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Niedawno najwyższy trybu- Nigdy, a tembardziej w cHwiangielski orzekł, iż Wielka lach, kiedy będąc w splendid
Brytanja uznała rząd sowiecki isolation mamy wiele czasu na
w
de facto. Wiadomość ta u nas, rozmyślania polityczno-dyploma(~IELN
14) TEL. a-SG.
zajętych i pochoniętych całko- tzczne. Swiadomic, pomimo owicie kwestją górnośląską, prze- juszu z Francją, nazwać można
r z y j m u i e 3!.&ł !J Cl ~f v.ra f ~ bryk wyrobćhft1 W o' łn an!f~~ ~ , pół .'
szła bez wrażenia i, co waź~ obecną sytuację polltycmą Pol·
ełll~anJch i bawełn ,an ch, ClI.· •
G kła d
k o m i s o we.
niejsze, bez zrozumienia. A wb- ski-izolacją, oczywiście, jeteli
013-1
śnie teraz, kiedy swą słynną mo- doda się do tego wyrazu ol{re~.~ wę ~rno~ąską Lloyd George ślcn~ ~pl~ndid, t? tylko ipr~
zakonczył całym ustę;>em o zwyczajema, gdyz dobrze wla.
O~!i-2
Rosji, łatwo było zrozumieć domo, że nasze odosobnfenie
znaczenie werdyktu trybunału nie jest wspanialem.
•
londyńsl<iego.
Jest to coś w rodzaju proł Joyd George w finale mo- ponowanego niegdyś wzglcdem
Niniejszym podaję do ogólnej wiadomości, iż spółka zbo~
wy wyżej wskazanej oświad- Rosji sowieckiej wyrugowania
i owa, znajdująca się w pow. Słupecl im pod firmą. "Wejnczy!: mu~iIllY ustalić jaki tnl{j z rodziny narodów kultttralnych
~ ztok- Fejwłewjcz" z dniem 25 kwietnia r. b. zli kwiclowana
łnd j, siedzieć spokojnie, bo lp.- i cywilizowanych dzih1sa i szko~ostała i zrzekam się wszelkiei odp , wiedzialno~ci za tranda chwila zbudzi się olbrzym dnika. Jeżeli pocies7a nas jC;gZzakcje, zawarte ze strony p. Wejnsztoka w imieniu byłej firmy.
rosyjski i sięgnie po swoje pra- cze na tern wygnaniu polityczwa w Europie.
nem Francja, to też tylko dlaDodał tet p. L10yd George tego, że "kafr polski" mo~e jej
szereg komplementów tJod ndre· się do rozm.litych f'praw przy..
sem tego olbrzyma, który zre- dllć, może rzuci się na kogoś
sztq iu~ o swoje prawa upa- wtedy, kiedy to właśnie Francji
P 1,~iZU k uJę
· W S P ó l )~ ). .h17 a J
mina sIę.
będzie OC?O\\ .1c1ało.
d e omu Eksped,c'Jn 0 4
rJ
.
~
Wszechpot~tny niediwie fi
Nie ma l wre su bez interesu,
PQ81adllm duży odpowiedni lobJ
ł
rosyjski,. jedyny, n" kturego ,I o to więc nie można mkć ża'W s ródmle$olu. Kapitał pofl\dllny. r.~ło- zdo lny mIotły t'n.l!r~l cl.c y handlow iec
wszystkIe nadzieje ,woje w lu do Francji, że przyl.derze
IIzen Ił proszę skłl\dać dll\ .. W'spóln",,.". (tzrtlt'lIta) brRnży manu1hkturnef .Iako
pierws.zym roku wolny,
a na- z nami opier1 ną zdrowym ra..
-=otoL':IC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Iprzeduwl'a, lub Innego odpowiedniego
•
IEJSXI (O .. 18) zajęcia e1lf'entuI\lnhl jako 11Il.rZf\dzilfą
wet ] pótniej pokładał .. bur- chunku ltltf>-eSÓw gospodarc"'ych
TEAT
ZIMa
oy tkalnI, Słl3 ~ó izką 1 obor,- klllen- z gruntowną ZD.jomoŚoJq ięzyk6w: geofs" francuski, da się oczy- i wojskowych.
Nasze przJ'jaźpod dyr A. 7etwerowiC1:a.
teJę. Wymag"nitł skrom:::te. zrłoszenf .. polskIego i niemieckiego potrzebny wiści: c10brze 've znaki, ale to, ni też powinny z takiej podsta"
Czwartek, linia 26 maJa ' ~. (j cl!nach pl'O~zę złoży~ l)(Id .K B"
a~-, na kilka godZIn d.lennie. Oferty co LlO~Td George mówił o na- wy rodzić się. Nie o to cho-.
J\""cz. "Wielki ozłowlak do IIIUd
r
d.
. k 't
łych Int •. esów" kom. w ó aktlwu
- Z pO aniem kwali ikaoji i warunków ro ZJe rosy)S im Jes słuszne i .'zi, a tylko o system i sposób,
Al. Eredry. Początek o godz. 8.30 wil'cr.
I '1kłl\f)ftr W admfnistr. ,JlIOIU'". O-l nie n::lłeży f' tern zapvmina6.'", jaki nas spJ.lymierzc1iec trak.
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Dr. FELIKS SACHS Francja - Pols
z Warszawy.
(Chorob)' dzleol)

ordynuje w Ciechocinku
Willa "Ormuz· obok

kościoła

40-0

tuje. Daje się to ująć pokrótce
kI
t
N'
"
t
t ak '. mam .~raz. opo y z len:cam1, płaCIe me chcą, targują
. się, może więc zrobisz im nieco przykrości ze swej strony.
A gdy naiwny sprzymierzeniec
rośbę więcej niż skrupulatnie
•
.,
.
vry-pe~a, okaZUje Slę.W wOJ:
me memal z całym śWIatem, 1
pomoc paryska działa bardzo
skromnie i mało skutecznie.
Natomiast ci, którzy przez
·
. . l ki
ł'
pOlSk Ie przy]aCle S e us Ugl czują się dotknięci, ci działają szybko, energicznie i ze skutkiem,
dochodząc nawet do usuwania
ministrów polskich.
' d kt
.
Za czasu wOjny re a or l
wydawca tygodnika "Grażdanin" w Petersburgu, książę Meszczerskij, obraził W jednym ze
swych przeglądów tygodniow"ch Wielką Brytanię-so]'USZni~zkę RosJ·ę. Sir George Bu-

P

'" 14 t

a-Anglja.

Wielka mowa Srianda w parlamencie francusk m~ - Francja Z9 przyznaniem
Polace G. Sląska. - Driand ,illa nadzieję! iż skłoni do tej myśli Lhyd George'a_
Za ułrzJTmaniem ententy. - Uznanie Drianda dla Niemiec.
PARYŻ, 25 maja (Pat) W dniu
dzisieiszym izba dpputowanvch
przystąpiła do dalszej dyskllsii
nad interpelacjami w sprawie po
lityld zag'l'llnicznej. Zaraz na początku posiedzelilia głos zabiera prezydenł ministrów Briand.
Wśrócł napię~pj UWQg-i oalej
izby zaczyna, B~land swą mowr
od przedstawI8ma geo~zy sp,rawy
G, Sląsll8., l'rzypomlnaJąc mIędzy
innemi o pierwotnej propozycjI
komisji mi~dzysojuszniczej, przyznaią~ej G. Slą~k Polsce. P?niewat Jednak NIemcy wystąpIły z
uroszozeniami do tyo~ terytorjów,
wobell tego r:lda nalwytS1.a po-

stanowiła w interesie Polski

(Istatniej konferencji londyriskfei,
()odczas lttórei ollazało się, ~e
punkty widzenia ang-il'llski i francuski są tak dalece różnp, że wydawało się wprost niemoW wem
osią~nąć ich zbliżenie.
Dotyohozas brzml!\ mi jeszoze
w uszach, m6wi Briand, słowa
premiera angielskiego, k t ó r \
ohiadczył, że nie chciałby być
hm mi)~em stanu, któryby miał
na swem snmieniu przygotowania
t.ak ci~~klello wydarzenia. Je~rll
si~ ma poozucie powagi takiego
momentu, to bezwą'pif'nia. uozyni
się wszystko, aby go nie prowo·
ltować.

była również znamiennem
ostrzeżeniem
dla Berlina, doką<t
już niejednokrotnie słowa Brianda
docierały i były rozumiane, Dzienniki uważają za rzecz niewątpliwą,
że izba uchwali wotum zaufania
dla rządu.

Mowa ta

ną świadomość, że interesy Francji
są nale~ycie bronione. Francja mu-

SI myśleć o swoiem bezpieczeństwie.
Gdyby zostało ono zagrożono, gdyby obietnice niemieckie nie zostały
dotrąmane, Francja.uprzedziwszy
swolch sprzymiertn'l""łt, miałaby pełne prawo P' myśle"' n zapewnlenlu sobie t:..go ·:.:zpi~
czeństwa.
Dlatego właśnie zo..~t,ał zmohilizowany rocznik 1919. MobilizaQja natychmiast wywa.rła pożądany skutek,
doprowadzając parlament rzeszy do
uznania klęski Niemiec, a co zatem
idzie mo!Ze i do zapobieżenia nowamu wybuchowi wojny. Nasza, mlodzież mo!Ze być dumna, gdy pomyśli,
że dzięki jej słowa Franoji, słowa
energji i jasnego zdrowego sensn
zostały natychmiast usłyszane.
"

Zmiana ooinli Uoyd George'a.
ł

LO~DYN,

Gl

Pl)

24 maja (Tel.
O
LI li

w .
.
O,
rgan
oy
George'a "Daily Cbroniele"
widzi w uchwalonym wysła
niu żołnierzy angielsldcb na
G6rny bląsk dowód powrotu do porozumiie~!a ~o

między Londynem a Pa ..

ryżem. Koalicja musi dolożyć wszelIdch starań, aby nie
dopuścić
do wojny polsko
niemieckiej, wobec tego nie
•
k
t
moze cze ać, at pows alJie
na G6rnym Sląsku przyjmie
zbyt wielkie rozmiary. Nie
ulega już obecnie wątpliwoś..
"a~tępnie broni premJer ci iż oba rządy. :Dolski

/ Francja żąoa, aby traktat zostal
zarządzi~ pSebiscyt, aby u- wykonany loialnie pod wzgl~dem
sprawiedliwi~ jej słuszne ducha j litery.
Sprzymierzeni
prawa do te~o terytorjum. wypowiedzą si~ co do ZAbranych
Mó\vca konstatuJe :-v ten sposób danych w sprawie G. Sląsks w taki
że IIasamprz6d Istmaly mocne do- sam sposób, w jak w innrr.h spra- energicznie układu londyń- . ' I
mniemania na l{orzvść Polski i wach. Premjer nie wątpi wsklego, przytęm wyraża uZDanie' n!emleckl
sz~zerze
polacy mieli więc słuszną rację tryumf sprawiedliwości, z dla, przyjaciół belgijskioh za icb u- chCiały zamknąc s:::ve
wierzyć, ze terytorja te powrócą nastąpieniem kt6rego g6rno- siłowania zbliżenia tak wielce róż- cranice, ale nie miaty
do Polski.
ślązasy położą kres swemu D~ącyC~ si~, punktów ,widzenia. an- dostateczn~j
kontrDIi
Tutaj przypomina premjer wa- ruchowi powstańczemu.
glelskIe~o l ,francuskIego. B~'Iaurl nad władcami lokaei1 ~t ..
runki, w jakich odbył się p!rbi·
Hrialld prz~ pornina dale.i po uzasadma politykę, opierającą
•
b
t
t . ,
scyt, a zwłaszcza to, że NiemcJ wody wybo~bu powstania; oświarl- się na solidarności ze sprzy- m"
a 'Yt ś ~ zam {męCIO ,w
sprowad7.iły na. czas plebis~ytu C7.a mianowlcil'l. ~~ pewne po mierzonymi i żąda od izby, rzeczywIs o, Cl przeprowadzIĆ.
chanan, który był podówczas 160.000 emigrantów. Francja ~ą głoski ze źr6deł podejrza- aby wybrała pomiędzy tą \Vobec tego jed,vnem wyiś"i cm
posłem nad Newą, osiągnął wte- da lojalnego wykonania traktatu nych najzupełniei uprawni~y p~lityl(ą, a polityką odosob- jest długotrwały nadzór ko,
dy nadzwyczaj oryginalną sa- i wcale niema zamiaru dać Polscr polak6w g6rnośląskich do nlenla.
alicji.
tysfakcję dla swego państwa: tf'rytorjów nienlieckich; G. Sląsl< przypuszczeń, że mają oni
Zwraca przytem uwagę,
t
1d
B ł
l nigdy lIle był uważany za kraJ by~ okupem za układ lon- zVJ'0!eni1ik6w za,~da okręgu m·
h
au or przeg ą u, pan
u ace, czysto
niemiecki,
pl'z~ciwllie, dYński, a oburzeni tem, dali Ruhry, i!e 200000 armja stoi "O)S
idą
musiał przyjść do poselstwa z przrz wszystldch autorów specjll- się porwat do ruchu po- na granicy łych obszar6w i
POLDHU, 25 maja, (Pat). Deprzeprosinami i wysłuchać mo- listów był zawsze nwa~any za wsłańczego.
Rzą tj francuslti, może je zając w przeciągu
noszą, że 4 bataliony wojsk anwy, którą wygłosił p. Bucha- obszar języlta polskiego. Górny rozumiejąc swe obowlą7.lti, natych" 8 godzin. Prpmier ośwlarlcza,
nan, a która stanowiła apologję Sląsk przed 600 Jaty oderwano miast zadepeszował do
sweg-o źp układ londyński zabez- gielskich udadzą się z Nadr enii
roli Wielkiej Brytanji w wo.inie. od Polski przemocą· -r'ral\tat wer, przedstawiCIela na G, Sląsku, aby piecza interesy Francji i na G. Sląsk. Wojska te będą do"
J
d
salsld ustala, ~e drcJzja będzie poczvnlł wszystkie nipzbędne za- przyznaje, że powrócił on z Lon- skonale wyekwipowane i u brojo uż z powo u tego zarządze- powziętą z uwzg·lędlilellioID sto- l'Ządżenia w' celu zabezpieczpnia dyllu, nie mog-ąc oświadozyć, że ne, zaopatrzone będą równ Ież w
nia, niewinnego w porównaniu sunków geo!.;raflcznych. N ie by- por\l:ądku i ocbrony tycia i mienia. połotył uzbroioną dłoń Francji na
Z tądaniem usunięcia podsekre- łoby to sprawiedliwe gloNastępnie Briand przedstawia obszarach. Ruhry, ale przysunął tanki i aeroplany, Pisma an~·iel
tarza stanu, w prasie rosyjskiej sowanie, gdybyśmy· za- trudnoŚoi ~ądań, jalde sprzymie tę rękę dostatecznie blisko, aby sl{ie przyjmują wiad omość o wy.
dało się odczuć głębokie nie- częh robić różnice po- rzeni mają na G. Sląsku. Fra.ncja wpoić naletyty szacunek dla ~ą- słaniu wojsk angielskich na Gór.
d
l'
t k'
między okręgamJbiEdnymi ze swym kontyn!!,entem w siJe nań Francji. Od cbwili gdy nasi Sląsk z zadowoleniem,
za owo eme z a lego miesza- a bogatymi lub pom ędzy 12,000 Ind7.! z oałym za9ałem czy- żołnierze stoją w zbroi wszystko
nia się do spraw wewnętrznych głosami robotników pol- niła wszystko, co t,}ko było pr'L:yjPło 'Lgoh odmienny bleg (t yLONDYN, 25 maja. (Pat), Od,
sojuszników. Dały wyraz te- ak ch a głcliam3 bogaczy można. Porzą Ipk zostal przywró- Wf) oklasl{l). Briand daje wy- powiadająo w izbie gmin na intermu niezadowoleniu nawet te C1iiemiecklch.
cyn\'; decyzje rady nal wyższej nie raz radości, że utrzymał
pisma, które nienawidziły Buła\\ śród żywyoh oklasków Izb} zawsze były przyjmowane ze spo- pełne porozumienia pomię pelację, Cbarnberlain ohiad>':zyl,
cela, a sympatyzowały z Bu- Bl'ian ll clągme dale], ośwladcza- Ilojpm,
dzy sprzymierzonymi I za- ~e obecnif3 hdne siły angiels!<ie
chananem.
jąc że chce złoż)'ć swoJe \~YJaZ drugiej strony słowa pe",JJnia, że utrzyma je r6w- nie znajdują się na G. Sl[jsku.
śniellle Zt} spokOJem oez nledo- L.loyd Cieorgsa :źle iltJpR'eto- nież i w
dniu jutrze'szym Cztery bataljony piechoty an .~ iel
Prasa polska zbyt słabo rea- Ill ówień, w mocnym przekonaulu wane i W
niedokła:lnem nie wyłączając kwestjl G.
ski ej, znajdujące się w Nadrenji,
gowała na "demarche" p. Me- . że svrzymierzenl oojuą ostatecl, brzmieniu przesłane,pozwo- Sląska. (Gorące oklasllj). W zadicidi san Giovanni. Ale to 016 do zupełnego porOhUWIeOla. liły kołom pangermanistycz- It, ńClpniu swPj mowy prezydent dostały rozltaz udania się na G,
zrozumiale: jesteśmy swoją ro- Moitua było przH>uszczac, że Frau, nym mniema~, że znajduje mlltistrów oświarlcza, 2e FranCja ~ląsk. O ile to będzie moW we,
lą kafrów
śród
'
cJa faworyzuje l'olskę I żyCZ) się w nich niejako zapro- nie może zapomnie~ o po- Jest przeWIdziane powiększenie
.
po
sprzymterzo- sobIe, aur Polsce zostaly przy szenie Niemiec do bezpo- mocy udzielonet jej przez tyoh SIł.
nych 1 ~to~arzyszonych tak za- hliaDe Okrę.{1 przelJl)słowe lłor średniego
samodzieln~go Anglję i Amerykę I nie slahskoczem, ze krzyczymy tam, nego Sląsr.a, 1'0ZUillJt'jąC zresztą, wszczęcia akcji na Q. Slą- ąrl, musi ~orJlwie pracować dla
g~zie niepotrzeba, a siedzimy :.::e Fl'ant:Ja ma prawo do tego ro- sku przez sprowadzenie tam utrzymania tPj wspaniałf\.j jedno
włoska.
CIcho tam, gdzie należy wołać. dzaJu trosk I zableg6w, alboWIelIl wojsk Reichswehry.
Odpo ~ci I to l11etyłko w swoim własRZYM, 24 maja (Tel. wł, GL
Czas najwyżs y '
skoro Srę dało żyCie I..ra- wiednia zarządzrnla zostały już na· n~ m iotr'resie, lecz również w in- Pol.) W s~ym naczelnym arb:kule
.
z ~ wlgwal!1t1 ,o " JaK Wł ..u»n~..: ,olace wet wydane. Złożyłem wterly bez, trl'rsle każ łe~o ze sprzyrnierzo- d
J
dyplomatycznego dZIkusa WYJŚć ..o jes't cał .... em niliołuralrrle zwlocznie oświadczenie publiczne, nych, albowiem już obecni p żaden owodzi "Stampa", iż dla intere, na drogę polityki cywilizowanej. b oszczyć Się o "'0, auy które rząd niemiecki należvcie zro- na'ród nie mnże ~yć w odosobnie, sów Włoch jest pożądane, ab"
,
St G
mu da.ć ,'o' wnl"'ż
moz· .......
...." .....
potężną
Francją
_
- zumiał. WspominaJ'"c
.. o za~takow"<>
nIn , Talta polityka nie wyłącza iistniały
Ros' pomi~dzy
r
ł"
'l
N'
r . _ egz.....
niu przez niemców Gogolina, ośwl'ad zresz t ą s t anowczo~cj.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _
' si.enc.'o.
."
Sytuacja Wsk Ją
t kP zys
t z OSCI,
Wł SI I ne
. lemcy,
,
,
.
. cza Briand, że przedstawioiel fl'an F" ranc)l.. Jes
' t d al e Jta od te!!'o aby
e ' ego
ocl 1y
odu 'ć
d me mogą
..
t w wł aŚ Ole, s kł om ł cusk}' popr'osl'ł s"'yoh kolego· w.' an
T t: n, mo)
J
zg
ZI SIę ze wzg ę 11 na swoJ
"
być
złą,
Jej
głos
rozbrz
'lIiewa
ł
'
t
d
l
ł
b'
l
prz ymlerzonyc b d o daOla P osce
g-ielskiego
i włoskiego, aby przyłą .
·~
s-rproko i zyskuje sobie posłuch wasny
'e N' In, eresWłna h a sze os ta la"
dos t ępu, do morza przez P. rusy~ I czyli
się do niego dla skierowania
nI
lemlec.
oe y muszą s anąć
al,e to Dle wystarcza. . Je2eh kraj I do władz niemieckich odpowiednie- wszędzie. Zarówno w Ameryce, po stronie Anglji nie zajmując przez
..
t k
jak i \v .An'l,' lji ocenia.J'a. w sposób to st anowIs
. k o przeciwnego
'
F
"
raneJI,
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Włochy powinny pomyśleć wobec
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Warszawa.
(w) Cidzi~ stanie nowy ra·
baszo Teraźniejszy gmach ratusza,
chociażby został dokońcZOllY według pierwotnych planów przez wybudowanie lewego .sl~rzydła ?~ ulicy Daniłowiczowskle}, na mieJscu
w tym celu zak.upion~go dawne~o
pałacu Blanca, 1 Ch?Cla~by z .m~. go usunięto wszell<1~ biUra poli.cyjne i rządowe jest mewys.tB:rczający
dla potrzeb stolicy polskie}.
Przy teraźniejszym
gm~chu
"'ciąż będzie potrzeba v.:ynaJ~o
wać pomieszczenia dla Wielu bIUr
i inslytucji miejskich.
Wszystko to w zasadzie S~łOlli
ło magistrat i radę miejską do zaaDrobowania projektu wybudowania nowego gmachu ratusza, goonegó stolicy polskiej.
Wybór
miejsca pod nową budowę J?adł w
Alei Trzeciego Maja, dawmej ~e
rozolimskiej, między Nowym SWI~
tern i ulicą Dotną Smolną, gdZIe
zaczyna się wiadukt do mostu Pon iatowskiego.
Nowy ratusz stanie na placach
odkupionych przez miasto od duchowieństwa prawosławnego. Na
tern miejscu miał stanąć gmach
muzeum miejskiego, który stanie
w nowej dzielnicy miejskiej mię
dzy Ujazdowem i polem Mokotowskiem, dokąd i sejm zosatnie przeniesiony.
(w) Dwie zbrodnl.e samochodowe.
Pędzący z szaloną
szybkością
samochód osobowy,
z Woli w stronę Warszawy, jechał
wczoraj całą szerokością ulicy,
czyli robił t. zw. ósemki.
Przed domem nr. 73 przy ul.
Wolskiej samochód ten przejechał
50 letnią Ruchlę Dwojrę Hamerową z ul. Wolskiej nr. 87, która
poniosła śmi.erć na miejscu.
Szofer - zbrodniarz zwiększył
szybkość maszyny i popędził dalej. Przy :zbiegu ul. Wolskiej i Płockiej tenże samochód przejechał
na śmierć Władysława Wysokillskiego z ul. Płockiej nr. 5.
Szofer znowu uciekł bezkarnie.
Mniej więcej w dwie godziny
po ostatnim wypadku, będący w
lloc.nym patrolu. starszy żandarm
II plutonu, Władysław Zielonko,
przechodząc ul. Chłodną, zauwa±)Ił we wnęce, między domem nr.
5 a koszarami straty ogniowej,
. jakiś samochód prywatny nr. 1299,
którego szofer pijany zaczął zacierać num~ry z przodu i tyłu samochodu. Zandarm wiedząc o wspomnianych dwóch zbrodniach, aresztował szofera Romualda Sawickiego
z ul. Ułańskiej.
(w) Konkurs
muzyczny
Fllharmonji. Z decyzji walnego
zgromadzenia akcjonarjuszów Filharmonji warszawskiej zarząd Filharmonji z powodu 20-lecia instytucji, tudzież dla upamiętnienia
życzliwej opieki jakiej instytucja
w tym okresie czasu stale doznawała od bar. L. Kronenberga, ogłasza niniejszem konkurs (im. L.
Kronenberga) dla kompozytorów
wyłącznie polskich na napisanie
"Uwertury jubileuszowej" na· orkies trę z dwiema nagrodami w sumie 50 000 i 25 000 mk.
dotyczące
Blitsze szc~eg6ły,
terminu j miejsca nadsyłania utworów konkursowych, składu sędziów
j l p. wkrótce będą dodatkowo
podane do wiadomości_ Inne pisma
polskie proszone są o przedrukowanie powyższego.

