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Rękopisów
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nie zamówionych Redakcja

od 5-1 p, pał
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Transportowe i Ekspedycyjne

Spółka Akcyjna

Centrala "Ul W"arsza'UTie, Wldok 8.

Tran porty

~~:;e:Z:~~n:":~

Spec,1alność:

Mł,dzynarodo"UTe

Rumunja-Turcja-Palestyna.

Transporty wewnętrzne: Ló d ź-- Warszawa-Poznań-I(raków-L"wów•
. Oddziały i przedstawicielstwa: CZQstoohowa, Gdańsk, Herby Pol. Iłowo, Kraków, Lwów, Mława, Poznań , Sosnowieo, Sniatyń, Szczakowa, Tozew, Zbąszyń,
Akwizgran, Antwerpja, Bazylea, Berlin, Bogumin, Brem!1, Bruksel1a, Bukareszt, Galao, Genewa, Hamburg, Herby Pr., Katowioe, Konstantynopol, Londyu, New-York,
Parr~, Praga, Stentseh, Rewel, Tryjest, Wiedeń, Wintertuhr, Zuryoh.

Oddział

Piotrko.ska oM 57.

w Łodzi

(gmach ryskiego Banku).
Posiadająo we wszystkich krajaob Europy rozgałęziont\ orgauizacjf} jesteśmv w mo*ności
wszelkioh towarowo
' .

Tra·nsporty

międzymiastowe

Telefon 1ł 3-77.
szybko i na dogodnycb warunkach z9łatwfat ehport i impoń
.
703-1

uskutecznia własnymi samochodamilJ

Żądać wszędzie

w oryginalnych białych pudełkach z błękitną opaską importowane przez

Zachodnie Towarzystwo dla Handlu i
Spółka

' i A. Commiercial Pen"

Akcyjna.

W"arsz8'W'a --Gdańsk-ł.ódź,

Traugutta 14, tel. 3'..71.

y-eyjny

=--'- --"""<-""""U-o-n' -J.-T-r-a-n· -s-p· -o-r-t-o....,.,w-o-.-·E---=k--,-s-p-e-d

S.

ł

wszelkiego rodzaju dla fabryk, biur
oraz prywatne wykonywa gruntownie
i po oenach umiarkowanych
DRUKARNIA I SKŁAD PAPmUU

'UT Łodzi
podaje do

A. I. Ostrowski
Łódź.

wiadom9~ci

Sz. Klijenteli, że z dniem 15 I, wietnia r. b. otworzył oddziały:
-vve L~C)~ie ~ Plac Marjacki Nl! tO,

-az Warszawy.
(C;ho .. ob~ dzieol)

ag, tel .. 207.

Centrala: z...ód.ż, .i:.:J io"trk<>~8ka
Oddziały: WOl'l pszawa, f' rzejazd 5, tel. 18.3G8,

ordynuje w Ciechocinku
Willa .Ormuz· obok

Poznań,

-

~ ~I,'

..,. ,..

.

JOr
woła
bpełnić

.y

Stary i1ynek 38/39, tel. 2299,
Pabjan!ce, Szkoina 6,
Lwów, PI .. Ma~jacki 1ł1,
Bydgoezcz, Długa 66" tel. 1118.
Równo i Wn 'łO.

..

1

Siąsk

to musi polski

o~dzial

I

__

z dntem dzisiejszym uruchomiona

.

tmaB_ _ _ilot

"

',~

XażDy obyw,del powinien być I
członkiem ezerwonego Krzyża.
Zapisy pl'zyjmuje i wydaje znaozki
na rok 1021, biuro Cz. Krz. przy uli cy
Piotrkowski e j 1\'296, I p. w godz in /u ' 11
od 9- -3 ]'0 Il U!.
l:: ,

40-0

...

i przyjmuję wszelkIe mater.1ały

7104-1
" .

,-'f

~ ~

- _ •

~ l ~,;-.

. ,. ..

•'

OrD med.

Schureig
Choroby oczu

Ul. ZawaDzka li! 6•

I .

studentka 6-go semestru, po szu.
kuje kondyoji w domu inteli·
gentDlm na wyiazd na letnie ferje .
Łaskawe ofe.rty do admin. "Gło·
su Polsko ." sub. "Studentka ~. 58-4
TEAT~

dawniej G. R. WAHLMAN.

I.ódź, Piotrltowska 2511 4 16
' ;

Czerwonego _

Polska śpieszy dziś na zakończenie t.ygodnja, kwesty ca Czerwony Krzyża
do Helenow<:',.

.-m1--___

~.I;

do fArbowania.

cała. Łódź

1~.1iII

i___________

.Jl. -

zOl!ltała

Krzyża.

Niecr.

peaagog ~czka, '

J. Górski i M. Spie'\.Vak

palnocy sanitarnejl

kośoioła

-------------------ZDolna i aoświaDczona

__11 Farbia"'nła ~

,

Piotrkowska 55, tel. 354.

Dr. FELIKS SACHS

Byd.goszczy 9 Długa N!l 66, tet 1118.
Oddziały: "OV :Eł.óvv.n.e:o:1 i vv 'VVi1nie"
"'gV

Oddzfa.ły:

7281-1

Roboty Drukarskie

en

O

Przemysłu

MIEJSKI (O I 18)
.
zie na

pod dyr. A, Zelwerowicza.
Niedziela, 29.V o g. 12 w p<l<ł. po
cenaoh minimalnych XlV l"orallek dramatyczny "Reduta i nowe ki...
.. unki w teatrze". Prelegent M. Llmanowski. O g. ił po pol. po cenacb
popul. "Wielki człowiek do ma..
łych inte .. esów" kom. w 5 akt. Al.
Fredry. Q p:.8.30 w. "St... e mi.ato"
~ ztukll ". -l akt. ze śpiew. i tańc. Fr.
Domn\k n.

-!~---------------------------

Niedziela !9 mafa 19!t 1'.

Macie
Targ poznański jest widoCIągn I enie mlfjon6wkł.
i złe pra- mym znakiem budzenia się świawodawstwo".
domości gospodarczej w Polw czorajszem cią 'l' nien i ll m i·
Zdanie owego amerykanina sce i dlatego Łódź-jedna z pod- ljon6wltf w y 10 8 o w a 1\ o Il lJmf r
6896 . sprzedany w od (17.laJ f'
Spółka Akcyjna.
jest równie smutne, jak pocie- staw przyszIej p ol sk'1 węgla, że- 149
warsza w ~klm Polsldej krajowej
'łk·1 Wa :"szawfJ, Aleje Jerozolimskie }li 84:, szające. Pocieszające o tyle, iż laza, wlókna, zboża, nafty, drze- kasy p otyczkowef.
możliwość
poprawy istnieje i wa i papieru-wita z uznaniem ______________
~dres Zarządu pO
Tel 209-57 i 258-60.
9,
Andrzeja M 6, dom tkwi w samym narodzie pol- inicjatywę m. Pozn~nia, jako. A h
. 1k
b
ć h
..
.,'.
. t
1
rc angle s a, a y poprze
anOddział W
,
własny.
sklm,
w Jego orgamzaCJI
pan- naj'b ard"
zIeJ b od'
aj zam
eresowa- deI
w wszelkich możliwych ki eDlatego każdy wysi- na targiem, który tam został runkach . .. Ma być podobno rówSpółka posiada oddziały: Warszawa, Kraków, Poznań, Radom, Lu- stwowej.
lek
na
tern
polu musi być po- zorganizowany.
niei uwzględniona Ukrama, Rosja
bHn, Wilno, Białystok, Równo, P'ńsk, Sosnowiec, Gdańsk, Bldg oiłzez.
witany
z
uznaniem.
Dr. int. st. S ••• ski. południowa, a może i Kaukaz.
Spółka akcyjna "Lloyd PoJ.k," wykonY,;uie na!t~puj ..cp- ?pe-

olski Lloy

najlepszej konjunktury.
nieudolną administrację

S

Lodz

rllcje: trans;to-:- ławanie ładunków w obr~ble Państw" PolsInego
i zagranloą, ekspedycj~, clenie, magazynowanie, ubezpieozenie transpor
tów, WArranty, finansowanie zakupów i incaso,

Listy o Rosji.

Stosunl angl@lsko-S6wietkie.

CHORSEA, 26 maja, (Pat.)Ukontytuowala sfę oficjalna komisja angielska, kt6ra w Jiczbi.~
Słała
ciężarowymi Japończycy na Dalekim Wschodzie.-Umowa pyboł6- 12
osób, ma wyjecba~ do Ros]1
.twa. - OpóP pl-OW zorycznego pządu wschodnio-.y- sowieckiej. P/prwszem za~aniern
pomiędzy ~larszawą
Łodzią.
7!,ł1-1
beryjakiego.- Ingerencja "meryki.
TUlsji iest nawiązanie ~cisłpg'o
kontaktu z włarlzami sowieckimi
~
RYGA, 22 maja. (Pocztą od w roku 1919. Natychmiast została w kwestjach ekonomiczno-haoolonaszego korespondenta). .
ona przedło:/;ona tymczasow~ urnowyoh,
Woiska japońskie znajdllją si~ wą, zawartą z władzami prowizona Syberji ju:/; od 1918 roku, Po- rrcznami, choć opierały si~ one zaczątkowo były one nieliczne, jednak- warci u tej umowy i popierały wszeJ:I;e zwi~kszano je coraz bardziej, u- kimi prawnymi środkami rosyjskie
HELSINGFORS, 28 maja. (E.I~.).
Wczoraj odbyło się w Po- śli ~I?m. się. przedewszy~tkieI? zasadniająo to konie~znością ochro rybołóstwo. Stan ten nie mógł za- Podczas
interwiewu w Helsin!;!forsie
znaniu otwarcie pierwszego na podJąc CI, ktorzy faktycznIe naJ- ny życia i mienia iapończyków, 0- dowolić Japonji, która wyzyskała sI a- Krassin o~wiadczyt, że nie należy mieć
ziemiach polskich wielkiego tar- bliżej stoją spraw ekonomicz- siadłych na Dalekim Wschodzie, iak bość nowej władZI rosyjskiej, aby iluzji co do odrodzenia ekonomicznego
h
kr' któ
równie:/; utrzymania porządku na coraz bardziej rozszerzyć swe pra- Rosji sowieckiej.
gu, przygotowywanego przez nyc . naszego .a)u,. rzy przez kolejach wschodnio. chińskich i są. wa na wodacq rosyjskich.

komunikacja towarowa samochodami
a
-----............ ....----....----....--------------....--------

Łódi - Poznań.

