z dnIa 17 porllczenia straży wojskowej \V
listopada r. ub. 2) Spra\\a w.l ra· I orcie ~!dańskim. 7) "\\nfosek WIcjQ p. DllbanowJcza uważa za je- kretarza stanu. Dąbskiego.
biania oroni na obszarze wolnego so1i:Iego Komisarza LIgI llarod.ów

Sprawa

Konfereo[ja

I

I

Ligi

o IJstanow: "n il" 14: 'n iowe~o ter'
'11inll do 1".ll osz r'oia sprzeciwu ze'
strony GOflTtska, w?:gl ęrlllie Polski.

Dwie miary senatu r,tlafiskiego.
GDANSK, 23 maja. (PAT) "Gazeta
Gdailska" omawia W dzi~iejszym nume·
rze sprn\\'~ urządzenia stalej linji komunik acyjne; napowietrznei pomiędzy
Niemcami 2 Prusami Wschodnie mi przez
terytorjum wolnego m. Gdailska. Gaze·
ta zaznacza przy tej okazji, że w styczniu r. b. przedłożone zostało senatowi ~daliskiemu podanie polskie na urzą
dzenie stacji lotniczej linji z Gdańska
do Warszawy. Dotąd jednakże senat
nie udzielił odpowiedzi.

KryzYS bolszewizmu.
GDA\SK, 24 m nl a.

(1'e1. wł.

AmervkAński

minister
finllnS('lw Vllllderllp. htóreg-o koncesje kopal niane w Rvh('rji wscho
rłniej wywołały w roku ubiegłym
rluze uznanip, przybył do RewIa
z now0i podró~v 7. Rosji. Nie 0trzymalon ltoncesji. przeniesionych na nie~o przez rząr1 Tl10Skiewslti. Minister ośwtadczył, i~
bolszewizm znajdufe się w riet.
kiPj sytuacji ł wypowiedział przekonanie, i~ bolszewicy utrzymają
się przy władzy najwy~ej jeszcze
osiem miesięcy.
Według otrzyman"cb tutaj 'W
dniu wczol'ajS7.ym wiadomości wybuchły w Moskwie 1 Petersburgu
rO'lruchy.
B1iżs7.ych szczegółów
chwilowo brak. Dzisiaj wysłano
z Helsingforsu pienvszy wa gon
środków ~ywnościowJch dla rosyjsJrich uczonych. Podział ma się
odbyć pod
nadzorem Maksyma
Gorkiego. Zorganizowano z pośród profesorów uniwersytetu w
Helsiogforsie komitet, którego
zarlaniem bęrlzie zorganizowanie
pomocy dla uczonych rosyjsliich,
Gl. P0)S"\

w

znajdujących Się W nędzy.

KIeska, eserów w ROSji.

RYGA, 24 maja. Źródła bol~
sl.ewlckie donoszą, że Antonow,Ittóry w guberni tambowsldej
z~romadzJł większą silę, popIeraną

IJrzez eSt->rów i dał się mocno we
znaki holszewl1,om. zostal rozbity,
a sztab Jego wpadł w ręce czerwonycb.

[zi[Zerio Dwoinie framoskouiemie[kiei.

WILNO, 24 maja. (E. E.). Według
z Rosji sowieckiej, Cziczedo przedstaWicieli sowiec.
kich w LondYnie, Rzymie i Berlinie
instrukcje, w kt6rej pisze m. in.:
"PokÓj wersalski ma war.to.ść mniejszą od świstka papieru. IstOle)ący stall
rzeczy w Europie nilwgo nie zadaw~l:
nia. Wyjściem z tej sytuacji, w jakIej
wiadomości
rin rozesłał

się znalazły I~raje za~h.odnie może

bi'ć

tylko wojna l do mej wszyscy dąz1.
Wcześniej czy póżniej warunki doprowadzą do konfliktu między Francją
j Niemcami i w6Wcza!'\ musimy mie ć

ręce rozwiązane".____
__________
.,=~

niemry

pozostały

w~,w~.~m.a

__mz....

nienarnszon2.

Atlasy szkolne nie będą zmienione.
NAUE~, 23 maja. (Pat) Raj.
Kooc-res geo{!Tafów lliemieckich w
Lipsku postanOWił zatrlymać dla
celów s:drolnvch atlas niezmienicny t. znacz'y że o\):-;zary utra
conE' w czasie wojny, jak Alzacja
i Loial"\' nj<l, cz ęść SIf'zwigu, Pozn 111191\ i("; Część l' L'U s Zu ch od ni ch i
kololl.il niemieckic!! vrzedstawione
bQdą w atInsip, JlIl\o CZf;~ci
sit ła
dowe l\iemier. ~fa to posłutyć
jaltO przytolVall1t~Jlly:i11 Ilodweoie.

iłiem[y

maga zapła[ir. odszkodowania.

Tak twierdzi kanclerz rzeszy.
BERLIN. 24 maja. (E. E.). W ~••
wiadzie, udzielonym przedstawicielowi
"Berliner .Tageblattu·" nowy kanclerz
rzeszy dr. Wirt1!, omaWiając ogólne położenie zagraniczne i wewnętrzne Nie
miec, oświadczył, że polityka niemiecka
pOWinna iść w kierunku rzeczowym
i obliczona być na dalszą metę. Wyswobodzić' iemcy z obecnego poło~e.
nia może jedynie praca. Na z.ap~tal11~,
co skłoniło kanclerza do przYJęcIa ultimatum, dr. Wirtll odpowiedział: Powo·
dowała mną troska o Rzeszę, o pracę
niemiecką i niemiecki przemysł. Nasza
niezależność ekonomiczna sl.oilczylaby
się z zajęciem Ruhry. Połączenie węgla
Ruhry z kruszczami francuskiemi pociągnęłoby za sobą niezmiernie donio:;!c
slmtld. Niemcy nie powinny dać Sl~
odstraszyc przez cleżary finansowe od
uratowania ziemi niemieckiej, wydaly
one bowiem \\I pierwszym ~iesjącll
Wojny tyle miljardów w złocie, tle wynoszą spłaty roczne, kt6re mamy zn··
4
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l Rady ruliejskiej. '

215 maia 19211'.

Referat powy~szy wywołał bardzo

otywioną dysl;l1ję.

Po

dysltusji
rada
mIejska,
do \dadomoŚCI referat
Sprawa podwy"-:szenia tary· specjalnej komisji
po'ltanowiła
"Źołnier-:<::': &!i"ót~wej młl"I~lJas fV t&"amwaiowej. Awanb... • pr7.rjść nad sprawą Jaibluma do
kaa< II! " , I; rutudl wija \~ :ł al, I ~(. Ilil
lllwllslriego. rocz. o gorlz. fl.'~q wil (·Z. ł'a na wczo,-a9szem posie. porządltu dziennego.
potl cip A. Z(>\wero",iczlI.
Srodn, :~, main po (',el1~eh 7.nii.

dzeniu rady miejskiej. Sprawa radnego Jarbluma.

le«

rozrorządz eil

i

przepisów.

często

kroć sprzecznych. Informacje t~ w~
'magaj ą szczegółowych odpowledzl,
CO jednak nie wrczerpuje sprawy.
Aby zaradzi0 temu brakm~i, prz~

'\',odniczący btanu cyw. prez. R>::ewskl,
wpspól z kit~rownikiem teg~ urzędu,
}1. :-;ZWlll'C.mmv.:'m, opracowulL szcze:.:rl)lo,\\ Prz"wndnik ula Ul%,;dn ików

,
.er'\\'.
" '\\' 11. l\r0lcsLwie l '.. .I'; k'
"
;tauu
'lln •
ktÓry zawi('f[\'; ]JI:dl.io h 'Ith i zarys
praw OllOWiąz l',jąc !,ch we wszystkich
dzielnicach ]Iobkich, oraz wyczerpujące wskazówki i informacje w tej
dziedzinie.
Ze wzglGdu na niewątpliwy potytek projektowanego wydawnictwa,
prezydent Rżewski zwrócił siE2 do
min. wyzna!1 religijnych i oświece
nia publ. o zarządzenie wydania
"PrzewodnikIl." drukiem.

Zebranie delegatów optek
szkolnych.
(k) W sali rady miejsldej odby
lo się zebranie delegatów kola opiek
szkół powszechnych m. Łodzi, przy
udziale 85 obecnych. Wyłoniona na
poprzedniem zebraniu komisja aprowizacyjna opracowała statut koła,
który te~ był tematem obrad zebrania. Przedstawiony w statucie cel
istnienia kollt zakreśla na szeroką
skalE2 zakrojone współdziałanie sfer
rodzicielskich w budowie i rozwoju
szkolnictwa, oraz w wjchowaniu
podrastająceg-o pokolenia.
Zebranie, które wylrazywało nadzwycza1ną ochot~ j garni~cie się do
pra.cy, przyjęło aplauzem projekt komisji organizflcyjnej i punkt po punkcie statut zatwiE'rdziło.
Następnie w myśl uchwalonego
statutu zebranie przystąpiło do wy1'om zarządu. <'lo którego weszli pp.
~zenberg,

przyjmując

Gnpiński,

Szymański,

Gorzkiewicz, Buda, Meller, Pager,
Mądry, Jeleil.
Po nadaniu pp. dr. Kopdńskie
mll i inspekt.orowł Grabińsltiemu,
dyr. Szwajccrowi i referentowi Zalewskiemn tvtułu honorowych c:r.}on.
kow koła, zebranie zamkui~to. ,

Na wczor .'j szem posiedzeniu
ran v prZYstąpiono do rozwa:i;ania
Sprawy Podwyższenia taryfy tram·
wa'owei. Wnio~"k ten re~erował
wiceprezydent. WojeWÓdzkI. za~~
naczaiąc, ŹA wskutek ka!kul~c!l
rlyrekcji kolei elektr~czneJ ro.1P.lsltiej - koniecznem .l ?st podmeść
cenI" bi1rt6w tramwaJowych dla
noroshch z 12 do 13 mk., pozostale żaś ceny biletów pozostanq
hez 7.miany. Referent znznacz~ł,
iż gł6wnYfll celem pod~1ższellla
taryfy jest powiększenie {unduszu renowacyjneRo, orat wypłacAuia jerlnorazoweJ zapomogi dla
prs('ownik6w. Nowa tary~a obowiązywać ma od 26-go mala przyczem wyznaczono termin 10 lipca
na rewizj~ taryfy.
'Radny Kalu~yński zgłosił w
imieniu frakoji PPS. sprzeciw.
Radny Jaranowski (NPR) r6wnieź jest przeciwny porlwyższpniu
taryfy tramwajowej, ZAŚ dla utwerzepia fnnrloszu, kt6ryby umoźliwił "'yplacenj", jednorazowogo zasUku dla pracowników tramwajowych, radn'" JAranowski zgłasza
wnio~pk, ażeby zamiast

podbiletów,
zmll1iejszy~ podatek od bileł6w na rzecz miasta z 10
do 5 procent na przeciąg 2
miesięcy od 1 czerwca do 1
sierpnia.
wyzszenia

c

en y

W g-łosowaniu większo~cią głos6w przeszedł wniosek radneg-o

Kaluźvńslrie,To, ażeby nad sprawą podwyżki taryfy tramwa·
jowej przejśt do porządku

dziennego.
Taki obr6t sprawy wywołał
a wanturę ze strony publicznośoi.
Prezydent Rżewski zwraca si~
do prezydjum z uwagą, it powinno wpłynąć na radnych, aby nie
sprowadzali umyślnie na posiedzenia rady agitatorów, którzy wy
wołują burd 'I.

Sprawa Jarbluma.

Racny KapaIski jako pr1.ewodniczący komisji w sprawie zakup6w dla ,'.;'miny miejskiei, poczyangielską sobotę·
nionycb w Gdańsku m6wl, że
Pośród
urzędni I,ów państwo komiśja
stwierdziła:
1) jz ZA
wych panuje du~e rozgoryczenie \lZględ6w natury teclmicznej, a
wskutek zawodu, jaki ich spotl{ał zwlaszcza ",obec zużycia artykulIa punkcie soboty angielskiej. \V łów dostarczonych przez p. Jar..
ś .
..
zeszłym roku
bOWIem w maju bluma I n1?motno cJ zbadama Ich
przywrócono na czas letni soboty gatunku, Dle mote orzec, czy radangIelskIe. Obecnie 'Ąaś zaniecha- ny JarbJnm za te artykuły pobieuo tego, nicwiadomo z jakiego rał ceny wyższe aniżeli rynkowI'
. ,.
.
powodu. Przecie~ wszyscy robot- l ml~o to utrzymał p~zy kon){uuicy mają w sobotę skrócony czas rencJl. 2) te wobec me otrzyma
pracy o 2 godz. Urz{jdnik pań nia odpowiedzi na depeszę termiTnstwowy zaś jest, jak wiadomo go- nową slderowaną do firmy
, ..
"
l'zej uposażony od przeci{jtnego te~p~l W Gdańsku, ule może zarobotnika, ualetałoby mu slq więo oplDJować, czy radny Jarblum, poprzyuajmniej taka ulga, jaką mają biel'ając prowizję jako agent pobierał ją również od artykułów
robotnicy.
.
.
'
które wydZIał zapro~lantowanla
zakupywał bezpośretlmo u fIrm,
.l:'oŚwięcenie sztandaru hardo kt6rych został wprowadzon y
cerskiego.
przez radnego Jarbluma. 3) it ra.
(k) W obecnogc! licznie zgromadzonych osób ks. biskup Tymieniecki Jny Jarblur:n w trzech wypadkach
w
jlokonał po~więcenia sztandaru łódz używał sobIe tytułu radnego,
kiego 'hufca żeńskiego Z.H.P. o godz. celu osiągnięcia Iwrzyści
dIn
9-ej rano w katedrze ŚW. StanisłaWa miasta przy załatwianiu własnych
Kostki. Z kościoła drużyny oraz dele'.
.
D1e .m.o~e
~acje i zaproszeni gogcie z orkiestrą ~ran!.akcJI handlow~ch,
pOlicji na czele, przemaszerowali do Jednak orzec, ~e mIało to mIejsce
parku ks. Józefa Poniatowskiego, gdzie dla korzyści osobistycn; 4) ze zapo odczytaniu przez p. Tadeusza Ka.,
si" Dad wyso"o~cią
'<
.
_\
mieńskiego aktu pogwięcenia i po ser- s t anaWlaOJe .
decznych życzeniach zlożonych druh- pro\\ izji. pobieranej prze~ ra I uenom przez niego, pana wojewodę oraz 0' 0 J'lrbluma od trallzakcjl przez
druhnę W. Prażmowską przedstawiciel- ~iego zawieranych jest bezprzedkę głównej kwatery żellskiej z War·
•
>
l d'
t
·
szawy, druhuy zlożyły przyrzeczenie mlOtowe, 7,e WZg' ę u na o, 1~ ceharcerskie. Na zakończenie odgpiewa- ny artykułów sprzedanych przez
no "Rotę", poczem druhny przedefilo- radnego Jarbloma magistratowi
waly przed sztandarem.
niezaletnie od wysckości pobip.rf;
.
) . ..
neJ przez niego prOWIZJI od pro
wykradzeniu lO-lu z Pawiaka, nucenta (1 proc. rlo l i p6ł proc)
Staraniem łódzkies;!o okr. robotno był jednak nie wS~szy od ryJlkoP.P.S. W czwartek, dn. 26 maju r. b. o wycb 5) ~e mater]'ał badany nie
. •
.'
z
.
godz. 10 rano w Sali Koncertowej, ul. daje absolutme żadnych poJęta w
Dzielna 18. zostanie wygłoszony pod do twierdzenia, 1.e ." raoji tranhandlowych zawartych z
powyższym tytułem "Wykradzenie lo-iu zakcji
. t
i z Pawiaka", odczyt przez p. Dąbrow I. a j n}m. J ar.bl umem InJas
o pon o
skiego, jednego z uczestników tego slo JakIekOlWiek straty; 6) :te wyniesłychanie śmiałego przedsięwzięcia dział zaprowiantowania miasta no·
wykonanego przez bojową organizację si się z zamiarem oddanin sprawy
'
P.P.S. Na odczycie będą obecni nie- d os t aw:. f aso I I n~ drog:!} .8~do \\ą.
,
którzy z wykradających, jak i wykraWobec teg'o Jednak, l~ radn)
dzionych.
Jarblum zobowi~zał się (10 dobroBilety na odczyt w cenie od 1lIk. wolnego ure; ulowania t rj qprawy,
20 do mk. 50 są do nabycia w klubach I,omisja do czasu jrj ost:ltecznego
dzielnicowych P.P.S.; VI adminis'tracji 'v ten czy iJJll." -;j o ,,',iI 'l.alatwie.. Dziennika Hobotniczego" i sekretarja- Ula, Il le może VI,) uać ;i;aduego u. ~ akr. robotn.
rzeczenia.

o

o

Ze sportu.
"Pogoń" (Poznań) -

31 p. S. K.