Łódź.

l Rady Miejskiej.

Radni nie chcą przychodzić
na po~ledzenia.
(k) Wczorajszemu posiedzeniu rady
JIIiejskiej przewodniczył prezes A. Remiszewski Przewodniczący proponował
ażeby, mimo braku quorum, rozpatrzone zostaly wnioski pilne magistratu, a
decyzja ostateczna i glosowanie nad
tymI w:Jioskami odłożyć do czasu, gdy
SiQ zbierze pełny komplet radnych, lub
te ... do następnego posiedzenia.
Radf1Y Sadoczyński (NPR) oponuje
przeciw temu, zaznaczając, że jest godz.
9 wiecz., czyli trzy godziny opóźnienia
tJosiedz~nie nie powinno być dopuszczalne i z tc~o powodu flważa, że rozratrywanic wniosk6w magistratu nie

powinno mieć miejsca, gdyż nie można
na to, że za pół lub za godzinę
komplet radnych uzupełni się przybyW dniu 24 b m. zmarł w Warszawie
ciem nieobecnych jeszcze członków.
B. P.
Z powodu powstałych wątpliwo~ci
co do prawomocności posiedzenia zwrócono uwagę na obowiązujący radnych
regulamin i odwolano się do prezydjum
z zapytaniem, czy ściąga kary za niestawiennictwo radnych. Prezes Remipl'ze~ywszy lat !14 i tam~e we czwartek duia ?6 b. m. o godz. 2-e; po pol. na cmentarzu izraeszewski wyjaśnia, że radni opierają się
lickim pochowany zostanie, O czem zawiadamia krewnych i przyjaciół, pozostała w smutku
wplacaniu kar.
RODZIł.,,Na mocy poprzedniej uchwały rada
Uprasza. się o nfeskładanie wizyt kondolencyjnych.
miejska uchwalita, aby nazwiska wszystkich nieobecnych radnych, nie mogą·
cych usprawiedliwić swojej nieobecnOlkl o~tosić we wszystkich pismach.
Łódi a górnoślązacy.
Następnie przystąpiono do rozważenia wniosku magistratu w sprawie
(k) Na ręce prezydenta Rżewskie
przyjęcia od rządu pożyczki w kwocie go nadeszła od oficer6w 4 pułku powPo długich i ciE)~kich cierpieniach, zmarł w d. 24 maja
mk. 50,600,000 tytułem zaliczki na po- stańców górno~ląskich depesza nastę
nasz wieloletni pracownik
kT9cie przewidywanego niedoboru bud- pująceJ treści:
tetowego w roku adminlsracyjnym 1921.
"Imieniem oficer6w piechoty powś.tp.
Sprawę tę zaczął referować ławnik stańców imienia Gajdzika zapytuje czy
p, Badzian.
obywatelstwo miasta Łodzi raczy być
W trakcie tym frakcja NPR zgło chrzestną matką pul ku naszego. Odposila do prezydjum wniosek tre~ci na- wiedź prosimy wystać: .,Sosnowiec.
stępuJącej: "Wobec braku quorum frak- Polski komisarjat plebiscytowy".
Zgon Jego pozostawiJ szczery ~al wśr6d szerokich k6ł
cJa NPR uważa, że dzisiejsze obrady
Na powyższą depeszę magistrat
członk6w naszego Związku.
w radzie miejskiej nie mogą być pra- przestał telegraficznie do polskiego koWyprowarlzenie zwłok nastąpi w czwartek. 26 b. m.,
womocne i mieć żadnego zgoła znacze- misarjatu plebiscytowego w Sosnowcu
o
godz.
fi po pot. z domu przy ul. Wólczańskiei M 109,
nia, wskutek tego frakcja udziału w po- następującą odpoWiedź:
O
czem
zawiadamia, wyra~aiąc głąbokie _ współczucie powsiedzeniu nie bierze i gremjalnie opuW imieniu pracujących warstw m.
stałej rodzime,
Łodzi przyjmujemy zaszczytną propoSzcza salę".
Wobec takiego oświadczenia frak- zycję życząc jednoczegnie jaknajrychZARZĄD
cji NPR - przewodniczący oznajmił, że lejszego zwycięstwa naszej sprawy
Związku Zaw. Prac. Handl. i Biur. m. łodzi
dalsze obrady miejsca mieć nie mogą dzielnym i bohaterskim powstańcem
g6rno~ląskim. Cze~ć bohaterom! Niech
i zamknąl posiedzenie.
(AJ. Kościuszki 2t)
żyje prawo samookreślenia narodów!
Niech żyje zjednoczenie polskiego G6rnego Sląską z Rzeczpospolitą Polską!
Hańba obłudnej dyplomacji i gwałcicie
JJunkt6w oclło~yć do zebrania ~iej strony. - Zadaniem komi~ji
lom traktatu wersalskiego.
o'!ólneg'o wszystkich uanl(Owców- 'Jllpszanej jest a) sprowadzenIe
~1\\agistrat m. Łodzi.
które zwołane będzie za kilka dnI. do kraju ojczyste!; o jPńeów wojennycb, jeńc6w cywilnyoh, osób
Dzisiej~za poqoda.
Radny Helman w radzie
Wybory
do
rady
miejskiej
w
Toiutf'rno\vanych,
zakładnik6w, wyKomunikat państwowego Instymiejskiej.
maszowIe.
g-nańc6w,
uchod~c6w
i emigrantutu metereologłcznego na dzień
(k) Komisja specjalna do sprawy
t6w; b) pośrerlniotwo w przesyła26-ty maja.
(k) Z O2"6lnpj Iiozby ludności uiu korespondencji zwykłej i piezakupów w Gdańsku, po zbadaniu
Pogodnie, cieplej, wiatry lokalne. afery rad. Jarbluma, orzekła. że rad- 35.000 m. Tomaszowa upr'awnio- nlę~nf'j na imię osób powy~szych
ny Helman nie ma nic wspólnego Dych do głosowania było 5.000. kategorjl, jak rówuiet w przesyze sprAwą zakupów uskutecznianych tymozasem do urny wyborczej łani u korespondenoji od tyoh osób
Powszechny spis ludności
stanęło zaledwie 1006 osób. Wy- do kraju ojczystego: c) uzyskIwaza. pośrednictwem radno Jarbluma.
w Polsce.
Rlol{ narodOWI nie i przesyłanie osobom. kt6re
Co
się zaś tyozy dostawy mąki stawiono 6 list.
W myśl ustawy z dn. 21-go października 1919 roku powszechny przez p. M. Helmana, to jak opiewa uzyskał 14, dawniej 6, !(omuniści wyjechały na zasadzie układu o
spis ludności ma być dokonywany odezwa wydZIału zaprowiantowania etalowcy O; niemcy 5, oawnłej 2; repatryjallji wypisów z metryki i '
raz na dziesięciolecie. Odwołane miasta-rachunki z te!!o tytułu zo- Rund 1, dawniej 3; tydzi (blol( inne~o stanu oywHnego, jak ról\'pl'zepr,>wlHlzenic p 'erwszego spi:u, stał.\" . '1.':.,1 "'lat'P. Wobec tego za.- narodowy) 5, dawnIej 6, PPS -3. nież wszelkiego rodzaju dokumen ...
wectłog stauu z' dn. 31 grudnia 1920 wiadomiono radno Helmana, że może dawulej l t. Nadmienić należy sza- tów osobistych; d) udzielauie lnr., wyznaczone zostało na dzień 30 nanowo pełnić obowiązki radzieckie. loną abst\'nencję głosujących i e- formacii w sprawach, dotycząoyoh
nergiczną akcjE) przemysłowc6w repatryjacji i przyjmowanie do
września r. b. Jest to jut termin
za
blokiem narodowym (polskim i rozważE'nla oświadllzeń i Skarg w
ostateczny.
W sprawie strajku dozorców
żydowsldm).
sprawach powrotu do kraju oj~
Pierwszy ten spis ludności w 0domowych.
IV polslllm bloku narodowym czystt'go; e) nieSIenie opieki i podrodzonej Polsce dotyczyć będzie
(k) W komisariacie rząilu o~
wszystkich osób, przebywających w była si~ konfArencja z urlział~,·, mają N.P.R - 3, 1'1.0.- 5, Cbrześ- mocy osobom wymienionym, oraz
dniu tym w granicach Rzeczypospo- prZf'dstllWiclE'li sto\\'. włC1~f'iclpll cljańska Demokracja - 3, rze· obro!la Ich IDteresów.
W celo sprowadzenia osób 0llitej stale lub chwilowo. W zwią nieruchomo~ci, włlłdz policyjnych rnieś/Olry i knpcy-B.
zku ze spisem ludności przeprowa- i inspektora pracy, w sprawif'
Podwieczorek towarzyski na
wilnych, znajdującICh siQ na tedzony bE)dzie osobny spis sierot, oraz strajko dozorców rlomowych. \7i'łaś
Czerwony Krzyż.
rytorjulD Rosji i UI<rainy, n~lety
spis domów, mieszkań, gospodarstw ('leiele oomów przerlstawlli ·swoie
wypełnić mo~llwie jaknajszcz,gó.
Sekcja "Tygodnia Czerwonego Krzy- ło wlej I{ westjonarj usz, wydawllny
ro~n~ch,. ogr?dowych i leśnych, t~ bolączki z powo lU trwaiącego
dZ.lez. SpIS z~larząt domowych. ~ y bf'zrobocia i zaznaczvli, it ko ża", pod przewodnictwem pań d-rowej przez delegacjQ polską, załąc~,
mleOlOne SpISy b~d~ doko~.ane ~e niecznem jf'st zarzqrlzi~, aby ulicp Ellramowej, generałowej Rządkowskiej ląc jednoczpśule dokument, stWler.
dług formu/arq l IDstrokcll, wyr1a- miasta doprowad7.one były do po- i Karolowej Scheiblerowej, urządza w dilający przyoaletność państwową
nych p~zez główny ~rząd statystyc:zny. rządku. Jako punllt. wyiścia u~nR dniu dzisiejszym· podwieczorek towa- oSolJy reltlawowaoej, ewent. odo~
. SpIS os6b WO.lsko~yc,h, pr~eby no za po~ądanfl, Rb\' na razie nn rzysld z Iwncertem w ogrodzie majstrów wodmellie pochodzpnla polskiego.
tkackich przy ulicy Przejazd .N2 logo- W razIe niemo~liwośol dostarczewaJącycl~ na tereDle obl·'.tym spIsem, 5 do "ÓW jerlen . naięty str67 dzinie 4 ej pop olu dniu. Uproszone pa nla powy~szycbdokumentów,przed~
oraz WOlska, przebywlllącego pota zajmowal się uprzątaniem nlic.
nie podjęly się 'obsłużyć stoliki. Cena stawIĆ nale~y dwa uwierzytelniatYI? terenem, prze(Jr.owadzony bEl'
Komisarz 1'7ą ' ln ośw·iar!czvł, i~ biletu wejścia mk. 100, dla młodzieży Jące podpISY, stwierdzające oby.
dZle przez .władze wO.lskowe.
. intro, w piqtek, zwoła ltonferpnwatelstwo poJsl{ie danej osoby.. Zeznania, poczynIOne w czasie cjf) z uilzfałf'm prze istawicieli mk.50.
SpiSU bE)dą uży~a~e tylko do celów
Seanse
eksperymentalne
dr.
RaNa
\Ji'owlncji o~obl, sprowadzajązwiązku dozoreów oomowych, cestatystycznych l me . mogą być u?zie. lem porozumienia się i załatwie
dwana.
ce rodziny swoja z Rosji sowieclane władzom pubhcznym, am tez nia sprawy.
kiej, winny zgłaszać siEl do najW środę i czwartek dnia t i 2-go bl
t
t
l
t
osobom prywatnym w innym celu;
czerWca odbędą się dwa seanse ekspeI~szych s aros w, oe em o rzyw szczególności zaś ~ie mogą być
rymentalne dr. Radwana z udzialem or- mani a i zło~enla tam l\westjonarPodatek gminny.
podstawą do ~akłada~la .podatków,
rjentalnego medjum jasnowidzącego p-ni iuszy. pla pOwrotu Z_Rosji zaprzepr?WadZeDl8 r~kwlzycJI, lub wyk) Ministerjum sl(arbu nie 'la . Sabiry. W "Jodzi dr. Radwan ilustro- kładnikow, CZYli osób luternowa.
Wać będzie caly szereg swych najno.
ta(lZ~n.18 do~hodzen sądowych, lub twierdziło statutu o miejskim po- wszych
i zupelnip. nieznanych jeszcze nych i WyWIeZionych podczas na1
adm D1stracYJpyoh.
ilatku gruntowym oraz vie zgo - doświadczeń. Biletv w kasie Saii Kon- jazdu bolszewickiego z teren6w
T~reD Spl80,!Y Rzeczypo~politej dziło się na przerlłll~enie poboru certowej.
polskicb, wypełnia sifl kW8stjopodZIelony b~dzle na 40 tysIęcy o tego porlatku przez mar!istrat m.
narjusz dla Q;akładnik6w wzór nr. 1
kr~gów spisowych, na czele ka~de f,odzi. Wobe>c tel?o podatek !!fUnz dołączeniem we wskazanym
go zaś stanie komisarz, _ na prze- towy za roI, 1920 pobrany bęilzif'
Irwestjonarjuszu miejsca protokn-·
ciąg 5 dni.
w dbt"cbczasowej niepodwyzs2ill'
łu, stWIerdzającego fakty wywieKoszta pierwszego spisu ludno, nej normie w 2-eh ratacb. 'łącznie
zienia danego osobnilla i poświad
ści oblicz'ono na rok 1921 w sumie z 7.aległym podatkiem szacunko
jetic6w, zakładnik6w ~ emi- czouego przez władze adminIstra6a i pół mnlona marek. Personel wym.
grant6w. - Spos6b przesy- cyjne tej miejscowości, skąd 6w
osobowy, zatrndniony przy op raco
łan~a do nich Iist6w i pię- za1dadnlk był zabrauy.
wywaoiu spisu wynosić będzie: 2 praZwiązek pracownIków banDla SIJi'owadzeula jeńc6w wocowników naukowych, 45 kontroleniędzy.
kowych.
jpnnvch jest wydany specjalny
rów i 400 sił pomocniczych.
Kwestjonarjusz
Z chwilą pr7.ei"cia sprawy rl' <w~.StionarJusz.
(k) ~'rzorai w 10'18111 stow
hanr'llowców polskieh (Piof.r"owska patl'yjacji, IV Illvśl uchwały, pow lIal~ey zło~YĆ, lub pl'zesłać (o daUchylenie uch wały rady miejskiej 108) o 1h"lo 91e zpbr'lnie rleJi"'la- ziętf'j w dniu 7 lI'arca 19~1 r.\lw ·leO'ilcil polsluej w komisji miesza<=>.
"
(k) WOjew6dztwo ł6dzkl l' ucn}'- tów rr~c(,wll"16,:", "nst;:tucji ban- na nosiro'!Z811;U ra(ly :nlnlstrÓ\\ fi,,]. POl1anl ll pIsma l dokumenty,
lilo uchwałę ra ly miejskif'j l'. Irowycb, w celu ronn1.t>oi:ł spr.\wy Dow"tah" umo',) \" CI· ;"1' Inlll\[lrjach gl{\t>ro\\ aoe do iWł!li9Jl lub dale·
sprawie wywłaszcz "oia uiew \ kc!',· zor~anizow"nia zWjrrdal pracowni "olwi w,"rtl i usrawv o rozeirnip. acji, są wolue od povoról\ stemp·
czonych prywatnych dr· m6w, jaliO I;ÓW bankowyoh na IVojPWó iztwo ,6wnolede komlsif' - mieszan.> re- i lI"yclI, ja l{ rówoież. wszplkl~
Jliemającej porlstawy prawnf'j. Nad. łórlz!(1~ " I'rzpwodnlr.z"l"ł p, Wacław patryjacyjn ,' w \Vars7.awle i \10- ~twI"I'dzf'llla tOŻSdllluŚCI osoby J
mipJliollo przytem ~e min~sterjurn Stępowski, sekretarżował p. So- skwir' do spraw powrotu zakład pou, iilów są woJne od opłat.
r/J bót pU bl1czn ych przyrlzh'li "lCfe- siński. Odczytano ostawę, opra ników, jeńców cywilnych i wojellDla przyjmowania lwrespon~owej dyrellcji robót publicznych cowanŁ! przez tymczasowy zarząd. nych, osób iuterllowanych, uchoM- daneji zwyklej i fiieDlę~uej, oraz
m. Łodzi na pierwsze potrzeby l8stauawiauo się i dyskutowano ców, wygnallc6w i emigrantó.r.- paczek pocztowych, nadawanych
akcji zaradzenia głodo \\' i miesz- nad kaMym poszczególnym para· KomlRj~ mieszane te Ridailaj<! RiQ na liniI' zakładników, jeńców cykaniowemIl odpowiednie liwOty z grafem statutu. Statut w zasa- ." 2 delegacjI każda, t .. j. deI,> ,(.I- wilnych, osób interilowanych, jeJ!laedytlJ, które miulsterjulll uzys- dzie
postall ~lwiając cji
przY.lQto,
Rzeczypospolitej pol'll,iPj z rów 'wojennych, wygnańc6w, nkalo Ha remont i \vykończenie określenie wysokOŚCI wpisowego, jednej strouy i delf'!!,'aeji rosyj- cho>!xców I emi~l'antów, zostaJB
dorllftw.
składa(ri zadecydowauie niektórych sko-uliraińsliiej reJlubli!(i z dru- ut ~ art y urząd llocltowy przy ko-