PRsymizm RrauinB.

dłuższy cz~s z .~ielkit;I. nakła- długIe . lata brah udzlal "!' rnte!1: siadojących. Jasne fest, i:l; prawW ten sposób skorzystała Japo110[b mOD!lr[hl['zny W.ROSJ"'.
dem pracy I Umle)ętnoscl. Targ sywneJ gos~odarce na~bardzle) dziwą przyczyną były interesy gos- nja ze zderzenia w Mikołajewsku
n
u
ten posiada charakter między- uprzemysłowIOnego panstwa w podarcze, o które Japonja iuż od- nad Amurem, aby rozpocząć nawigaBERLIN, 28 maJa, (Polpress).
narodowy. Zbyteczne byłoby Europie-Niemiec. Jest to za- dawna się stara na terytorjaoh ro- cię nn. Amurze i siłą zagarnąć ry- Jutro ma się rozpooznć w Monadodawać, ]'ak wielkie znaczenie danie Wielkopolski, choć i in- syjskich.
bol6stwo ujścia .Amura. Są to ~ chi um ziazd rosyjskich monarobi ..
t
.
Tereny brze:/;ne, Sachalin, a czę tereny, które podc.zas. ~rzepływ~Ola stó\v. Między innemi mają b y ć od. l .
d
d
mieć może wypadek ten w zie- nym zle mcom o em zapoml- śoiowo równie~ tereny Amura i Baj- ławic rybnych zamlemaJą SIę w led- czytana petycje wł o ~cian Idlkunajach r O z woj u gospodarczego nać nie w?lno, ,
.
kału majl\ dla Japonji wIelkie zna- ną ~ywą masę, Nie mołna wtedy stu g'ubernfl, którzy domagają sif2
Polski. Wypada tylko wspomFakt, ze pierwszy Jarmark czenie. W pierwszym rzędzie Ja nawet łódk" przeJeohae.
przywrócenia w Rosji monarchfznieć o wielkich jannarkach nie- polski odbywa się w Poznaniu ponja oierpi na przeludnienie. Żte- . Po pewnym osasie objęła Japo- mu. Sekretarjat zjaznu .fest w
się mieckich na których opierało nie jest przypadkiem, lecz sym- go ".ypływa dą~~ość wycho~źtwa n!a pod pewnym pretek.stem ró-w:- posiadaniu dowodów piseJnuych,
.
'"
l
t
b l
" t t d d . ć ..
nadmiaru ludnOŚCI na pograntczne D1e~ ryboł6stwo na wyspIe Sachal.l- U ruch powstańczy Antonowa j
wl~le gałęZI p.lzemys u ego o em, 1Z sarn ą ązy wl~len wybrzeta i Sacbalin; nast~pnje rząd nie. Dalej zatądała zalegallzowanta Machno zaozyna przybierae mokraJU, Jannark Jest dla handlu no.wy ożywczy prąd ~kOn?mlCZ- japoński dą:/;y do zaj~ci/\ tyoh tere- tych wszystkioh, przywłaszczeń przez r narchiczne tło. Tak narad/\ delekontynentalnego tern, czem tło- neJ odbudowy Polski. Nledaw- nów, aby w przyszłości zaludniać rząd na Dalek?,? Wsohodzie. Ja- gat6w Ao"tonowa i Manbno, kt6ra
ta handlowa dla handlu mor- no przytaczaliśmy w naszej" Ga- bez przeszkód terytorja rosyjskie pończycy OgłOSIlI, ~e całe ryboł6~t~o odbyła si~ w kwi etniu w Pawło
skiego.
zecie Handlowej" głos niemiec- swymi obywatelami.
tych t.e~enów .podleg-a kon~:oh Ja- gradzf e, wyni o.sła większo~ci ą gł?
W wirze walk politycznych ki z Gdańska o intensywnej
Drugim wzgl~dem jest wyzyska- pońsk~el komendy wojskowe) .
sów rezolucję, f t przy szla ROSJa
.
.' dz' łaj . .
I'
b nie Dalekiego Wschodu jako rynku
Wladomo~ć o przyznaniu przez ma by~ "rosyjskim prawo!!ławnym
\~śród me~stan?~go. zmagama la noscl p:zemys o~e) ,w .. zbytu dla przemysłu 'japońskiego. rząd .so~iecki ?u:':.ych koncesU ame- włościańskim carstwem~ ("ruskóje
SIę Z I?rzeclwnosclaml na ten:- z~borze prus~lm. Dołozyc wrn- Wojna európejska zmniejszyła znacz- rykanskl1~1 kapltallsto.m na Kamczat- prlJwosławooje kriestjanskoj e oar~
n1e l1uędzynarodowym, OpUąCI- mśmy staran, by glosy tego nie napływ towar6w europejskich na oe, ~ówme:t w spr~~le. rybołóstwa, stwo·). Na Uralu t w ZachodnieJ
liśmy zupełnie prawie z oczu rodzaju coraz częściej się roz- Daleki Wsohód, a przemysł iapoń- ~ywołało W JapOn]l sl1n~ w~bnrze- Syberji szerzą się pogł.oski, it
naJ'istotniejszą podstawę dobro- legały i coraz bardziej były uza- ski -~~wjnąl ~i~ 7 tym o~8.sie W me, gdy~ dotykało boleśn~e lOtere: syn cara. Mikołaja, car~wlcz ~lewysokIm stopDlU, gdyż Japon.Ja pra- S?W gospodarczych JallOn)\ n8. Dale kay zoatal ur&towan {, I ?e do .;oh
.
d k' . d' .
d
bytu n~ro owego. pro u CJ~ I sa m?ne..
. , wie zupełnie nie ucierpiała wskut.ek kl m Wschodzie.
Qie;.;-o grupują s;~ spis 'wwc l prz :) cyrkulaCJę d.óbr: To co ?Ia I~!'Jl~dzle ~apewne !TI~sl ta ~le wojny. Wprawdzie wyroby iapońCo sie tyczy konkurenoJi Ja- ciwko obecnym rządom rORyjskim.
nych narodow Jest celem I bodz- znajdZIe takIego oddzwlęku, Jak skie stoją znacznie niżej pod wzgl~- ponji z Stanami Zjednoczonemi w
'
cem działalności, dla nas stało w Łodzi.
dem gatunku od europeiskich, ale S"b~rji \\'sobo ,1 niej, to motem Y
Rowe dekrety LenIna
się nieomal środkiem. Jakfe
Fryderyk Naumann, twórca Zf3wnetrznie są do nich podobn~ i p o w if' (Heć na zasarlzie obserwa•
często slyszy się: Musimy pro- znanej przed kilku laty, a dziś znalazłr .wskutek braku wyro~o~ cji, i ~ oficjalne koła. amerykańskie
RYGA, 28 maja, (PoJprcse) _
. b
ci . .. l tł' b k t
. k
europejskICh duży zbyt. Japonskl wykaz y wały stosunkowo małe ZB- Ł, 1'. A. donosf, ?e Lenin opraeodukowac, a y po ~lesc wa u.ę zupe.~le .z an ru o~ane! o.n- przemysł włókienniozy, metalurgicz- in't (> rpsowani~ lila zagadoień go- wał szereg nowych dekretów,któpolską, a wtedy mne będZIe cepcJl nM1tteteuropa , ktom mla- ny i chemiczny wzrósł w czasie woj spoda rczych Dalekiego Wschodu. re zos'aua o!tloszon e po uchwlt.znączenie nasze na świecie. Nie ła polegać na gospodarczem ny do takich rozmiarów, i~ brak
Z drugiej strony jest pewn.e, leniu ioh przez sownarlrom ł Ił
ulega wątpliwości, iż produkcja, zjednoczeniu ziem Europy środ- zbytu ws.kutek rewolucji na ~aleki~ iż wsl(utf'k sytuacji politycznej twierdzeniu przez (lik. Z dekretów
stojąca na wysokim stopniu, kowej, bawił w 1917 r. w Ło- Wsch?dzle. wy~ołał w ~ap.on)l zastóJ, p ąd ll ros yjskiego, który nie po- tych uajważnic,jszymi są: 1) dekret
.
. , d"
szeregu siada tam dostatecznych sil milf· o zwrocie wła~cioielom fabry.k i
lst~tnte. odb'"IJa SIę na. pOZIOmIe
~l l oglądaI tu nasze urzą. d~e- ogramczeme
przedsiębiorstw,l zamknl~C\e
a nawet bankruc- tarnych, aby oprzeć si~ uzurpacji zakład6w przemysłowych, na któpolttycznego znaczema, . ale w ma przef!1ysł?w~. Owocem 'Je- two wielu banków. Zrozumiałe jest, i uci sko \d japońskiemu, jedyną ryoh praouje Di~ więce.i, jak 300
całym świecie Rroces ten po- go odwledzm t rozważań był i:/; Japonja nie mogła się pogodzić rają jest wzbnddć zainteresowa J'obotników, z tym tylko zastrzesiada znaczenie odwrotne: poli- entuzjastyczny wstęp w książce ze stratą tak powa:/;nego rynku zby- 1116 gosp odarcze dla te~o kraju ~eDfem, że dochody, dawane przez
tyka' jest raczej środkiem wzmo- "Polen"; Naumann stwierdza, t~ . .Dą~rła ?n8 ~obec teg~ wsz:l' jalti(>g(l~ innego wielkieg-o palI te fabryki i zakłady będą podle. 'a produkcji i rozwoju go- iż zespół maszyn w przemyśle klem.l .slłaml, me wyłączaJąc . sl~y stwa np. Ameryki. Właśnie z tych gały kOlltroli specjaln yc h organ6w
zem.
. .
'"
zbroJnel, aby zachować dla SIebie wzglę.~ów w!dają si ą barrlzo pra- wlaJzy państwowej; 2) admfnlstraspodarczego, mgdy celem. Stu- wlokmstym w ŁodZI Jest Jednym rosyjski Daleki Wsohód w charak- wdop odobne wiadomości o u,l zi e- cyjoa władza lokalna ma [lale~eć
sznie zauważył ostatnio jeden z nat1epszych w Europie i w za- terze kolonji.
leniu źnaczn)'ch koncesji na ws cho- nie do lokalnych sow l(' ~ ów, jak
z poważniejszych publicystów wody z nim iść mogą jedynie . Trzec~m w końcu. względe~ jest dzie firmom amerykańskim.
obecnie, leoz do komisarzy, mianiemieckich, iż polacy są jedy- wi e lki e ośrodki przemysłowe SIlne zB.lnterptow8me JaponJ! boPrzypominamy, Ił wszy~tkiEl te Dowanych przez lodowego korni.
nym na świecie narodem, któ- Anglji.
ga.otwaml n~turalnem~ w!brzezy, W umowy majq jedynie charakt pr sarza do spraw wewn~trznych i
b d"
. t
'
d .
W d
"
. szczezólnoścl Snchalwu l Kamozat prowizoryczny, a ostatnie ukszta!- jemo tylko pod względem słu~bo~
ar .zleJ. In eresuJą ~ag~. nI~- .
a~n~m tmpefJum roSYJ-I ki, 8 ' specjalnie możliwością rybo- towanie ~ospodarcze Dalekiego wyru podlegającyoh. t 3) wszystkie
ma polItykI zewnętrzne], nIZ naJ- sklem Łodź była podstawą prze- łóstwa oa wif\lką skl\l~. Na pod- Wschodu Il astąpi dopiero wtedy, czrezwyczajki mają bye podpobardziej palące kwestje we- mysłu włóknistego i rzucała na stawie trak~atu pokojowego po woj- ~'dJ Rosja nareszcIe skon soli- rządkowane najwytszemu trybuwnętrzne, przedewszystkiem go- rynek wschodni lłołosalne ilości nie .rosyjsko-japońsltiej, zawarła Ja- duje si~.
!lałowi.
spodarcze.
wyrobów swych, znanych od pou)a 28 czerwca 1907 roku nmo·
· · t . t kt k ż Ch b' d K"
. d P .. wty rybołóstwa z Rosją, która zabez
. U sposobleme O 1 a !Y a yar ma ? lJowa l o
ers]1 pieczyła interesy japońskich rybaOfi[jalne przedstawicielstwo loglH
clowa narodu - są stan9}yczo do wybrzezy oceanu Lodowa- ków na terenie ryboł6stwa i dała im
Wyjazd misji sowierkiej.
zjawiskiem ujemnem. Stałe ak- tego.
pewne prerogatywy na wodach row Sow~epii.
centowanie interesów gospoNiemcy niszczyli nas wpraw- syjs~ich, Umowie tej nada~ała JaRZY~-r, '27 maja CK E.) WyBE GL!. T, 28 w aj a, (E.-E.)darczych kraju stawianie na pier- dzie w miarę sił swych ale pod- ponJa zaw~ze du~e zn~czeDl:,. gdy~ jazd misji rządu sowieckiego z "Dentsche Allgemeine 7,Aitun n-"'
. ' .
,
ł ł' ' .
.
ryby są Jednym z nalwa~D1eJszych RZylliU wywołała odmowo. rządu onosi, że kierownikiem ofiCjalwszym p'lame mter~.soyv pracy, stawa .prze~ys u odzklego Je~t środków wy~ywienia ludności ia~ włoskiego w sprawie uznania d e dnego
przedstawicielstwa A n ~ lji w
produkCJI, konsumCJI 1 obrotu tak SIlna, lZ odbudowa mo ze pońskiej.