Z koniecznogcl , tedy musimy opie-

rać się na wiadomogciach z dru~iejrl1ki, nadsyłanych nam z Rygi przewaźme

na podstawie prasy bolszewickiej i nielegalnej antybolszewickiej, ukazującej
sie w samej Rosji oraz na opowiadaniach osób wracaiących.
w najbliższym czasie rozpoczniemy
druk nadzwyczaj ciekawych opowiadań
angielki, p. Letycji Bowler. o przygodacl.J jej w Rosji bolszeWickiej. Rzecz,
ory<;!inalnie dla .,Głosu Polskiego" napisana, w bardzo charakterystyczny sposób o~wietla stosunki rosyiskie, dając
nam to, co staje się coraz dziś rzadsze-prawdę·

Zarząd Związku Lekarzy PaD.stwa
Polskiego zawIadamia swych członków,
ŻE! z przyczyn niezależnyoh od l.Iarządu
ogólne zebranie nie odbędzie się dnia
25 maja, lecz vr poniedziałek, dnia 110
maja o godz. 9·tej wleoz. w lokah1,
Tow. Lekarskiego.
,":
7043 -1
Zarząd.
lC~

.....

~

.

Łódź

2:3 (0:2).

Nied,zielne zllwody w plłk~ notną, mimo piE2knej pogody i pierwszy
raz w obecnym sezonie punktul\lnie
rozpoczE2tej gry, nie zadowoliły dosć
licznie zgromadzonej publiczności.
Dru~yna poznańska "Pogoń- fizycznie przedstawia siE2 bardzo dodatnio, jednak~e poziom jej gry mimo ••. "górnego" podawania, stoi jesz(;ze bardzo nizko. Prócz niezłego
bramkarza, mo~liwej obrony j stosunkowo dobrego lewego łącznika i
środka napadu, reszta g-raczy kopa
ła, jak który umiał (przewa~nje na
..aut") nie dostrajała siE2 zupełnie
do lepiej gl'ających koleg6w. Ja~o
całość jest "Pogoń" jeszcze bardzo
słabą, brak jej teohniki i kombi nacji, wskutek czego nie widzieliśmy
w niei ani jednego, planowo prze
prowadzonego ataku.
31 p. S. K. grał znacznie gorzei
niż zwykle, z powodu utraty dwuoh
najlepszych graczy (Karasia i Kubika, kt6rzy w ostatnią niedzielI. występowali w warszawskiej "Koronieprzeciw "Polonji,,)
dostosowująo
swą grE2 do chaosu i bezplanowośoi,
iaką wprowadzili goście.
:Bardzo
dobry był prawy obrońca, który nie
zawinił ani fednego "autu", którymi obła dru~yn! siE2 popisywały.
Właśnie z powodu niezJiczonei
ilości autów, gra była nad~wyczai
ospała, ponieważ prawie wszysoy
gracze, jakby umyślnie, starali slą
wybić piłkę po za boisko. To tet'
wiE2ceJ ni~ połowQ przeznaczonego
do gry c7asu, piłka wędrowała po
przyleglych ogrodach, podw6rzach,
piaskach i po głowach publioznośoi,
zamiast po boisku, powodująo tern
samem bardzo nie przyjemne przerwy w grze.
Sądziował bardzo dobrze p. meteJ.

W bułgarSkich kołach politycznych pracują usllnfe nail tam,
aby skłonić państwa koalicvjne
do rewizji traktatu w Neully.
Stosunek
państw
koalicyjnych
odno~nie do tpi kwesji jest tpg'o
rodzaju, te rewizja nie jest wykluczona. Watną rolę gra to jednaIt, jak państwa, sąsiadające z
z Bołgarją. odniosą sIę do tf\i
sprawy. Tyczy się to przedewszystlciem państwa serbsko-I(roacko-słoweński ag-o. W BelgradzlA
pragną naj~ci~leiszego zblitenia
się do Bułg-arji, npatru1ą jednak
w
niedostatecznem
wykollaniu
pr!.apis6w traktatu pokojowego l
w częstyoh napa,iach band buł
g-arslti ch system, zmierzaj ący d o
odwlekania tego zbli~(:)nia. Z tega
powodu panuje t.am wlelltie rozjątrzenie, wywołane zarówno tymi wypadkami na granicy bułgar
sko-serbskiej. jak i wypadkami
na granicy Albanji. W kaMymbądź
razie sprawa Macedonji.
która stanowi problem bardzo
trudny do rozwiązania, jeszcze,
zdaje się, długo nie będzie mo~ła być uwatana za ostatecznie
załatwioną.

Pierwszym warunkiem zbli~e
ula się Bułgarji do państw połu
dniowo-słow/aIJskich jest otwarte
przyznanie się Bułgarji do poll·
tyki małej ontenty i uchylanie
si~
od wszelkioh postronnych
wl?ływów, zmierzających do teg~,
aby z Bulgarjt uczynić uarz~ rzie
p owolne polItyki obliczonej na
moment i skIerowanej przeciw
pokrewuym państwom połudolowo
słowiańskim.
W ogóllloścl Buł
R.
garja bEjdzie musiała pr{jdzej czy
później liczy6 SIEj wj~cej, ni~ dotycllczas, z małą ententą która
Zl
zmIerza do konsolidacji stosunków na Bałl : aoie l popIera ŚCIsłe
Panu P. S. G. Zgadzamy się cał-I ,~ bJJźeDle SIQ do SiebIe państw
kowicie z poglądem Pańskim, iż Rosja l'ołud~io,,0-8łowiańskich.
posiada wielkie znaczenie gospodarcze
i .polityczne dła całego ~wiata. Oż.ywieme o b r o t u gospodarczego pomiędzy
Polską a Rosją powinno być jednym z
świata.
najbliższych zadań ekonomicznych rzą
du polskiego; szczególnie zaintereso~a
I Semestr. czy trimestr
~y Jest w tym nasz przemysł włókn.lsty
I Łódź, która doskonale zna warunkI te- na IIhlwersytetach w Niemrenu rosyjskiego i znakomicie przygoto.. czech. W Niemczech planują zawala się do produkcji na z b y t ro·
prowadzenie zamiast dotychczasosyjski.
.
.
Jest rzeczą zroz.uml~lą, .ze w ty~h wych dwóch semestrów uniwersywarunkach źródłowe I ŚCIsłe Illformacle teckich, trzech okresów studjów
o stosunkach wewnętrznych w państwie rocznych, czyli t. zw. trimestru.
sowietów, których się Pan od redakcji W przyszłym tygodniu ma się w
"G!osu Polskieg~" domaga, są bardz~
poządane .. Isto!me, w mIarę m.ożnogcl tym celu odbyć w Halli zjazd rekstaramy SIę dZIał ten ttwZ5!ledmać. W tor9w i profesorów uniwersytetów
dzisiejszych. jednak waru!1kach czyn!ć z całych Niemiec, na którym ta
to należy bardzo oględme. Dla życIa sprawa będzie omawiana. W kogo~podarcze~o informacje o !yle tylk?
łach profesorskich utrzymują, ~e
maJą. prawdZIwe znac~eme, o Ile SąŚ~Isłe I objektywne. NIestety, wszystkIm trimestr, nie da się przeprowadzić.
nieomal wiadomościom, które przedzie- Natomiast chcą zaprowadzić wię
rają się na świat , z poza muru rosyj- kszą przerwę w studjach podczas
skiego,. bra~ wla!1nie. dwu. tych .zalet.
lata, wskutek czego ferje uniwerJak z le?nel ~tron~ me !Dozna wierzyć
tendencYJllo.agltacYlnym zródlom sowie- syteckie znacznie by się rozszerzyckim, tak z drugiej wiele wątpliwo~ci ły. Rok uniwersytecki rozpoczybudzą bardzo pesymistycznie nastrojone nałby się w styczniu, a pierwszy

Od

. d • B d k··
powIe
e a CIJ.

Ze

wiadomo~ci

an~ybolszewi~kie:

Istni~ją

agencje telegrafIczne, spec Jalme trudmące się redagowaniem kaczek politycznych i puszczaniem ich w św,iat. Za czasów Kolczaka żona jego w Paryżu utrzymywata agencję· Pani ~ołcza~~w~
fabrykowała depesze, .,roblła" OplUję .I
nastrój i wyzyskiwała to w grze ~ietdowej na zwyżkę później zniżkę rubla.
. Jasne }e.st, ~~ lep!ei jest og~~lIiczyć
S!~ do mmeJ~z~J Ilo~cl 1~!or.macJ\ o R?SIl, ale pewnieJszych, amzeh narażać SIę
na to, iż pismo staje się narzędziem
mimowolnym agitacji i spekulacji jednej
albo dru.giej strony. N!es~ety, do~ychczas
stos~nkl polsko-~osYJsk.le po~nll!l0 zawarcI a pokoju me ułozyly SIę Jeszcze
w ten sposób, by dopuszczalny był obrót
pocztowy i telegraficzny pomiędzy obu
krajami; wysyła~ie k~!,e.spon.dentóww!a
snych do same) ROSII Jest Jeszcze memożliwe. Korzystanie z informacji P.
A. T., East-Expressu, Polpressu, Orlentu, 'Russpressu (Wszystkie te agencje
posiadamy) jest w. kwestji .ro~yjsklej
bardzo niepewne. WiadomoścI Via Londyn, Berlin i Paryż sI! również oświetlane, El nawet inspirowane pod kątem
widzenia interesu ich iródlf!.
~_~

do

S~snowca.

- Ofiarowane przez Ł6dzki Po- .
wiatowy Komitet Obrony Państwa '
5330 kilogramów ry~u
3150 kilogram6w kaszy'
15000 kilogram6w mąki ~ytnle.i
(razem 2 wagony) oraz zakupione
przez Łódzki Komitet Plebiscytowy
od Magistratu Łodzi
50000 kilogram6w (5 wagonów)
mąki tytniej, ry~u, orkiszu, pęczaku
i grochu.
Wszelkie ofiary produktów
żywnościowych, choćby naj drobniejsze przyjmuie , składnioa Komitetu
Plebisc)'towego, urządzona w fabryce Geyera przy ul. Piotrkowskiej 295 (od godz. 10 do 11 rano
i od 3 do l) godz. po poł.)
Przedewszystkiem potrzebne są
tłuszcze.

- Od ~o .maja "plyn~ly do kasy
Komitetu nast~pujące wiE2ksze ofiary
pieni ążne:
,
Urzędnicy i in.k asenci orąz monterzy Elektrowni Ł6dzkiej 16.735
tuk.; złożone w Redakcji "Głosu
Polskiego" 20.640 mk .; Teatr Polski
zebrane podozas przedstawienia 8
maja 1921 r. 18.902 mk. 50 fen. i
200 rb rosyisk.; pracownicy Widzew- ,
skiej Manufaktury Tkalnl Nr.
21.690 mk.; pr.acownicy Prz~dzalnj
26.546 mk.; pracownicy Tkalni Nr. II
18.716 mk.; zebrane w redakcji
"Rozwoju" 118074 mk. M fen.,
47 mk. niemieckich papierowyoh i
7 srebrem; pracownicy wykońozalni
Wspólna Admin. K. Scheiblera i L.
Grohmana. 21 859 mk.; robotnioy
fabryki Leona.rd, Welkert i Girbardt
t 1070 mk.; zebrane 'W Redakoji
"Kurjera Łódzkiego" 50.000 mk.;
Gmina Bełd6w 23.000 mk.; praoownioy Komitetu Rozdzhłu Chleba i
Mąki 24.8()5 mk.; Powiat. Kom. Rady
Obr. Państwa w Koninie l!a5.000
marek; Ur7.ąd Gminy Radogoszcz.
25.000 rok.; Urząd Gminy Brus 29.000.
mk.; zebrane w Redakcli "Kurjera
Ł6dzkiego" 50.000 mk.; Kom. Rady
Obr. Państ~a w Ł~czycy 400,000
mk.; Gmina Rszew 29.382 mk.

m-

049-1

Komłtet Plebiscytowy
Okręgu Łódzkiego.

Celem powiększenia funduszu wieczystego, zło~onego przez ozłonków
Zarządu Tow. Pielęgnowania Chorych w sumie

mk.36.000

na rzecz "Uzdr'owiska u 1) okazji srebrnyoh godów naszych rodziców Dawidostwa Nowińskich, skła
damy na tente cel
051-1

mk.4.000.
t:6rkł: Emilja, tiU i ZosIa.

Ogl'Płód.

Ogród

Grand -Hotelu
Codziennie popularne

orkiestry.

semestr trwałby do początku lata,
J(oncerły
drugi zaś semestr rozpoczynałby
Wejście od g. 7,mk. 50.
się w jesieni i trwałby do Bożego
-0Narodzenia.
! Gdzie jest najwięcej
KAWIĄRłłlA
mlljoner6w? W ZUI'ycIJlI. M/a- pod kier. p. St. Englera wyda.je co·

sto to liczy 344 miljoneró\v, w dziennie śniadania, obiady jar·
tem 25 posiadającyoh ponad 5 skie, podwieczorki oraz napo·
miljon6w frank6w. Dw6ch z nicb je ('hlodzące wszelkiego rodzaiu.
posIada 118Wf't ponad 20 miljon6w
Iranków. Przewa~na cząś6 tych
łoDzi.
IIl iljon e r6w
wzbogaciła
się
na
Wejśoie do godz. 7 bezpłat•.
wojnie. W roku 1912 było \V
n8e.
7006-1'
~uryclJu tylko 34 miljoL'E'rów.

Renaez-vous eleganckiej

Dr. FELIKS SACHS
z Warszawy.

l

i Okręg Łódzki
dla Sląz:!ta ..

Wysłane

Stosunki naBałkanie.

(

'~J.

KażDy obywatel powinien bye
członkiem Czerwonego Krzyża.

Zapisy przyjmuje i wydaje znaczki
(choroby dzieci) ordynnle w Cierok 1921, biuro Cz. Krz. przy ulicy
chocinku. Willa Ormuz, obok na
Piotrkowskiej ]i 96, I p. w godzinach
kościoła.
40-0 od 9-3 po pol.
12-7
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Ope:-etka ameryk. wch akt. :l.
z udz. Mali Pik." (sub.) J •
KaUch z Ameryki •

.

ZET

"Gt,os POLSKI"
Łód:t

2&

maja 1921 r.

Głos

zagraniczny o
polskiej walucie.

W czasopi§m1e ekonomicznem
"Merkor- we Wiedniu uka?:lll siG
artykał radcy kamerjalnego .Jul.iusza Me1nJa, znanego fabrykanta
kawy i finansisty. Artylillł zajmuje się przyczynami deprecjacji
polskieJ. waluty. Podajemy niektóre ustępy :z: tego artykułu,
;toDiewa~ charakteryzują one, jak
ug·raniozne koła faohow-e zapatrują sie na przyczyny tej deprecjacji j na ~rodkł jej zapobieżenia.