liczyć
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.. niemcy największym carla 19265, Hiszpanja 809.15, Wie eń
m'sił mlE'!lzanel
do Sl'raw r~pa wr6cą 1>r~E'd dniem 15 lipca r. h. zgodnienie procy z kanitalem. zna1458, Praga 89, BUdaol
nie
'będą l'ltosowane
?-adne.
re.'
lazły
jaknajszersze
zastosowanie.
odbiorcą
miedzi ze Stanów stemplowane
trvill e.1 l 'l 'T.!lclv\wanipm nIl.steTlllpeszt 2757.
prpsie.
Lokale
i
mienie
ruobnme
Ziednoc:2onych.
Największym
odiMyeh T'T7.f'\rdE0w:
osoby, llnił3ZURICH, 25 maja., (Pot). Berlin 9. 10,!
• RI'):zruc~l' a prot:h;lr.;:eąa biorcą miedzi ze Stanów Zjednoczo- Mediolan
jl'CA ltorl'll'1pon(1Pullle, otrzvm\1111 pmjg-rAntów, o He ?:Ostały skon50, Budapeszt 2..')7.50, ZagrzeP
fisko''li8n<>,
bedą zwr6r-on". .. "' szys węqla. na QÓ .. m:'1l11 Slaskl!l!. nych są dzisiaj Niemcy. Według, dat 4.60, Wiedeń 1.57 i pól, Wafl\zawa.O.60,\1
od de1E'P'!Hlii pnlskiei d'l spraw
cy sp(lcialiśoi, 9zcze,g 61niei f.ecb Prodnkcia węg-la nil Górnyn1 SlflSku zebranych przez nowojorskie ,pismo Nowy Jork 500, Praga 5.15, austrjacki .. J
fAnaŁrviacli karty TlOC"f,owP. (la·
nicy natyohmiast otrzymają posa- w 0statnim rntesi <\cn ,l0Znałl1 7, po- "Sun". cyfra wysyłek miedzi ze Sta- ~templowane 1,05.
ją~p nrawo nn. wy!;łnrlif'\ 2 liRŁów
d\'.
Zl~łosr.enia o powrocie trzeba w0du rozrJlchów :1ill[lC' ('q'O p~7,IY~n nów Zjednoczonych do Niemiec wyzwykłyr. 1 l • .ietlD{'f!O '! Blll nianię7-
robić prze~ zagraniczne przedsta- plenia. W niel,t6ry ch
l;l)n~lnlrch nosiła. w kwietniu dziennie 500,000
1
ne~o ł iec1nej lHIC7J d THI. mi~siqe;
wlei eistwa sowi pelcie.
strejkowano
ca1Jrowicie,
w innych do miljona. Lbs (453 gr). Niemcjl
BORYSŁA w, 25 maja. (Tel. wt
2) ?B Ol{3'l:anfem kArty pflW ~q~i
pracowano tylko bard7,O niereg-nlnr płaciły za zakupy te zawsze tylko "Glost! Polsk."). Odbywająca się prz.ez
nrzoity -pocztowe przyjrruia K()l'P'
n ie. P rodllkeia wynoi'ijja ~ ,f\9C,.,'" 72 gotówką• . W siedmJu miesiącach do 2 dni konferencja pracodawców z rosponc1eneie f paczki i wrn ni ą re~'zOmYsł -I t.ando~
ton wobec 2.922, (199 ton w mie- lnte~o b. r. NJemcy sprowadziły ze botnikami w sprawie zakończenia strej·
WEI ey nanawcza na. łrorf'sponde 1II
tli
•• SiqCll pClprzE'dnim. 7, prodnlu'ji o. St~mów Zjednoczonych miedzi na 0- ltu w zaglębiu naftowem nie dala pozycie ftf .. nł~~ną i llrzesyll\i; 1) list y I fil IJ
-oi'itntnlf?g-o miE.>Shiea Polslm otrz'1'mn- góJną sumę 51,128,048 Lbs, podczas tywnych wynik6w. Robotni~ i pracofltenfp,~l'le przyjmują sio w wolnn Komunikacja na Wiśle łl\ 283.787 to~, An ~t,ria \?86.5n::i ton, gdy w tym samym okresie zeszłego dawcy przekazali SWe pełnomocnictwa
cie SO'l-viAckiej w wvsokości do [,0
cyfra ta
wynosiła.
tylko W ręcę komiSji, zlożonej z 6 przedstatysięcy rubli od jednej osoby; 4) mEęda:y Toruniem Płockiem Czer.hoslowl\Oll\ 57,702 ton, Włochy roku
1.1,512,700
Lbs.
paczki "8gt do 'lO lttlo mają 1)ra- i Warszawą. Ruch' osobowy, na 9?;O?3 ton. WQg'ry 3./),161 ton.
wiCieli robotnik6w f 6 przedstawicieii
wo zawierał art.yknły !ywno~cio parowozach, jadących Wisłą z Torunia Gdnnsk 15,288 ton, KłalPeda 8,025
pracodawców. Komisji tej polecono zawe w suchym, lub tlhnnym sh, przez Płock do Warszawy, ju~ się ton.
latwienienie sprawy strejku.
w odpowfedniem opakowaniu. Wy- rO!7.począł. Okręty Odc.llOdzą o 4-ej,
.:

n
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syłane

przedmioty powinny b"ć względnie o szóstej rano z Torunia
'tapalrowane w worek z trwałej i przyohodzą do Warszawy o g.6-ej
materii i przewiqzane u ' v.6ry rano dnia następnego. Z Płocka od~
sznurldp.m t oplt'c7.ątow9.ne; 5) ~n chodzi okręt do Warszawy o 7-ej
'cawana lroresponileneja i poczld wieczór. Jazrla z Torunia do War.wl nnr mleć napis: Do delegacji szawy kosztuje I k1. 525 marek, a
}'olslrie.l do spraw repatryjacji w II kl. 4~0 marek. Pakunki do 10
:M'osl!wie dla dorqezenia. o •
kg. f:l1\ wolne od opłaty.
pod adresem • • • ., !\ ni t. ej
adres, nazwisko 1 imiQ . adres ata
n z Tow. r( edytowego
w języku rosyjskim; 6) Hsty, jak m. Łodzi. Wczoraj w sali Tow,
r.wykłe tak j warto~ciow(' , l pacz- kredytowego miejskiego odbyło się
Id nadawane, być powinny w n- zniszczenie przez spalen ie umorzó; rzędzle pocztowym w stanie ot- nych listów zastawnych i kuponów
wartym. Nadawoy paczek winni l'ow_ kredytowego m.1:l.sta Łodz·.
się zaopatrzeć
w pieezf;ć. lak i
Ogółem spalono kuponów na rubii
:szQurek własny, celem żamknię 2,360,291 kop. 50. Listów Zastawcia paczek w urzędzie pocZtOW}'1D nych na Rubli 215,850, rrtzem
po stwierdzeniu zawartości wed- walor6w Towarzystwa na rubli
:ł og załączonego opisu. Do pienią 4,876,141 kop. 50.
tnej korespondenoji i paozelc zostaje stosowaną dopłata. podług
[] Wolny handel węglem_
taryfy wewnętrznej w granicach "Monitor" zamieścił rozporządze
obowiązującJch w tym wzglądzie nie ministra przemysłu i bandlu
ustaw J przepls6w.
w sprawie wolllAgo handlu wę
glem brunatnym l brykietami wę
~lowymi. Rozporządzenie to wohodzi w tycie z dniem 1 czerwca.

,Handfd rosyjsko-finlandzki.
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G iiełda wa~Gzawska.

Notowania z 25 maja•.
Mocne usposobienie panowało na
wczorajszem zebraniu ~iełdowem dla
papier6w dywidendowych, 1.t6re do
końca giełdy się utrzymało. Listy ZlIst.
ziem~kie ł miejskie notowano wyżej.
Waluty za~raniczne po mocnym pącząt
ku w końcu osłabły, Rublami wcale się
nie interesowano.

Spadek

(!) Centnar pszenicy za golenfe brody. Związek fryzjerów w malej węgiel'
sklęj mieścinie Oroshar postanowił w
przys;z:łości brać wynagrodzenie za pracę Ole W ~otówce, lecz w produktach
żywnościowych, a to w następuiącym
stosunku: Za golenie raz w tygo&niu \II
rocznym abonamencie, 1 centnar psze·
nicy. albo 5 centnary kukurydzy. Od.
powiednio do tego oceniono śdnanie
włosów i mvcie gfowy. Pryz1erzy z Orosh~r .są .nief.}lko wynalazcami oryginalneJ IdeI, ale także dobrymi kupcami,
k~?rzy woJą wynagrodze nie w naturze
nlZ W bezwartościowych banknotach.

cen manufaktury. ..Wlf'ne Tfl!!f\hlatf," donnsi! Oil illn?s7,l:'<:to CMSIl w przemv~le ml111ufa!tturowym panuje ZI\
st6j, kt6ry znalazł sw6:] wyraz w
silnym spadko cen. ~a razIe orlczuwa to iedvnie handel hurtowny, n-ątowia!lt w bandlu drobiM:tr owym nie znać jPs?;cze prz~sil,.
TranzakcJe.
ula. Po dobnie dzi!lło sIl' w roku
6 proc. 1917 r. za 100 mir. t09.
ubi-C:Igłym, ale analogia j~st o tvListy zastawne.
le powierz chowna. ~e w roku
4
i
pół
proc.
ziemskie za 100 rb.
bif'głym ceny po lir6t.kim spadkIl
znowu poszły w g 6rą, gdy w ro- 229.50 do 252-251.
5 proc. m. Warszawy 555.25-555ko bi e1;ącym, Jak można wnioskować z fal{t6w, spadek oen ma wi- 554.50.
4 i pół proc. m. Warszawy 500.
doczną tendenoją trwałości. SkutkiAm braku popytu, panuje bl'ak
Waluty i dewIzy.
zbytu , ażeby zaś zapobiec zupeł
Dol. Stan. Zjedn. 1005-1025-1010,
nemu zastojowi, tabr)'ki i handle got6wka, 1005 czeki.
burtowne nrządzają wprost "licyFranki francuskie 88.75-89.50-88.75
*)

tację

w d6ł".

.