jure rządu 8owiecki~O"o, czeqo loRosji sowipckiej mianowany zo o
staje się coraz bardziej naglące. odbyć się, a częściowo już się
Nie chcemy obecnie wdawać się ,'magał się Wor owskij jeszcze prze d stał dawniejszy an~ielslti konsul
LyjąC w świecie wojen, ukła- odbyla w sposób bardzo łatwy. w szczegóły tego zagadnienia, za- p d pis alli e ~ umów ~andlowych. generalny we WIa n ywost oko. dów óyplomatycznych, sporów
Rynek polski przy 25 miljo- znaozamy tylko, it właśnie k'Yes.tja Rzq d ~~OS~l odmówlł ze .względ~ Hoddson.
crranicznych-budujemy w pust- nach mieszkańców naszego kra- rybołóslwa na wodach rosYJskIoh na to, 1;1, b~łoby .to ZIJ .n etnIe sprze
o
N"
.
d
t·
.
ł··
O wpłynęła w ostatnich latach na kie- czne z. umowa~1 li II .,' y mocarce.
aJPlerw I prze ewszys - JU moze poch onąc bltsko 7 runek polityki japońskiej wobe stwaml sprz , mlerZon eJl!I.
Kurs banknotów wRosji.
kiem ufundować trzeba zręby procent produkcji łódzkiej; re- Rosii.
.
c
RELSINGFOR'S, 28 maja,
mocnego organizmu gospodar- szta pozostaje na wywóz, przePo przewrocie 3i stycznia 192 0
Z
MOSkwy
donoszą, że na osta tDelegacja angip,lska do Rosji. nim kOll ~ l'esie
czego, otoczyć szczególną opie- dewszystkiem na zglodniałe ryn- roku we Władywostoku, gdy został
zwią/'kó w zawodoką robotnika, maszynę, przed- ki rosyjskie i ukraińskie.
zrzu~o?y generał Rozanow., przedLONDYN, 28 maja (Tel. wł. wych oświadczył z a~tę pca !torni. b' tł' h
N' d
. 1"
RtawlClel admirała Kołozaka , a wła- Gł. PoL) Oficjalna angielska dele- sarr.a skarbu Szmi ,l t. ~e jplrs 0SIę lor s wo prz~mys owe I ~le ~~no rozmawIa
lsmy . o dza
przeszła w ręce ziemstwa w'{
handlowa, która uda się w bE'llllle krą~ących w h:Jsji p le n i ę~
dlowe, produkCJę rolną, gó.ml~- przyszloscl przemysłu polskl~- brzeży, utworzonego przez nacjona gacja
najbliższych dniach do Moskwy, ,hy papl Prowycb
i 1.168
two. Tylko b( '~actwo ZiemI, go z rzeczoznawcą ameryka n- lIstyczny rząd prowizoryozny, wła będzie się składała według infor- mil.iardów wobec 2 ' v' y'nos
p6ł miliard p
pracy i środków l '. odukcji daje skim. Zapoznawszy się z sy- śme ~westja rybołóstwa odegrała macji "Times'a", z 20 osób. Głów prz~d WOjDą i 22 miljar IÓW ni
narodowi silę, nie zaś prowincje tuarią w·' 'kraju ; z warunkAmi deo~duJąoą rol~ w uksztll!towanlU I"pm zad aniem delegacji będzie pocz qf'cu pan owani ,. bolsz ewik 6w.
I dalekie ot..zary.
eksportu, o r Ze k ł on całkiem wzale~nych stosunków poml~dzy Ja- zawiązanie kontaktu z urzędami Szmirjt oświadczył, M w zwi ą zku
. . t
f kt . tł"
W· . t
ponlą l nową władzą. Umowa ry handlowemi sowdepji. Możliwe jest 7. nową r o syjską polityką gOSpo ·
L:rozumlerue ego a u Jes suszme. " ma Jes wasza, a bołóstwa była zawarta w swoim cza również,
i~ przed~tawiciele dele- J alozą test ~e'c zn, koni e (',.:z n rekonieczne, Propagandy tej my- nie światCt. Marnujecie skarb sie Bił 12 lat, a więc SkOllczvła sią gacji udadza
sie do ~etersbUrga
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odłąe"lltlO od oało'ci obnara pl e- go Dajbogatlle okr4łgi GÓrnego
01
blsor$o'W"go &k~ł Rybnioki j Sląska przypadłyby Niemcom.słanie
Sląska.
I ka .. PszczlHkt, w6wozas obszar po- Byłby to dokon~ny światlomie alże Uf zostały mial\y wiEłknośd niemieo- bo nieświadomie- rabunek, któreREWEL, 28 maja. CRusspress).
kta esł)" górnoślą kie; ks., skutkiem ozego połotenie wy ~o traktat pokojowy nie dOpU3Z- W artykule wstępnym "Prawda"
fa,cięą na rad;riena~- tworzyłoby !:Ii~ bardzo korz)'stne oza i kt6rego z pownośoll\ nie omawia rolę" jak~ podług niej ma
odegMć
powstanie na Górnym
WJU ej projekt _ło•• dł. Nie.m~, a w nlUlt~pstwie te-I przyjmie padameut fraDouski.
Sląsku w sprawie rozwoju wszechki. Obawy podzielająr6wn1eż
światowej rewolucji.
pisma pary~kie.
Kwestja śląska nie jest jeszcze
"L i b e r t e- zauwata, ~e
rozstrzygnięta przez sprzymierzowywołao e~o Bpra "Il górno~] ąsIrą
nych i na tym gruncie mogą jel1nIłłłu
konferencia rady najwrra:tają sIę artykuły
wstępne
szcze powstać różne kolizje. O ile
wyższej nie wróiry nic
PA RYZ , 21 maja (Tel. wł. "Gł. rlzlennik6w, zbllżollyon dO Lloyd sprzymierzeni zdecydują się oddać
dobrego Polsce. Je~elt Polskiego). Niewiadomo jeszcze, Georg"l\, nie tak optymistycznie, Sląsk Polsce, zabiorą ostatnie zabowiem Lloyd Georgg w roku czy wtorkowa m<>W8. Brianda bę .. jak parysoy korespondencf inuJoh soby Niemcom i pchną je na dro-anglelskioh. • Dail y Ohron. II gę rewolucji albo innych awantar,
1919 m6gł uzyskać zgodę in- dzie miała decydujący wpływ na lpism
"Observer" zaznaczają, ge Briand o ile zaś przyznają Sląsk Niemcom,
polityk~ Francji. Na razie porwała
nych sprzym'ierzony<",h na prze ona ogólną opinię tamtejszą do ustę puj" tyl ko pozornie, faktyoz·
prowad;zenie pl ehisc,ytu , 80 to tego stopnia, te NIemcy muszą się nIe jennak stoi niHugj~c1e na da- zmuszeni będą wypędzać polak6w
ze Sląska siłą zbrojną, a wtedy
tylko d'llatego, te nie chciał powatnie z tern liczyć. Dziennik, wnem stanowisku. RzczPL;61nifl okaże się, te Polska wylewała
oddać absz8ru g6rnośłąskie o który dotąd stale zwalczał Brianda, przyltf9 wrażo nie wywoła! fal,t krew i ponosiła ofiary napr6Zno.
Pols(',e, to taKte i (h:isia; nie- "Joumal de Peuple" zamieszcza przJPomnlenia sposobu ztlłatwle To przeświadczenie zwiększy ruch
artykuł, w którym Henri Fabre oia kweatji plebisoytu na kODfi~· rewolucyjny w Polsce. "Prawda"
ma tadnych widoków, by w pisze:
WJmienfona
"Briand zrehabilitował się, ranoH pokojO~ej.
roku Hł20 ZeebClElł się zgo- sprzeciwiając się żądaniom, które dziennikI 8t w1 erdz ają, ~e tam pisze jeszcze o rozwoju proletarjatu na Sląsku, zagarni~ciu, jakoby
rlzi6 na oddanie jej tego ob- zagrażały bytowi gabinetu. Mimo OJemencean zaproponował, w myśl przez robotników kopalni i więk
S-larn.
wszelkich różnic między nami a teorji o samostanowieniu narodów, szych majątków, wybraniu rad roBriandem musimy mu udzielić przeprowadzenIe 1) l eb 18 oyt1t '" botniczych i intensywnej działalno
wszelkiego poparcia na drodze, Nadrenji f na G. Sląsku i dopiero ści śląskich komunistów.
którą obrał". W organie radykal- po odrzuceniu przez radę ozterech
,V
nej :lewicy "Rappel" znajdujemy plebilloytu nadreJ1!lldego, domagał ----------~------GDA....~~K 28 ma1a, (Pat.)
ltrtykuł Edwarda Herriota, w któ- 8i~ oddani, G. Sl1\8ka Police.
D~IAnflfk! Il'dllńskie ' w telegra ' fe rym pisze m. i. "Briand musiał
s~wiecJ.~I[b
Angielskie pisma liberalne j
z Paryt3 -przynoszą nast"pniące wczoraj zauważyć, że posiada po- konserwatywne urnc.ją d. al ej
BZ6!€l2'6ły o nzisif"jszero l'0g1edze- parcie lewky izby. Jesteśmy mu Rriandowi, -łe powołuje si:tl na
RYGA, 28 maia. (Russpress). Dziennfu rad. amb&S8~(jrów Ra"a am· wcmęC%lli za poszanowanie metod historyczne praw, PolsJd do G.
nik
kowieński "Echo" drt.1kuje następu
balJsilMl6w ?la.1mie się na dz1s1f'l- parlamentarnych i utrzymanie tra- Sląska, która to twaltja była jącą ode~ przedstawiciela sowlecszem fI<l'SI~(h'lfl!!hl wyłl\CflUie Ipra- dycji wolnomyślnych. Niesłusznie r6,wnle-t rozwatana n. konferencji kiegó na Litwie: "Na zasad:.::ie źródeł ,
wf! gón'erśll'\ski\ a przedews'lIyst· mu zarzucił Tardien, ~e uprawia pokojowej.
Przypomnieniem tEJj prywatnych, lecz zupeinle wiarogodnych
k19ffi DSt8oow1 8i~ dokładnie nad tajną politykę. Taką polityką by- sprawy, wówczas rozstrsJgnlEltej możemy zakomunikowac, ze wszystkie
pogłoski, !tt:ą.tęee w prasie zachodniopropo~oj~ II'iOgiell!lko-wlolłk_ smJe: łoby. wprowadzenie systemu "C" niekorzystnie dJa Polakl. - oddal
europejskiej o koncentracji czerwol"uJItO' łti te~e; nr wojska Iłpnv (Clernenceaa). Briand posiada swo- Bl'iand tej oltatlliej Dłe4~wtedlll\ nych wojak na grnnlcy Ulchodniej ztt~
miOMlo!t,fl sk:onCf'ntrowano na ob· je stałe zasady i ma odwagę ich przyslugt}.
pełnie Sa usprawiedliwione, Smoleńsk
f:'(;orze s'P0rn"m a n .tomim o~dać bronić. Cenimy w nim liberalny
Tyle .Obsener" •• Manchester słuŻ)' obecnie jako beza dia koncenrótnych U!;1ru~owań, nazwanyc~
bez 7,wl'o!Ć~nie· PO}!!I()C'I i Nie!lJt>om optymizm i zimną krew wobec Guardian'" twierdzi wprost. te tracji
litewsko - białorusktemi
h'ltaljonaml
powi tył\ie!llporlle. K01r.lł1ntk t "y- pogr6tek i ataków. Mimo to nie Franoja chce zmilttaryzowae Pol- ~zerwonemi". W rzeczywistośd w badony ''WczOI'a1 wleozorem pr1.ez jesteśmy zflpełnie spokojni. Lewi- 8k~ 1 stworzyć z nIej drugie ra- talionach tych niema wc alp. litwinóW,
al'llba, d~ IIngi laką w :rary~t1 ca. popierała Brianda, szanując je- ml~ obc~i!6w, majt:\oych wiecznie komunilki lItewscy znaj,lują S!~ W nieWielkiej ilości przewa<':nie w Hom!u,
ośwl
~8, te propozycl& ta l'Ifp go wolnomyślność i z obawy przed zagl's:tać Niemcom.
gdzie dowoazi !>pcc)alr.ym odllzia!em
zawi rn o t t. clnege rolwl~zallia czemś gorszem, czego może i on
Ekouomlśel angielscy hietdzą, koml1itisrów litewskich litwin Putna,
".
kw"dji~ lees
.,b~ si łata; o nie do
te rOzbiór G. Sląslta shtol'ly ob- ofłcer dawnej annjl".
c
z tsl\d"tetli.. Itru "1szar gospodarczy r6wnle nfezdol}ton ku \ II ok0111. '16wDJ do tycia, jak obeona Austrja
Prasa
no
ust nawłać Itą bqdzie
po ostatnim jej rozbiorze, f ..zyLONDYN, 28 majn, (East-Express).
rada amb.asa.ior6w aad drogl\, ni
LONDYN, 27 maJa. (Tel. wł. wajll 1.10 sprzectwienia $ht podob-!
dz'
I b l ' ! Llo..A
któr/ł ll' \J4ó &le~ l
celem gran- "Gl. Pat) W kwestjl łl8prQtenia, nym 7J8[{UBOm Franoji.
Na posłe emu w z e ~m.n7~