"Ror,umie sIę samo przez si('l
pisze radca Mełnl, - ~e gMtlą przyczyną oepreojacjf polskiej
waluty jest: 1) inflacja f njedo~
stateczna prodnkc.ia towarów; 2)
oo-ranfczenip pola dzłała]no~cj
Tlolsltiej marki wewnątrz kraju
prze?; gospodarkę .przymusową
"państwa z jaj oenamI maksym~\nAmf; 3) ograniczenie po]a dZ1:v
łalno~cj tej marki przez OdCIt~Ole
jt>.f oi! ngranlcy zapomocą zal,a1f,6w ,,"ywozu i przywo~u, zapomocą utrudnIeń przywozu j wy_

"GŁOS

pohczon8 są 7. stanf'll1 gospodar"
Przemysł
hande~
czym całego ~wiatl.t".
-0Głos powytszy nutlljemy nip
jako wyrllz całkowiteJ n3sz~.i opi.
354 lOkomotywy.
nii, lecz jako przyczjllPk do z.aW komunikacie, dotyczącym
patryw~~
zSQ·r anicy, względnip
sprawy
wydania lokomoty w przez
mater i'l l. któr) nadaje się do
NiĄmcy
w Polsce ogłoszonym
wz i~(:ia p o,! nwag-ę W chwHi , .~' dy
wczoraj, relerat prasowy min . spr.
najważniejszą naszą
sprawą go
spodal'czą jest mobilizacja lia- zagr.
podał mylnie ilośĆ lokopltału_
motyw, prbyznsuych Polsce na
mocy decyzji komISji mię,.!'liYso·
juszniozej pod pJ'zewodnictwem
artykułów delegata japotls1tlf'go p. Panaki.
UOŚ~ ta wynosi 354 lokomotywy.
włóknistych.

okazy mptalowe
Imlski. wp!'ost
CZM'S'ty od drobnej shlki,

i

przywóz

... Spadek cen wełlily i ba..
w.::.
:'2V w ostatnich czasach doskoW sl't,yknle o pols1tim obrocie
nale
j lustruje następuiące zesta ·
towarowvm W r. 1920 "przPglf\d
,vienie:
Gosporlarzy·
daje
DastE}pująt:l\
obraz wwozu do Polej;:! artykułów
Bawełnn Iwełna Bawet .~~
wł6knłshch.

J~~eli

. .iedna~M

wzrnagnł

-warowt5j.

-

się VI 1'.

Europą, a WScho dem. :tyó mo~e z
tego W przys zł ości hUs, je~eli

kredyt, czy będzie musiał płacić
gotówką, wzgl. walutą zagratJJczna"
In" czy. wogóle pozwolenie na
przyw6z dostanie. Źan en te! u·

10,6
2,7

0,8

o.i rzą,dem w gpr::\wie wolnego ód cła
-~
o w~rwOZU
różoj'ch !lHyktlł6w 7. b. zaJ
<b
ooru pruskiego do :Niomiec. J ale do...!.. nosi izba. handlowo-przemysłowa w
.....
Grndtil\d~Ut dla wywozu potrzebny
12,6 iost certyfikat. wystnwio'lY przez od4,G nośne lzbv handlowo-przemysłowe j
1,6 ~aświl.\dczający, że towal'.y "". ywożone

!;'

j

~

CJ.<S
Bawełny

],9
0,6
0,2

Wełn!

2,6
0,7

2,8
0,4
6,2

Juty
O,OS
Jedwabiu surowo 0,4
W r. 1920 do'W6:1i bawełny !'l()
wB~,ystltich na.szych okrę!.!:ó,,· \\ł6 M
ktennic2Iych ,,·yńiósl z,al/!' dwie 30
proc. Hoścl dowoźon0j bawf'łn\
przed woJną do samej t.ylko b.
KODg-res6wki, 22 proc. dowużonej
wełny, wreszole ]3 proc. juty_
Lnu wywIezIono VI r. 1920
218 t. (przywóz 89 t.).
W wysokim stopnlo ujamnF'
dla odbudoW'ywnjącego sj~ ·przemy!!hl wł6kieonfotego był tlbjaw
~\\,jQI(sZilnia si~ stałego Pl'ZY"Wozu
tl\3n1n bawelnianych gotowych
(w lutym spadek). Przywóz tka
nin wI4niany0l1 i jutowych zmniej·
nył

BiQ

znac~nja:

O'ln ngne

dltl tkanin
w tonaeh :

oyfry

pl'ząd~y wynosiły

j

~
{:>.,

~

~

•
Ił

"
~

2063
1801

8429

1366

4010
1517

2209
892

jutowe 1311

1:l76

685
388

baw~łn.

654
549

4::38

82

88

Pr~ędźa

tę dzia.łalność !Jośtednjc~Hlcq, nanowo podejmie. W tym celu wy·
lnaga bardziej, nl* katdi~ inne
państwo całkowItej "\folnośoi haodlu. Nie uchodzi wcaleł aby dla Przędza
tysięcy j dzieSięcin tysięoy mo- 'rItaniny
~11woś01 przywozu, wywoMl i prz~
wozu ZaW8Pl8 potrzeba byhJ do·
pieto wprZÓd prosi~ o pozwolenie.
Importujący nia wie . jeA~()Ze \V
chwili przywozu, czy k~dzie mógł
utJć towar w samym kraju, ezy
go wywiezie. Nie moze, jE'1,eli
natrafia mu się sp(jsobno~6 jnte~
r080, oalyml t,godnjami tra c iĆ
czas po urzędach, zatlim się dowtBdojEl, czy towat weźmie lift

-

I!CI<D
.....

POllłktl, która zawsze tyła z Tkaniny
handlowego i finansowego rucbu,
pośredniczącego między środkową

baweł.
wełn.

wełn.

815

jotowe 109
4
Tkanin Jedwabnych dowieziono
w r. 1920 44 tony, lnianych 17 t.,
innych 274 t. Surowce sprowa~
dzane były bezpośredniO ze St.
%j ... dnoczonyob lob te~ za pośred~
nictwem rynków bawełnianych i
wełnianych
Ilngielskioh i niemieckich., tkaniny zaś ?a"~łnfane

1. Austrjl 24 p~oc., z NiemIec ~8
proco. z FranCjI 17 proc., ,!"reB7:C10
z Anglji 18 . pl'oc.; wełman.!;) w

pierwszym . rzędzfe z FrancJI •.40
fa-oc., St. Zjedn. 18 pro~.. z Nlemłec 1~ proe., z AnglJi 8 proc.,
wóz jest potrzebny, CZ! ule, To t~an~ Jutowe z gór" ~.o . proc. z
mo~e uczynić tylko samo gospo- NIemlee. reszta z .4.QsttJl 1 SZVlaj ~
darstwo społeczne. kt6rege poje- carji.
dJńcze czynniki przez sw6j oso·
. bilłl_~llteres . W. zJskach i stratach
rząd w świecie nie jest ,t{ stallj ~
zadec)'dować, czy przywóz lub wy-

slroń roną.

!.:ranicy
siony -

państwow<?j został 1.nip- nippotr~pbny sprzr>dany mat,erjał
a r6wnoc 7.e śnifl zostały \\'ojp.nny rzq(l ma otr7:ymać kiedyś
wszell,le o!!'ri\Diczenla ~ miljaI'rly. amprykańskim eksporrućbu osobowe ::; n ink i tero 11 i fabrykant.o '" za dostar·

llob ·lone
zar6wno
towarowego, wprowadzone dIn tzw. eMn"\'" towllr ~inna Enropa 3 milnasa nMtralnego_ Roch h'n od· iar,ii. bony obcvch państw 2 mil·
bywać
glę tt>dr maM na wscil6 rl
jar.l v.
..
orl Lwowa Ibecnif> a~ do wschod·
Europll n09vła swolernn -;clenie! IinjJ granicznej państwl1 ,\'t> j r7.Vt'iel,.,w; • '",łnta tylE' 11>' mo~e i
OPf, sp"ćjalnych przepllst.e 1: j Stany Zjl;\r}noc7.snt=> . n(lsl~(Juią też
Z. i tv duiu 10 kwietnia b. l'. pod pisano zer.woJetl, jakie były .Jotąli wyrO!!- obecni/' iprloa trzech całf)(2:o za układ międ:;;y polskim :ot nietńieckim g-noe w myśl postarroW1Pl1 I'ot'<j- VI\SU żłota nn ~wiecie t • .i. 3 mil-

'c<Dal.

ten sJstem dalej

utrtymany bQd"fA w mocy. to z
eałą stanowezoactą motna powienzie~, !e notowanie ml\rki polskiej
za~ranflYl\ spannle do zera.
Jeilynym ~l'odkiettl zapobie1.enia temu jest zniesienta gospodarki państwowej wewnątrz kraju,
całlfOwite otwllrcie granicy, ~U~
pełna 'W'oln o~ć wywoza, przy wozu
i przewozu. Gdyby nawet inne
państwa narodowe tego samego
zaraz nie uczyniły, to wolny ry"
nek handlowy w POleće taką wywna 8tł~ pt~yoil\gt'ljącą na te
państwa, że one bez względu na
to, ClIJ}" to b~dzie pomyśli ich U ądów J Instytucji monopolowych,
CliJ nie, u
przyklą(lem Polslii
pójśĆ będą musiały.
Wolny tynek towarowy w Polsce 'li cena.mi regulu,jącemi siQ według potrMb t interesóW gospodarczych.
bądlie mi!lł ten !lltntek, ~e uietylko tlaplyną towary do krajn,
ale taUe z mac;netyćztlą 9il[) pt'?:yciąg-any b~d\f,le towar z ~a,;· ranicy.
Żaden rząd zagranicznych państw
narodowych nie będzie w statde
wobec tej ..iły przyciągającej utu md swyoh granic łJ8mknl~tych dla wza.femnejwyJńiany to'

po- tMię vr 11!\ndJn '" we~hoanią EuGł6wni' biuro mit 't09f1\Ć
czyw:::ln nA. precyzyinAi . wielkif'j Mt'g-ani'T.(\\vfme w ro (f7;u jn wspólmas'tynie. Meblal'ze i f1tolArze prz(" nej centrali sprzed~?;"pi t otwo,., ,1r1z iał\' w E t!r opie i
za
svłają okazy od drohnych wyrobów r",y~
Dla hanrl111 wchodzą na
lalcbenn l' cn pocr.:pvszy, a ~kfJń morzem
czywszy na n8iwykwintnfpi~?:\"cb rn1.;A !!"ł ówniA w rachl1bą krajA
mehlaob stylowycl1. Prze?: wojnę n::ldbaltvc ki!".
przvg'otowujp siG
pOdupJlilły
rrr.emy"l rlrukarskó- lU?: C1t.,,:nr~ip od~7.ial6w w Rewln .
litogorafiotny nwidocr.nia swo;ą fll'llslng;forsii' i Gdańsku, maiących
f.ywotność.
Fabrykanci wyrohów po~ioć h1i?szp sf,oC!nnld z R.osją·
alkobolowych spodzj"waja.
sie,
stanqws'ty nader licznie rlo wilpół·
* Bankier 6wiała. Barlkie~
zawodnictw8, wif:l!dpg'o t"kspodu r<'lm świHta lE'st ter·nr. Amervka.
za!!'ranirą.
kt6rej naro~\'. szcZf3Q"6lniej en1'oppislrie podłl1g' wyka'T.6 v depar·
":Znies!enie
ograncc::eil1 tn.'nplltll hllnfllowpgo i skarbowe~o
kolejowy~;i1.
nyrt>l~cja poll~ji sł.anów, fiG. winnp 1/'ł
miljardów
WP. Lwowip ogłasza: Wobec ?;a- iln!nr'w.
D111 ·~ t"n ro~oie z dnia
warcia polto.in '/, Rosją i doko'19- na dzi"'Il () nrJlw!p 10 mi1jolIów
nei wymiany dokument6w ratyfi- pr /p 1. 7ul p !tając p procC'uty i kurkacyjnych Icorr1on naczelu()go do· sowe różnicE'. Poź"yo'T.ki wojenne
wó<htwa 7.Smykn1ący pogranicze wvr.oszft z powyt,s ~ei «urny okrą
Ivschodnie 15 klm. na zachó ·l od gl", 10 miliardów dolarów, za
będq

I

Przyczyua inflaoji mogłaby być wynosił w tvnach:
~łagod~omł, gdyby po~skjej marce
dało 9fę dosyć szerokIe pole dzfa·
łatno~oł tsk by mogła swobodnie
Odpł)w~6 z~"'ranfc~- f swobodnie
pr7.yplywa6. t:> System gospoda.rki
22,9
państwowe.! l1: Jednej stronr "!' Bawełny
6.7
stosunku d o 2l!lA'ranicy, paralIżuJe Wełny
w9zelltą cZyDno~ć handlową, u- Juty
2,4
trudnia wymianę tOW1\rów 'liapo- Jedwabiu surowo 0,1
mocą pfenh1ćJzs ! obnfh jego war.0
de<!
to~ei coraz bari!zfejl ponjewa~
-O>
1!1'
.....
mo~liwo~ci jego obrotu si~ zmniejszają.

.

25 maja 1921 r.

Artyk'ul! włókienniczEl 1Ia snu- _ _ _ _+z_ll_f_ll_n_Ł lm kil o za funt
tek teg-o ł ~e nasz na.lpotę:l:uiejszy Czerwiec
7)5
18,50
2,32
odpowlerlni przemysł dq tej pory
fran.
dol.
pens.
19!4
pracuje tylko ozęściowo, \vykRZ"ją Lnty 1920
11
26
38
przywóz wIększy od wywozu. ?I.fRi 19~O
24
-40
15,3 I
Dowóz surow.ców l11a. tego p~ze · ltwiecień
mysłn stanowI 'l.aledw:e C1.ęś6 l t~
12
7;2
5,5
192t
wozu w ogólnoścf a wywozll i nieznaczDt\ normaltleJ zdoluo~CI
przywozu polskfej ~81\1ty w szoze- przetwórczej lstnlejtl~ych fabrylc
[ J Wyw6z de Niemiec.

g61nol.4ci.

POLSKI"

ł:.6dź

mow-y<,h.

jar'ly.