-

u-

czeki•

..~ Ale nietylko przez ni:tszf3 ceFunty szterlingi 4125-4100 czeki.
ny, leoz takte przez ułatwienie
Marki niemieckie 1680-17 czeki.
zakupna pragną grosiści pozysliać
Lei rumuńskie 17.50-18 czeki.
lilijentf\lę. Gdy dotąd spuecla waAkcje• .
no tylko za g ot6wkę, obecnie uW, T. fabryki cuknt 8600,
dziełany bywa kredyt na 2 do 4
Lilpopy 2500-2600.
miesięcy, a są nawet wypadki kreOstrowieckie
7150-7200.
dJtu nil rok.
Rudzkie 19900-19725.
W republl'''6
cz
k"
. ."
,es lP.J z row on
Starachowickie 6100-6550.
du ura/co zbvtll i na.roman7./"IJia
plu~'i.'ltkach-rozI'YI:J\clZnch :3'
Żyrardows~-de 55100-55000.
dti.wlajaco z.,b to tępi
tO\Tarów powstają bpflkl'udwa na
W. Tow. Handlu i Żeglugi 2500- KARALUCHY, PLUSKWY, PCHł~Y, MOLE,
wi"lkq s l<1\ lo. \\ '-loby \\ełmsne
MUOHY 1 t. p.
s paliły z 391/ I,oron rz<'ski, fi [Ja 2550.
Ł. J. Borkowski 1450-1525-1460.
Żądać wszędzIe!
Żądać 'W8zędzlel
150, a nawet 120. Tak?-e cen \
Pirley 800-775.
wyrobÓw bawf'łlllanycll obni~yly
Bank Dyslcontowy 2220.
gię 81łUJe. Sz fun (Jqbl'ej ja' OŚC I
Bank Kredytowy 2200.
~ poziomu lS> ,lo '200 J,or(lu au-

n Akcje pracy_
Tygodnik
Helsingfors, 19 maja. (Pocztą "Przemysł i Handel" donosi o pood naszego koraspondenta). wziętej przez Towarzystwo ~eglugi
"Bałtyk" Jlr6bie dopuszczenia roboDo Helsfngforsu przybyło obe- tników do udziału w zysk!1ch przez
. lm
. t . zw. "a 'ąjJ.
.praoY'
. ,•
,enie wielkie rosy. jskie pOllplstwo przyzname
hanrllowe.
Kif'rownik T'oselstwa Pomysłoda.wcq projoktu jest generał
Jgnatiew -powiedział wobec pr~PI~- Roja. Odpowiedni (l0dutek do stasfawlcjpJe. "HAJsfnki Sanornat" z tutu, głos:tuo1 o akcjar.h p'acy, 1.0wjpJkim nii'\:,arlowoll'nicm, i~ Fir- !'!t.l\ł już zatwierdzony przoz p. miniJanllja stawia wle1Jlie trudnośoi 1V stra -przem. i handlu. .Akcje praoy
!prowlldzeniu stosunków naudlo- na,.równi z akcjami kapitału opiewych. :- Ze stro~y ffnlandzklej ~ na 500 mk. każda. przynoszą
zwrlli'Q)ą w odpOWIP1zi na to u- równ~ dywjdendl~, dają prawQ głosoBank Zachodni V 1250.
Wtl~ą, i:': RO~l'l sama ponosi winQ" wania i in.ne prerog'atywy, pnys'u- <;lrjacklCh \)l':ol dł ua poziom 150
Przem. Drzewny 1225-1200.
goyz n!e tr.zymała się ~mowy I gujące akcjouarjll zomo P(:,2]l'('~\ akcji , o 160 k II Oil,
Polska
Nafta 1525-1575.
~opeln1Ja WJe]e bezprawT. IIl~~,- pracy do akcji lmpitału polega na
J e:leli w han;!J11 c\(ltalic'ltlyrn
i1
,t lew prób ował \1Ipł'yn~6. ~Il fln~ tem, 9Je zdobywa się ie n'e Z!l. go- nie znać j 9zeze wi(ik azvch ZOlZ warszawskiej czarnej giełdy.
Ja~rlc~yk6w,
pr,zed~t~;VJaJąc ~m tówkę, a jeaynie pracą, i otrzymy- żek, to dlate<ro, 2e śld"PJ są
(Telefonem).
wlelloe k~rzyścj, ,1,a ,ne .9tl'aCl li wać je bQdą współpracownicy umy- przepeln lo ne tow8farni, l uviollyml
llrzez swóJ op.ór. ZakupJ by on słowi i fizyczni T-wa w miarą wy- dawni ej 110 wyższych c . naoh i
Ostatnie notowania na nieurzędo
m~r1!at ine,. drz~n"o, SIlBznne ia- dajności i czasu ich wp6łpracy. Akcja grozi Im rówuif'~ sta ~.J acja. De- wej gieldzie warszawskiej były:
rZ\nT l wlele llJnych towar6w, pracy, choć ,jest przywiązana. do oso- tal1ŚCl oD ią(~ ają Slq z obniżenlew
Marki niemieckie 16.55.
eh?clat (leny był y.wysokle. ObI"- by pracownika z T-Wa.
daje dy- CBn, więc mOJą slabS zbyt a ozę
Dolary WO.
cn:o )t>dnak prz€'lIl1uql ju~ moment widendę i prawo głosu do końca ży- sto wcale go me mają.
OczywiPranki 89.
naJwl~kszl'go brtlko,. ~rzeznHc~o- cia wflp61pracownika, względnio wdo- śnie puRia injqc dość ~8pasó\V, ni!'
Punty 5600.
,ne przez rząd rOS\Jskl 15 ml1Jo- wom jego i sierotom aż do pelno- llabywajq 110\\'Y0I1 towarów, llawet
Noty Krieza 181.
,J1ÓW fllbli zloŁych Da zsl,u!) środ- letności tych oBtatniell, poczem wy- po nIższych ce'l"ch,
Uhcl\ poz,Ruble sowieckie 5,65.'
k6w !'Ipo~swczych 'lsg'anicq, wply~ gasł\.. Wab e zgromadzenie załOŻ""-j być RH) ubo'IlJCIl z/lpasI'w I to pn
Ruble złote 445.
llą do F'Dltll1clil w z!l:J.czn;" ln'lip.· CHI
. 11' ~:1il.:C'lonarJn~zJ
..•
I
h C~D/łC,
lI
'
Ruble srebrne
205.
ma, u~h wal""
le .leCl-. 1I'PS"yC
s:r,l,:w
ŻeZlJI."
,,'
.
szej j1oclc;, ('Ii) sit} za~ ty ,y lost.ii.Q prr.('; ala ,.ai>.Cll p'acJ", L 'II,,} ubo"na ]OSt t)lko przemJ ają~
Bilon srebrny 75.
wlĄ§c i ego bandl , to l?natl!'w ZJ. okrulili, D:l jn,ki czaj i jaką pra- om ':.;:1\'1 H, lll.
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y [t,:,nil icb do wojny z Polslrą. Ta
:;cmiaua stanowi!'llla mnt,p 0Znaczać,
H na najbliź zej \:onfl'rf'llcji Lloyn
Ge or G stanie po stronif" Sforzy,
aby wspólnie popierać starq te7, ę
podziału".

Prawie wszJSt\de pisma wypns we nirzadowolenie z (hlał a l : 'oś c i ~forzY, nawet te, htórE1
,
j '1 1~ np. ~Larl.'tta
cłel Jop" l o"
z
~HlyOl zapalem popieraly. dotychrzas rl':llJcję. Plsmo to OS ', \lutlcza,