fladteje bulsl8Wickle
na Górnym

Nowe projekty.
;, 56, e6rnego
łuske-anUlels 1.
Zachodzi obawa,

Podział Q6m go Slqdc.a na
~...
t h,.

.... - , . "

1'1RY~, !s maj .... (Pat,) Bav.
Konferencja ambasanor6w
zajmie .~ Jutro prcpozycJI\
przedatavJłdeU wł05kl"b I
an Ie.aldch y hIDłiJjł mic::by8Ol8lluiosej g6rnośłl\k1ej, która
pHt_Idoj_ podział teNn.

łI ~ na trą ..trefy.
Pie,."
JHH1 I&nądem. "łaaz

polskich, druga p~ sarz~dem
władz niemieckich.
Birefy te 0bejmowałlby okolf.ee, które vlpowiedział,. ał~ stanowGsG ss prz 1
łL\cJ06'nlem do jeduego • t.'0li. taM

.16 .... 'meoia atNf. iliJon& ...jdo
wał.b1.j~ młęd'lJ dwoma wllmła8kowanemi f pozostawałaby pod Ianlldem aU

które

łęQt:ysoj'&islnłosJGh,

byłyby taD

litone~rtow

De

i \ltnymywdy na tam t.erenie po~
r""dek. Prawdopodobnle projekt

tell natrafi Ba oPOZYC!fJ "
strony frąncaskł-ej, .!ctÓ" j~!lt
zdania, te projekt. t6n ~garsza
spro.wę,
gdy t jest pa nego
rodzaju przesł\chen~ei'A ost.12teearneJ cieC3f:iZ L B.:~e()ióO
zn&woy wojskowi uwahj~. t~ pr1ljjf)ci. tego p je t. pon'clHoby,
zarówno Jlłe1naQ~ jak i łoiakom
nil. wZr.llft<lnłani<'J !!wy~h !:IH, o316m
podjącia nowJoh walk.
RÓ"W'TIOczel1nfe lIiły państw spnyrnlerzoDych byłyby n&r&~(jne na okr"te
ni6.

OiwladuBnłe włos

t

p ..U~YŻ, 27 aj!::. (t'at.) Hav.
Ambaaa włosh o'w
• 2e
szcie~ółJ, dl) ,y OZ l\'C e ił opo>zycj I
włQsklej
'W
spra.... ie. lOilW'1ł\un1a
g6rD~śląlltiego prl;bltt
Ił.
edo J.:.dne.

Echa mowy Brianda.
Ifla Br1auda.

,y

-------

•...._

ambasadMÓW.

KOD[entraóa wnJsk
na granicy IflrbadniP,i. .

lalka z Irlandla.

,

loftugoo roswwiązfWia
sprawy
g-ó Jl gtqskll J. Rsąd trau'U ski od-

Geo~

,

Na terytorjum spornym. I
Slaska.
Skandal dyplomafy[zBJ.

P(}Wlt'I pr w(1 podobnie dliś na
l'ropOl]' h smb sadO!"'d .n!\ie18kie~
Bl!R 1., 98 maJlł. t E E.).- "O 80 dó t l'mł 11 n ,Jbhtszego
Ali
Iiłro2go
W Spi:',nłt6 podzlalu Górllego Sią posied'zl4!'nia ra J naj"y~szej. OdBYTOM,
28
maja (E. E,) W Byilhi wył nH} ~ trzy p oj Uy, a powlelij fr&lloaska nff\ogrAcoiozy
tomiu
p-owstańcy
są panami całej
mi aB o "l.aj.&!
_iet di) zapr pODowania daty, le(\z stacji, tylko na dworcu stoją toł
1) płOj kt francasl-i, ld6i'y IIl\wierllóĆ bt}dlle ponadtn program
nierze francuscy. Dzisiaj wyruszył
l>rl~~wjdoj~ pr~Jdllialenje obeufll
rraoy tlI,dy Daj w~'zsr.ej m.iędzy In pierwszy pociąg z Bytomia, a takprzemysłowego Polsee, niemoom
MIDi pNpOZyQją ustauiwj t:łD.1 a ko
com natomiast zapównia d()8taw~ mjaJi Mleczozna~'oów «la z~a4anlH że pierwszy pociąg z Szopienic do
Bytomia. Pociągi odchodzą co 3
surowców pl'lt81 16 lat tli) cenaoL sprAWy górAośl skieJ
godziny, bilety ::przedaje się doobecnych.
piero
na 15 lllia. przed odejściem
2) projekt angielski, k!:Óry dopociągu. Telefotly i wszystkie biumaga się pod~1ału Górnego Sll4sra stacYjne, urządzenia i zwrotnice
ka na. trzy O'&jCl, orar/', przyłą
PARYŹ
28
majII..
(Tel.
wl
znajdują, się w rękach powsteńców.
czenia powiat6w zachodnich do
'.'
.
TramwaJem można dOJecl1ać z ByNi emiec, TH>lurlnJowyoh d() Polsk i, "Głosu PolsklH~O"), - Wszystlde Itomia do Katowic stamtąd zaś ina z centrum snee lłtwor ' ye pań dzinnikt wyt'a28,jll 1e~fJomyśllliĆ' nym tramwajem do Szopienic Na
stwo I!iezfllf\:iue p d zwil.'ueJiolc r;rtipkoJl,lUi • ?e mowe propezyojf:! całej tej drodze panuje jaknajwiętwem kiHJ.lls)i ltoalieyj o.ej;
Ilgl e}s\r4t> i włoski fl mają na szy porządek i spokój, wszystkie
8) projekt WIoski, w.fllag któcela
jedyn·
pozb wlenie czynności powstmk6w cechuje nier"gl) Polsce ma \/,6 pn)'uant'
pow~,a, ale spokój jakiś
.w, a llaWiI't 45 procent terenów Polski okręgów rzemysł.- tylko
uroczysty. U ruchomi ono w~zystkie
w stosunku do gł&łÓW oddanyoh. wyeh,
pl"'l.J l'adają c 'J 0h j'''1 lj'l pociól~i mi~dzy Bytomięm l Bo.rpe 1 st~wt~ głosnwa'lh\ l dlatego kiem i Wielkie mi Strzelcami.
J l
iWJIIl~. teł ropozycje te Sil nie ...
BYTOM, 28 maja (E. E.) Pisma
jęda.
niemiec
je d noszą z Tarnowskich
PARYŻ, 28 ma'.Q.. (Tele t_ pr
że ~)owstańcy zaproponowali
Gór,
wł.
"Gł. Polsk.")
NaibHi8z6
_Eel1O de Pal"is· o~wl 1~za o
Niemcom podd;lnie dworca w TarJJosiedzenie rady uaiwytsz&' twarcii&, ~~ AnglJa • Włochy nowskich Gprach celem ~ucho·
odbęd7.1e się
w nadehodi ~ c:hcą o~lee d eJ! ję co ... rnienfa kolei dla J;p rowadzeqia to~
środę w miejscowośc.i Boulog-- pod.fa
g6rR 61ilsklego .- wa r 0w, poczty ; t. 1'. R.ada· miejlle. \V loka]u
odd ~ lonegll od kNlg
przemysłowes
na ska zajmie sit'} tą propozycją na
l1ajblitsl'.:em posie 7t'lliu.
miasta ,l 3 hl{uuetry klubu
li ~ł.~granłczony I J11f1 ma
BYTOM, ~ maja (E. E). "Obelr-wolen ików golfu. Pr~edsię ją 1110 lnuego 11f. celu, jak tylk9
schlesiscller Kur~r" potwierdza
\\ Zlęto I tlŻ t.am
wszelk' e ZI),- o, 'by 'W'S Jlrtkie okr~.,="j &ÓrJlf'go wczorijszą po oskę o ter., iż gen,
rZf\dze ja. maJę,oe na oolu z - Rląfl.ka, k:Wr. nie b~ przydzie- Hoefer aottflt wodzem oddziałów
bezpie('zf'nle Lloyd
or 'a lonE' .&H"łeHtlle do f' ski, ze- ai ieckich na G. Sląsku. Wybraktóre odbyło
WZ(l1 fI:r.len 'ka-za l, któryoh Itały ,óto.itj llł.aoO w sp'Mb uj .. ao go n'a zebraniu,
się w Gtogówku pon przewodlaic.
edys Kl:ecji pl'eroier 1· d}Ó- f3ł'&łDkjBeJ ~zldałelhe Nie...,prob. Ulitzki.
00'111 stil ba,rdzo się obawia.
nież
przew ł 'Z'1l o w li te
o wil:N" pl"~.lrl
'ki