PMlia tają

jN'lnak Stany

1Mite r.ap~gv Q,'otowrrh towar6w
[] Ko ntrola świadectw
i surf'w eó w ·Allflda in.nch w cpnif'.
p!!'zemysłow~cn. PojeMnem zoo
lt>c?: Ui9 r.nf1irfllj; C·Y·CI; illź Q,'ot6wstało odnośnym ofganom polioyj nym~
kowv~h
crlhior"ów !V Enrollit>.
abv udzielnły ws'wlkioj pomoey ",1aPrzP'IIvsl han Ifll {ln:e-,'ho,lzi nipd?;~m I'Jhrbowym przy kontroli świa·
hywał~ l!r;:;esiJenie, pl·:lca w wieI o
det'tw fll'zemys~o'ńyeh. a.by o W!!zy'lt_
fahry!u\c J, ostala l I)ezl'obooie
kieh 'A'iadomyeh im faktaoh uchyla- rozr·ostarło SWf' si rZj r!ła.
pochodzą z obszarów, dawI1le) do N·ie·
nirJ.
się platt\1ków od opłacania po·
Tak wyg;lą·ia bJ.1l1ki p r ś.wiata,
Ji11ee na1eżl:loych. Cel'tyfikt.t y te n~e
(latku
»rzemysłowego i innyoh przel\Łórr p rz Pj1l ł t~ roi'" o I Francji,
81\
pt'zeno~ne i majl.\ "'"ażnośó tyikt'oczenio.ch przepis6w tego porlatl;u ,II" k tór,'j nlljgIów ,i f'js zy wieko na okres 3-oh m:esięcy .
natvchmia!lt 7.(\whtrlatnin.lv włnś~iwe rzyciel - Rosja stolł się nieDó lt!l:11Jltania certyfJkatn potrzehne jest poprzednie uzyskanie pozwo nrzęd y skarbowe podatk6w i óplD t wypłacalny.
RJrarbol'tyob ..
lf'nia na wyw6z, które wyda.ie Ulzlld
okręgowy
p1'Z)'WOZI1 i
wywozu W
11 Wystaw~ Dolskie) gra•
••
"Bydgoszczy. Na podstawie teg'o po- fild w Br~",Ę,·;1i. Obok wieIplernęZny.
zwolenia wysta.wia izba. handlowo- ki(1 :! o sukceSIJ ia';:pl] cie~",v się
przemysło",~ w Gl'udzj~dzu rzeczony
wystawa pols1\a w stoltoy Fr.l.1 ncji,
cEu-tyfika.t, który następnie wraz z po- wspomnie~ 111\1eży, ;1;a nie mttiejRZe
Notowania z 24 maja.
...
·l woleniem wywozll przeByła depar- ł1?n"nj~ opinii pUblIcznej. tnilzie~
Po wz~lędnie słabym początku na·
tamentowi handlu i prz~m ysłn przy ś~i[lt!1. In·ytyliów ~yskllla nleda· stąpila poprawa na WClorajszem zebraminlsterjmn w Por,uuuiu do wiz)'. Do- \"'!lO wystawa polskIej sztnld g·ra- niu gieJdoweml kurs)? papierów dywipartamant tan wyjednywli nnstępnie flcznrj, zotg-auizowana w Br'lkspJi, dendowych !\ię podniosly. Listy ziemwizę certyfikatu przf\Z llierniecb.i urząu
pod protektoratem komitetu "Pt'o skie i mi eJ!Oo1i :e bez zmiany. Ruble sła
cłowy i przesy la. go w l'ekoillendo- 1)(11 OB j a".
biej_ Waluty zagraniczne znecznle się
wanym Hgcfe eksporterowi, starają
Tn~f>l.'esuiąca ta wystawa skl!- podni9s1y.
\.
Ci-'mu się o wywóz.
piliłA el(spoOlity wielu wsp61czLlsty
zastawne.
Procedura, jak widzimy, ogrom - E\nych polElldch artystów, obesłali
4 i pół pr . ziemskie za 100 rb.
nie l.o.c.hęcająoa do prowadr.eoia han- lf\: Bl'andt, Ct.erw1ńAki, Gotlieb,
228.25-229.25.
dlu!. •
Gumo\Vskl, Gwozcjfjclu, Jarocki,
5 proc. m. Warszawy 555-554.
Z okręgu grudziądzkiej izby han Kalrlielis \ i, ICamocki, Konieczny,
dlowo.przem ysłowej następuAce to· 1(0 wata I< !, \'1 (' h of1r' I', NosIw wski,
Waluty.
wary wolno wywo?Jió bez I'la: cyga- Panklf>wicz, Pruslilto\\'skl,
Rupie carskie w 500.....257 i pór.
Rem
r"" wyroby tytuniowe, pozłacane ra- bowskl\ Szczy ,;.:- lIński, Sicbulski,
Ruble dumskie w 1000-65.
my do obl'!l.Zów. m6ble, ramy do "tedlecl<l, S\,oczyla9, Skotnlrlki,
Walut)' I dewizy.
okien i drzwi, lianie i wozy, cegły, Troisllowski, Weyse nboff, W~
Dol. St. Zjedn. 985 czek!.
dachówki, klttmld, fabrykaty z zela- czMkowskl 1 inni. Z pOśl'6 1 ] r6tFranki francuskie 86.12--86.25.
7,ft. i blachy, rury kanal1zaoyjne, obnnorodnyćh dl'zeworyt6w, miedzio·
Franki belgijskie 87 czeki.
wie, wyroby kartonowe, ooet, papę rytów i akwarel, ogólny li!1ch wy t
Funty ~zterlingi 5950--3990 czeki.
dMbowlt. masę a.sfaltolN!l, cement, wzhudzila I"z .. źba. .zuakomlte !!o arMarki niemieckie 1685 got. 1657.50
wapień do nawozu, sprzęty pszczel ...
tysty. Stanislar,a Ostrowskie ~ o , do 1655.
nio1!e, maszyny rolniozfl, -wódkę VI' a to biust ·w gipsie Piłauds!deg· o,
Korony austrjackie 177-179 czeki.
stanjf:j przerobionym, drzewo olehowe,
olldaj!\cy z mistri'iovvstwem I'ulą,
Akcje.
progi dębowe, drzewo Okri\gławe dę szlachetną pOWflJ;~ i nieligifltą
W. T. fabryki cukru 8425-8500.
bowe; deski i roaterjały z drzewa enetgję tej twarz)'.
Lilpopy 2400-2575.
ciętego , !łpi rytus, benzynę, oleje mineObolI dziel groticl':llyoll, daiQ
OstrowiecIde 6600-7000-6850.
ralnA, th18Z0ze i mazie do smaro· oycb dos!,onalt' pojęcie o pols !:l m
Rudzkie 18000-19000.
wania.
['uchu artystycznym, wielki suk
Starachowickie 5750-fl075.
Żyrardowskie 51000.
[] Obrót ziemiopłodami i <,I~S odlllosłv tu rów[Jie~ "batiki",
W. Tow. Handlu j Żeglugi 2250ich przetworami. 8toFlownie do pocl!odzj\oe · z pracowni p. Ilusr.wydanego świezo rozporządzenia, za- ka w Krakowie, gdzir. dziewczęta 2500 m!. 2200-2'250.
L. ]. Borkowski 1550-1435.
kup zboża. pozakontyngentowego wi wi~.iskH', bez żadllJch specjał
Firley 800-775.
men być llskllteozlliany- jedynie przez \1\"oh sludjów artvst \c zoycb, wyBank Handlowy st. 1425-1415.
osoby 1Itb instytucje dó tego upowa?;· kont:~<i na jf'd\VauJU owe w:aorzy~
Bank Kredytow)/ 2200.
Iliotle, t. j. osoby i instytucie, mają ste arabesld, stylizowane kwiaty
Bank Zachodni V 1250.
ca prawo zakupu ziemlopłodow, lub I t- II .
Z~ aniem fl\chowc6w tutejszyeh,
Polska Nafta 1425-1450.
jego przetworów.
W pO"llVlatacb, gdillie kontYDgent ów nieznany zupełnif' w Belgji
Bank Dyskontowy w Warszawie.
jeszcze nie odsta.wiono, osoby i in- rodzaj przemysłu 8I'tystyC1t1l8g'0
W kolach giełdowych obiega po·
m6g-łby
śmiało
stanowić
'dla
Polstytucje winny uprzednio uzyskać
gtoska, że Bank Dyskontowy będzie
ski
I!;ałąź
ekspurtu,
równie
po"
zezwolenia zakupu od 'władzy aproplaci! obecnie 20 proc. dywidendy.
wizacyjnej, na teranie której zamie- watuą, jak koronki belgijsllie.
Z warszawskiej czarnej giełdy.
t'zaj& ptzeprowadzi6 zakup zbótll. lub Wystawa batików polskich, zorl~auizowana po\!z,ątl<owo w Anglji,
jego pl'zetwor6w.
(k)
(Telefonem).
następnie o\'warta
prze7i tr~y ,yOstatnie notowania na nieurzędo
[] Targ poznaf.!ski. Prace .~·oduie w Bru\ułeli vrzeniasioną
we; diełdzie warszawskiej byty:
około urządzania tl1rgu w . Pozna- wstała. do Ragl.
~ Marki niemieckie 16.10-15.85.
nlu ~ą na ukoti()~eniu. Około 1100
Dolary 915.
firm 9tan~ło \\I" s~eregn wystawców.
Franki 90-85.
Funty 5650.
Swieto powstająoy przemysł cheKorony au str. 1.75.
mlczDY (teohniczny i farmaceu .
Ruble złote 425.
tyczny) wysłał znaczną liczbą rE"
Marki złote 210.
prezentatltów. Aczkolwiek pl'geU* Hande3 z wsdtodnią
Dolary złote 885.
Ruble srebrne 200.
jący " trtldDycb warunkach, oka2e Europą. Pod na,;wą "Holian llsc!Je
Marki srebrne 65.
stQ przemJs.ł włOkienniczy w na- Export Corporatia" tHolt'xo) zaKorony srebrne 54.
le~ytej sZHcie, obok zabawkarstwa, wiązała siEl spółka, Hóra wzięła
Bilon srebrny 70.
JJIA,lotkarstwa iiR. Zedlhriajl108m,i Ił& siebie kolektyw ill:l reprezenDolaO' kanadyjskie 700.

Kronika ekonomiczna_

f·

.,
•

I
ż e wydal juz naisurowsze Nowet;o Yorku, ~e ambasac!or a·
v 1ze llia c o do zamknięl~ ia mf\rj k nńsld w Londynie. Hal'wey,
je<;t' w posiadnniu warunków
g1',l nicy niemiecko-śląskiej.
pod jakiiml St. Zjednoczone
przystąpiłyby
do ,nowego

nik o koncentrowaniu silnych
Ofenzywa niemiecka.
polskich '.\ ojsk na g-raniey Górgranloznyoh miejsc'owo~ciaen "nsi- uego Sląs k a. PAtrole polskie wetego dziennika
Kleronek atakOw niemietkicb. duin
masami
.. {) r !1ię

tołnierze

PARY~I
24 .
maja.

r; es1.u". Tstnieją biura WAI'hlln _
(Pat). RAd.
'Petit ParisfAn· donosi, ~A nie- kowo we wszystkich IIllash oh
W§ród ochotni;"Ieckle ataki prowadzone g- órnośląskich.
są w dwuch kolumn~ch, z h6w 7.uajduje się bardzo zna czna
kt6rych jedna idzie w Lnerunku licz ha ~ołn1erzj "Reichswehru·,
Da Trapetc nad C?drą, a . Ii t'uga, W urlopowanJch w tym eelu. Odkierunku łowieckIm. WOjska D1e- c hod7.ące oddzfały .. Org-eszu" nie
mleckie odrzuoił! powstańców w natrafiają na Mdna przdszkody,
kierunkn Wiell,tob Strzelec. Nie- gdy t na !{ranioy niema udnych
kt6rzv niemieccy właaelolele ziem- stra~y ani kontroli.
soy t\vorzą samodzielne bataljony
BERLIN, 24 maja (E. E.) "Freit walczą na własną rękę. Wogóle
heit"
i ,Rothe Tahne" donoszą o
ruch niemiecki stwarza sydalszym' werbunku ochotników W
tuację bardzo , poważną. Jest to coś WieceJł ni~ zwyl!ła całych Niemczech. ,,8 Uhar Abendakcja przeciw polskim powstańeoll) blatt", oraz lewicowa praca demokratyczna wystąpiła energlczme
przeciwko działalności "Orgeszu"
poważna.
bawarskiego na Górnym Sląsku.
LONDYN, 24 maja. (E. E.) Ko- Prasa ta stwierdza, te tołnierze
respondenci "Times'a" w Raci.b~ korpusów ochotniczych dopuszczarzu i Opolu zgodnie przedsta~lalą ją się nadużyć na osobach cywilsytuację na Górnym Sląsku J~k~ nych górnośląskich, jedynie tylko
bardzo powa~ną. Kore~pondencl. ~~ w tym celu, że mówią one gwarą
są zdania, ~e stanowIsko. kom~sJl miejscową, bowiem oskarżają ich
międzysojuszni,czej, jak. 1 wOjsk o sympatję z wszechpolską tenkoalicyjnych Jest w na)wy:2:szym dencją Korfantego. Ochotnicy bawarscy dopuścili się wielkich nastopniu trudne.
dużyć w Namysłowie. Pod doPARYŻ, 24 maja. (Pat), Rarl. wództwem porucznika Meinhorta
Sytuacja na G. SJf\skn staje się oblętono tam ratusz skąd zabrano
coraz bard..:iej poważna. \V 2 karabiny maszynowe i 50 karallIedzielę
otr't'o ymano w Par , tu binów ręcznych. L uzbrojeniem
wiadomość, ~ wolne korpusy nIe- tym oddział przekroczył granicę
mieckie closkonale uzbrojone po- górnośląską, uchodząc władzom
siadające artylrrją i prowadzone rzeszy. "Berlin er Tageblatt" domaprzez oficeró w .. Reichswl' hry" roz· ga się jaknajrychlejszego rozwią
poczęły ju~ dawno przygot0waną zania
band niemieckich, przez
ofen~1wą przed 'IV powstańcom pol- władze rzeszy, ponieważ
bandy
skim, Df'mobilizacja pol sInI. roz- te kompromitują politykę niemiecpooząła Się, je dbak~e bandy nie- ką i utrudniają stanowisko zewmleokie nie stosują sią do rozka- nętrzne państwa.
z6w, wydanych przez rzą (J rzeszy.

.

..

S)tURtja bardzo

Le Rond prze[iw postepowaniu

niemIec.
OPOLE, 24 maja_ Prze'.VoclniOZ_C! komisji międzysojusz1llcT,ej
w Opolu, gen. Le Rond, zaprote·
stował atanowozo przecIw otwar
cfa granloy nlamieoko-g-órnośll\slttej jak r6wnlelt przeciw bez1tarnemłu prz puszczaniu prze7, rZllo
nlemieoltl wojsl( niemfecldch, amuJ jt i b ni K ISJ' mi dzyso
n o
ro . .
om a
Q
jtlBznfc~a da~y wS~elltlemj środkam i do unormowania stosunków.
• jednakowo;;' w dą~enJaoh swych
napotyka na niezwalczone trudnOści !e strony Niemiec.

KODleuDoit przywrócenia

porządku.

PARYŻ, 24 maja.

(Pat). Rad,
angielski !daje sią zrozumiał, iż obecnie piekącą sprawą dla l;oalicji jest przywrócenie porząd
ku na G6rnym Sląsku. ~ I-'etit
Joarnal" potwierdza wiadolJl o ść o
deoyzji rządu angielskiego wysIa
nt. Da G. Slqsk szeregu bataljo-

.louroal" podaje, te

nehr

rząd

aDgtel~kil\h,

Zbrojenia niemieckie.
GDAŃ .' K , 24 maja (Pat) .. Dan-

zlger Arbeitel' Zeltung· Zamie!1zoza nowe szczegó y o zbroi r· nlAch
się nJemców lI a G. Sląsku.
W
SI I
r
Brzegu na
ąs {u nagrowa l7.onl'
zapasy broni wYst a rozyć m0lr ą l~l a
całego korpusu na strpi o woje ll n~J' t. j. Bkład8il'op g o si ę z 85 do
't
45 tysląey ludzi. ObecnIe na plneu lotnirzym w Brzegu znAjdujp
się 8,000 Judz i
Ofic erowie w 11ozbie 400 rozruieszc ~ eni sq jJ o
miejscowych hotelac h. Codzienni ..
odbywają się rwiCl,enia n apływa
jąoych rekrutów. Trans porty lIapływają ciqgle.
Nie nsl all ui e odd
G SI I
l '
,
h
~ o tą , na , ~S i ,W,\ eCWl pOv. allf'
l wyćwlCZOnf' od d Zlp.ły. 1'tansporty te odbywaj :} ~ i ę tylko lIOCą.
Na oałym ,ObS 'f. HI'7.e Górnego Sl~ska, nIeZajętym [I Ił e?l powstanców, t worzą SIę ohozy.
DZiennik s twfrrdza , ż e \\ f'
.wszystlooh wlęll szyrh miastac h
o l Idział) "Ol' \! eszu" pO ll,leszc zollf'
Bt! ' a \\ nl \\' sabcll r at usza. \\ BZY '
st kl P l, o C ląg l , i d ąc a IV stl'Oll ę G,
Sląs j{ a, prZ e pe l/lI OIH' s q niemF"
rlmll1 ocbotnlkaml. W l'iamY Jłu 1\ 11:', 1'1'Zt:Jgu l lv1ysle l inuyc H 'pl!-

Wspólna akcja l niemrami?

dług
ju~ granlc~.

lk ,
'I""

przekroczyły

BERLIN, 24 maja (E.E.) Biuro
Wo1fta podaje depeszę z Opola o
rzekomej koncentracji wojsk polskich nad granicą polską w okolicy Ole~na i Kluczborka. Posiłki
polskie przekroczyć juź miały linję demarkacyjną pod Chrapkowicami i Koźlem. Niemiecka policja
plebiscytowa zaatakowąła wraz z
oddziałami samoobrony pod komendą Hoffera powstallców pod
św. Anny. Niemcy zajęli miasto.
Hoffer wydał odezwę do wojsk
samoobrony która głosi, iż nale2y
zająć postawę wyczekującą z karabinem u nogi.

Skąd przybywała niemcy Da
Sląsk.