",iadaią

iż

llacjonaliści

pociągnił

o I powledzialności
h ;lleutoru.
I1n

nowy proJekt

~8

~~~~~~_______________________________________

Sforz~

przed par-

włoski.-

Llnja korzystniej5za dla
Polski.

ODANSK, 25-go maja. (Pat.).
Dzienniki gdańskie donoszą z Lon(Yl11.1: "Daily Telegraph" podaje, te
wiadomość, według kt6rej włoski
Jn:llister spraw zagranicznych zaproponował Bnję graniczną na G.
S ląsku korzystniejszą dla Polski od
linji wyznaczonej przez gen, Marini,
znajduje potwierdzenie w oświad
czeniu, które włoski minister spraw
zagranicznych, hr. Sforza, złożył
wobec ambasadora angielskiego w
h,zymie.

,_______________________________
mllJA ________________________
tl!)!t P.
_~

nem plebiscytt;>wym wszystk~ch 'polaków powyżej lat 15. NIewIelu
zaledwie udało się przedrzeć na
polską stronę. Powstal1cy niemieccy w obozach koncentracyjnych
katują polaków. Najgorzej. traktowali księży. Wielu z pOjmanych
jeńców mordują na miejscu .. Kapi:
tan niem. Wolt wydał oddZIałowI
"i Orgeschu"
, rozkaz aby rabowali
niszczyli majątki polskie. Niemcy
\Vywo~ą z wiosek polskich wszystkie konie i bydło.

ioW)'ch, saskiej partii socjalno-demokratycznei, sasldej partii socjalistów
niezawilItych I komunistycznych. Odez
we tu, wystosowana clo ogo'1li ro b ot nIków, o~wladcza, że no podstawie stwicrdzonych faktów oddzialy "Or~eschll",
p~mimo wszystkich zaprzeczell, znajduia się w I'elnym marszu na G. Sląslc
' Rząd rzeszy t rząd saski wydaly wpru\\Idzie zakazy formowania ocldt:inlów
ochotniczych. jednakże klerownlcy"Orgeschu" nie myśl~ stoso\\'ać się do nich,
wobec tego ode~wa wzywa wszystkich
robotników, a przedewszystkiem robot·
nlk6w kolejowych, by przeszkodzili dalGDANSK, 25 maja, (Pat), "Danzig. szym tram.portom wojsk nlemiec1dch
Arbeiter Zeitung" ogłasza odezw!} dre- na Górny Sląslt.
zdeńskiej organlza<* robotników koleo

Zdemaskowanie zamiarów "Orges[hn".

------------------------Dokoła

pr.zesilenia gabinetoVJBgO.

WARSZAWA, 25 m~ja (Telefonem). Dziś w godzinach rannycb
sytuacja przedstawiała się jak następuje: rogłoski o rzekome m nsunięcin się z gabinetu jeszoze ministra skal'bll, p. Steczkowskiego są
przed 'Wczesne. O ile sif) zdaje, na
stanowiskach mlnisłrów fachowych, zmiany nBe

naslą

okres załatwi ell. Zacz~ły się tylko
rozmowy między stronnictwami,
Kluby N. Zjedn . L., Chrześc. Del11 .,
Mieszcz. i Pracy Konst. w przeprowadzonych dzisiaj rozmowach
stwierdziły zgodne swe dqżenie do
1) jak naj rychlejszego załatwie
nia przesilenia,
2) jak
naj szerszej podstawy

pUą, choć

granicznych. Naczelnik pań stwa
Piłsudski; prezydent minisL Witos,
D
1d 1 ret
'
o -pana M'
PL se.{
D b l'
' P arza t stan u'

' ą sneF?'
1~~.ulę
sowym nerOv.'?1 den1

a~a . rm~zaS er~ \:~
sp~a7 zaffi:tn~zln'yc l.
dac~e nI. '
P~lltS6wa W.lt su SKI; prezy en n11l1lS r w
lOS.
Zniżka nłaty
W Annlii.
II

"

ml

N

robotniuei

li J

GDAŃSK ,

25 maja. (Pat), Z
7,wiqz l' k przeds i ębiorstw tkacldch nu z!Sfoma.
lzolllu w MaTl8cbester usŁalił zniikę zarobków robotników o 30%.
Lon cł ynl1 donoszą:

WoJua grecko. turecka.
PA.RYŻ, 25 maja, (Polpress).
Po ostat.ni em cofnięcil] siQ !;l'rcv
ol' ,~· n.nizlJ i ą
obernie nowel linję
for \ (i 1<a(' \'j 11:\. llt6ra faktyczllie
11a lIa uelll obronę rejonu Srnyrny.
I)u. ólna liczba strat., lttóra pnn!o
sla nrm.ia ~rerka przf'z dwa miesi ;lce , . alIt się~a 20 ha. ludzi, Z!la czrq C7. ę Ść lej cyfry stan tJ wią
chorzy. NIl ' !syłanl", nowyoh pogiłllów .i(·st utrudnione z dwuch

I'aoji: na przAsz!rodzia stan t:!y
pewlIP ?:BfZl\d?:f.lnla o::;raniczr.iąt'e
l, 0'7 Jisarzy koal ioyjnych w l~onf t
' I
' ' . ('
.,
~ fln ynopo n, w sarn,,)} II'ec]! \Vys y łanil' ka?de):;·o Il owe':.)'o transportu ,voislra do · Mał c i Azji, wywolaja w mf\sach wieH\ie 'i nic'bezpieczn.> dla rząr1u nleznrlowolenie.
Przeclwllle,
,.
,
snly
h,ema Ia. - pa8tSy '
ustawicznie rosną,
?

PA nyŻ, 25 maja. (Poj press).
Korespondol1t "Matin" donosi 11
[{onstantynoflola, ~e armja Kemala-pasz\' zupełl1i~ nipspodziewania zaatakowała greków, zadaiąo lm 'powa~ną kIQfl k ~.
Walki
toczą sią o lcilkad;desiąt Idlometr.
00 Sm)rny, którą grecy pospiesz- '
nie ewakllujl\.

Nowy gabinet portugalski.
LlZBO~A, 25 maja. (P lit.) Gabil: et 7:0st al u l{ on st.\" t.n ow a n v. Pre ..
7,vdcott'11l mi n i "I t nhv i rnillistrem
finansów został Barros Qnf'irOR,
llllnistrClnl W()jn~T ~!' enerał Sił~
waine, Spt'il W 7.aQ'ranic7.nyoh ~I(>1I0 Rarrtto. WSZ yscy ministra ..
wie, z wyjątkif'1ll Rarpttll, nalrźą
do str'onnictwa libl>rf\lne~(),

Rządu.

prezydent ministrów Wikt6ry pod naciepkiem

Klub P. S. L. ob'radował przed
jeszcze ciągle we włas
nem gronie, a dopiero potem nawiązał pierwsze ogólnikowe narazie
Po!do. ~ e
porozumiewania się z wymienionemi wyżej grupami narazie bez
Przy naszvch burJzo jeilzcze nie· o tom wil} 1\'\1; Iv. !<to zna P'lllU-,
uporządkowanych narad.
l'Ozw,illiętych stosunkAch politycznych, iące ofl ,i 1' ,lmizą na'l t. roje, l(tól'e
Usuwanie się skrajnej lewicy od ~'dy zwiqzek flomię(l7;y nrnSf\ 11 ży- Polska VI' wv sol(im sto pniu 7ia.
udziału w rządzie, co z góry mo- ci elD pailst I owem polp~a przeważ- wlizłęcza n i ps 1.~ 7.: ąsł\e.i clyploml.loJi
żna było przewid7.:ieć, wystarcza nie na odŹII'it>['cindlaniu pr7:ez p;sma n,om'lIHl Dm 'llVsl-iego, jp:37:cze Z
niektórym przynajmniej politykom ol1inji partyjnych, I','sume głosów czasÓw nary'Jkiogol{omitl! tu na..
z P.S.L. do zacieśniania wogóle ca- praqy i~'1t barozo dobrą iln"ltl'acją rod oweg-o.
łej podstawy rządu do samego tyl- ~amego procesu tworzenia gfl.uinetll.
W dalszym oią~u, twierooząc, '
ko środka izby.
~ieco innozei ie-st na 'l.a~hod%ie . tam IŻ naiwięOAj tl'ulno~(li przodstaWobec żądania prezydenta Wi- rrasa nie7:!\le1Jna bezwzględnie prze· wla obsadzBnif! mili. spraw 'Za~r.,
tosa, aby klub P. S. L. określił mu wvtSZIł. partyjną, jeśli ohorlzi o jei proponoje WIt osowi objąc;o te~o
warunki, pod jakimi ma się podjąć noozvtnnść Pismo jest odhic.iem i r'e gl)rtu:
tworzenia nowego rządu, wysunięto twórcą or inii l'Ipotecznei, tego Illb
" '\Ii e winzimy
po wodtl (11 a.
właściwie na czoło zwiększenie innt".o je ' odłamu, kt6ry sam 'w ten która!!;'o ___ właśnIe r. e wz~l~du na.
wpływów stronnictwa.
'1posób oddzialywll ie na tworzenie skompTi I{o\V30q fly t u::tcją sej mOW1h
Te dążności mi ały pewien od- (aktów politycznych.
- pl'ezy.lBnt Witos nie miałby
diwi ęk w obradach klubu Pracy
To czf\ce się nipustannIe pAr saln ucll w y r: ić kl81'owni ctw a miQi-,
Konstytucyjn ej, ldórv postanowił trl'll(ta cje rniAflzynllrtyjne w War- qt r rstwl\ »pra w zlA .(' ralli cznydl. w
zwrócić się <.lo id Ibu P. S, L. z we- qzawie są bardzo pociąg-aiącym s woje 1'r,Cf'. za c1lo wui ą o ' pndollne,
zwaniem, aby og r Jlli czył on swe tf.l l'e!1Am spekulanji politycznych. jalt lTIilllst nr Brlall tl We Franoji.
żądania, gdyż w pr ze ,~ivll1y m razie ~zl''l,f\góll1iA starannie oświAtl~ią pr7.ewodnictwo na ra dl,i o minitrudno b~uli ~ o porozl1nt ienie.
q d nacią pisma centrowe, de .- strów. Prze cio;7. I!linister Witos
,,
'ratycznE'.
0 11 cbwili wy jaz lu p. Sa!?ieh y za.
W cIągu drua wczorn]szego 0 - I
W Cf'lUlacym artykule eKnrjer g-raniaę, a zwłaszcza od dnia, w
brady przedc;tawicieli klubów nie Poranny pIS'ZO:
Il:tórym udzi €l lH o.1powi lJ dzi Lloy(!
Anulia WOhe[ Hiemig[.
Tnhygi, tar::;1 t Ho' taojA roz·
dały
k~nkretnych
wyni~ów.
Uja..
'T'l~oria
morszall!8,
te
"nfe
George'owi
faktycr.ola ponosi od.
Nie było iadneJo ultimatum
noczęły
elEl wezora; w tr>m pl,"
wmło . .lę, że. poszczegolne. kluby w y łącza się tlldn~go stronnictwa" powiAdzialność za naszl\ politykfl
anglelskles:,:-o.
przyspieszoof'm. KOllfi\ rowano, robardzJej dbają o. ob~a?z~me .,te~ nil' wytr'zyrnnje lła,lże.is~ei krytyki. zagranIozną.
."
PARYŻ, ::5 maj a, (EEl Z L 0 11- zmawiano, radzono, depeszowani' przez swych przedstawlcleh, amzell JElst rz<,czą zuppołnia jasną, ~e l
.. Kurjer PolskI ostrzega. przed
rio wypoozywailloych przez okrą
.Iynu za~rzeczają, jakoby rząd
o załatw~ellie samego ~ryzysu. f1I0 7: 8 być mowa tylko o rłwócll zbytnim przeciąganiem przesi"
dy rok przywódców i w rezulta- Szczególme
odznaczyło Sl~ pod (lwentualnościach: o rządzio par~ lenia:
:\;lg-ielski wręczał j~kle\tolwiek no cie - llie ruszono z mieisr!l. O"My zausze xr amyozas-zdarza
ty ambasadorowI niemiecltiemu w kazało siEl jednak, te wszyst1\l P tym .względem Narodowe ZJedno- tyjnym, albo o rządzie ponadpal'czent~
Ludowe,
które
wysunę~o,
natyjoym.
Formułka
,.wszecbparsię
tylko, że mamy go przeciw
Louilynie w spl'uwie walcząn)'cb I!omhinaoja gabinptowo więl{szoś wet, J.ako .. kandydata na mlmstra tyjoości" jest. 1I1 p tylko nledorzecz- sobie", oraz wskazuje na ua doddziałów wojska niereg lllarnogo ciowe i wię\,szościowo·gabinetowe aprOWIzaCJI
~be.cl1ego redakto~3 1l0ŚC ą, jest formułką nieradności , zw yczaj trudne warunki. w jtl.klch
Sl\ mo7,\iwe. Dzjpń dzisiejszv mo"Rzeczypospol~tel"
profesora Stam- obłudy i spekulacii partyjnyoh znajduie si Q obecnie polltylra, pol118 Górnym Slljsku.
Koła miaro~e nam przynIeść wiadomość tall
dajne stwierdzaj!h it nie Ilależy 'I nbrze o tern, ~e będziemy mieli sława. ?tronsktego. Z kandy~atur ~)orl pozorem .. świ~tej zgody" StUi , ~ \V iatowa.
bardZiej kon~retl1ych zasłuĘuJą. n.a I{Ontynlluje ona anarchję I 'li rady
Bardzo jest charakterystyczne
\I yoiągać
Rtąd wlliosl\11, Elby an- rząd, oparty na' iękazoścl cenuwagę te, ktore d?tyczq tek! mlm- lfl1nistrów robi wiec delegatów stauowisl>.o prasy, która milczy'
ujeJski urząd do spraw zagranicz- trowo-prawicowej (Zw.L.N.,N Z].L , stra spr~w ~agran~c:nych..
fltrolloictw, rwących wóz pali Cum tacQnt toą Ol videHtur! ...
!lych ź8chował sią biernla w tej Oh. D. i Zj, ,fieszcz.), jak o tern ,
Tu!aJ najbardZIej realnem.1 oka- stwowy w przerÓŻOA strony, w
.Rzeezpospoltta" w osobie p.
te wif!l\BZOŚĆ ta będzjf' centrowos prawie. Od chwili wybuchu po- le \', icowa (K.P.K., Zi , M1 P SZ('Z., P. zały SIę kandydatury urzędmcze, a tell sposób, że w6t ten grzElźnif> Str'J ńskiego uważa, ~6' wobec wymienrenia Ilandydatury głównego
wstatl ja nR Górnym Słąsl! u. urząd S.L" WyzwolelIle, N.P.H., Staflit\- wysuwane przez klub P; S: L. w coraz bar ziej w błocie".
R6wnlf'Ż kryt.ykuj~ "Koalioyj- redaktora plstua tego na staDoiillglelski nie pominął żauuej olm ski, P.P.S.) lub wreszcie - cen· osoba~h .2 panów Skrzynsklch: p.
Skrzynsklego, obecnego posła w [lOŚĆ" !.' abinetu NarórJ-: '
wlsko lilio. spraw zagr. jest on
~, jj. aby dać do poznania kołoro trowo-lodowcuwa (K.P.K., N.Zj,L"
KoaJJcyjnoŚć,"talt bar Izo zaoh .Ju~ Ule wiązem, ale podmiotem
Madrycie i hr. Skrzyllskie,go, ob~cI, ierowuiczym z Berlina, jalrie po ' Cb. D., 2j. Mlaszcz., P.S.L., Wyz- nego posła w BukareSZCIe. Z m- walaua przezuaj baf'dziej prawioowe polItyki polskiej. Dlatego dziś
wolellie, N,P.R.)
II a2ne
następstwa pociągnie za
ny~h kandydat~~ na. u:v~ę zashl- st('onnictwa Izby, oznacza - pr/,e- nie wtrącI! Slą prawie do prztlsiJaka kombinacja ma najw1f!cf>i gUJe sprawa. teK! mlntSLra skarbu. tłomaczona na jf.zyk millistE>rjałlly lenia, natomiast pisze wlel~ o
sobą wlrroczenie band niellliec!dch
szans pOwonz€luia - narazil'l olerf>' co do której doszło do przekona- _
oddallle teki miuistf\rstwa k o niecz!loścl ła,rodz'enia kontliltt6w
ua Górny Slnsk. Przedstawienia
ś1ić trlldoo, to jedno hUto mo~na nia, ż~ obecny minister, p. Ste.cz- slIraw za:.\ ranicznyou. albo p. Sta- I SiaDłO zgOdy.C)
IV tym sensie, czynione były wie- stwiprdzió,
~A wśród ugrupowań kows~1 t;1ógłby przy
wszelkIch (l Isławowi Grabskiemu, albo p.
"HO lJ otuil<."
widocznie
nie
lokrotnie przez ambasadora an- centrowo - ludowcowych istnlejP k~tńbmacjach pozostać na stano .. Umowskiemu. Że takie rozwi q. barJzQ .Iesz cza sprecyzował swe
" ieIskiego \v Berlinie, oraz przez najsllnieisza teotencja do poro'w· WIsku.
zaoie sprawy następstwa po panu 9taoowislw, N kor o p o Ś w i G c a.
,-japie8zfl Ili e dajl'l się w dzisiejsze.! wst ę pne miejsca "wymOWIe wy110m I aj ~ międzysojuszniczl\ w mienia, źe 7.at.pm osiągni~oie ~o
nie powinno natrafić
nieprzeWmfni~tcntwie
sytuacji pomyśleć ze wzglQdU nil bor6w włoski oh". ~ismo to zaOpolu.
?: wycię~one trurlnośoi.
zarysowująoa
się
antagonlzm~ rnieszcza natomiast cleltawą In101'24 maja, minister spraw zagra
Właściwie ztlsarlrticza trudność
angielsko francuskie i że jflst mac:jEl o pr~yjeź.Jzlf) do Warszawy
!lIcznych CUl'zon w rozmowie oso- polega na obsarlzeniu tf"ki spraw
~"
a.a_~~~~.
DmowsklogO.
'
(pst.(
"Monitor POlSl{jC< zamieszcza na- 'l zkodl1we dla oaszych interesów, Homaoa
LIstej powtórzył ruu, J' e Auglja 'a~ranicznych. Pod tym wzulQ'lprn stępujące pisma Naczelnika państwa
uomaga się, aby Niemcy wydał. IstnieJą !!łębolcip rótnice zdat't lii I' do prezydenta ministrów: "PrzypomJPcłzv pO~z(lzf1 :! 61Ilom'
!lng,'elsk'l[łl
Na pytanie, ,jalei cel m020 miee
Itlezwłoczme zarzą Izenia celem tylko
~tronnictwnmi, ale j WIOlliA sa· chylając się do pańskiego wniosku,
II II
,t:!i
II
•
7.ab6jstwo Iłngielsldoh dele gatów,
przerwaula wel'buuliU odd/'Iulów l1J\'cb klubów. To te? w Ind UAra ch zwalniam ks, Eustachego Sapiehę
HELCiIN· JFO RS, 25 maja. (Pol i eden z aresztowan ych o,lpowi e,
~'l że organlz!\cla
. . ma na ce Iu
ochotUlczycb. oraz aby zorgarm:o wys\lw8no
tak rlziwaoznp knucly, cla- ze stanowiska ministra spraw za- pr f"s s). Z p'10 t rO~TO d11 Itolnl1rll'I{U CIZIa,
granicznych.
Naczelnik
pa(lstwa
11'
I
ht'·
l
k'll
k
d
I
.
. Dorją cło .. ,.11 e l , że prze ,
1 lU przesz a za!} e w uaWląZ:łlI1U
wali śCIsłą ochrou~ granicy z o- t\lry, że szkoda miejscu Ila ic h
Piłsudski; prezy uent
ministrów
Wi- 'niallli ajf>flC' k
' w s~leJ
lo "
l ł1yc h stosu n16
' '~Y rząnotowanI!>,
t.embol·lzle,
i
,
że
źad
,a
2
21
IUOS
lP
czroma
,
w
pomląd
kręgIem plebIscytowym, przeszku·
I'
k'1111, a rzq d
'
z D1ch DIP posltlda ja\(jrhkol wi" l. tos. Wars7.awa, 4 mg,ja 19 r.
1.wyoza ' I(J' wy k ry l I' ~zy lo'
{ lący s l' El de m ITI o SKłews
aml za ..
dziły bOJKOtO\\l elwllOlUlchllsmu I
wl (l olró 'v pow rlZt!D a. W n i:lź paJ1ll Do ks. E.I:;(iv'hego Sapiehy. '1l 'lI ach na członl;l)\l[ angiplel{iei chodnio Auropejskimi, \{azdy ajent
temu w8zjstlCle lll Ul co otruulIJćb) je ten,Jpncja, w Uai \l\ 1. EIł. )'m stop- Przychylaj<lc s:ę do pailskicj p:oś- delf\~acjl han l!ow('J, która w Irrót· tych r7illdów, przyjeżd~l\jąc do
lJloglo llkwJ(::acJ~ \vYlJadl<ów l.a niu szltodlj\V~, pOWI ' I ', ' la st ... ru by o dymi sj ę , z\va' l: nm ph.!1a ze 'dm cr.atlie ma zjocl l l~0 clo MOBk~ Rosji. Q zykllje życiem.
lióclIylU ~lqsku. ł'rzedi..taWl(1U1a polltyl(j 7'/\grIJ.nlOzll,-j p ,Ii$ltwa ,in - stanowisk~ ;1Iinistra s ~Haw z:J.gra "y. na ka:idego z członków do-{
ltiejŚ o s o bhL(\ści, Ilt' ·t'l lJ&Z"!R I.t ' nicznych. N"czf'lT1 ;k 1111'i d " :1 Pił- lE'gac.i! ~niało .być przydzielone,
rzłonkt [lrezwY f1 ałki
te dały po~ądane tV ,vrllki.
nie f n1,lln;J)' UII%!1 pr"y\\ (, 100 '.V pal' SUGski. 'V dPzmv". 'H n;r ja ) S~~ l r. oczywlŚCJO potaJernlolA, dwuch '1l!l•
...
•
ł tYJnyr,h, ''' Z!,dę r'll i e -- I,tora bp,- prezyc10, ' n1 l!,: trrjl" '."i>'Js.
mrc '\nwt"óW, kt.it'zy powinni byli
REWEL, 25 maja, (Ru8spress)
Gwałty
I dr.ie w~k':: itf>!I! cli , '.'r~lll\ : (/1':: 0 [• •
I pr:7, V f\j~rwszej, Dadaj~cej ~iQ SP!)
MoskiewRlra .. t'raw,1a" piszo: Dnia
. "
I!H" ,~' (' l;,nr.Zil ", .;rf.· '," ,
.'
Do pani:1 prezydenta n~l1l1strÓw. 1 q.· hIlO BC, Ub'UplĆ JW0.lą OdMą. - ~H kwietnia zgln'll w Moskwie w
BYTOM, ~5 maja ~E. E:) Dono-,
.
Pr?ychylają.~ się dO' pai'l s;, iq n wnio- \rewzto'iVanl1 dwuch 'l'l,łonkÓw or- walce z k'lntrrew'lluojtl w8półpranOt>z '! z powIatu, k02Ielskleg?, że! _W ciągu wczorajszej pie~w:;z,~j I sku; mial1:.tj ~' pf}ds~ hej f)r7.<ł c;la,~ v , i _;' ,.n i?I' ci ~ .. Kiel'ow nicy wy~lrHęł1 cr:woik W. C. K tow. Konrad ~an
po za Odr~ lllemcy wy.wozą d0! pc :' l'';y dl;ia sprawa tworzenia no-, Jan~ 'p.rJ~::kic'~O. iy1l1('?il~')\\'ylJ1 !',j~ 'ł' 1"4 ;, r (lL. obuc lJle zaIJJOchal1 nwe. Szo:iiepańsk! ~paeudoulln, Zar18),
Vu V ... ", \ , " l lemczech
p07.C! kle- \.lego lząau Ule w,.;szł:1 jeszcze w r'JV ' f.lKIE' m 'uwlste:-siwa ,:;:r~ ': ~ , - I~O ,rllnu.
I,.,ablty w 07,8S!8 r-eInloDl& słułby.

tos,
Sejmu zgodzi się zapewne
obją~ ponownie
batutę ministerialną zastrzega sobie
na przys;dość wolną rękę co
WARSZAWA, 25 maja. (Telef. do eweł1tualnyc" zmian, Dub
od. naszego koresp.), W Warszawie obsadzenia foteli niepoliotrzymano tekst noty fr311Cuskiej ty~zi1ych.
W obec tego przesilenie sprowari o rządu rzeszy niemieckiej w spradza się w danej chwili do zapełnie
w ie ostatniej akcji zbrojnej nieI}.ia luk w ministeriach: spraw zanieckiej na Górnym Sląsku.
~ranicznych i spraw wewn{ltrznych.
Z tekstu tego widać, że zawiera Inne wakanse nie będf\ dużą prze,ma informacje konkretne o woj- szkodą do zakończenia rekonstrukcji
:,~ach niemieckich na Górnym Slą gabinetu. Nazwisko p. Szebeki, wysuwane przez stronnictwa pra wicowe,
,I 11, a mianowicie według tych inznajduje duży sprzeciw w pewnych
l
rmacii hrabia Arnim posiada pod ugru powa.n iach, choćby w kombina" wymi rozkazami około S tysięcy cji z p. Janem Dąbskim. jako ;edy7brojnych ludzi. Odd~iały ocho- nym wiceminis1,rem ze szczeg6lnvmi,
ili ir.ze dział ają pod Opolem (Arnim wJl'raźnie zastrzeżonymi pełnomocni
ctwami ill, spraw wschodnich. Teki
pod Kluczborkiem), a lesi,lŻę Ratiministr6 : dla b. zaboru prllskie~o
bor posiada pod swyn i rOlt~uzami i spraw wewnQtrznych z 'P. Tr7.ciń
900 J ludzi n3 ocJcinku polttdnio- skim, .tako kandydatem zjednoczenia
. vyrn, przyLym w jego rękach znaj- ludowego do pierwszej. zaś d-rem
Kiernikiem do drug:iej są doŚĆ w ca,duje się znaczna artylerja.
łym Sejmie popularne.

południem

Telfst noty francuskiej.
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Najście na poselstwo

niemieckie w Warszawie.
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Każdy język posiada swoje odrębne
wsr,f,1l?iellli onlk()wvch i ha On ()wiadomo~ci, których niekiedy wprost
uie f'~dobna oddać w innej mowie, co wvch; w 1ra~lłvm pl1łku f b~onip
utrudnia niezmiernie tłumaczenia,zwlasz· i~tnieią współdzfplnie ~olnfprskip
cza nt worów poetyckich, ujętych w ści· i ('I{i('"rsld~. Hórp oz dochonów
słe ramy rytmu i rymu. O ile jednak
dotyczy to języków w ogólno§c!, to wy· sldppn utr'2lvmuią ~wietlice i bi·
W dyskns1i niawnfł sir>
jątkowo zawitym i uciążliwym jest ję· hliotpki.

l

1l

Teatr i muzyka.
-0-

)( Teatr miejski daje dzisiaj "Wielkiego człowieka do małych interesów"
W stylowej oprawie Pronaszki w dosko-

t : le "l3erliner Tageblatt" ptodajr w
gram swego koresponr1ena z