. Zi

POI-

r&q

Podr6ż

WleeMminlstra,

Steł.

Dąbrowskiego na Q. SI".k.

Zar6wno w śwleole polltyoznym polskim. jak i w świeoie dyplomatycznym zagranioznym, niesłychane ·dumieni., wywołAła po
,"lró:t p. wic<>-ministra spraw zagr.
d-ra Stefana Dą\rowsklego na G.
Sląsk.

RZlłcl lwiski Mznaoza. wobec
wszystkich z oolą stanowczością,
:te p. wioe-millister Steł n Dąiro
wsiii, na własną rękę pedj"t tę
wyoir'ozką.
Nietylko nikt mu tej
wycieczki nie polecał, ani też
nikt gł CI tę wycieczktł nie {Iro·
sIł. t właśnle oelem zazu8o?ienia,
~e r:1.t,cI polski zupełnie llle ma
1110 wap6JIHl~o z porJr6t" p. wlo,'ministra D:'\browskiego na Góny
'I1ł\sk, p. minis'er Sapieha jeazcze
w ostatnii\i chwili przed swojelll
Ilstqpicni p m poleolł
willwajoy
ytoozyć śledztwo dJ8cyplhlarne.
\luJo-ty się spodziewać, :te tymozasowy kierownik ruinistt'lrJRm spr.
zagranicznych, p. Jan D~Dsk:i" to
~Iedztwo dysoypliurne podpjmi e
przeprowadzi je z oałą Mn~I'gją i
1'0lAoi wiJlowajo~ ukarać. Ze bowiem p, Stefan D~bro"ski "rzPz
podjęoi~ na własną. rękę te,j ""Y,..jeczlri naraził rząd polIki i pdI wo pol~ltie na ci~~ki(3 poaejrzenil' {,rowrtdzenia podwtj ..j ~n
wOleo zagrUlcy, to nie alega

odmó1llil uwzgl tJmemu żądati

lorda Bendlnga, który domagał f.lę stoso1Mtlia względem Iri8t1dji środkó1I1 '
lI11Iiej surowych. Lloyd George oświad
czył, że nie liczy na to, aby bieg wy"adków pozostawić samemu sobie' Je-,
zeli zajdzie potrzeba dalej wysyłać bę- '
d2!e wojska. Minister dla Irlandfl
enwood ośWiadczył, że nigdy nie po- ,
zv.loll na to, aby Irlandja stala się republiką niezależną. "Nie prowadzimy
wojny z narodem lecz ze zbrodniarzami irlandzkieml I będziemy walczyć
póki ostatni rewolwer nie zostanie
wyrwany z rąk ostatniego zbója".

Ore-;

i dni etyczne niemiecko-

St.

amer" .skle.

• BERLIN, ~7 maja. (E. E,t "Achtuhraben lblaU M dowlaiil1je się
~o amhasa "!or nie>rl'liecki w Wasz ngŁonjfl mjanowa.ny b~dzie zaraz po nswi'V:aniu stosunk6w dy~
p\omatycznych pomie,jzy Niemcami a Stanami Zjednoczonrmi. Naj.
WlęCAj widoków na to stanowisko
11& ambasador niemiecki w TokIo'

ar.

S., Ił.

Ten sam ozielluik oonosi, ~e
po nawIązaniu stOtHlnków dyplo,
matyoznych z Hosjól sowieo\lq, lun·
basadorf'm niemieckim \V Moskwie
mla,flowany b~dzie były minister
13lll'aw zagranicznych dr. l{Qellter.

K es VI Lllboałł.

I..rZBO.NA, '28 maja. (Tel. wł.
"Glosu Polskifl"o~).
ezoraj fZl\d
lJorto!alski
wydał
wielki
bankiet
wątpI! WOŚIlI, Zuługuje zate
...
dla Jlrzodstawiol~li państw zagra·
CIQtkll b: ar 'i.
Ok.lioznoŚć. a Iii. dawał Sł 1lioznych j ozłonków tJłi~ Izyparl.iie alt""" z tego 00 nii, ~dyj . . . kvn6~' kugrestl ekono io~..
jl.lrt proieBer akaie.ji weioryaa- 1ł.~O.
Delegat polsld, llaiziszewskt,
~;ł'()(H;.
mają(:c
omem żrwió
r,.juj .Ili~ -ałt sposobnoścf za}
Nlł (ł 1'1.9'0 S.ł skt. u
wnłosił
podczas bun\w:rtu mową
BERLIN, ~ _ja, C~.-E.)
!lIowaUli 1A4 ptmyk, za~ra.iczn<!,
dZl e Il l ka lzorn
~', J.ti>fl:e ,.'f.alps'\ ~
t>łl1tY% łJ ą, pL'Z;JjElt'~ bardzo przy\\
:łll( hmuik:.
gi.Jakiego
w
ty.
wypadk.
de
ate
MYi.
kirhkolv. ieK
wywia. ÓW 'li
;f'Sf:'$St !!\ .ktat pok~. - mln. 'WojJly, wyałaJIo .pr'cz 4·ch
Jel$t tt
wio• •1. jeC'Q "inq, blliaJo. Ust~p owy, tyozący sl~
struny (',złonków i sekl" arzy
DM
Q{ltIS 4za
p •• Kialu łp,taljc'DDW z uglelskiej załogi ~e powolauo go.. .aieterjaltl Gónego Sl~sl u, oltlaskiwElny był
CQr,OQ nawot p 5fi!li tel ~8t6w un*
rady na·w;vi~.
kolg
term i- u«re1iskiej dwa .. owę iataljony praw Z&gr... t~D.YQ. Wiu
au G. Sląsk "VO-H'1S r. hf" t:eltllug" da na tyoh, ldór-zy profes.ra ak.- I\itlBkiGla.
d'a p,,~ i pi"zych
,Iono!!li, że [! lfIl'WSZI" I'I)sllki I\n- de.)1 weter'llar)jlłj pl'zerJst"wlli
u&~o30b;G "~ yc
p2 IUle
~ t)'IllCZ a!!I i) V rClzwlqzallHl wp oła- giel6kie przybyły VI'zez Wroeł«w,na wtoemłn6a&ra . . . .-.graAi45z8niepoko · etnie r~ «!
lW.:l~1ik.t. O ih,bl sa tlowohde.AG Q~

a

iJi

wem

Dal

e.

sr

Nleo7.ieJa ~g maJa 1921

Ententa i Niemcy.
o Cl9ID bedzie radIU rada' DaiwylS18.
PARYŻ. 28 lf'1a1a (T~1. /wl .• Gł.
Polskiego") "Excelsior" dowiaduje się ." wiarozednl:'go źróll'ła.
i~ na posied'leniu
rady najwyź
szej będzip r6wnie~ rozpAtrywana
sprawa opuszczpnia Diisseldorfo .
Duisburga. i Ruhrortn, iak ró\'·
Die~ kwestjll .g ranicy celnej Renu.
Na l:onferencj1 musi być dol,ladnie zbadana obecna sytuaoJa polityczna i finansowa, stworzona
przez przyjęcie nltimatum prze?;
przyj~cie ultimatum przez Nfemcy;

Rozbrolenie Bawarii.
LONDYN, 28 maJa. (TeJ. wł.
.Głosu Polskiegotl). W urzędowej
pnblikacjl, !{tórą ogłasza Rputer,
zwraca sfEl -ponownfe uwagę, ~e
koalioja zastosuje wszystkie postanowione na konferencji londJńskiei zar7,ądzenia karne, w razie g-dJb,V Bawaria nIe wypełniła
postanowień co do rozbrojenia do
dni!'! 30 ozerwca.
HERLIN', 28 maja. (E. E.). W sprawiA rozbrojenia Bawarji
nie nastąpiła jeszoze ~adna decyzja. Escherioh wygłosił wszorai
w Hannowel"lIe przemówienie, z
kt6rego wynika, ~e nie myśli wcale o zniesienIu organizacji, której
jest gł6wnym twórcą.
... Freiheit" zaznacza w tej spra
wie, M je28li rząd niemiecki nIe
jest zdolny do opanowania tej organizacji, to złamlq ją robotnicy
niemieccy. RównieZ rząd niemlecId 7.aznaczył za pośrednictwem
bi Ufa Reutera, ~e rozwiązanie 'bawarskiej 8tra~y obywatelskiej musi nastąpić przed dniem BO-tym
czerwca, gdyż w ilrzeciwnyrn razie musiałybJ cale Niemcy odpo·
wiadać za stanowisko Bawafji; w
takim wypadku obowiązywałyby
rÓlVnie~ sankoje.