Górny

Niem[y

twigr~la iż
wstrzym~li.

ofeniywe

PARYŻ, 24 maja. (Pat), H.
"Petit Journal" donosi, 2e nota wręczona przez Bri a nda
ambasadorowi
Ma.yerowi w
swej głównej osnowie opiewa:

związku narod6..r.~·~W zwlązltlJ.

r, tern pozostAwało oświadozenie
Hl1rweya. ~I' St. Zjednoczone
pod :!ładnym warunkiem nie
przy-s'l2ł,lą do obecnej ligi
narod6w. Przedews'llystkiE'm St.
Zjpdnoczvne ~ą~a.ią w swoic-h wa·
ftl!)kacb, aby wszystkie inne pań
stwa zobowiąMły się poatElPowa6 ł
wedłog słuszności, ' a na dowód u:r.nania stanowiska Ameryki maj"
wHazić swolą
z~odą w sprawie
m'a ndatu w kwestji naftowej i w'
k \\estji wyspy Jap.

\Vojska niemieckie na Gór.
Sląsku powstrzymały ofenzywę.
Liczymy na to, że iej
nie podejmą na nowo, w przeciwnym razie rząd niemiecki
Odpowiedź
będziemy uważali za oclpowiedzialny i rządy sprzymierzone Niemcy rzucają z siebie odpoP rzedsięwezmą wsp6ln& akcję wledzialnośf za wypadki gór·

ftiemler.

nośląskle.

iaką uznają za niezbędną· BERLIN, 24 maja (PAT) W odWedlu
~
i
nformacj
i
Gau
10is,
powiedzi,
wręczonej ambasadoroPOLDRU. 24 maiR, (Pat). Rad

/j Opola lJad e szły do Aozljl wia·
dornoścl. ~e : w ostat nich dnlaoh
przvb,ło na obszar
przeszło 30.000

g-órnośląskl

ludzi ze
wszystkich okolio Niprnlco, g ł6w 
nie t Bawarji, zaopatrzonych w
broń i materjaly wojf'nue. NR G.
Slł\sk napływają z Nif'mieo forma·
cje nipmlecl,ie, oraz całe transporty materjałów woj e lInych.

lamknlUtle nranl[U
!I
l

'łąl!b'lftI7

~ Iln c
PARYŻ, 24 maja, (Pat).
Havas. Ambasador niemiecld
pczyl Odpowl'edi
Ma Y
- e r dor '(
.
rządu niemiecldego na demarche skierowape do niego w
dniu WCzorajszym. Rza,d nie miecki

oświadC'za w

GDAŃSK, 24 maja (Tel. wł. Gl.

Brland W rozmowie z· Maye- \Vi francuskiemu, wskazuje rząd
rem wyraził zdzi wienie z po- niemiecki na zarządzęnia, jakie'
wodu milczenia urzędu lmnc- wydał przeciw tworzeniu się wol..
I'
nych korpusów na terytorjum nieJerskiego w sprawle zam {Olę- mieckim, i podkreślił, że samoobrocia granicy w ,myśl żye.zenia na ludności gótnośląskiej w braku
rz&du francuskIego, przyczem wszelkiej ochrony ze strony wojsk
oświad czył, że o 11e w ciągu francuskich jest. uząsadnion~ sa24 godzin rząd Rzeszy nie- moob.ron~ pr:ecl~ ~owstai1co~
miecl,iej nie zdewawouje for- polskim l z,!1aJdu,.e .... ifł poz
.
.'
"
. wpływami rZl\du niemiecmalnIe zbroJ n,e 1 akcJ ~ oc?otm- kiego. Organy bezpie~zeń~tw~,
ków na G. Sląslm l me za- ustanowione przez rząd memleckl,
rząClzi surowych środków prze- celem ?trzeżeni~ grani~y! został~
ciw transportom na G. Sląsk wznowIOne. Rowno~es~l~ mÓWi
amunicji imaterjałów wojen- nota, że ze strony 'polskIej zosta~y
..
'
wydane z :uządzema w sprawIe
nych, w takIm razIe rząd fran- zamknięcia granicy, faktycznie jedcllski nie będzie pozostawał nak granica od strony polskiej
bezc zynnie i poczyni niezbęd- jest zup.ełnie ot~arta i, prze~hodzą

f:~~fy n~fa W;~~~~:~~ów:Od~~;r;;~:

odpowie- na gwarancje.

ład w okolicy Kluczborka przekroczyło
na 20 maja
około granicę
200 do w
250nocy
polaków.

Zab iea,j
..... dyplomatYCZne.

Pol.) Do tutejRzych dzienników niemieckich Z Opola donoszą: W nienrO'le~t fran[u~KL
wilro c 7.yły na terytorjum Górnego
Nota powiada dalej, że rząd
dzielą doszły kola kierujące k o a l i - "
SląskR.
niemiecki jest zasadniczo gotó~
oyjne do porozumienia z niemiecką Dla Polski Gór ily Śląsk,
pozwolić na wysłanie środków ży"
samoobroną w sprawie wspólnego' dla "icmiec-połow~ węgla.
6eOrge ł 8.
wności i pieniędzy, aby przez to
'"
.
.
.
D N 24
(P 1
ułatwić położenie, nie może jedplanu "oczyszcZellll\ - Klerowlllctwo
PAHYŻ, 24 maJa, (reI. włlHln,
LON Y,
!llaja . e I?ress) nak dać gwarancji, że środki żywobjął angielski major Kellting. Do- .,Głosu Polsk.O) Jak informu jf' ~IQyd GeorjSe zawIadomił ąna~da nościowe i pieniądze dostaną si~
wództwo nad niemiecką policją ple- Cbicag'o 1'ribun€''' r z ą rl franCllsld lZ. ~~adza SIę na ~tworkzłe,me 0- adresatom, a nie w ręce powstań"
.
illlSJI rzeczoznawcow
.ora ma.
.,
d
•
k
__ •
biscytową i niemieoką, samoobroną bada now I' r01.w i ązanie prohlr.mll.- zbadać sprawę Górnego Sląska cow. ...arzą zenla
omlsJ
1..
ł
t
tó
, ( .
t ' międzysojuszniczej, . mówi
spoczywa w rąkaoll byłego genera a tu g6rnoś l ąsk e~o, II re przewl- P?czen: dopIero sprawa ta zos ~- nota, już w odległości kilku
Rofera.
doje Polsce całego terenu prz p - nle,obJ,ektem rozpraw rady naJ- kilometr6w od Opola nje
mysłowe!:!o i węglowego, ale gwa - wyzszeJ.
mają władz]I. Zarządzenia nie
Śląsk? rantuje Niemcom 50 -60 prooent
Op'IDj·l·
•
mają żadnego znaczenia u pow-o
prodllkcji \V ą ~'!:la i prz ' znaje, i7,
li
stańców, którzy częstokroć rozpa..
GDAŃSK, 24 maja (Tel. wł. Gl.
d
l t·
1
r1
LONDYN. 24 mal'a (PAT) Hav. dają się na niezależne od siebie
Pol.) Jak donoszą tu z Wrocławia, hnty i zakla y, ; ore na etą o Ewolucja opinji angielskiej w sen- dzikie bandy. Nota niemiecka przy.,
·
. uJawnta
.
..
. tacza tego
przykłady wreszcie
wJsłano w niedziel ę 4 b atalJony
pie- Niemoów i są ~,od ich kontrolą, sie odprężel11a
Się w zmIachoty angielskiej na G. ,Śląsk.
nie IIlogq ani nale2eó do Polski, nie poglądów tej części prasy an- oświadcza, że rząd niemiecki nie
ani być pod jej lderownitltwem. gielskiej, która stawała w opozycji traci nadziei, iż komisja między1'raktat \\"ersalski prz r widuJe, i:l; do tezy francuskiej w sprawie G_ sojusznicza znajdzie wreszcie środ
łamią oeołralnośt.
strata G6rne.~o Śląs !l a ma być Sląska. Szereg dzienników angiel- ki i drogę dla przywrócenia poBOGUMIN, 24 maja, W tych dniach uznalla jalio wpłata a conto rlługn skich zaczyna teraz rozumieć, te rządku na G_ Sląsku i uwolni ludnapadli niemcy zupełme niespodziewasolidarność państw
sprzymierzo- ność górnośląską od jarzma pownie z tylu tut nad granicą Ilłąsko-cze odszkodowania niemieckiego, j ~p' nych powinna wyrażnie zaznaczyć staóców polskich.
ską. Stalo się to z tego powodu, że
czesi przepu~ciłi organizacje heimat- muszą by~ zl\str'lleMot:l niezbędne się, iż jest niezbędny współudział
steucr6w przez swoje terytorjum, a snrowoe dla przemysłu niemipc - wojsk angielskich wraz z francusmianowicie przez wie~ Kopat6w na p6ł kif'go.
śla~k
kimi. Potwierdza się wiadomość,
noc od Bogumina. Organizacje te czesi
o
zamiarze
wysłania
na
G.
Sląsk
Ewentua~ny
udział Poleki w
Plan franouski przewi ,lujA prl1przepuścili przez ~ranicę śłąSką do
w!'i Goryce dok ą d niemcy wpadli, za- tok6ł, I,tóry ustanawia, iż Ni/" llr ~ 4 bataljonów angielskich, znajdu- odszkodowaniach niemiecjęli dwór i zaczę li wyprowadzać bydło
jących się w Nadrenji. Pozostaje
kich.
oraz lwnie. Jednakowoż w pore do wsi będą otrzy , ywały stale czę~ ć \" (: - jedynie wydanie zarządzeń, co do
p .ARYŻ, 24 maja, (Tel. wł.ItGl
wkroczyli powatalicy polscy i po gwał- O'la ale stracą prawo rio Góroe " o tra nsportu tych wojsk.
łownej wałce wyrzucili niemców z po- ~ ,'
.
,""
Plllsk,-) Par,\ flki lOTemps" podaje
W sp ółdziałanie sprzymierzonych
wr~t~m"przyczem ~i e mcy stracili kilkU-f ::;ląska, P" 3wdopodobnle prop pzymu ść
o stosunku między
dzteslęcltl, rannyc~ I 7ablt>,c~. Jest Tze: cje te lJQ ,~ q przt'dłożpn !.! radZI ~ znalazło już swój efektywny wy- wiado
~ pi'llWą górnośląską '3 odszkodo·
czą znamIenną, ze czeSI me rozbroih,
,
,
raz w fakcie interwencji delegata waniami zarówno eo do tre~('f'od"
po,~ racaJą cycll niemców, lecz przepu- naJwyższf'J w na.1bll~szy pIątek w
ollgielskiego
VI
Opolu łącznie z nośnej prop,ozyc.ii rządu polskjego,
ściB ,ich z powrotem przez Kopl!łqw Roulol1'ne.
delegatami francuskim i włoskim
do NIem iec.
"
U07.yotone,1 wporozumlenin z Pl)Dodatkowo donoszą, że czesi Wou władz niemieckich. Z drugiej
laliami g6rnoślqskiml, jak ,1 daty
~óle ułatwiają niemieckim organizacjom
strony ataki oddziałów niemiectej propozyÓjl. Treść jest taka, ~e
bojowym pracę przygotowawczą i orgakich przeciwko powstańcom w zunlzacyjnq na terytorium państwa czePA RYZ. :!4 IlIaja. (Pat). Po- pełności usprawiedliwiły kroki po- wsz el lt ie dochodY 1] przy~Dllllej
cho-słowackie~o, fi nawet zdarzyły się
wypadk', że władze czeskie namawiają tw ierdza SI l' w ia t !omość, ~e rząd czynione przez rz ąd francuski u Polsne części G, Sląska po potrą'
wprost niemców do wstępowania do bo- francuski skierował dziś do rządu ańgielskiego dla spowodo- ceniu koszt6w Adminfstracji przt!j6wek niemieckich, jak to np. w fabry- angielskiego ministra spraw
lewao!' być mają pod kontrolą
ce »Hana" w Boguminie, gdzie pracują zagranlcc:nych dwie noty, 7- wania kolektywnego demarche w specjalnej komisji międzysojnsz
Berlinie.
Należy oczekiwać, że
przeważnie niemcy. Tamtejsi robotnicy
niemieccy zorganizowali się Wboj6wkę letol') ch jedlla dOllla o.:' u Sl~, aby rząd angielski zrozumie" że winien ntczej na rlecZ słu~by dłnga reI pojechali na G6rny Sląsk.
ambasador angielski IV Ber1111le wdrożyć kroki w Berlinie i dać paracyjnego.
Jeszoze bardziej interesująco
poparł 7ądanie
alllba3arlora frau- instrukcje swemu
ambasadorowi,
cusl(l e./jo w' sprawie uz yskaUl1l od aby działał razem z ambasadorem o l trdci jest data propożycJi, o
gdańskiej
j .
rządu
niemieckif>go zamknięcia francuskim w celu zobowiąznnia kt61'ej Się u nas mówiło od pół
GDAŃtiI\, 24 maja (Pat) Cal .. granIcy niemiecko-śląskiej w spra- rządu niemieckiego do zamknięcia roliU: nozyuiooiono ją dopiero ~3
tntejsza pra'l l\ niemil'c1ra 7.1C7,Y wie apl'owizncii Górnego Slą'lk a granicy niemiecko-śląskiej i do kwietn Ia b, r. Wskutek te~o, jak
don,Isi "TAmps", komisar2:e anna po d awać wia ']orności o rzeko - i \\ )slama [ulIduszów lIi p 7,b ę d przerwania niemieckich
działań
gielski I włoslfi nla IIlogli zbadad
mym przech o lzp.nin wojsk pol- il } " il lJn wypł a ty robotll i lu', \\, . - wojennych na G. Sląsku.
polskIego wnioska na oznaozQny
skicb na Górny Slą'3k, .. Danzl g-er Dru ' " lIo t a 7,aWier,l usłalenije
I. rzez p. Lloycl George'a termin
Zeitu n~'" donosi, '~e na GÓl' lI ym
d
łaMu, i.:e ataki "iemi.ackie
n:~ "Onbl· ~laDÓ!!l
::ilqs k n l,t h ey k w at n l' m i s trz ~ przy - •,a C4Ół'l1y m ~:,;;a5ku ;;;:o s ~ał#
,JeI nil · ~1 '" U:.I.
l . 29 kwi f' tllta b. r .
..: ot fJ WU,l;\ Ilw at.e r y dla polski ej dokona.ne pW'::zez: <l!:1O~' ..p"1 a:;: ;: " 1
1'..1 RYŻ . 24 maja, ( PaL) Rad,
kuulIsjl. Dalej uOllosi tenże dzieli- wane WOjska. ' ,}.0 1.- ':' .. 1I 4U'''' ' ,V H~d. B. li. .MatlU" donosi z
Dalszy ciąg depesz na stronicy 7-1j.

HOWY.

lUoda Uoyd

Pietbofa angielska na fiOrny

CZY ewolo[·'1I

I k··7
anUle t leI.

Czesi

fiórny

Hoty frao[oskfe do Anglii.

Informac,·e prasl!

I

71e onr zony b
{

a odszkodowania.

Sroda 25 maja

Z kraju.
Radom.
k) Odczyty dsra Kopciń
r kiego. Na skutek zaproszenia
l'adom$kich władz komunalnych, udał
się do Radomia
sprawac)] oświa
t owych docement wydz. oświaty i
kultury przy magistracie m. Łodzi
dr. Kopciński. Tam też wygłosił
dr. Kopciński przed licznie zgromadzoną publicznością odczyt, poświę
cony rozwojowi szkolnictwa, w szczególności pl'ltw-n, o obowiązku szkolnym i bezplatnośoi nauczania, w róż
nych państwach z uwzdlędnieniem
zadań na polu szkolnictwa w Polsce.
Następnie dr. Kopciński odbył

'v

konferencję z ławnikiem wydziału
kultury i oświaty magistratu m. Ra-

domia

w sprawie

wprowadzenia

l)rzym1łBu szkolnego od przyszłego
roku szkolnego w Radomiu.
Wsaji rady miejskiej odbyło się
zf'hranie radny(1), rady szkolnej okręgowej i naucz~rcielstwa, na. którem dr. KopciilSki zaznajomił zebranych, w jaki svosób ł"6d~ -wprowadziła obowiązek szkolny i u-wydatniając te momenty, z kt.órych Radom powinien skorzystać przy zrealizowaniu przyinUS1J szkolnego II siebie,
Prelp.gent, poruszył równie1:
spraw e rozszerzenia komput.clle;i samorządu w dziedzinie szk(\lnictwa
miejskiego. Po referacie wv-wiązala
si~ nader o:ilywiona dyskusjn.
Wreszcie dr, KopciJlski -wygłosił
w lokalu związku lTarbarzy przed
]icznem gronem słuchaczv, rekrutujących się ze wszystkich 7.wiązków
zawodowych, odczyt na temat: ,.Czem
jest oświata (Ua prołetal~jatll". Odllzyt i dyskusja przeciągneły się do
późnej nocy.