al'nałej reżyserji Żelwerowicza.
sza,,!,! z dnia 29 maja, następuj<\cej
(p) Zjazd biskupów. W so- zyk chiiiski, którego hieroglificzna pi· npwien brak ;prinolitośo; polłlą
W piątek premiera "Starego miatresO!:
hotą
'ldbedzil' si~ w Krakowi p sownia nastręcza nieistniejące w żadnej nów w oz8sailniczy('b sprAwat'h. sta" Domnika; reżyserował p. Z. Nosko·
"Warszawska tajna l)olicja dokoinnej mowie trudności.
'l. i 1\ zrl
biskupów 7 całei PolskI.
Jak wiadomo, język ch iti ski jest je· rlohozących samej istoty wsp6ł· wski. Śpiewy, kuplety aktualne i charanała niezwykłej w nziejach stosunW zjpźrizie wpźmie lldzial 39 bi- dnozgłoskowy, a pole$!a na kombinacji (hiplni.
kterystyczne tańce urozmaicą i dopeł·
ków dyplomatycznych i nie maj<\oej
pot;zcze$lólnych dźwięków, z których
W dru!!im nnio obra!! ziunu nią cało~ci.
nio wspólnego ze zwyczajami między. skupów, w tern 2 knr ,lynałów. mia· powstało slownictwo, obejmujące o~m·
narodowemi, jak nie mniej z prawem no,,,iciA Rakowslti i Dalbor. Przy- dziesiąt tysięcy wyrazów, te za~ posia kn. Lpnczewski przeilstawlł, prz,,byli na ziazr1 hiskupi wpzmu grp· dają własne, oddzielne swe znaki, tak ~oVn\'anv nrzpz olinz. TTr m. s.
)( Z za kulis teatrów warszawskich.
.eksterytorjalności napaśoi na tutejsze
m·ialnv nrlzlal w l1rocivstoś~i po- zw. "dżyry". Co prawda, znaków tych woisk. proiekt or!.r ani1.acii wspól- Sezonowa t. zw. wędrówka artystów teposelstwo niemieckie. l3yło ono staiest mniej, nIż słów, ponieważ niekiedy
Je strze~one przez dwuch agentów śiwęo~nia kośclołR Jezuit6w na iedna taka .. dżyra", ma WIeloraIde zna- dziplni. skłalłaią,oy sf~ ,; 10 zasa- atralnych rozpoczęła się na dobre. PodWesołe;.
Prrybyłych
podejmie
pisywane już są kontrakty na przyszły
w przebraniu cywilnem, co ze strony
czenie i zamyka w sobie nietylko po- rlniczvrh punk f 6w. Wyłoniła sfe
ks.
biskup
Sapieha.
sezon.
'h-slil1sia
nad
poszoZA!!'6lnvmi
szczególne
poięcia,
ale
cale
zdania,
niemiecldej zostało stwiel'dzonem, z
Do nowego teatru, powstającego
okresy, obrazy, alegorje i przepOWie· 11unlttami llro;pldll, u'awniaiącA
których jeden posiad~ł legitymaoję
pod
kierunkiem pp. Ordyńskiego i Hel·
dnie;
te
ostatnie
bardzo
często bywają
rhęc! dostosowania icb (lo w,nun
Poznań.
polioji tajnej, drugi legitymację wyprzez bies;!łych w piśmie chińczyków stolera, jak dotychczas wiadomo przenodziału 2-go dowóllztwa naczelnego.
(p) Samob6jstwo morder- sowane do obja~nlenia wielozglosko- ków lo.l talnyoh poszozeg61nych szą się pp.: Broniszówna, KojaltowiInni agenoi śledzili pORzcze!l'ól- cy. Mleszltańcy przy Ziplonyoh 0- wycb nazwisk cudzoziemcóW, którzy wSl'óldziplnf.
czówna, J. Leszczyński, Biegański, Brywchodzą w Jakąkolwiek styczność z obynr nvskus;i !lp"lowano do wy?:- Iiński (z teatru Polskiego), Tadeusz
nyoh ozłonków poselstwa na każdym I!'rórlkach bvli ś",iadkaml nlpzwy- watelami
państwa "żółtego smoka", aby
kroku. Równiet rozmowy telefonicz- Ilłp2'o wiiloku. oto jakiś ?rłnlpr1. W ten-ich zdaniem. niezawodny-spo- ~ 'vclt wlarlz woiskolVfCb, sb" Zlh Frenkiel i Kalinowski (z Rozmaitości),
ne poselstwa były podsłuchiwane.
poznał w jedn"m oz przecllodnfów sób zbadać moralną wartość danej oso- intprpsowały się wa~nośaią rUllhu Kazimierz Kamiński, oraz kilka osób
osobno wszy· IVsflóldziplczA!!,'o warmii, urlziplily
powodu, te fakty powyższe sta- oslawione~o, karaneg-o ośmioln'o bistości. Oto wypisują oni
ze Lwowa i KrakoWa.
nrl
wały się nie do wytrzymania dla tnie mord~roą i bandytę Grahow- stkie zgłoski analiz/)wal1 o imienia i ze· mu formalne; sankcji i otoczył\'
Wbrew pogłoskom, krążącym od pe·
stawiają ie z jednobrlli cymi chiński·
należytą opipką nie ~ałnią,o na
godnośoi poselstwa i powtarzały się, ski eg-o i zawiadomił o tym policiE', mi hieroglifami o symbohcznej treści.
wnego czasu w sferach teatralnych, ma·
cel środ~ów matprialnyoh gistrat warszawski nie nosi się absolua. wszystkie w tym względzie przed- która chciała nfeznajomerro arp.
Znając ten zwyczaj naszych współ· ten
stawienia pozostawały bez skutku, s7.tować lecz tan rzucił się li o mieszkańców, postaralismy się o wyło Przerlstawicfel D. O. G. Lwów wy- tnie z zamiarem zamknięcia teatru "Reżenie nazwiska Naczelnika, Józefa Pił· stąpił z ostrą krytyką działalno
zwrócił się chargć d'affaire Direksen ucieczki' ostrzeliwuiac się 7. dwuch sudskiego.
duta". Rzeczywi~cle w swoim czasie,
Wynik tego kabalistyczne·
do rzą,du polskicgo z o.str_ym, form~l.! hrauning.ów i wpndł 00 jPdnpgo 7. go "badania" przedstawia się. jak na- ści g-ospód i świetlio instytllrji gdy rozpatrywano projekt nowej klatki
spolpcznyoh, ja!, np. Białego Krzy. schodowej, prowadzącej od placu Te·
uym proteste~. ~~dnleslo~o w mm.!lomów przy placu ZiE'lone O!1ró i- stępuje:
l'i=ten, który
ża. l,t6rf' za lichą strawę szerzą
ze bezo~remonJalnoso agentow P?Sll- Id, majqc nadzieję przerlostać sie
l(e)=mi!uje swój naród i wszyst- wśród armii dezorganizację pali.- atralnego do teatru "Rozmaitości" pował&.. elę aż do tego, że .baoano ZOl' ': rlrug'jem wejściem i zbiec. Lecz
wstała my~1 skasowania zupełnego tekich ludzi,
Obrady zjazdu zakoń·
s~waJ?ara pORelst~a kledy ('~argt.' policja przecfE"a mu i tam rówBuda budzi do życia ttśpionych snem stwową.
atru "Reduta". Ale - dzięki eneFglczne
czono szerpgiem wa~kich rezolucji.
d affalre wychodZI, kto go odwledza, uież droge wobec C7ieg'o Grabow. letargicznym, .
interwencji wydziału kultury przy magis(e)=założy
świadczących o zdolnościach orkiedy przyjmuje i t. d, Ja~ gdyby ski w!strz~łem w skron pozbawił
stracie i dyrekcji teatru - projekt ten
ki=mocne
podwaliny
pod
gmach,
ganizacyjnyoh i powa.·~nem trakte~o .było :za mało wdarł SIę agent się 7.ycia, Znalf'zlono przy nim
upad!.
który wznosi.
pod ołahym pozorem do roseIstwa kilka hraonlngów, rozmaite (lo.
Odczytawszy nakre~lone powyżej towaniu sprawy przl"z przedstaDotychczasowemu kierownikowi te~amego, gdzie jednak . został po.zna~y l;umanty, z !·6rą 70 naboi i jal\iś "dżyry", każdy chińczyk tak właśnie zna- Wicieli wsp6łdzielnt wojskowych. atru "Reduta", p. Juljuszowl Osterwie,
l z~~szony do wylegItymowanIa SIę; płyn,
prawdopOdobnJe truciznę. czenie ich wyjaśnia i z wielIdem uszadyrektor generalny p. Lorentowicz zapohcJant ten został wyprowadzony. Podczas ucieczki swoimi strzała· nowaniem wyraża się o tym, który nosi
proponował objęcie całkowitej dyrekcji
takie nazwisko.
St~ier~z??o, te jest to urzędnik taj- mi ranił kilku przE'chodniów.
teatru.
nBJ POhCJl ;Ni: 883.
Papiery ibra(lniarza były fał)( Nowe niemieckie pismo teatralne.
Te fakty, przypominają, prakty' szywe i opif'wały na 26letnip!!,o
Jako organ niemieckiego związku sceny
ki rosyjsldej ochrany, która jednak fryzjera Piotra WprpJńsklego. Zao Kurs Instruktorski muzealnictwa. ludowej począł w kwietniu wychodzić
nie stosowała tych zwyczajów do po- miPRzld\'lał przy Wielkich GarbaCelem wyrobIenia kustoszów muzepl· kwartalnik o wcale pokaźnej objętości
selstw. Do tego nalpty dodać, ze rarh 48. Znaleziono przy nim
:) Zjazd przedstawicieli nych, zwlaszcza dla muzeów prOWincjo- (podwójny zeszyt ma 104 strony), p. tyto
od roku nie może poselstwo uzyskać ilOOO m k p. i złoty zpgarElk, a w
wojskowych. nalnych, organizuje wydział o~wiaty po· "Das Theater der Zukunft". Pierwszy
od władz polskich zwolnienia od osób mieszkaniu waliz~ z paspm napę współdzielni
Z~orlnie
z
zapowiprj
>ią oddz. TlI zaszkolnej ministerstwa wyznań religij- zeszyt zawiera 25 więkl\zych prac o teprywatnych górnych pięter budyn- dowym, różnymi matHjałami i
m.
s.
wojsJ,.
odbyły
się w War nych i o~wiecenla publicznego dziesię' atrze, których autorami są m. in.: Ryku, nabytego przezeń.
100 tysiąc&tJli marpk
~otówki.
obra~y
przedstawiclf'1i ciodniowe kursy instruktorskie muzeal- szard Benz, B. Diebolt (autor wiele oma·
Nota niemiecka prosi rząd polski Osobistoścl zbrodniarza nie stwier- szawie
o przedsięwzięcie środków, celem za,· rlZOllO dotychczas, ale przypuszcza współdziplni wojskowych z calE'g'o nic twa. Szereg wykładów i zajęć pra- wianego dziela "Anarchja W dramacie"),
~)warantow~nia
eksterytol'jalności l się, ze jĘ'st to poszukiwany mor- obszaru Polski. Z~hranle zagaił ktycznych obejmie najniezbędniejsze dla A. Paquet, St. Zweig, H. Franek, Mo
uwolnienia lokalu w domu poselstwa. derca Grabowslti ze ZdUllsltie1 g-en. Jacyna, wyra~aią~ podzięko- kustoszów wiadomo~ci i wskazówki z Martersteig, J. Volkelt i inni. Pod wzglę
Pozatem poselstwo prosi o sat, sfakcję \\ oli, któr.\' od czasu, gdy zbiE'gl wanfa tym, !rtórzy s.zE'rzyli w woj- dzi(~dzjny: klasyfikacji zbiorów, przyro- dem tematów zeszyt odznacza się dużą
za doznane przykrości, a także za z więzienia, wykonał liczne lJa-· sku ideę współnzip]czą, Hpt. Len dy martwej i żywej, 8t'cheoJogj/ przed- różnorodno~cia i porusza wielostronnie
dokonane przed pewnym czasem are- pady rabunl<owe. Zwłoki samo· czpwski wv~łosił referat o or~a- historycznej i historycznej, etnografji, sprawy dramatu i teatru pod względem
8ztowanie wice-konsula".
bójcy odwieziono do szpitala miej. niz8cji współ lziPlui wojskowycb. sztuki, przemysIu artystycznego, wresz- ideowym, artystycznym i technicznym.
Jako jeden z wielu mówców cle administracji.
:\:
:fi
•
~I{iego.
Dwa barwne projekty dekoracyjne dozabipral
głos
inspektor współWyk1ady objęli prof.: Chrostowski, pełniają tre~d.
lak się dowiadujemy, rz<\d wszczął
rlzielni wojskowycll na tereniE' Dybczynskt, Frankowski, Gembarzewski,
VI tej IJprawie
bardzo enegiczne do2-f\.i armii, M. PietruclI, który . Handelsman, Jakimowicz,Janowski, PrUf·
chodzenia, które doprowadzą niewąt
opieraiąc sią lIa lIlot w rjal p
1'Z8- fer, Rostkowski, Turczyński i Woyno. XażDy
llliwie do przedmiotowego i podmiobyć
Co mówią o nłem hieroglify
czowym w int('resujqcy sposób Kurs trwać będzie od 15 do 25 czerw·
towego uetalpnia winy i wydania za·
chłńskie?
scharlll{t.eryzował d z 1 a ł a I n ość ca, a organizacją zajęła się sekcja mu· członkiem
rządzeń, uniemożliwiająoyoh na pl'ZyKrzyża.
szłość
incydent tego rodzaju. Nie , yvychodzą~y w ~harbi!lie (\\1 ~an. wsp6łdzi p lczą na t .. re~lie sw"i zealna muzeum przemysłu i rolnictwa w
Zapisy przyjmuje 1 wydaje znaozkl
l
Z r,..fpratu ins. Pletl~uci' II Warszawie (Krakowskie Przedmie~cie na rok
wątpimy tez, że wyniki dochodze- dZlll'J ) .. POŚ~~,~I KuyrJeNr Wlle~zko:.~'yP' ~v i pracy.
19~1, biuro Cz. l{rz. przy ulicy
numerze
po
wlęcon m acz e ni OwI ano
k
.
k
"'d
.
d,
.
.
.
.
.
nia będą poda.ne do ~iadomości pu- stwa podal interesujący artykulik treści W).nT ~,ze.v au .eJ )\T!Z]I zna.l-/J\~ 66), dokąd tez kierować nalezy za· Piotrkowskiej Nt 96, l p, w godzinaoh
od 9-3 po pol.
blioznej.
następuiacej:
IUle SIEj hurtowlll8, czyli zWlą7.Ck f pisy.
12-"7

Kraków.

t

Literatura i sztuka.

Sprawy wojskowe.

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

nazwisko Na[zelnika Pafistw3,

obywatel powinien
ezerwonego

I"

F. RUWO.

Pedagogiczne
samobójstwo.

bić czPgoś 1J0dobnf'g'o. Alfred Lutl n~ir"zollltnieis7.ych
Iwbiet swej
był szozerym dE'rnolo'atą, ale IV ppoki. Lnti mó !łby o tem niE"
pewnyoh sprawach nie zuał żar· jPdną plOs€lnkę zaśpiewać. Jpdy-

wy wcza~em

tów.

nym

wIdniał napis ,Lu
Poprostu Luti. Tak jak np
mogło być .Dante-, albo i "Sforza". Luti nic więcej. Ani imienia, ani zawodu, czv kawaler, ~o
naty, ozy tet wogóle ookolwielf,
ezego wymaga rysopis._
LuU,
imieniem Alfred, był
etrótem, dozoroą i szewcem, Około jegomiE'szkauia musiał przejść
kntdy, kto wchodził, lub wycho
ohodził z domu.
Komu pozatem
od zbyt dalekich spaoer6w rozła
ziły się trzewiki,
ten pnwierzał
je z nfno~clą Alfrpdowi Luti. Luti był znany, szanowany 1 poszuktwany.
Nie przywiązywał on
zbyt wielklPj wa!!'i no pOI ·ul»rnoI§oi
Kto go pOlrz p bo\\sl t"n lut
zn81,lowllł drogę
CaJklem ,'IIImyślnIP,
odpOWiedn IO do S\\I' ~\
charaJ:trru, llal'lsał Jeno "Lutl'
nil żółtym s7yldzlku z blacby m sią~llel, l,rzyiJltym do dl'zwl stróżowslopgo 1Il1f'szkllllla.
\' ('zesn)m rauldem, !!'dy rad·
<'ost\\O spah Jeszcze, a subloliator panI ł{upli oopiero wrarał do
do iti u, stał Alfled Lut, na pOd\\órzu j zali IbtaL
Postępuwał bez

storja nie miała tego jedneg-o
"ale". Alfred Luti, zresztą czł"lt
nieskazitelny. był rnianO\\lCie ŻO,
naty. Rorlzina jegb s!;łarlała się
z rezolntl.1ej żony (wipdziała ona
wszystko, co się (lziało wewnątrz
i zewnątrz domul i "jałówl,j".
Jałówką tą był dojrzały podlotel(
19·1etlli o samodzielnej indywidu
aIności. Przynajmniej \V sądach
i upodobaniach, tyczących Slą dmgiej płci, .cbadzała Wj'łąoznle ",ła·
snemi drogami.
Bvła ona stwo
rzona do czegoś lepszego, to te
dawała zawsze odpowiedni wyraz
SWf'mu niezadowolenIU II izdebkI
dozoroy i zapacbów kwaszoueJ
kapust)' rOdZlnlle!!,o ogniska
Cóż leszcze opu"'ladać o Lu·
tirn'~ DnI szły, iak to dOl l~('
r.w~Hł~. LJU~o pra l, mjcle s"hoduw
zdalwIaIII'" s~,l'awullł\Ów l
Cli zresl.'q
IJ.1IflŻ
do te_o, Ż
,..d. k SIt: l'odt.IPń rallll budZI zJu
lU10Uy, pr /.eel era. ocz)'. roz~ląJa
8ł~ l 1110\\1:
,.NI6, !:loże, zuo u dzień po
szedł; nie • .)al( ten czas IP(,I!" Al
freli Lutl lilia! LalI wiele do roboLj; LI:\I\Jego ltomu do _ lądać I pr~.\
tell! trz~', ikl zPluwać, to trzeba
UlU It' C. Lutl rolał liraw IZIWIP CIęŻ·

kach.
Matka! - mówił
nai 110
mi tam gazetę, z powodu fej po·

wzgl~dnTe.

,"e

-oNa drzwIach

\ tł-,

8łużące,

schudząoe

Lutl'e!!o

bvla

Ryłoby wszystllO w f'orząd' u .rQrlzina)1o obi, dzip. Kipdy zwyl:!
Q·dyby ... g'dyby właRnie cała hi- hył z3~omlnać o domu I' tl'zewi

l

życie.

Rudzlły

si~

UO\VIPIłl

wil'ści!

Luti nie nalE'~ał do tłumu
Miał on poważne literackie skłon
ności j wjpdzia? co znaczy mieć
kulturę. NIA było to zabawitą.
gdy sobie

gzymsie kominIla
postawił rzeźbę .. Amor i Ps:vchp".
Lub'ł starożytności. Wieoz'iał co
wart jf'st Dante i Petrark<l. UÓtych gipsowe biusty królowały Ha
sppcjalnf1j konsolce, przybitej ,lo
ściany stróżOwskiei izdAblri. A.lp
pani KRtarzyna nie miala dla
tyoh rzeczy najmUlejszpgo zrozurnienia.
- Ż"hyś sobie jeno ślipiów
nie WYO],I tl1ł przv tnn i!łnpim
1'0 " 1l0SI P , -('0 tam chc""z zpźr ' ć
TI) i"'sr.czp było nipwIllnp. PIZP
1\'!l7.ni€' głtlS ;pi prz" zlwnyrn d\'Q7.ltantp II \1 yllrHltiwl1! słowa , któ.
ryrhby darE'mnie w Itsl,,~kacb S7,')·
k>lć . .A. z, ia16\\ką" wogóle nie mo·
źlla SOl"" b ' ło \1ać ra1v.
- O ll:l pC - oŚwla'1r.zała krótko l węz u\\ ato - {l"wno ci si,
coś w głowie zepsuło
Z tFog'o.
żehym o dziewiątej
WI('CZOI'PIlI
była już w domu, nic Dle bę
dzip!
Wreszoie Alfred Lutl wpadł w
melancbolję.
Myślał o tern, by
nagle całą rodzinę przestraszyć
uieoczekh..-allą dmiercią.
Od tej
chwili rozgrywała stą często uastępująca seens. :Miejsce akcji:
malteńska sypialnia, w łózku. O·
soby działające: AUreó i Katarzy- domu.

kueheunemt schodoml z przełado vrzeszkudj we własuy1ll domu; ża
wanymi kubłami śmieci, nie o- -.Jen człOWiek lile lIIógłby powiepani Katarzyna
śmielały si~ nawet
najmniejszą dtwć, dlaczego
drobn03tkę wyrzucić
wcześniej, Lut! IJyJa tal( kł6tliwa. Mimo za. nit w miejscu do tego przezna- okrąg-louych kształtów IttóreszczeI ozonem. Mara od r~dc6w weszła góJ~je pod Ohojczyka~li i na przepewnego razu schodami przezna - lIłUZ6nlll grzbietu l'ozrastah sią
ezoneulJ dla pańsl wa,
No, paraz du Pu\\ a7;uych rOl.miafów, -mImo
dragi jut sj~ nie odwllgył.. lQ'()- tyoh kutaUó. naletała ~ 0Ił&
,:Da

L\lu.

na

O n: Najlepiej byłoby się powi psi6!
O Ił a: (lronioznie).
Gdzie "j
'n am ltWÓŹrł:f, wblć1
Pewnego duia miarka sią prze·
brała. Krzyki Katarzyny były nie
do -zniesienia. A co się tyczy "jałówki", to wogóle łatwiej ją było
spotl<ać JW nUry, niż w (lomu. Al·
fred Luti mial tego dość, pOpl'ostu
<loŚć. Niech zobaczą, jak sobie dadzą radę hez niego.
Gdy pewnego
razu jeQ'o okrągła 7;ona i latająca
r,órk,l hr1y raZf\m na wizycie, JloWIesił sir, Alfred LuLi poprostu na
pOl'p,rzy łóżka. Ostatnią jego myMą
było: "To ::-ię dopiero hędz"iecie wście
kaó, bdy wrócicie do domu i znajdzieoie s wego wierzyciela. martwym".
Alfred Luti otworzył oczy i udł'l'
i'zyła go
słone zna, jasność. PrzeiElwszystkiem' pomyślał: "Jak tutaj
pięknie i jasno". Potem pomyślał,
~e pewno jest w niebie. Ale był to
tylko szpital, do którego g;o przywieziono. Siostra -miłosierdzia st~ła
koło ló~ka i orlRzwała się z przyia·
eleJc;kim u~!1nie('hRm: "~o i cM;, le·
oiei'? Potem wyszta i zawołała dy·
żurnego lekarza. Tera,; powstała w
bit>rl.nej głowie druga myśl: "Kt6ż
b~dzie za to płacm·'
Ale wszystko
poszło dobrze. Kasa chory(~h zapła
ciła
w końcu cały }'arhunek. Po
krótkim c7,asie wypll»zczono .Alfl'prla
Luti ze szpitala. Było mu trochę
nieprzYiemnie wra.cać znowu do <lomu. Poszedł gdzieś hen naokoło.
stawał od czasu do czasu z zaintpre·
sowaniem przed wystawami sklepów,
ogląda,jąc bądź myczącą kl'Ową gipsową li pełnerui
wymionami, hą(lź
artystyczne roboty ślusarskie. \" ten
sposób chciał wygrać na czasie. .Ale
wszystko to llie pOlUog·ło. W pp \ynej
chwili jedllak znalazł :;it=: llClr;-lo w
_ ___ .J-"
_
J)opieIo
t.~ momeneie
llświa-

dornił sobie, co zaszło. W duchu
słyszał ju1; znowu trajkoczący glos
swej połowicy i kłócił się z "jałówką.", Naj chętniej
byłby zawró·
cił. Żałował szczerze, 1;e się nie
powiesił gruntowniej. Pogrążony w
tych myślach, stał przez chwilę niezdecydowany. Nagle wpadł mu w

oezy zielony wieniec nad drzwiami.
.. Witajcie" - błyszczały czerwone
litery na białym tle pośrodku wieńca.
Lnti nie wiedział napewno, czy to
dla niego. Po chwili dxzwi si~ otworzyły.

,.JałÓwka"

rtdy zobar,zyła ojca,

si~ ukazała.
zaczęła głośno

krzyczeć:

- Matka, matka, ojciec jest znowu, ach nie. ,Tezus Marja, t.o ci 11cieohal
Ale nagle zaczęła gwaltowni A
szlochać. Paru Ka.tarzyna ukazah
się w tej samej chwili, .Alfred J..Juti zaczynał już walczyć ze stracllem.
W każdym razie był przecież rekon'Walescentem, a nerwy jego wyrna~
g;aly spokoju. Był przYQ'otowany nn
SCPI1Q.
Ale nic nie nastąpiło. Prz p ciwnie. Żona i córka były c.alkiE'lll
wzruszone. Strach mocno im ogialH
w kościach. Gdy się już wyszb(',hały, spl'owa<lzono Alfreda Luti do
stołu. Przekarmiono go ciastem. 3lł
pewniano g;o, 1;e iuż nigdy. nigd~' r
7.vciu nic nie zajdzie. Zapr zysięt m lf1
wieczną przyjaźń.
Alfred Luti poczuł nagle, że t"'U
'7,amacb samohójczy był mądrym pom '{słem. Przekonał się, że i samo·
bójstwo ma również czasem w 'lohif'
coś dobrego. .Tuż nie żałował. Srzegól nie, gdy spostrzegł, 1;8 oll 1.'go czasn pewnego rodzaju .,::;Z\·ZC'~cie rodzinno" weszło w jego dom.
'Iastępnej niedzieli udano się )';1ilem na łono naturv, podzi~l:1ją, ;

wlrJkośG drzew i wiosnt:wogóle.
KONIEC.
(TłomacIJł

G. W.)

Jqf"

AT

.,

C71w91'tek.26 msia 1921 r.