o Bsooierie franrozów l

o

s\vei na połlldni~ Niemiec o~wiadczJl kanclerz. i~ rhciał
odwil'lilzić swv'c h krpwnvch i iedTlOczpśnip om6wić swymi banpń·
skimi kolecrami obecna Elytnacifl
floJitvczną (ck Wirth, b-ył prze 11 tl'm baneńskim ministrl'm finan
sów). RanclHz je'st bardzo Z9rlo,
wolony, 7. okazj'i 'zupełne; ;edno·
m-yśluości
ze swymi badeńskimi
kolel!ami Wfl wszystldch zagadnieniach politycznych.
Na ~Ml1)Vt.:lnie, C7,y so;us7,ni cv
nawiąłłą obecnie pokojowe
stosunki z łłiemcam, 011 po·
wiedział dr. Wirł,b: Jestem tego
pewny, gdyż dalsze prowadzpnie
wojny, choćby tylko pod postaeiq
trwałych
okupac;i,
oznaczałoby
katastrofę gospodarczą dla c·alei
Europy. Polityka sankcji nie jest
potityltą odburlowy, lecz prz8s'lkodą dla zdrowego rozwoju c'ospodarstwa świ atowego.
Dr. Wirth za7.naczył, iż informacja "Kurjera Warszawskiego", że Polska wysłała
do Niemiec ultimatom z żą
daniem wycofania do czwartku oddział6w nBemgeckich,
jest 2: gruntu fałs~ywa.

porłów

oadreńskitb.

, PARYŻ, 27 maja, (Tel. wł. Gl.
Polsk.) Wedle donfesienla pary~:J
kiego dziennika r o b o t n i c 'Z e g o
"Oeuvre", konferował angielsld
poseł loru Bardwge z Briandem
w sprawie usuni~eia załogi francuskiej l belgjjskiej z portów na
prawym brzegu Renu t. j. miast
Dusseldorfu, Rllhrortu i Dinsb-ul'g.a.

Optymizm niemlet
Kanclei'1l r'zes;:y jest pewien
nawiązania lIIlorma8nych stosank6w 2!: ententą.
BER.LIN, 28 maja, (Tel. własll.
"Gl. Polsk.") Kanclerz rzeszy, dr.
Wirth' powrócił wczoraj do Ber·
lina. z Frybul'ga. Udzielił on przedtem wywiadu prasie badeńskiej.

podr6~y

Hiem[y PłMą odszkodowania do larami.
P!RY~, 28 maia, (Tel. własn.
,.

•

28 ma.fa. (Telef.
nd nasz. ' koresp.) Dziś, w -cią!;u
onia obradowały nad sytuacją 4
dluby a mianowicie: klub mieszkzański, klub pracy konstytucyjcej, Narodowe Zj edn. Ludowe i
Ohrześc. demokr. Celem tych naJ;.ad było wynalezienie formuły,
która umotliwiłaby gabinetowi i
prezydentowi ministrów pozostać
u steru. W trakcie tego, Naczelnik państwa wezwał do siebie
marszałka o godz. l-ej, 8 następ
nie o B-ej prezydenta ministrów.
Rezultatem konferenoji w Belwederze było pismo Naczelnika pań
stwa. (Treść listu podajemy w
pełnym urzędowym brzmieniu poni~ej Przyp. Red,)
Po otrzymaniu tego listu, prezydent Witos zwołał na godz. 6
radą ministrów, wyłożył s]'tuacj ę
w związku z odmową Naczelnika
państwa przY.ięcia dymIsji, a następnie zakomunikował kolegom
OŚWIadczenie wspomnianych wyżej 4 klubów, ktÓre zakomunikowane zostało prezydentowi przez
posła R08seta. W oświadozeniu
tym lduby zapewlliają rząd i pre
zydenta, że udzielą ministrowi
całkowitego poparoia, oraz pozostawią Wo.lllą rękę w o8sadzemu
wakująoyoh tek, z tem tylko. abl'

powa~aniem

Wincenty \'''Itos,
Warszawa, 27 maja 1921 r.

Hatzelnlk Paóstwa odrzun dymlsie.
WARSZAWA, 28 maja (PAT).
Do Pana Wincentego Witosa, prezydenta ministrów w Warszawie.
Powołany
przezemnie w chwili
groźnej dla państwa rząd, którego
ster ujął pan, panie prezydencie,
w swe ręce, pozwolił przezwycię
żyć najniebezpieczniejszą

sytuację,

w jakiej Polska się znalazła. Zadania rządu tern trudniejsze są u
nas do spełnienia, :Je warunki mające źródło swe w wewnętrznych
stosunkach krajowych utrudniają
znacznie utrzymanie powagi wła
dzy rządowej, powagi koniecznej
dla właścłwego wypełnienia naj-

"Głosu Polsk.") Wenług informacji z wiarogodnych źródeł berliń
skii1b, rząd niemiecl'; prześle IV
dniu dzisiejszym komis,1i repara·
cyjnej 20 przekazów po 10 mi1jo·
nów nolarów ka~dy, jako pokryci~
na poczet pierwszego miljarda
mafPIr w złocie. Przekazy te przeć!
stawiaią w sumie
wartość 480
połąnelil
miljonów marek w złocie. Są one
poręczone przez "ielkie banki
niemi~cIrie
j płatne częściowo w
Francuski pos€lł w Wiedniu
New-Yorku, Londynie i Pary~u.
odwiedził przed kilku dniami llanolerza austrjackiego, aby się po I nformować o szczegółach
glosowania plebiscytowego w Salzbnr
gu. Prawie równoczt>śnie rumuń
BERLIN, 28 maja, (E.-E,) - ski przedstawiciel dnl9mat-vozny
złożył oświallllczenle, że austrjacka
"Rote Fahne" donosi o nowym
aO'itacja za przyłączeniem Austrjl
biurze werbunkowym Orgesohu w
Lignlcy. Zamkniącie granioy Ije· do Niemi"c uie jest obojetna rZl}·
dowi rumuIlslliemu, Ilt6ry jest bar
rnieckiej jlist fikcją, w rzeczywidzo zainteresowany w utrz maniu
stości nie czynią straże grAniczne
nic, aby uniemo~liwić przpkracza· uiepodlilgłości nlf'miecldE'j Austrii.
Pod wpływem tych oś\\'iadczeń, i
nie granicy i·tworzenie formacji
wystąpIenia ministra Pasitscha w
ochotniczych.
pal'lameucie belgradlkim, któr
7lażądał rewizji głosowania połu t
Ulowej Kar1utji, rząd austrjacl:i
wystosował notę protestującą do
PARYŻ, 27 maja. (Tel. wł. "Gl.
Pary ta, stwierdzając, że rewizja
Polsko U). ..Intransigeant" pod aj e,
lunowego głosowania w Karyntji
że
należy
oczekiwać w nadchojest w myśl bl'zmienia ullIadu podzący
poniedziałek lub
wtorek
kojowego w Salnt-Gerwain niedowielkiej dyskusji w se::lacie nad
zagadnieniami polityki zagl'allioz- puszczalna.

istotniejszych zadań państwowych.
Mi~o to rząd, któremu pan przewodniczył nie tylko wywiązał się z
powierzonych mu obowiązków, alE'
zdołał także umocnić autorytet

'tą sa'nf\ metodą mo~na takM
r07.wodnić, czyli 7.a'TliAnić w stan
płynny wf'g-ipl kamiennv.
Dzieje

Rię to w tPD sposób, ~e wpgiel
przy dr.i!lłanitJ wor'lorn OS:I'z~ma
się i porlilaie ciśni,'niu mniej wię
władzy wykonawczej, za co skła- ce'j 1000 o 200 atmosfer.
dam panu, panie prezydencie, i
Prz,' o rlpowiednich warunkach
wszystkim pp. ministrom moje lllo:?;na. węgirJ , zawiprarący 5'proc.,
szczere uznanie i podziękowanie noplołn, rozwodnić do 8!) proe.
Uważam prz:esilenie gabine- Ta metoda rozwadniania węgla,
wynaleziona również przez wspoicwe w e:hwili obecnej dla mianego wy~pi dr. Bprdusa, zopaństwa
za niepożądane. 'lt. ała w f. 1913 opatentowana i
Odwołuje się więc do obywat~l· wespół 7.. metodą rOlIkładania oleskiego poczucia obowiązku pana j6w cią~kich. na l.ekk~e dała asn~pt
panie prezydencie i pp. ministrów fi? ntworzeOla wletkl1"go prz~dslę
.
blOrstwa 'Pod nazwą "Deutsche
l prosze
aby pozostali na-, Bergin-akien~egellschaft ft1r koldal przy un:ędowanhll Qd, i lfm \lud Erdelchemie" w Manheimto ze względów państwo- Rheinall w Niemczech, które barwych jest koniecznie. Opie-- dzo wi~lkje odda;e t1sł~~f przerając się zaś na oświadczeniu pana mysłoWl ~rzez stwor~enJe warun.
ków'do CIągłego i D1ezallłóconemarszałka Sejmu ustawodawczego go utrzymywania w ruohu fabryk.
zarówno pisemnem jak i ustne m,
w którem zapewnił mnie pan marszałek imieniem Sejmu ustawodawczego, że pan, panie prezydenZASTĘPS
cie, liczyć mote na poparcie wię tylko poważnej firmy z dzIału teKetylkszości sejmowej, uważam dal- nego obejmie powa.żn& od dziesiątek
lat wpl'Owadzon& firma maj"c", do dyssiile pozostanie pana tł ste- pozycJI frontowy loka.! z wystawami
ru rządu wraz: z całym ga- i telefon pny na1ruehliwsz€I.1 nlley
(centrum) w Krakowie. ZldoBzenta poą.
binetem za możliwe. Z tego "Energiozny" do biura o~łoszeń, Feliksa
5!}-1
względu do zgłoszonej w Stattera, Kraków, G-t-odzka 13.
dniu 27 maja b. 1". pańskiej
prośby

się

o

dymisję pn:ychyli~

nie mogt;.
pana o

proszę

Jednocześnme
przedłoienie

Studentki

amerykańskie.

mi w!11ios~!6w co obsadzenia
Ccraz więcej kobiet amerykań
tek wakujących.
skich kształci si~ w t. zw. lwle- .