TeC~1nika.
:x) Krążownik podwodny.
świeciA· tpchniki wojPIlnej powai'-Dą nowo~cią jest
skonstruo\Tany przez anglików stoSllnl,owo
du~y krą~ownik podwodny z cie~
kim da)el(ono~nem dzialf'm. Ma
on pierwoł.nv l.s7:tałt łódki podwodnej, a tylko pomost, na l!tó·
rym dawniej był peryskop, i na
kt6ry wysuwa)o się tez działo
Uejszego kalibru, jest znacznie
więl{szy j wysIlwa dzjało cię~kie
i d8lekonośn~ Oprócz tego podwodny
krązownik
zaopatrzony
jest 'W ru.ry słu~l\ce do wyrzucania torped.
Jestto straszna. machina wojenna, która niewątpliwie zmieni

W

cpl ruchomy, z łatwością mo
że ost.rzeliwać prawie precyzy,jnie
celp. stałe lub płynqce z pewną
określoną, łatwo
do obliczenia
szy bl, ości ą.
Podobnie jak łódź podwodna
może tak łatwo płynąć llod wieksze statki i storpedowawszy je,
zniknąć.
Łódź podwodna wytro
pić go nIe zdoła, poplewQr,
pod
wodą nie widzi.
.
Pomysł krą~ownika llodwodnego nif\ jest angielski, lecz pochodzi od pewnego jn~yniera wło
skie~:o, który pla.nował budowanii'
dreaduoughtów podwodnych. Potwory te wysuwał5by nad powierzchnie morza tylko pancernE'
wie~e z oi~tkiemi działami.
nHl,

Literatura i sztuka.
)( Zgon

Bertranda Russela.
Za po~rennictwel11 pism japoń
skich przyszła. no Europy WiAilo
mość, it slynny Ilc'Zony ang-ip)sld.
a tak~e teorptyk socialny, Rertrano Russel, zmarł niedt\wno tl'lmu
w nipmieckim sZr>italn w Pekinip
nR za.palenip płuc.
Rert.rand Russel był naitętszn
fi]ozofioznn rrłowa współezpsnpi
Anl!lji.
Miał
'M·l eowie 46' lat.
Przez 15-20 lat wv1tłarlał na. uniwesytpcie w Oamb·riilge "logike
matpmatyczną", a równoczpśnip, on
roku 191~ był te~ profeflorem filozofji na uniwAs \ Łaci fi HArvarrlsldm w ·Stanach Z;ednoczonjch.
Poncza.s wo;n"" stał sie 900iolog·jem-pacyfistą.· ()g-łosił ilzieła:
.Sprawledllwość w czasie woinv",
"Drogi do wolności-, "Zasady
rekonstrukcji soc;alnej-, a prócz
tefTo napisał mn6stwo artykułów.
Za swą działalność pacyfistyczną
dwa razy był karany wiezieniflm,
za drugim razem siedział pół rokIl.
Znany był te1: iako entoziastyczny wielbioiel Lenina . Z l{ultu
tpgo wyleczyła go podró~ do
Rosji. Wróeiwszy z BolsZE'wji,
napi sał ksi ą~k~ p. t. "Teorj a i
praktyka bol8~ewicka". Mimo, iz
stał
się
przeciwnilliem bolsze·
wizmu i jego metod, pozostał
komunistą·

W lecie 1920 r.

wyjechał

192~'~r~.

__.__________________~_

ze gpiewami i tańcami. Reżyseruje Z.
N oskowski.
Od jutra kasa sprzeda/e bilety na
trzy pierwsze widowiska "Reduty:"
1) wponiedziałek 50 maja "Ponad śnieg"
Żeromskiego, 2) wtorek 51 maja "Woj
na i miłość" Chełmickiego i 5 czerwca
"W małym domku" Bittnera.

Orszall" dono~i, ;'c większość a kc j i
wszystkich ośmIu peszteńskich teatrów
aż do pańshJJowych i miejskich włącz
nie· przeszła w ręcc amerykańskie<;!o dyDzisiej sza po -roda.
rektora teatrów Bll1menthala. Fakt ten
wywołać mial W Bndapeszcie niesłycha Komunikat państwowego il1sty~
ne wzburzenie, ' tem więcej, że układy tutu metereologlcznego na dzień
prowadzone być miały potajemnie.
24-ty maja.

Łódź.

'"'~

)( Z okazji powrotu Eleonory Duse
na scenę w teatrze Balbe w Turynie,
dzienniki włoskie przypominają począt
ki karjery wielkiej tragiczki. Już licząc
zaledwie lat cztery, wystąpiła poraz
pierwszy w sztuce, będącej udramatyzowaniem powieści Wiktora Hugo "Le s
miserabIes". Ale dopiero gdy miała lat
dwadzi(>~cia nazwisko "Duse"
ukazało
się w sprawozdaniach teatralnych gazet. Sławę jej jednak ugruntowała dopiero rola Teresy Raquin w sztuce Zoli,
kiedy ją grała w Neapolu, budząc niesłychany entuzjazm realistyczną, pełną
l?iły SWą kreacją. Na skutek tego występu zaangażowaną zostala jako primadonna do towarzystwa tragika Rossi,
Porwana występami Sary Bernhard, zdecydowała się Duse na szereg wystę
pÓW gościnnych w Paryżu, Petersburgu
I Berlinie, które to występy utrwaliły
j(Jj sławę światową·

3~ :YW. WSIłfriMiW

Pogodnie,
z

Z prasy

łódzkiej.

W I'oku 1915 parlament włoski
uch'sam jednog-łośnie rezolucję, w
kt{il'cj uznał prawo Pólski do całko
witąi niepodleg-łości. Było to pierw~ze od przeszło 100 lat oświadcze
nie oficjalne wielkiego pa.ństwa europei skiego na nasza, korzyść. We wtorek, dn. 24-go maja 1921 r. napisał
"R.ozwó.i" ex re dymisji p. Piltza:
.. Takie zapatrywania .naszego mę
ża stanu nie podobało sIę br. Sforzy,
a raczej przedstawicielowi włoskiemu
w Warszawie. p. San Ołovannł,
który wespół z swoim angielskim kolegą kopią dołki na piasim wiślanym; otóż warszawska
ekspozytura tel włoskiej mafji
z iście kataryniarsklm tupetem
)( Rablndranatb Tagore w Europie. zażadała z tego pOWOdu usunię
W zamęcie i wrzawie bojów politycz- cia p. Pittza.

nych mało uwagi zwróciła prasa europejska na to, iż stare miasta Europy
objeżdża najWiększy poeta Azji-odznaczony swego czasu nagl:odą Nobla, Rabindranath Tagore, arystokrata i narodowy działacz bengalski.
Rabindranath Tagore, który zatożył
już jeden swój własny uniwersytet w
·Bengalu, a ldórege brat, artysta-malarz,
jest kierownikiein wielkiej narodowej
szkoły malarskiej, przyjechał do Europy dla pozyskania z~0lennik6w i protektorów dla nowego uniwersytetu, jaki
chce założyć w Benaras. W tym celu
objeżdża wszystkie uniwersyteckie miasta Europy, zaprasza do siebie wybi·
tniejsze osobistości m' konferencje i wykłada im plan nowej wysokiej uczelni.
Niedawno temu był w Genewie, skąd
udał się do Zurychu. Ze Szwajcarji wyjeżdża Tagore do Włoch, dokąd został
zaproszony przez liczge uniwersytety.
Rabindranath Tagore ukończył 6-go
maja sze~ćdzjesiąt lat. W podróży towarzyszy mu syn jego,· trzydziestoletni
mężczyzna.

do

)( Koncerty p. Korolewkz-Waydo-

Chin, gdzIe przez pół roko wykła wej w Ameryce. Koncerty znakomitej
nal na uniwersytecie pekińskim. śpiewaczki Koroiewicz-Waydowej w Ame
ryce cieszą się ogromnem powodzeniem

u publiczności tamtejszej. Pani Korolewicz-Waydowa chcąc zapoznać amerykanów z polską muzyką, śpiewa same
-0pieśni polskie. Nie zgodzila się bowiem
)( Teatr miejski daje dzisiaj "Żol- . na propozycje agentów amerykańskich,
nierza krÓlOWej Madagaskaru".
by koncertom nadać piętno internacjo. Jutro stylowy i przewyborny "WieI- salne, gpiewając w różnych językach
ki człowiek do małych interesów" z dyr.
piesni obcych krajów.
morską taktykę
wojenną.
Krą  Zelwerowiczem na czele.
townik
podwodny, niezmiernie
W piątek premjera komedji miesz-I
)( Teatry budapeszteńskie prz .~szl}
trudny do odkrycia i ostrzpliwa- czańskiej Domnika p. t. "Stare miasto" rzekomo na własność Ameryki. "Magyar

Teatr i muzyka.

Czy jeszcze dwa. lata
coś ś ..."iętszego,

wiatry

Zjazd statystyków polskich.
Rozpoczęły się

W Warszawie obra-

dy zjazdu statystykóW polskich, na którym byli obecni przedstaWiciele wszyst-

kich miast polskich, liczących ponad
20 tysiecy mieszkańcóW. Celem zjazdu
jest organizacja i ujednostajnienie prac
statystycznych.

I,Konsul bolenderski w Łodzi.
Naczelnik Państwa udzielił exequa·
tur p. f H. B. Teepe, vice-konsulowi
holenderskiemu w Łodzi.
finansiści za~ranłczni w Łodzi.

(k) Bawi w Łodzi ~·upa. finansistów zagranicznych, w celu owówienia z przedstawicielami magistratu sprawy budowy gazowni, wodociągów i kanalizacji.
Zapomogi na wpisy szkolne.

(k)

Przedłużona

została

moc C)4
ministerjum w sprawie udzielania zapomóg na opłatę wpisowego za dzieci
niezamOżnych f1lnkcjonariuszów pallstwowych i zawodowych wojskowych,
pobierające nauki w przywatnych
szkołac h średnich, ogólno I( szta.łoą
cyr.h i zawodowych. Przyznana zapomoga nie może być większa od
połowy kwoty, do które i zapłaoenia.
petent zobowiązał się w drogiem
półroczu roku szkolnego 1920 - 21.
Na dzieci, zwolnione przez zarząd
szkoły prywatnej w całości od opiaty wpisowego (czesnego), przypadaJącego na 2-gie półrocze roku szkolnego 1920·21 funkcjonariusz pań
stwowy zapomogi nie otrzymuje. Na
dzieci, korzystające ze stypendjów,
udzielonych im przez instytucje pry~
watue na opłatę wpisowego funkc;cnarju8ze państwowi otrzymują zapomogi w wysokości naiwyzei połowy
tei kwoty, którą po potrąceniu otrzymanego stypendjnm tytułem wpisowego uiścić maią.

temu ist- bowiązująca

dla endecji, Juendecii i enzeteIu
niz błogosławione sło
wo: "koalicja.". Aż niesmaczne były
superlatywy, któremi raczono "'·szystkich mężÓw stanu i wszystkie narody ententy. Kto wówczas nie wierzył w jedność
koalicji i popełniał
herezję
hrytykowania CIernenoeau,
LIoy(l Georgela, Sonnino. WilsonaS;>Jedł odrazu na stos opinji publicznej.
Ciekawe co dziś m6wi o tem organ partji N. Z. L.:
"IIoyd George jest .ieno wykład
nikiem utajonych sił fina.ns.ieq' ży
dowskiej, które nim kieruja z ukt-ycia i na rękę interesów kt6rej działa
od dawna".
Zupełnie zgadza l!Iię z "Kurjerem"
6nperowska ~ Praca":
"Lloyd George nie choe 1'olsoe
oddać SIa,ska. bo od 600 lat nie na.leżał do państwa polskiego. Tworzy
natomiast ,;państwo żydowskie" w
Pa1est-ynie, s"ka.d żydzi. wyemigrowah
przed 2,000 lat.
W tej pozornej niekonsekwenojl
tkwi nieubłagana, przeraża.ją,ca. konsekwencja. Jak w jednym, tak i
w drugim wypadku posłuszne wysługiwanie się tym samym interesom",
We wszystkich powyższych zdaniach ich głębin polityczna, oryginalność
są.du i doskonała
ta.ktyka
przypominają. dziecko, l;tóre, otrzymawszy od nauczyciela złą notę, poI\azuje mu za · plecami. ... język.
niało

cieplej, słabe
i Wschodu.

północo-wschodu

rClZporządzenia

O "t>rzewodnfk" dla ur't'ędu
stanu cywilnego.
W byłej kongres6wce dotkliwie
daje się odczuwac brak podrącznik.
dla. urzędników stanu cywilnego, 00
nader ujemnie wpływa na prawid.
łową rejestrację ruchu naturalnego
ludności.
Miejscowy urząd stanu
cyw. zasypywany jest zarówno ze
strony władz, lak i osób prywatnyoh
zapytywaniami i pr'osbami o informacje, dotyczące rejestracji, co tło
maczy się różnorodnością odnośnyob