~~~------------------------------------------~
lDłodzieży
Dziś, W

"Herelija"

czwartek, dnia 26 maja, odbądzle si~

Łodzi.

UT

SALA KONCERTOW' Ag
W

w HELENOWIE

srodę,

dn. l·go, oraz w czwartek, dn. 2-go czerwca 1921 r.
o godz. 9-teJ wiecz.

a wan

:r•.
na rzecz grup szomrowych przy Organizacji.

Dwa seanse eksperymentalne
Nowa serja dośw~adczeń

W programie: .T. Chór, składający si~ ze 100 osób. II. Występy solowe przy akompani''jwauiu
orkiestry mandolinistów. Po programie: Loteria fantowa: około 3000 wygranych. Główną wygraną
stanowi 20 000 .mk. przeznaczonych na połowę kosztów wY;azdu do Palestyny Wieczorem fantastyczne rakiety nad wodą. Do konca uroczystości przygrywać będą dwiA orkiestry. Początek o g. 2
po południu.
Bilety do nabycia w dniu uroczystości przy kasie ogrodu.

Handlowo-Przemysłowego
po

dzień

ao

uprasza się O wzięcie ndziału w seansach, to j o
przymeslome %.0 s.ob') w zaklejonej. kopercie lub zaoieczętowanym pakieoie,
im,enlem. nazw,sk,em I dokladnym adroRem oddawcy jakiegokol·
przedmiotu,
bliski związek z popełnioną kradzieżą, zagiodszukan,em nkrytych skarbów, oraz listów i przedmio.
do osób zaginionych i nieobecnych, celem skonstatowania
mieJsca ich pobyt.u i faktów z ich życia.
Bilety do nabycia w kasie Sali Koncertowej codziennie od gad•. 11-l-ej
i od 3-7-eJ wiecz.
801-1

~l'atrzonym
WIek bądź
mającego
nięCiem k~,sztownośel,
(ÓW, nalezących

poszukuJe pokoju umeblowanE'go. Oferty sub
"Politeohnik" do »Głosu·.:
98-3!

kwietnia 1921 r.

WYPOIynBlnia loroali "

~atne dla~szystkich!

I

:t""

26,518,184:.01
49,847,529.85
2,31H,610.75
21,208,99r).135,535,957.28
16,233,155.11,890,097.20
50,726,945.5 l
2,637,150.60

14,2G9,785.88
4,753,192.95
799,393.-

Kapihł zakładowy

o

Front II pIetro.
i
S!I.rzedaje żurnale Zaprowadziłem !turtl:oViJoadełaliczną s~rzeda* m.,nufak.
",zej celty kosztu.
. .
r
Swieże żurnale nadeszły. tury oraz wszellm>go rodzaju reszłek po cenach fabrycznych.

50,000,000.-

•

1,220,42275

Fundusze rezerwowe •
Wkłady. • • . •
Kasa przezorności pracują·
cych. • • • _ •
Korespondenci "Loro".
"
"Nostro" •
Redyskonto
. _ • •
Podatki skarbowe
Rachunek z Oddziałem w
Warszawie.
.'
Polecenia korespondentów.
Wierzyciele za inkaso. .
Niepodniesiona dywidenda.
Procenty i prowizje
Sumy przechodnie o

_-_~-l.SZ. Weksler, Piotrkowska .Ni 32.
l
.
I
318,053.60 I energIczny człowiek
.

167,567,957.15

Młody

o

!Szybko,
solidnIe
'

.....ladającyjęzykami: polskim,'

14,576,044.89
16,358,613.08
41,993,234.35,954.59

niemieckim, rosyjskim, francnskim, znnjacy buchalterję i
koresponpencJę, pisząc~ bieglo
na
maszyOle, pOSZUKUJe odpo·
wie dnieJ l'osady. Zgłos2enia

\\"

l

maite satiny w desenie
bardzo tanio. Południo,
wa 8, w sklepie. 2g-1.:
,znająca się

na gospod~r
stwie oraz na SZyCIU,
\obejmle posadę w przy ~
'zwoitym domu ZgadZ[l' ~lę ewent11:a~nie.ną wy-:

~

~

·I GOLOMAN

Na

żądanie służ~m~ o'e.ł,,_

828-2

_

-'d *__

145. Piotrkowska 145.
Plombowaanie, wprawianie z~bów.
Opłata podług taksy. 868-20
L""""""'''''_~''''''''"'

Rozporzą zam
"Inż~r
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ClZy
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t anI00 '
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MAIS NCPRICE"
':l'.:trol

I
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Zgłaszać

91-2
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ZA. ~IADC>!\LtIE:NIE.
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Z
R b
Niniejszym zawiadamla Slę członkow Związku aw. o.
Przemysłu Metalowego w Polsce, iż w niedzielę, dnia 2.9
maja b r. o godz 9 ej I'l\no w pierwszym terminie odbędzie SIę

,RO Z YC e
I
Pensjonat
ROCZNE WALNE ZEBRANIE
~Nirn~ejna

_

ws~~~g~~X~~h~iliwZ~oa~~~~b~~".

W razie nieprzybycia odp~wie~niej iloś?i człon~~w na WYŻlej
,oznaczony czas, zebranie odbądzle Slę w drugIm termmJe o g. 10/ 2
bez względu na iloŚĆ przybyłych.
.
.
12~O-1~OO O L
:
Uwaga: Mają prawo wstępu na Walne Zebrallle .Cl człondo str.l'eotypji płaskiej kowie, którzy uregulowali wkładki członkowskie do 31 grudllla 1920 r.
lub okrągłej do maszyn
Pc>rząd.e~_"-. ·dz::Lelln.y.
I rotacyjnyoh
w POjZ'
1) Wybór Prezydjum zebrania.
nańskim do sprzedan
a.
2) Sprawozdanie kasowe
a
Oferty Bub. u·T. K. . 80-1
a) ~ dzlałalnosci oddziału,

ni

MtTAlO

Tkalnl'lUI ~ztuclna
~

Ta~ty':~~i:'~d~:;:'iZ:jf:Jk6W

~ę:~~:~;j::~~i~~~:'!:iM SKŁOOOW'SKA{ELAUER

='995-2

k'e s'

IrutynowaneJ- stenotypistki:
UJ

"REKORDu- Piotrkowska 102.
.,REKORO··-Piotrkows"a 294.
"REKORDU Głó_na 25.
Sklep kom'so wy "PROGRESu-Piotrkowska 175.
R. Hanaig-Sier.kiewicza 66.

3)
klaeowych ..
h03-1
4) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
f'} Wolne wnIoski.
przystąpić do inte. Tkanie rÓlU'lj
formy dJillr ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Oferty no Głoso" sztuczni.e nie do pozn.aUlIl takj D:..1O
d
g
1\
t'

5 mi~jonami. marek, cbcę
rasu branży. chemicznej.
pod
Chemik P.,S.u. ,..

P OSZU

2)
3}
4)
5)

info~m.: ~iefok!:!~~~~~3~g'l'

Lekarza-dentysty H. PRUSS

ŁódŻ.

Parowa Fabryka Przetworów Chemicznych
Kanto ... Piotrkowska 130, teJef. 202.
Sk.... d. Konstantynowska 109.
(własna bocznica kole.1owa).
Poleca wagonowo f na beczkf:
Olej •• maszynowy, oJUndrowy, łożyskowy ,
motorowy, wrzecionowy, gazowy i inne.
Sma.. ~. do wozów, do lin, do pasów, tłuszcz
,:rovotto·, asfalt, gudron, smołę gazową i
drzewn", papę daohową i t. p.
Terpentynę, benzynę, tran techniczny, waze·
Jlnę, pokost sztuczny, pastę do obawia, pastę
do posadzek i Inne przetwory chemiczne.

front.

---~---I ~~~._=_
Leczn.ca chorób zębÓ;,,,,,
b'l

, Dom Handlowy

specjalny d z i a ł

z Warszawy przyje8hała do~ Lodzi z dużym wJborem gorsetów, pasków
staniezl:ów ostatnich modeli paryslcioh Ceny pr zystępne.
dzI eCKa
'
-_ _
- _~;;;..;;;;;..~.;;.;;;;.;;;;;;;...;....;;;;;..;;.._...;;.
r-31 O T ElL VXOTOa.:J:A...
_ _ _ _ _Pokój
_ _....19.
- ---

!sięDzielnał,mi3,11·e

~@~-'_'~6~1

.------------------. ..---------.. .
BONISŁAWSKI

·
do dwu I et lllCW;O
poszukiwana.
piętro,

Przedstawiciel na Ł6dt i okolicę: Emil Hadrian, Cegielniana 81.
___________________
____

Łodzi

Bona wucbowawczyni
l

Telefon 15.98.

,.,

.~~~~
n:o~~~e:z~e.lle~re~{;IWłaścicielkat' magadOA(!m.~GłOBU·POdI2,Z·1
-'- zynu gorse ow =

NA ŻĄDA_lE SŁUŻYMY OFERTĄ.

(dawnieJ KIELER)
WARSZAWA-PRAGA, Gocławska 9.