Warszawa, Belweder dnia 28 t"jaeh (Collegoo), które nie stoją
wprawdzie na poziomie uniwersy·
maja 1921 r.
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. tetów, 'hez dla wielu zawodów sa
zupełnie wystarozające. Ze SkOl\:
CZOnAm kolezjum łatwIej jest uzyskać młodej dziewczynie stanowisko, ma ona pierwszeństwo nawet jako sprzedająca.
Powoli
zmienia sią tet pogląd amerj'kaIi.ski, te dla ~yoia pralltycznego
Rozwój techniki nowoczesnej trz,ba odn;ucić "krarn uniwersyspowodował wiellde zapotrzebo~ tecki" młouziet Ilmeryklnls~~a
wanie przidewszj'stldem płynnych przekonała się bowiem, te opłaCI}
olejów, a przedewszystkiem ben- aię studiować.
zyny, olejów motorowyoh i oleju
WŚr611 amerykańskich studenna opał. Zapotrzebowanie to jest tek wyrt:tnić motna dwa typy:
ta Ie wielkie, ze ' dotJch~\\\~w. wschodni i zachodni. Studentki
źródła nie wystarczają, zy(
lza, w8ohodnie studj·uJ·" na unlwel'syże pokłady meksykańskie oDen u _
'ł
tataoh. kobieoych, zachodnie wspóJcbodnio al'Jlerykańskie są .bofie nie z m~tczyznami. Wschód Amew lellkje skłałniki, które ta głów· r,kl bardzi9j jest zaoofauy i stunie wohodzą w racbu bf2. a za to "fODei tamtejsi bardzo niechętnie
zawierają duto asfaltu.
Z t.~ .dnosill się do zdolnych i pilnych
powoio sprawa przerabiania ole koletanek. Ten tryumf zasad mę
jÓ\V ciętkicb. na lekkie stała się !!kich odbija się na typie studentnajważniejszą potrtl6bą techniki tu wschodniej, która najpiflkniejolE\jowej. Na wielką skalę pru- Sza lata młodości spędza w jednorabianie odbywa się ju~ dziaiaj w stronnej klauzurze szkoły.
Ameryce na podstawie metody
Kracka, polegającej na tern, ~e
W wi\fkszych miastach jak 'W
oleJe cię~kie ogrzewa się do wy. N_wym Jorku j Bostonie kolegja
soltlej
temp"ratury j l"oddaj(' dla I~obiet korzystają ze wspól
wielkiemu ciśnieniu, przy czem nych, z~kladów uniwersyteckich.
oleje cię~kie rozpadają stę na 4IhOC1aŻ l tu skar~ą się one, ~e
nej. Między innemi wuieśli interlel~kie) tworząc pewnego rodzaju są gorzej traktowane przy kOl'zypelaoję Poinofu'e i Ribot.
\II
amrykań !!;azy
w formie wodorów wąglo- staniu :to .ibljotek. laboratorj Ów i
wych i koksu.
wykładów, niż mę~czyźni. Niektórzy profesorowie nie chcą Wcale
AmerykaJislli konsolat w WarTa metoda mogoła jednak zna- na swe lekcje dopuszczać kObiet.
sZ8wie ju~ od dłu~szego ozasu lf'śĆ zastoeowanie tylko do śred
W t
odmawia wiz paszportowych na [Jio-ci~~I{ieh olejów, bo przy wy8 anach zachodnich od powyjazd do Ameryki. Osobom, po- soko ci~:t.kich i obf1tujqch w as cz, ątku było inaczej. W ol brzy, d .
tk f
I Ś
f lt
I' h
l
mim unt,wersytecle w Chicago j
e e.lac
na!lt~pują wie ki" studentk.l mają swóJ' klub, BwoJ'e
zechciał, uwzglE2dnlć dezyderaty sla a.lącym wszys ip orma no ci, a
wspomDlsnyoh klubów przy obsa- a więc t. zw. affldavit, szyfkartę i straty w gazach l ItOksi~, Ił. nad- d
dzeniu teki spraw zagranicznych. odpowiednią kwotę pieniężną, od- to wynit<ają rozliczne utrudnienia omr, . le lWi nauka odbJwa się
mawia sią tego.
techniczne. Tym uiedogoJnościom wspOlrH8 ze studentami. W zwiazPo wymianie zdań rada ministrów
Przyczyna tego le~y w tern, ma zapobiedz nOWe post~powa- kacu, wykładach, uroczystościach,
odroczyła się do jutra rana, a
prezydent Witos, zakomunikował że konsulat tntejszy ma podania nie, wynalezione przez niemiec. przedst~wleniach teatralnych, biepos~owi Rossetowi, te deoyzja zarejestrowane kolejnością i wy- kiei'o ohemii\3 dr, Fr!del'yka Ber- rze odZIał młodzie~ obu płcj.
gabmetu w zW'iązlm z listem Na- znac.l.6niem daty a~ do 1 listopa- t'iusa, zwane są pOBtQPowaniem Wyższe uczelnie ameryltańskie są
.
nadzwyczaj zbytkownie i na wlelczelnika państwa będzie zakomu- da i do tego ozasu nowych wiz Hergina,
nikomu
si~
nie
udziali.
Postępowanie
to
ma
na.
celu
ką 8kal~ urządzone. Olbrzymie
nikowana kluhom sejmowym w
Wyjątek sranowią tylko pewne zapobie~enie ubytkowi gazów wo- ogrody, bibljoteki, wspaniałe placiągn dnia jutrzejszego.
kategorje emigrantów, których ko- dorowych przy rozkładaniu się o~ ca sportowe ciąg'n~ się milamI.
lejność nie obowiązuje i którym lejów i polega na tem, te procas Znae, te pieniędzy nie ?;ałowano;
kODsulat udziela wiz przed inne- rozkładania odbywa się w obec- w klubie kobiecym każdy mebel,
PrOłba
mi kategorj amio
'
DOŚei . zgęszczonego do wysoki ido kaMY drobiazg jest prawdziwem
WARSZAWA, 28 maja. (Pat).
Do tycll kategorji uprzywile· stopUla wodoru. który, jak stwier- dziełem sztuki.
Do Pana Naozelnika Państwa jowanych Dale~ą rodzice osób za- dzooo, p.rzy odpowiedniej tempaWra~enie baJecznego jakiegoś
w Belwederze!
mieazkałych w Ameryce, o ile oj· raturze l przy wysokiem cil1oie- Świata robi uniwersytet Berlrdey
Rząd powołany przez W92lyst- ciec i matl~a przekroczyli 60 lat niu wodoru daje pożądany rQzul- \V pobli~o San Franoisoo gdzie
J
życia. Nastąpnie idą żony, mające tat nawet bez n~ycia kahlysato- w~ród zieltni kalifornijskich dękie niemal stronnictwa s-ejmowe swoich mę2ów w Ameryce. Wre- rów.
W ten sposób można z b6w t eukaliptus6w młodzież zaw chwili dla państwa niezwykle szuje dzieci, która nie przekro- bardzo cią~kich gazów olejnych, hawia się. lub w amfiteatrze, zbu·
groźuej miał przedewszystkiem za czyły 16 lat żyt.ia, ó ile ich ro- z surowych olejów, obfitujących w dowanym na wzór gro oki oddaje
Mdanie odeprzeó najazd nieprzy- dzice znajdują się w Ameryce.
sitładniiti asfaltowe (olej meksy- lizleła sztuki pod udmlecbniętern
jacieiski i zawrzeć pokój. ZadaOsoby te otrzymują wizQ w kański) wytworzyć oleje le\tkie z niebem.
kaMeJ cbwili, bez zachowania ko- uniknięci_m ubytku koksu i trud
Zapewne, ~e studja i praca
nie to zostało spełnione. W toku lejności, o ile zgłoszą się do kon·1ności technicznych ztem połączo- nie grają talf~ najwa~niejszej roli.
niezwykle eiężkiej dalszej praoy sulatu ameryltańskiego z poświad nycb. Nadto przez przedłużaBie Lecz przy tym systemie kształc8 państwowej pOSzczf'g'61ne stron· cZf!uiem not8,rjal'nem, prz6słanem bb skracanie czasu trwa.ia reak- uia, młoda koiieta amenkańsIw
nictwa uchylały się od współdzia- przez Irrewnego z AiIleryki, które eji można otr<.ymać benzynę i zjskuje równowagą dueha l sa.mo·
łania w rz-ądzie, a w ostatllim stwierdza wyraźnie, że daua oso- naftę w dowolnej ilości, 00 urno- dzielność.
, . ~
,
','
ba jest ojcem powytei lat 60, ~liwia dostosowanie produkcji do ,
czaSJe "skutek wypadkow gOfno- toną legalną, sfsem lub cór,ką kaźdorazuwegozapotrzebowsllia nal
śląski oh i zdarzań z.uNJOO ue, D~ łat 116.
w.pUm UBU.

Ententa orotestuie pnerlw
siu Austrii z ftiemnmi.

fiktyjne lamknietie granity nie-

mietkiei.

Rozprawy VI sena[ie.

Dokoła przesilenia gabinetowego.
wARSZA W A,

te, enie sejmowym zachwiała Sle.
pow.ażnie
podstawa polityczna i
personalna. na której się rząd opiera. Gdy ponadto niektóre stronnidwa, stojące po:a rząd'em, utrudnIają mu swem postępowaniem
i tak ju~ ci()~lde stanowisko rząd
nie Jest w moźności branIa odp.wiedzialności w tych warunkaoh
za los-y państwa: Prahnąc umo:l:łiwić utworzenie silnego nowego
rządu, którybv stojące przed pań
stwem clę~lde zarlalJia mód speł
niózgłaszam na podstawie
jednomyślnej uchwały rady ministrów na ręca Paga Naczelnika
Państwa dymisję całego gabinetu
i proszę o j ej przyj E2cie.
Z wysokiem

lIfr. 144
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Witosa odymisie.

Ilraliulnia udzielaniu
skitb wit

THlmill8 przeraIJiauia oJojOw
ziemnycb i wula.
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Dehłlltant "" ohecłlym 8ez')nie
"azturm· miał przewagę fizyozllą,
zd Ł. K. S. lir pierwszej połowie
gry-teehni<nn~. Gra, r6ZpOczl;lta w
bardzo OlItrem tempie, jnt po Bo minutach ol!łabła anaoJlniei wysileni flzroznie graoze niewielo troszczyli eię
o piłkf), na którą, z powodu przemę·
O\~enfa nie Iwdo.no, natoitlia@t obrali
0ni Bobie za cel większe i łatwiejllze
"1 uchwyoenia pl'ledmioty, tj. twoich
i,,·zeciwników.
Nie akutkowały klllrakrotne nieraz gwizdania sędziego, p. Dietlu,
spełnisjl\cego z niedo.jlłoą si", opiuć
cierpliwośoią, ten ci~tki obowi..,zek.
Zo.palozywo4ć gtac7ly obn druty n niejednokrotnie zagrażała osobistemu bez
pieoseństw'R, Dfe było Wpl'Ollt mohości o8tudzió nadmiernego zapału poszozególnyoh .apa~llik6w.
_:F. R.

UrząD r~"'7t

ll"Y przy

kon" sji r pa' rj; ~yjnej.