bez ruchu, chciał nadsłuchiwać i pa-I
Drzwi otworzyły się. Żona po- lorem, ruchem... wszystko, prócz
Zadźwięczał dzwonek. Schagom
trzeć, chciał zżyć się z nowym świa- st.awiła wazon pierwiosnków na no- jarzma IV którem uwijał się praco- skurczył się. Bez szmeru niemal
tem.
w nim: Niedziela. wym stoliku.
wicie, jak maszyna. Pustym.
doktór.
~
\.f
Nieznana, słoneczna niedziela, pełna
- Od dr-a Plebana. Obydwoje świat dokoła niego, zaludniony jeno
- No i có~'? Co pan wyrabia'?
radości i wrażeń. W chorym. niezna- zasyłają pozdrowienia i życzą szyb- pojęciami bez głębszej treści.
- Gorączka-odezwała si~ łona
-0ne ramiona zdarły zasłonę z rzeczy. kiego polepszenia.
Schagom przymknął oczy. Teraz i wyprowadziła dziewczynkf2 z poSchagom leżał w swem łóżku.
Oto przedewszyfltkiem żona i
Twarz Scbagona zadrżała. Nos nie był już chorym JA łóżku, ale coś koin.
Poważna, uroczysta twarz. . Z błysz- dziecko. Przywiązanr, złączolle z J)im wydłużył się i zaostrzył, policzki na- szumiało potężnie dokoła niego. Lasy
" - Trochę rozsądku, mój panie,
czącyoh oczu wybiegła na pokój cie- aż do 1:011ca jego żywota. Któż by- dymały się i opadały, jakgdyby ciężko i morza. grały, rozległych pól kietne to najważniejsze 1 JakM tam dzisiai'l
kawoM, zatrzymywała się na przed- li ci dW0je'? Wprawdzie ich życie oddychał.
kobierce wszędzie rozłoione. Po tych Trzydzieś.'i dziewięć i dwie ... no,
miotach, długo i dziwnie. Znane płynęło obok jego, ale: 00 wiedziały
- Kto są ci ludzie'? - zapytaq przestrzeniach l;:rąiyli ludzie, złąc,r.e- mogłoby być lepipj. Poprobujemy
przecie~ było wszystko, -dokoła, a obydwie o nim, co wiedział on o ostr9. - Czego chcą odemnie'?
tni z sobą duszą i ciałem, niosąc głę- z czemś innem. Zebyś panio~ wreBZjednak nagle nowe: szafa, krzesła, nich'? Troje ograniczonych ludzi szło
Zona usiadła na. krawQdzi łóżka., bokie zrozumienie w oczach i dank cie ua nogi stanął. Tak w łó~kn
powiewająca bez szmeru firanka. swemi drogami, każdy (lla siebie. - Wiesz przecież, kochanie...
dla ,v~zrstkiego, co ich otacza - leżeć, g'dr się ma posadę. I do teObce życie kroczyło wokoło, przepa- Spotykali się jeno w codziennych raSpojrzenia, ich spotka.ły si~ i roz- Jla'H~t dla tego źdżbła trl'lwy. ktću'c go teraz, gdy wiosna nadchodzi. ..
- Wiosna nadchodzi-powtórzyl
lalo przedmioty, nagrzewając je, ni~ dostkach i smutka.eb, Jedznllo, pito, pierzchły. Potem chwyciła go za ::;if} kornio ugina. pod stopą.
by upał słoneczny.
spano razem, całowano się, uśmie- c:zolo, za rokę. I już 1'pokojna doDrzwi zatrzeszczały, powoli (I- chory mechanicznie. Pod kołdrą w:yŻona podeszła do chorego: - I chano lub płakano nawet. A]e mia- dała:
tworzył powieki.- Wolno wejść, oj- ,\ pręzyły się muskuły. Na oalem Cle~
roż'? - Scbagom uśmiechnął się: lo się wrażenie, że o tem decy-duje
- Czwarta,. Twoja chinina..
cze? - Dziewczynka staJa w progu, le wystąpił pot. W skroniach biło,
Dobrze.
ktoś trzeci, ktoś, kto stoi oh0k, rozAle Scha.gmll rzucił proszek z 0- trwożliwie i obco. - Cbodź, dzieci- iak młot.em: bo iest orzecież ten
Przyszla. e6rb, dwunastoletnia kazując: "Teraz musisz się cieszyć, płatkiem lJa pndłogę. I krzyknął z 1i0.- Zanim spojrzał !Ja córkę, rzn· drugi, ten złodziej. Gdyby go tt'f,8Z
blonqyp.ka, o zwięzłych, ~yskretnych a teraz smucić".
wykrzywionemi ustami:
cH wzrokiem krótko na kwiaty z schwycił za gardto - - ZyCIe,
Jak długo trwała już ta spóJno- Nic z lego! Nie pozwolą się noc~go stolika. Moment spojt'he jego życie byłoby uratowane. Ale
ruchach. Cień. zabawy i. radości drżał
na. jej t/wal'zy. Półotwarte wargi, ta? Trzynaście lat, mówił sobie, trzy- oślepiać. A Plebanowi powiedz, że nie iego spoczywalo na nich, by na- doktól' wciąż się ziawial, a on mu '
w zakłopotaniu, braku słów; ojciec naście pełnych lat. I nigdy nie za- go nieznaro. Znam conajwyżej jego bl'ilt·; siły, swobody, czystości, sło-! nic zlego nie robił. PrzeciwnIe:
joszcze nigdy nie był chory.
pytał siebie: w jaki sposób i dlacze- kapelusz, jego palto, jego głos, jego dyezy
stawał się coraz grzeczniejszym, vr
Ręka z łóżka sięgnęła do jej wIo- go. Rano szedł do biura, wracał do złote zęby ... ale jego samego nieznam.
Potem przycią · \nął ią na krawędź miarę. iak p' orączka spadała, kresów. Najpierw niepewnie, potem domu w obiad i wieczorem... i żył
Schagolll odwrócił głowę, Przez IMlul.-Sit'dź tutaj spokoinie, moJP ska za kreską.
spocząla na rozpuszczonych wa.rko- dla .siebi~,. niby na księży?u. Za,:sze chwilę patrzał na k\~aty, każdy lis- ch:ierko -:-Ręce, iE'go :kierow?ly. Rię
~ po cz~(\recb tygodniach był
rzueh, niby na zawsze. A do tego paplery 1 mteresy, to głowne; l co tek formował wzrokiem · na nowo, do plel'wIo'lnkow, wYlął bukieCIk z żdrow zupełn'e.
10 spojrzenie, wcią~ zdumione, gdy~ szef myśli o tern, czy niebawem bę- czuł. jak biel i blady róż płonęły w wazonu i włnivł g:o dziewr.zvllce w
Po drodze do biura dr. pleban
}micl~ chwila' sprowadzała nowe nie- dzie podwyżka_
piersiach, czuł, ze on sam żyje, od~ dłonie.
• c
•
ukłonił mu siEl przyjażnie. - LJnowu
r-podzianki.
Ty.mczasem podrosła córka, głę- dycha w tych niepozornych kwiatNie mówił przytE'm ani slowa, a pl'ly zdrowiu'? Winszują I - I wyNa długi czas zakazał lekarz u- boko JUż wrosła w ~ycie. Dokoła kach. '
tylko przymkną! oczy i ręce cńrecz- SZCZE'fzvt złote zęby, Sehagom odrządowania. Może na szeŚĆ tygodni •.. zachwyr..ano się nią - jego to nie
Mózg ośwla,dczał: Po Jatach, dlu- ki wziął w swoje gorące dłonie.
klmlił ~iQ z wdzit~cznością i przv,
ocHwiście, jeśli przetrzyma. · Jęśli obchodziło. ~~e prób.ował nawet wy- gicb, !atach.~.: znow~ ~az . wios~a. . Lrobi! ~o bez. uCZ,nCi;l, n.l.e pown spier'zyt krolm. , Byla iuż pra:vie ó~
śumiennie co godzinę... No, zresztą, tłómaczyć JeJ to l owo, zbudować Już wlccznosć całą Zlem)a me zaZ18- II pnr.zul ilU ;;WC'I f.1 ko!'zf' ('! ';p~ 1111,1 - ma. Orll'llZll D1NW$Ze""u dll!a !lIa
o .to troszczyła się z.ona.. Ale dz~wne kładki dla jej małego, szybk~ biją- l~niała . .ptaki nie śpiewały, niebo de i krwi I [Jl'i:V 7, l" )k,ij ;. ,' z fl~ r ,:hcinl "iIi spó{uićo.
I:>
W. męzczyzna bronIł SIę. OpIerał ~ego, samotnego serca. ZapIsywał me błękItniało • . A terez, nagle, w pl'zel)legn6 lat.a. ()\w;I:I'ah- ,1 '· '1\·,
l'o~r·1U ·z/llnknełr ::iie za nim d,'7,\\,I.
si~ jakoś. pI'oszkom i kompreso~ ~ylko arku9z za ark~szem, siedział tY!D ciasnym pokoju, tak wiełe, tak wylHmywa1 .r l j ,, ; ą'~I' 7:1 fll·, r·. ·1" , . 1 \ !<·; dl '! l l' tll, 11"1\' ,~iel\O· trumny jego
opierał Slą słowom
współCZUCIa, schylony przy swem bIUrku, a nawet WIele...
ty drogi. Już llie nb ,' ;! " ;"
..
, ! i.1'(. !<\.
ksi~kom i rozrywkom_ anawetwal- w domu, kręcąc się po pokojach,kiA wtem przypomniał sobie i to jego łóżku . . nIt' ial\ lo ':; i..;Ji .. ,'o
• ,
czył ze snem. Chciał wciąż tylko wał jeno obojętnie głowił" kas- ukradł mu ten drugi. Zabrał mu tywały z i(' lltl(,~,() c i:il:1 d" ;'1, ' :.,
J\()\"rf<~c.
Cftw,"ć, bardzo spokojnie, całkiem I kady mowy dziecka.
wogóle wszystko. 00 bylo żarem, ko- Q;~i~H) i dziecko 1,,·:[ i .• l""" \.
(Tłomaczył G. W.
F. 1: KAPPUS..

~orą~zt..~

K".

Coś mówiło

lezał wszedł

l

~rnnĄ

"ot~ ~nroi~ii

rniedlys!iantltiei.

inl{iph.v

lTlO'l'ły n(lstąpić,

rallStw

~p['~ ymi(\rzo n y ch.

zp stron\

C"llem

(Pnt'- nl1· ł • pop:'1l'rifl rlf'mn r rhA
w
Pary żll,
KomBs.ija m!~d2y~o,~,:,sz~icza odbędzee S&~ ano;llo9n(l'!zne dem
wrec 7. "la. wl ,111 71) m 1\1 em J er: 1\1 m 11 A
n. Qląf1ku nole utrzymaną w marchie w L,cn.c1.1n~iie. O Q·0~1?:.
bardzo energi(znym tonie, l in. 20, Brian rl lconferował z ~1i1PARYŻ , 24 m~in,

w którel l'onl,r p śla niE'be7.pieczeń lt>l'andern.
stwo jalda O'ro7.i Niemcom wskuNa iutr?'if\is7.pm posiedzeniu ra·
tek l~oncent;owania ochotnik6w z dy ministr6w będozie omawianll

,Niemiec

Zbiorowe

G_

li::!

SląRJn1.

~pm~f[~e p~fisfw

ententy.

PARYŻ, 24 maja. (Pat). Hltv.
[.Atakf niemif'clde na G. SląSKU zaj-

;m n~ą, "ywo kola. polityczne i dyplomatyczne w Pary~u, a zwłasz
ł!b~. Wielu dellutowanycb
1e8t zdania, że nadeszła chwila
dla rządu do ro"lj~cia pnergicz:Dyoh kroków. 'Rriand. !,t6ry przeibywał od soboty poza Paryt~m,
!przybył wczoraj na Quai de'Otsay
t odbył dwugodzinną naradę z
Bertelotem, ora?; zapoznał si~ z
c1epeszą gen. T,eronrh, donoszqcfj,
!e ataki niemIeckie ustały
Od niedzieli na skutek zbiorowego demarche pr~ed5ta
IWIelen trzech mocarstw w
komls,il międzysojuszniq;zej
11 komisarza niemieckie~() w Opolu. Brłand llwa~a, ~e mimo tych
pierwszyr.h 1\C'1!''1.ystnych w\' nihów,
konieczną jrst interwencj a moearstw sp!'zymierZOD!cb u rządu
niemieckieg-o. - Po przyjpźdzjp
Lonchera, H6ry bawił w 'Brukseli,

(ela

l

I

konfprował

,gdzie

rządem

z

bel-

Ił'iiskim,

Briand zaprosił na
o.ual .d'Orsey ambasadora
niemieckiego.
Po 20 - minutowej rozmowie,
ambasador Mayer opu§cil ministerstwo, niosąc w ręku notę,
1
którą zapewne wr~czył mu
Briand. - Zachowuje si~ bpzw z;:rlędną d,l sl(recję o tej naradzie.
Bezwątpienia, Briand slcło,nH Mayera, aby zwrócił się do rz~dn niemieckiego o definitywne poło~e
nie kresu atakom niemieckim na
G. Sląskll, wskazując na represje,

sprawa g-6rnośllls1,a, ld6ra bęrhif'
stanowić głównie przedmiot,obrlld
i
na popołudniowem pos eozpniu
izby. 'Briand złożył oświadczenie
w J~t6rem 'Prawdopodobnie sclnlralderyzuje znaozenie demarclw,
utrzymanego dzi~ wobec ambasa. .
dora niemIeckIego.
•
• •
•

Wmosek

,).Ii

m!lf~- H'i~1

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

sztucznej kolonizacji te g;o kraju
przez Niemcy w ciągu długich lat
oraz z powodu Sf3łszowflllia plebiscytu pr7.ez uprmvnienie do głoso
wania emigrantów, przybyłych z
poza Górnego Sląsb;
że dla utrzymania pokoju w Europie niezbędne jest współdziałanie
francusko - polsko - rosyjskie i że
współdziałanie to będzie możliwe
jedynie wówczas, kiedy Polska zdobędzie siłę, ale nie kosztem Rosji,
która nigdy nie zaspokoiłaby jej
potrzeb ekonomicznych.
Narodowy związek rosyjski przy
Lidze narodów uważa, że istnieją
względy najwyższej wagi, aby przy
znać Polsce Górny Sląsk we wszystkich jego częściach, w których ludność jest w większości polska,
przyznając jednocześnie ludności
niemieckiej zarówno miejskiej, jak
wiejsk!ej, któraby. zosiała wcielona
do pansiwa polskiego prawo do 0pieki międzynarodowej przeciwko
wsze}~im zamacho.m. na prawo równOSCI obywatelsk1e].
.
•
•

.Slaska.VI sprawie fiórnegs I

rOSYJS~l

PARYZ, 24 ~aja. (E. E.). Narodowy związe.k rosyjski przy Lidze
narodów powziął na wniosek p. A.
B.rianczanino.wa następującą rezoluClę w sprawIe G. Sląska:
"Biorąc pod uwagę fakt obecnie
ustalony, :te państwa sprzymierzone
przez cały szereg ustępstw na rzecz
Niemiec zredukowały przynajmniej
jedną trzecią zobowiązania rzeszy
niemieckiej względem aljantów, do
których to zobowiązań mieli oni
słuszne prawo; uwzględniając dalej:
że nawet po wypełnieniu przez
Niemcy tych zredukowanych zobo-

I

franrm orze[lW RelCbswebile.

PARYŻ. 24 maja. PiSilHl ff':1"cuskie nonoszą, ze na p(lRicdz<'rj'l
rady ministrów, ja1cie się 0,1111:
ilzie dziś po 'Południu w pałacu
Elizejskim pod pl'l4Olwodnictwem
prezydenta rePlJbliki Milleranda,
prezydent ministr6w Hl'iand przedło~y ra~zi(> ministr6w do zatwierrJzenia bardzo ważne postanoVr'ieni a, przewidziane na wypadf'k, jewiązań względem
częsci państw żeliby stwierdzono. ' ~e niemieckie
sprzymierzonych, pozostaną one w bandy bojowe na Górnym Sląsku
posiadaniu opływającego w bogac· składają się 7. żołnil'Jrzy niemiec·
twa zaglębia Ruhry, oraz innych ldcg albo byłych ~ołnit'rzy.
"Intransi":":1!1L" zaznacza, że w
bogactw naturalnych, w które obfipcstanowEen;ach tych przetuje ich kraj;
że plebiscyty w dawnych pro- widzaano między innemi obwincjach austrjackich mogą powię· sadzenie zagłębia Ruhry. Z powouu tych wia domo ~ci tnkszyć Niemcy pod względem terytorjalnym i W ten sposób wynagro- tejsze lwIa. polityczne poczyniły
dzić im stratę Alzacji i Lotaryngji; w ministerstwie spraw zag-ranicz'że z drugiej strony wojna za- nyob kroki w celu wyja~nienia
dała Polsce dotkliwe rany i że kraj stanowiska Francji wobec wydaten nie mógłby uzyskać trwałych rzeń na Sląskę. Briand odpowiepodstaw finansowych bez Górnego dział, że rząd fraucuski ponosi
Sląska, który jedynie jest \V moż· odpowiedzialność za spol(6j i poności uniezależnić Polskę od Nie- l'ząde.k na. Górnym Sląsku, jak
miec pod względem ekonomicznym; rówllleż me mote zapominać o
przed
że historycznie i etnograficznie swojej odpowiedZialności
Górny Sląsk jest polski i że plebi- własnym narodem w tej sprawie.
scyt dał miejscami wyniki przychyl- W grą bowiem WChodzą interesy
ne dla Niemiec jedynie z powodu Franc.i 1•
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Gocławska

Łódź i okolioę:

n

U

9. Telefon 15-9&.

'Poftozoehy. skarpetki i rł" ~iozki ró~nych ga,w.nków i kolorów po een~' '''''~dzo przystęp-

lJ R
~ia"

IJ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I![IIiII!i_ _ _ _ _"",_~

!

NowollłZarze~ska

Ogo'aIne Doroczne

lebran·'B I
l

nas\tlPującym porząJkielll

ubrad:
Zagajenie i wyb6r Prezydjum.

Lu-

Sprawozdanie z działalnoścl

Zarządu

"

44, r6g, Warszawskiej.

członków.