I)

I.

I nteligenlna (izrael itlra), I

Tow. ~Ąkc. Libawskiej Olejarni

n

do uźytku publicznego, ustanawiają przytem cenę zasadniczą od
roboty za par,! zelówęk 7 j mk., z obcasami mk. 100 • .
Cena zaś kompletna wynosi:
za zelówJd IDASld e wra 3 rob~tą mk. ROO.';I
z oboasami
• aso.za zelówki damskie wraz z ro?ota mk.250.z oboasaml
1300.Obstalunki do reperacji przyjmują:

Tanio

I'

Dl a

zelowniczo • reperacyjny

Etamina 290 mko za
metr, polecam też roz·

asła roślinne "
KOKOW A.R biały i ż6łty w opakowaniu 10 pudowym i 25 kilowym.
OLEJ KOKOSOWY
KWAS KOKOSOWY (Cocosfettsaure)'
OLIWĘ DO JEDZENIA. w najl. gatunku.

O

Piołrkowsk: a .Nr! 112

otworzyła

I

KOB IET A-

"

tanIO!

h'
t. k
anlczna f, aury
a wyrob'ow szewckleh

S al a

I':"~;'~puję~' ,

składzie:

o

l

JJYU~C

6,755,019.10
6!l7,408.90
16,401,065.- biżuterję. brylanty, złoto,
platynę, zegarki,
434,150.- .srebro,
p ł a o ę ceny najwyższe,
19,455,156.77
LUBKA
18,817.20
'Sienkiewicza N2 20 m. 16,
part. ost. wejście. 111-4
335,77 J,897 .Oll

885,771,897.03

Posiadamy stale na

c6rki Musłały
Effendiego

Szanownlł publiczność

~_S_T_A_"_C_Z_Y_"_"_Y_.~~~~~__~~~~_U_A_"~B_IE_R_"_Y_.~ ~utu~M!~5~,
Gotowizna w kasie. • •
"
w Polsko Kraj.
Kasie Po~. .
••
Dewizy i pienjądze zagraniczne. . • • •
Papiery proc. własne o
Skup weksli . •
Dokumenty do inkasa
Po~yczki pod zastaw pap.
proc.. • • • o • •
Korespodenci "Loro" • o
"
"Nostro"
Rachunek z Oddziałem w
Warszawie • •
Koszty handlowe.
Snmy przechudnie

jasnowidzącego

y

Student
politechnik

łodzi

w

orjentalnego medjum

udziałem

Każdy sea~s zawil?!ra inny program.

Stan raehunkó",
Banku

z

lę

·---------------Iobeznaną z polską i niemiecka
'fi I-klas. gimnazjum Keatnem
f'
Z.. 'ć . d M' d '

\

i

B d
an onlon

-&lf. ~zumac

h

er

i"
·
nowy. 112 tonó'IV, najn~wszeJ Choroby skórne l wene·
Pi trkowska .M 117 1 Cborolly kollle~ l.bazerJ.. I konstrukcji do sprzodania,
ryczne.
0_
przyjm1lje od 31 pili dolllp6ł l Wiadomość, uł.Xawrot~23 Gd
. dll 7' 61 w
Me~h.anik f' Rozwadowskit ~[~ :ri'Ę:~ o~gl~:~~,:rt;~p~~~3 n~edz~. ~r~~i'~t"O od ii-~ pol'
wanach.

1

Szo er

to

.-..o'

-

• -

-

-

steno- ' z długoletnią praktykąC!toroby skór~e,Wyl[Walifikowany Ze[Qf
d ,w Paryżu, najlepSZ,emrj i • weY'eryCiEn - z referencjamJ plerwszorzęd·

Benedykta.M l.

pOtrze bna

L. SiennickleJ- ~::g~ą'bil~~ s'eItS~:dy:yjn~~o z~,~~~~a~: f;}~~~o:\~~~:·~:~~~~~~s;~(~ n!~I1!;:l}Y~!~!!~Y~~' H~C~[f:g~:s.!~~~:~,~;.r~~~o:~:
~~e~~f~Z P~~'k~Zt~i::ea:l~~Ą)d:
o,em,"ckl I
Oferty 3-ga dZlecl
GO

ht

dy na L uxus I u b l' r~c
12-__
2 sa
Automobil. Ogrodowa ,~.

Moniusz ki Nr. 7.

Piotrkowska 157

____

011 ~ - t
Gi'l5-1i.

od G -

6.

Dla

rOSYJskI.

pAol

071-1g

t'gzamllly dla nowowBtępU.14cych zaczną się 6.go!
•••
,I II, Schnol.
11.3
ezer~08 r. b. o godz, 9 rano. Podania ~zylmui~ i Długoletni
i ----~- ,
vJI
,odzl~nDje kanoolarla szkoły od godz. 9-eJ do 2-eJ. .
.
-w. •
.,."
Dyrektor szkoły
l dobry
sprzedawe~ bra~~y. m~nufakturnel?
k () s z e r n e codziennie
(1':5-1
Inź. VI. Wt;drychoW8kf. obeznany z rynkaml polskleml l rOSYIS!ll emI L hL!1
liLII \~il
i
, '.
},BIAŁEK
wti'iol'POSZnkUje odpowiedniej posady. Dobre refe- Cboroby koblece i • • n_ryczn. pswlezle .~ l
C .
Ł k
ł
.
d]\,f R" d
u kobiet.
łOtr \OWS.\U
li.
eny
D yre k C a
rencJe. as awe z~ OSZE>illa po " •
o PrzYjmuje od 11 i pół do 1 i przv 'tPone
7009,3
Administracji Głoso Polsldego".
74-;
pół i od ł do 6 w,
i . ::;, (
,

wOJa"zer

Il1\dlin

tU"l:lljA KE"C:l 6E0(l10'1)

.

J

sub "wykwalifikowany" do
,Glosu".
83-3

Ola

. '

main I krQr?lD!

znająca

równioż

. go&podnrstwo
.
Się
do Falwlowlcza,
ol. PlXumowicza 9 odS-6. 55-l
ZgłOSIĆ

Od' i a Ul ---. '.
•
nlleSZkaUle

potrz!'b~y ~aistp,· któl')
sHmod7.'p nie pracowll.'
w branży haw('lnlanj'.l
Ofprty do "Glosu': sub 2 [>ol;oje z kuchnią, ele
Buntwebf'rei'·.
71-3 ktrycznmw. wszelkie wy.
"
gody _" ',in n za je-

B- tl. Wmzei Sztoły Realnej Tow. ifesiunia Pomocy [zn "I :~:k~~~~~T~~ .,~BC~i~ ,~'~t:~j;'Z~ nIA s"ys'lben t ~;~,~i:~ ."~~"~!,:ó;,::
ł..at")dZ l i . D'
Zlel na
o

]

oo3.

v..."

tl,1;

norlaie do wiadomości że egzaminy wstęp,
.J
• • • •
ne 110 klas: wSt.ęplHlJ. l-el, ~V-eJ. V·~l rozp?"
r;'I},!. <:lf) W rinl1l .:W-,2;O IDl'qa r: h .. fJod:iDl~
jlr;'f}lTIllJe kano.:cJll.rl<:l szkoły cod'/'Je.nnl€ od 9-eJ
,
"
.
do l·eJ pp.

"

Spec:jalista cltorób wene- Łódł.. Plotrkows a s.
t en , a
ryc:znych s k ó r n y c h Przyjmuje 'W8~elkle °Wlczne U
asys
'I
' zęby, Da ~loty mostek j ko.
Uprasza Sz. pp. czlonków o łasl\awe przyi moczopłc owych.
ronkl i na podnldblenl6. Cany wiadomość u. dentysty
••
•
•
d 4
. ł La.... I. lIroo" •• I&'lI1 IIht)O przystępne. Rep~racJę wy- L. Kapotta, Zglerska 2~.
byete dZIś t. J. w czwartek o go z.
po p~ I .
i 'wiat/lIII.
• J;o.',ywam na miejs".'~, o. ~ _ _ _ _ _ _ _ __
do lokalu ~as?,ego Towarzystwll. w spl'aWJe P.o~.k~ • • k •. ~ ~.". ~r~~~~'aba~,;" i!lrdtc,,:'JWz~lez~~ D R · h t ..
bardzo wazneJ.
rog EwaugellckIeJ.
nych wykouywa1)1 1l1l1WI'lksz,~ P.
elle s e!n
Z
d
804&- 9r~~ei_: ,-2 T' t o ~obot~ .... pnewwrll ~·ch. dOI.
ot Waru.wy
M~-6
41-1
arzą·
t-8 op. 1)\. ,.aII 04 I ..... PI'
86-8
ol'dyl111je '" Ciechocinku.

Moniuezki 3.

l b

tk

d min .• Głosu· .

nauozyDyplomowana
oielka udziela fran·

cuskiego: konw.ersac.1a,
gramatyka, wypr:\Mwania. Al. l·go .\faja 36.
m. 9.2-4.
602-6

Czwarte~

23 maja \9'21

_P._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--.,;1~:r!.:..._:1~4::.!t_

Dziś

a- o Sc.JY. braz z akom~ j
.,The rr 'ans~tlantic 'Film

Ilustrując

Premjera!

amer'ykańskiej wy t ó
:0" w 5 ' ser-ach p. t .

ni

• z naJ• ardziej tajemn"c
je
neJ
, .
CI
e ii'lYorku.

ep

.
,
'Z S

Dziś
p. la

Dramat w 8 aktach.
Początek przedstawień

Fowazna

Jnsłyłucja

Początek przedstawień

o S-ej.

Bankowo-1i!n8Iowa

Dyrekcja B-kI. Filolog. Gimnazjom
Ważne d l a fabrykantów
II
i handlarzy szmat!

- h Ił ł n~.J
- poszukuje odpowied.. ich .. b i k a c j i .. aJo

o S-ej.

2eńskiauo

Młody człowiek

HOChsmol
te e"J VI lodz"ł ~!:y}n:~~s~~~uije~j~~:J:
II

o'

Wiąkaze transporty szmat sortowanych do
• • aprzedania. Wiadomość GrandrHotel pokój

M 112.

1118rjl

W61czańska

109- 3

-M bI

e eZ

2-c h po k'

23,

niem, z

l

właścicielka Salon!:, Mód w

W'ars:r.awie,
_ .. do ŁodzI (Andrzeja 29, parter).

przybyła

Poleoll Sz. Kl1)entel1 ~ybó:' ostatnlob modeli, tudzld białych
luszy; wykonywll. oostalunkl na miel cu PrzyjmuJe od 11-6 po 'Pot

I

p daje do wiadOmoś?i. że eg~aminYI Dom-~nul'owanyr, b. z ogrodem odpowiedni na

Oliwstępne I'ozpoczną Slę 31 mąla
•

-

!!E2!!2

'_ ATKI'•
odpowied lWI

--

#Pi..!

i! letnisku,

g

l
lm e93-

l'a' s

1S .]ll,a,.

do zasilania kotła z masywnymi tłoknmi; średnica rury ssącej 2, 112'\ tłooząorj ~ " D. Gj~l'łll"ki Pomorska n 38.
.

•_ _ '

(In

sprzpdll.nian&

Pamiętajcie, że .J"dynym sku- SZQ,sie Pab;'lnickiej. Wia:J

I Puder Be"be" Szofmana

'I

pompa

wykształce- ,

kilkuletnią prak-

kol wiek pracy. Łaskawe
102-5 oferty pod .Z.D." do adI ministr. ~Głosu Pol." 50-1

tecznym dla d.zleci .jest tylko
Z kuchnią do sprzedania. Tamże
na parterZlł. względnIe l-m piętrze w ruchliwej częśoi ulio y.. Piotr' nie miaf' zka.ni€l d.O wynaj{111ia. Oferty pod
I kowskiei. Łaskawe zgłoszenia uprasza się pod "InstytucJa Ban- .Zaraz~ wadminiAtracji .Głosu".
95-2.
i !5.0wo-Handlowa'; dolAdm. "Głosu Polskiego".
099-1 ..........._
...~""
. ' . . ........ P\erW8ze g o wynalazcy. Inne są. na~la=nictwllm~;
1W'
r';fJ PI
~~
Ł
POSZl1!UWllua 1e st
PoszukuJoę energiczneno
J."..L
t . . 11-2 j
<!II

O

średnim

O

dom ość, Sienkiewicza 67. ~
m. 38. ZAstać mQżna do .
lO-e.1 rano.
81-2

Ost':"eże,tie.

te
f
b
or Jara a ryczneno ~~~~~~e~1:n!l~~~C~~f4

i

li

.

.u· WJł\doroość:

M. S Gmerman, Krótka 8.

5

Zllf.!,'ubl0!l0 weksel nil mJr.
100.000 lU blanco, wystp..
wienla H.. i A. Schwartz

zostaje' uznany za nieważny.
86-2

3-3 __

r

_~
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_

•• _

~

•

•

L2!±2! . _

Go1dfarb Jankiel zgu bił !1$Jtrowieoki Szulem zgu~
" Irl\rtę powołania rocż.
paszport niemieoki, U bił dowód osobisty,
181h, dowód osobisty wy- wydany w ŁodzI, Luto- wydany w Łodzi. 7a-3
d'lllY w Płocku orllZ pa· mierska.M II).
07-R
,- - ..
.
tent na manufa,kturę III H~-;~~ii{B~W--;ig 'IICJ'u: RubIn S~elubski z~ubił
'CRteO'orji
31 J
" p a s z p o r t niemieo-~~~ a-n-'-A;on 'lJl;nb~ł we:~ kus:r~ępnb~;~~~~n~. ~i ~~d~. 08]3-2 Wydt~~
flllszport niemleQkl,wy· K. U. " Łodzi
18-3
da
wŁ d .
82 3 . sztAl'nberg Abram zguny _ o Zl:...--=: Józef,. ZosIa 1 Mo,lteaz
bil paslGport niemieckI
auman Bluma l:gubiła
Szwalb zJl;ubl\ł pasz- wyd. w Łodzi.
29.3
paszport niemieokI, porty rosyjskie, wyd. w - - _ . _ wydany w ŁodZii. 26-3 Łucku.
16-11 stanisławowi Aleksan. - ...---- -drowi Haymanowi
9ru9Zyńskll Pau lin 1\ z/{u- Joehlowloll Hane. zgubiłA skradziono dowód oso .,
biła tymczasowy dodowód osobisty wyda- bisty, wyd. 'IW Łodzi. 13-1
wód osobisty, wydany w ny w Łodzi.
3 i-ii .~I
Klsllzozowie.
O·S Ka;i~kr' Donat
Wendei Berek zgubił do.
Uk~ho;iPinkus zgubił
bił kartę beztermino.
wód osoblsty, wydapaszport niemiecki, wego urlopu, wyd. wLo . ny w Sulejowie.
02-3
wydany w ŁodaL 7~-3 dzl, rocz. 1896.
M-S illelrll~lman Izrael zgurps;i-;-jn-ó'w
- n-aGr;mi-a- !\l!epen - i)iwid
zgubił Ił bił paszpalt nlemieoL ucz. V kl. gimn. p. Aba iii tymezll.Sowy dowód 0 - ki wyd. w Łodzi. Luto~ublla matrykułę. 2i-1 IJOblsty, wyd. w Radosgr II t~ rilka 19. ·
08-3
jzenbel'g

S~llI.ma zgubił

,
B

8

;g;;,:

8

"~

cAch.

90-3

iętoralri Staniaław zgnj\,'08zek Jakubowtoz ;;;.
bU dowód osobisty,
2 osoby .
80--1 I~ł bll paszport niemieo· wyd. w Strykowie. 7g-9
~'~Iii'sta;;- Izrael Jam kł, wylł. w Łodzi. 96-3 Z'llg~ piesek biały
żółte łaty, odprawaIl zgubił Pl\8zpurt nie. IOWa·k"A"iekSiiii;,terzgu.;
bU dowód
osobisty ,dzi6 za sOlVltem wynamiecki wydany w ŁodzI.
·~~-:-3 wydany w Łodzi, kartę grodzeniem, Gdańaka 6.
odroozenla, roczno 1886, mleszk. 6.
715-3
o1dberg Ohafm zgubll kSll\zlłolCkQ zwi,\zkową oGdowód osobisty, wyd. raz Świadeotwa z fabry- zgubiono paszport fami64·3 ki Ga.lera,
w Łęczycy.
01-3
ll.jny niemiecki, wyd.
gnacy Hagendorf zgubił ostrOWiecki
Majer zgu· • Zduńskiej Wall na
dowód osobisty wydabił dowód osobisty, imię Ch a.ia i Arje Wrocławs ld .
77-3
ny w Łodzi. •
9ł -3 wydany w Lodzi. 7\-

z,!,ub. leo
Englard Chalm
ohlebow(t na
gltymaoJę

l
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%\tYCZAJNE: ts mit. 1& wiorsz nonparelowy jl\dnqszpaltowy. DR.OB:-l'Ę: , mk. za wyr"'. 1l& lmnttj 40 mI!.. Pouu kiwaule
prae3' ora& .gubione dokumenty po 2 mk. NADESLANE: przed tekstem jQ mlc., 'Iq tekseie 50 mk. po ,ekście 25 mk.
I wler8~ noupanLowy (str. 5 szp!'ltl. NąKR.OLOGI: .20 mk. sa wierai uoop. (str •. $ 8Ipalt). . 1. r~e.Ynowe [III:1lnblno\vo P"
mk. 1000 po tek.~18. OgłQszeDla zaMieJscowe oblicsane ., o fIO procent, z.. ś firm ugrarucznyeh o 100 procent drotej od
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