087-1

pojedyńczej, ~ła-

beJ pani. Wladomosc w
biurze B·ol Szozecińsklch
Przejazd 15, 'od 9-1 i od
4-7.
23-2

I

Dom Handlowy

OONISłAWSKI

i GOLOMAN

Łódż,
Parowa Fabryka Przetworów Chemicznych
Kantor. Piotrkowska 130, telet. 292.
Skład= Konstantynowska 109.
(wlasn a bocznica kole.iowa).

Poleca wagonowo i na beczki:
Olojel ID!lszynowy, cylindrowy, łożyskowy,
mot u!,(lwy, wrzeoionowy, gazowy 1 inne.

Smar,. do wozów, do lin, do pasów, tłullzcz
"Tovotto~,

UWAGA. W razit> nieprzybycia. odpowiednic'i
ilm!ci członków w !·ym t!"rminie, Zr
branie orlhędzie się te!lo sam(><!o dnia
o ~odz 8 wiecz. w 2-im terminie I bę- !
dzlil prP-womocne bez względu na 1108&

Prowad?:one przez pierwszorzędne siły fachowI', wykouywlljn, wszelki~ reperaeje
samochodów, tak ciężarowych, jak i lnl;susowych, solidnie i prędl;o, Zapnsowe części
na składzie do sarnlJchodów i mnLpeyldi. Łożyska kullwwe wszelkich rozmiarów.
Przy wars7.tatach wu'kan izacjagum kołowych. Garażo\nmie samochodów.
GS26-2
Z powa~aniem Zarząd.
Dojazd tramwajem M 4-,

' '11\6w Stowarz!sz~nia, i~ w
dnm 6 czel,l
',b. o godz. 6 Wlecz. odbędzie się w lvkalu własnym. (Piotrkowska 108)

l

Warsztaty
Samochodowe

ul.

zgubiono

,,11

'Stowarzyszenia i poszczególnych wydziałów.
3, Wnioski Zarządu.
4. Wybór Zarządu.
5. Wolne wnioski.

'" SaDlochó

1

~l\ llI\bożeństwo ża l, bite, które odbędzie się w rocznioę skonu, w czwar~plr, dn. 26 maja, () godz. 12 w po'l udnie, w synagodze przy Placu.
'X olności Nt 10.
14-1

1.
2.

Udziałowe

Łódź,

1{

I7.a~viac1amjn

z

dla p.właści..

sa~ochodów

skiej - od Zawadzkiej do Pla·
'cu Wolności,

~

.
S·IIJHnl·k·l papl
· r uW(, IStowarzysz~~;'; ijanDlowców POiSkiCh'1

rozmiaru IX2 metr. hudowo do sprzedania. 23-3
Zgłoszenia przyjmu.leRudoU Mos.e,
Sierpnia (Benedykta) 10, poprz. oficyna, III p. W.rszawe, ul. Marszałkowska .Ni 124.

cieli

j

242 E ', -

nychl!ądonabycianCy1iMiku'-n ńskiej,uJ.6-go
Ważne

d

66-3

1i "UZDROWI5
Zarząd To varllystwa Pielę!{nowania Chorych "BYIC.UR CKOLIłW" I Tlielęgniarka
zaprasza ninieiszym krewnych i przyjaciół
lU A
znająca się na gospodar-i
b. p. IlERTOLDA HL iti
:.iazd
stwle potrzebna na wydo
,

EMIL MAURIAN, Cegielniana St.

.. t ·
( Ok aZYl ~'~te anto. .'

!

! Wniedzielę, 22 maja-, w godz.
'2-3 po poł, na ul. Piotrko",·

86-1
___,_
~_
.'" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.ipOd
lpow."zegarek".
za wynagrodz. ,da adm.

nlEJ~RNII'

-

PrIet1stawiCle' na

-!~~~~!-W:~y~a~dlanij~rd~;:~
_robotę w przecIągu ,s' ch dru.

•
bransol. srebrny,
_____________._IIIIIiII!I_.arzą
_____
..... ·' zegarek
kawego

.'; _~

(dawniej KIELE f.-i )

WARSZAWA-PRAGA,

l

znalazcę prosz'}ozlo~.

S W łl e za
, wyra lane.

10\lIVU. AKe. lIB.Av1SKIEJ

l1ti9

.j

Łódi, Piotrkowska 8,
IPl'zyjmuje wszelkie_ sztuczne
zęby, n" 2loty mostek 1 koronki i na podnidbieni~. Ceny
,przyst'.pne,
RepHaCJę
wyI"
konywam na mIeJscu.
Uwaga: Dl" pracujących 25

poprzedzone nabożeństwem żalobnem dla uczczenia Jego pamięci,
na które zaprasza krewnych, p'rzyjaclół oraz członków Towarzystwa

zastępuie w z~~~2łności masło,

..

II

S Karmaz'Tll

!

•

I

Technik dentystyczny

_.

•

łI'.

e

4

-J:\""~1

o godz. II-ej rano, '"
Domu starców, Pomorska (Srednia) 5~, fundacji małż, Konsztatów,
prowadz, obecnie pod egidą Łódzk. Zydowsk. Tow. Opieki nRd
starcami odbędzie się poświecenia łóżka wieczystego imienia

!

'~_

lhrn~ni'- i !'0zhzie: "Opornych" leńców Z111U
! ;..
sić do podjęcia pracy, której wykonvwania odmawiają.
n~m
Przewodniczący definjuje opór
W UPSkłf. Gtanął ~lł'ze~ sądem jeńców tym kierttnku, iż nie czuli
aż ... podo-ncer.
się w obowiązku wykonywać robót,
LIPSK, 2! maja. (Tel. wł. Głosu stojących w związku z prowadzePolskiego). Odbył się pierwszy 11iem wojny i z iego względu nie
proces przeciwko t. zw. "urzestęp chcieli pracować w kopalniach.
com wojny", pod pr.~ewod.nictwem
prezydenta senatu Schmidh tlrzed
drugim wydziałem karnyrn' sądu
PEKIN, 23 mllia. Pat.)
RaT.
rzeszy. Oskarża-ł nadprokt1f910r dr.
Ebermayer, rzeczoznawcą był gene· Wobr.e t81.\'O, ?e Chin'V nil'l podpi· t
rał von Frausecky. Oskarżonego f1l'lłv lraktato wp.rsals1dego, układ
broni trzech adwokatów. Powołano chil1slcn -niemlecld hlailą~y kres
32 świadków, z tego 1(3 niemców, sf,annwi woiny, oraz WZ1HlWi"tiąoy
a reszta przeważnie anglicy. Urzę· stosunki ban r1 10we i dl'P!nmadowy tytuł procesu brzmi: "Proces tvc>lne pojpisany został 21 b. m. ,
karny przeciwko Heynen'l1owi Ka· Na mocy tego ulilrldu , Niemcy :
rolowi z Barmen O prześladowanie przT1 rnu ih wobec Chin wszelkie
jeńców".
7.obQwiązania, wvpływająoe z trak·
Na obradach są obecni: gene- tatn w p rs-{\lskie!2"o. Chiny nie zaralny prokurator Anglji, wraz z or7.pstana ze swel strony likwi·
dwoma członk~~i izby g~in '?" cha- dacji i seirwpstrl1 ilóbr nfeTniecki~~.
rakterz~ kOlplSjl. dozor.ujące.1. Po Poluyj:l straty, wvnikająee z hzaprzy~Ięż~mu. tło~laczow, rzeczo- kwldacji tych dóbr. i uchylą Mz~awcow 1 śWladk~w, sąd przystą- r:ząilzenia, dotyczące
handlu z
pIł do przesłucha111a oskarżonego. llipprzyjacielem.
Pracuje on od 23 lat w tym samym
'
składzie win w charakterze kipera,
R l'l
t l'nt)'n
ma g·ro dzieci i nie był dotychczas
ą7.fUCuY
",g I' li.
karany.
POLDHU. 23 maja, (Pat.) Raa.
Prezydent upomina go, aby mó' Rozrnchv \V Er:Ęipcie trwaj~ nalej.
wił bez żadnych względów, gdyż w piątAk po pogrzebie stildenta
zadaniem rozpraw jest wydobycie zabitego we czwartek dokcnano
prawdy. Przewodniczący dodał do zbro.i~ego napadu na wojsko antego wyjaśnienie" iż idzie tu tylko g-ieJskiA znaidui~ce się w Aleko stwierdzenie \V jakim stopniu sandrji.
występuje osobista wina oskarżo\
l1~gO, W:g!ę?l1~ oskar~onych. Wszel·
kle wy]aS11le111a pohiyczne muszą
'
·
_
być wykluczone z tych murów, któLIZBONA, 25 maja. (PAT) Havas
re służą tylko sprawiedliwości.
Soirez otrzymal misję utworzenia nowe·
Oskarżonemu
stawiają zarzut go gabinetu. Panuje przekonanie, że wyciągłego złego i nieprzeoisowego bÓl" ten spotka się z życzliwem przyję
traktowania jeńców, powierzonych ciem wewsZ)1stkich garnizonach. W rnie·
mu, jako podoficerowi w obozie w ście panuje spokój,
Monastyrze. Był on za to skazany ~~
wyrokiem sądu wojskowego na 2
tygodnie aresztu, ale kara ta, na
skutek przewrotów politycznych, u·
legła amnestji. Jednakże docho. %łotone wadminIstr. "Głosu
dzenie zostało powtórnie podjęte,
Polskiego"'
Na skarb państwa.
gdyż nałożona kara była zbyt mała
w stosunku do przewinień.
Szkola powszechna miejsl{B M 146
1003
Przewodniczący zwraca się do rnk.~.
oskarżonego, i:t musiał chyba wie· Na kllnit{(~ położniczą, Południowa 19_
dzieć, że jeńcom należy się spraJak6bostwo Kon mk. 150.
992
wiedliwe traktowanie. Oskarżony
'-\
daje spokojne wyjaśnienia. Wspo·
:' \.
mina on o otrzymanym przezell
"

Pierw~zv rrnr.Os ~r1.p.riWH~

•• wa

&!!!!S2!

.,

f.

asfalt, gudron. smolę gazową i
drzewną, papę, dachową 1 t. p.
Terpentynę, benzynę, tran teohnlczny, wazelinę, pokost sztuczny, pastę do obuwia, pastę
do posaduJe i inne przetwory chemiczne.
l\1a żądanie służymy, ofertą.
828-2
__
,
młody il1lell1 811łny
Ol

Posluk
wanu
'
'J

~

wspo

'k
.
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Inovvroeła'W'",
Poznańskim: W·ieża G6rno-Sląs

na Targu
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BerI n,

piętro,

Sen'mel1t X;U, lir. 877.
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i S - k a Towarzystwo Akcyjne
Poznań, Wielkie Garbary 18.

ul. Piotrkowska 120.

oddział

i gdzie powieJ'zono Zarząd p.

we

Najwybitniejsze momenty pod Radzyminem-Bohaterska śmierć ks. Skorupki.
Wzruszająca sceny, wywolane s~rytobój
czą pracą nie widz. rąk wroga. Przemówienie gen. Hallera do ochotników. Gen.

Dzielna 18.

Dziś

-_8

Początek przeds~a"ień w święte,
o 2 po poł., w dni powszednie

soboty i niedziele
o godz.• po poł.

ŻeUg-owski

przed bitwą Radzymińską.

Radzym.-n .- Zegr e..

Generał Rządkowsltl, dowódca dyw. Llłewsko BiałoruskIej i pułkownik Małachowłcz . dowódca
X dyw. piechoty na czele swoich wojsir.
::~!~~~ko!':~:. i NaC7elnlk Paflstwa po zwycIęstwie otrzymuje na placu ŚW. Zygmunta BUławę

~

Cześć

Cześć

bohaterom!
pol głym! Sarkofag na cześć poległycb

bohaterów w Alejach Jerozollmsklcb.

nturn' a-

szponach

Kino - opularne

Dramat awanłurni(zo-salonowy w G-ci.. aktach.
nad pll"oE)rami!e: f'tbielce kOIniczna farsa.

Konstantynowska 16.
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',; nmpel Olga zgubiła leI /lltyrnnc.ię chlebową
na -.j, osobY'.
... 30-1.
!..:ancy Hagpodorf z~ubU
I dowód osobisty wydany w łJodzl.
94,-3
. - -- ' - ' .ózef, Zosia 1 Mojtasz
Szwalb zgubili pnsz~
porty rosyjskie, wyd. w
Lucku.
16-3
ocbiOw~z HIiiii\'~g-libTia
dowód osobIsty wyda·

_ _._._

J
J

._---_.
alman()WlCZÓwna

ny

K

\V Łodzi.

!le-a
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Bela

zgubiła matrykułę ze
szkoły
Waszczyńskiej.

31-1

K10zenberżanka Ste'r-;nja
, zgubiła matrykułę ze
szkoły Im. El. OrzeszkoweJ.
67-1
I\Zimierskl
OonaŁ zgu'---~-~bił kartę beztermino\\ e.,o urlopu, wyd. w Ło
tlili, rooz. 1896.
M-3
pb;a-~M:'\.j;;-;.~Ublł legitymację chlebo"ą na
IQ osób.
32--1

"~oszek

Jaku bowicz zgulVI bił paszport niemiec·
ki, wyr!. w Łodzi. 96-3
. ...
lilowak Aleksander zguIł bił dowód
osobisty
wydany w Lodzi, kartę
odroczenia., roczno 1886,
kslązeczkę związkową oraz świadectwa z fabryki Gn,jera,
01-11
ebdslra. Eugenia zgn'
, biła matrykułę ze s:r:ko
Iy p. WaszczyI'lskiej. 34.-1
Ma.1er zguOstrowiecki
bił
dowód osobisty,
wydany w Łodzi. 74-3
strowiecki Szulem zguO bit dowód osobisty,
wydany w Łodzi. 75-
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z~ub1ł

Szelubski
RubInpaszport
niemiec-

'Mendel Berek zgubił doIII wód osobisty, 'W')'dany w Sulejowle.
G2-3
-elrselman Izrael _gubił pSSZPOlt nleml.oki wyd. " Łodzi. Lutomlerska 19.
~a

W
Z

tętorski Stanłsław zgubił dowód
osobteiJ,

wyd. w Stryko'VIle. 7G-8

Potrzebna

od SAraz panna (iar.emb) s
średnim

'lflkecl.ło.nl.m"

8-ga cIsleci
Zgłoal6

znajlIc. rÓ'II'IllM
gospodarstwo.
sit) do FajwIowlala.

ul. Plramo_w~a t, ~~.

Meohanik
i Szofer

z długoletni" praktrk,
ki za .lI\! 5813-2 'Wydany " Pary tu, na.jlepaseml
03·S rekomendacjami, włada
w ŁodzI.
franouskim
~ztet'nberg Abram zgu- grunto"nie
u bU paszport niemieckI językiem, poszukuJe p~
sady na Luxns lub Fraoht
wyd.
ŁodzI.
29·3
.. .- ... " ..--.._
.
.. Automobll. Ogrodowa 6,
tanlsla"owi Aleksan- III, Schnol.
U-S
dro"i Haymanowi
epen Dawid zgubił skradziono dowód oso
upule dywan.,. ....eltymczasowy dowód o bisty, wyd. w Łodzi. 1;J-3
kich rozmiarów 1 ga80bisty, wyd. w Radoszytunkó". PIotrkowska 117.
cach.
90--3
'rkalnla sztuczna. 61-3
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IWYCZAJNB: II mt••• wlers. nonparelOWY. jednoszpahowy. flROBSE: 4 mk. ta wy.a., ualmn,ej ;10 mlc. Poslaluw'"
praC)' era. &gublone dOkUmenty po 3 mk: NADESLANE: przed tekstem 4Q lUk., w tekscle bO mk., po tekście 2~ mk. . .
wluSI DOnp.retowy (atr. 5 szp!'lt . • r~IiRO"OOl : .20 mk. ta "'IOrdt nDnp. (8Ir. :. szpalt). ZaręczynowI I saślllbinow, po
ak. 1000 pe ..k..I.. OgłoszenIa zamIejscowe obliczane s,\ o 50 procent, zA8 firm z"gr"nj~'l1ych o 100 procent droteJ od
ml"'.co'łr1«* z. termillowy druk oglou"d ! ofiar administracja nieodpowiada.
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