Dla przyj1łlowania korespondencjI
zwykłej 1 pieni<l~nej. orw~ paczek
pOC:?itowych, nallawnnych na imię
'[lO
przebywających w Rosji zakładników,
nlll.oh Św. 1,ll('bttł/l 'Przy ul. ~I.""
jeńców cywilnyoh, wygnańców. u •.
nllc-łdri bl1llt wi .tniów, p'lilC'lńl~
ehod~c6w i emigrantów zo ·tn i e otwarty
kt6r~~n dw6ch band\'t6w Ifbipr:ło.
urząd pooztowy przy kom,sjl do spraw
Funt 'W'I'\'Vołalo kPku wl ... ~nf6w.
re!>atrjacjl w Warszawie, :li z~cho-
Jdór·ty przfl'f. 'Wflz('~~ele 11ł''rdp~ta
w&.nielll następujących przepisów:
nia .", ,", le'l,!tmłfteb, ch()l~li s1\()l) Osoby, nadające korespondenr7.jshć 7.f< t!lr,n!.\ObTl()~('1 f ~hłM.
o.iQ otrzymują od deleg3.cji polskiej
Po(l~US rod'llienMi pr1:r"eh,.'l~'d
do spraw repatrjac.1i, karty pooztowe,
Do~słał8 nurt!' wielka 8Wlt.r.tUt!l
dające prawo na wysłanie 2 listów
n1il\d'tl wid1111i.ltli, , tlftW'pt nlezwykłych, jednego listu pieniętnego
ld6rllv l"znc111 ~ł~ 1lI1 ~CJMre6w.
i jednej paczki na miesiąc;
Po TleWn'fID ezaeie z<101ano ballt
2) Za obzaniem Karty pow-ytszej
01181'ow1I6 jpilnlllMA d"Ól'lh band "tó'W', S'{(\J'r,y, ta-wny ! oh wllou.rząd pocztowy pnyjmllje korespon.
o) Regaty związkowe w decję 1 pAozki. stawi:. odpowiedni
wegb umleszanfll, ,t1(;bło amltn~6.
-0Bydgoszczy. DnIa 3 lipca o~bę- stethpel i wydaje rewers nadawczy
)( Teatr tnlejsld d%I~i1łj będtłe cZ1fI- d/\ się lir Bydgoszozy regaty ZWlIliZ- na kores:pondencj~ pieniQinł\ 1 prze(P) Trl!cd po!ar w wol.k.
ny łf%}'krotniel o godt. 12 w poludnłe kowe z Dl\8tępuj"cym programem:
IIJłk1.
:7"akł , . zlfll umunthlro'Wali
po
cenach
minimaln~th
XIV
putanel{
Godz.
8.1Q:
1)
Przedbieg
do
bie3) Listy piefliQ~ne pl"ąjmuje się
Da 1:1 lu. OIlMc1Rj okol(l ~(HI1.j".,.
tż
dral'llat1
ny
"Reduta
I
nowe
kierunki
gil
14
7,
f!'od".
8.20:
2)
Przedbieg
W
-waluoie
sowieckiej, w wysokości
3 mfnnt lS6 nlld I'.Tlttm wtbnćJo:ł
'fi teatrze". Prelegent M. Lłntaft()1\I~kl, dó biegu .NR 7; godz. 3.45: 8) Czw6r do 60,0000 rubli od jednej osohy;
pMl\r .... b!lrahllh 'łfoj8koW'yo.b ,..
4) Paezki-wagi d() 10 k.il. _
znany tUłI'ológ, jeden :l łwórtów I kle- ki Idepkowe odkryte dębowe 80 om.
W0 1gltOW \'1I1 'Mkl&~."fe U!II u-n 'lt1fO·
ro'\1fłlikÓ'll ..Reduty-. O łtodz. s..-t po '\V klepce (67 cm. Da linii wodnej) mają pr8.WO zawierać artykuły ż)'-W'.
wanfR "Dąbiu. Pohr wlbu6hł
poi1I4nhl po e naćl! POl'ullttn~h Pte· dla nowicjuszów wpia !SOO mk" go- nościowe _ 'f{ suohym lub płynnym
w 1edn1'JJt:l b Y'ak6w, "awleu.t\·
drowkl .. WIelki całowiek" W artysty- dllina 4: 4) C?:w6rki klopkowe od- stanie w odpowiedniem opa.kowaniu;
OTm D'llinrltlt''' 1 bfAlhl}!,! dlłl Mł ..
cmeld 'łJykonanl. I dyr. Zelwel'owl- Kryte 80 cm. w klepce (67 cm. na mianowicie: mleko skondett80wane,
nif'trt'r t obiQl o 11\ górnl\ o! 66
':lUIII· ni czetf'. O godt. 8.M Wleczo- lillii w.), dla junior6w wpis 500 mk., ltonserwy', mąką; ryt, ła.ool~, suchary
bar,\l;\l.
rem
.Stare millsto" wodewil te'plewa-g-odz. 4.16: ())Jedynki, wpi@120mk _, ś61, cukier, kakao i t. P" oraz o.
No mitłjs f' pobrn "prlTb,-la
Rtł i tańcami Domnika.
godz. 4.80: 6) Cllw6rki klepkowe od- d~ieł, bieliżną i obuwie. Wysyłane
strll' 'Pnur~. Vi "rlIe dwu p]tJto~
Od pObteddalk1l ~tę", ~.tłnne kl'yte 80 om. lir klepee (61 em. na pr~edmiotJ powinny by6 !&&pakowan.e
n61P, U(~r~ "O rl'Wrt!1'oBtlnł1r.\1 prntt.
zespołlt t"tn& lIReduta" % Watłzawy. linji woct)j dl,. pa:6 wpi. 500 mk. w worek z trwałej materji lub płót
pO~!ll.' Z(iClJnł-v l1fn1~lseowlĆ IOt'lhro
W FQIIiedzialek "Ponad 'nleg" Z-erom- p r z e r w a. Godz. 5.15: 7) Czwórki na, pr"ewią~any u góry s:anurkiem
lJi~ przylpgl~ hllo!nkt 0(1 PO"Rl'll.
8ki~
z ucbialent HOrWatowej, M.ua- wy~~owe o mistrzowstwo Polski i i OpioC7iflwwany dla latw6b"O spraw'Dzł'Wrn rn fJl~ jfodlHlk inO;''' . , .
rek6W"ny I Osrerwin" oraz Chmielew" pl1har Sokoła k.r&l(owetdego, wpis dzenia. ~'Wa~ b&.ll zepsuma opadaW'/It! t 11 trz,,"oi I kolf'l flOt. 't vr
Ikiego, Portb1, Oste"", Sna1& I Tur- 1000 mk., godz. 5.S0: 8j Czw6rki kowania;
.
tJm S31O!ln zal·łallz1e anllln/lur/lcsyńskiego.
klepkowe
odkryte
dębowe
80
cm.
ó)
Nadawana
koreBpondenoja
i
wanie. - ~o ~dl'C"1, t l o1l1-r,. t·
We wtorek" Wojna i mltoś4" Cheł· w klepoe (67 cm. Da 1. w.), Wpl~ paczki winny mieó napi~: Do ~el~:
prz(,VV!1~pj~ wybudhaj" w podda
młcklego z Osterwą. Marzyńskim, Ró· 500 mk., god". 5.45: g) Czworkl gncji polSkiej do spraw repatrJl\CJI
BZ!1011 barB/,óW',
tyckhn, Snay'cm, Sta.zko1'lSkhn i Tur- klepkowe odkryte 80 cm. '" klepce w Moskwie. Dla dOłi}Ozenia... Pod
cs}'ńskim.
(67 om. n& l. w.), wpis 500 mk., adresem... Ni~ej adres, nAswisko i
(P Poi:~~' w fabryce drutu.
We jrudę "W Iqałyln dontkl1" Rit· godz. 6: 10) Czwórki 1Vy'cigowe dla. imię adresata. w j~ykll ~skim;
On f'f-rl aj około 'o' in] 4-tr-j mItDer. z udtłałem Dulęblankl, HOrWato· osad: a) które nie!li\ IIgłoll\llone do
6) Listy jak zwykłe tak l w~r..
nut 13 wvhuchł oJbrzymi !loh,.
~"ł. Osterwin)', Pe~%atlOWSkłeJ, Cłtmłe' biegu 1'6 7, b) kMre 1I01llS&ną IIwy- tościowe i paczki nada.wane ~yć wu;tw fah\'J~t," iJrlltti l ~'W[1..t itI pr1,
łew.klelto, Jamińsklego, R6tyckleg<J, M.a- Cliłtone w przedbiegaoh J'ł l i 2, o ile ny w nl"Z~dr;ie pot'ttowpn 'W stanłe
ul. Płas!lnwsldej 1. 1.
Ii~ź~kiego, Snl!.y'a, lurc:z:91\sklef,l4) i bqd" wI.klljąoe Ulitljl!lCR, wpie 600 mk., otwartym.
Po~ar )JO\vstal od i,kry I
o·
Woihicklego.
godl!l. 6.15: 11) Ó.omld, wpia 1080 mk.
Nadawoy paczek winn.i się ZM,
komaty\fY -- wslł.utl'k Ot go ~flj ł
Pnhr,
gfjarówsny
pnsl
oddtillł
patrzyć
w piecząć, lak i IJl/lnurek
slą ŚWjf·to tf'ro -an. dach na bl'"
)( Jubileusz W. RapackIego.. Z lnie kl'akowtllklogo Sobł~, zdobyło '\V ro- własny, celem zamknięoia ~aczek
o-ynku Z(; ~tl\nmj mtterjll.lllmi.
ćjat)'WY twi,zku artystóW Bcen pol kich bl 1912 i 1918 hIJskl. towal'Z) Sbwo urzędzie pocztowym po stwlerdz~ruu
p'onadto W lmo"YDku o yrr. tn I
ztlwiązal
się w WarllZ8wie komitet ob wlolilarskie, w 1914 r. tow. wiośl.r liawnrtości wtAh,g zt\lączom~go Oplri~!
dowala s fi puk tt
Jl(JŚć. kwasu
chodu jubileuszowego 60 letni~j prac? skie w Warlllilll-wle. W l'óku. 10:w
7) Do pieniQwej korespondencjI
!lillre'lllU\ '. ,co wl~k9t łnJ :l:cr.e
cenicznej nestora te"tru polskwgo, mi· dnłł\C~Ono go 110 mlstrlllowet 1\ Polski i paczek zostaje za.sto~oWana na zagrO!tł Iłl b!'1.pi! łlteft t l, Q kil r1
Mr11! Wtncentego Ravack:ego.
na c~wórk ch. ZdoDywCll1 akademie· sadzie ukhtdu o rep8trjacji i koh.
ohwilach cały gf..... CJt ule14d 8ł~
Komitet, w ktgrelił~ skład we~(ldt!1! ki zwi~:3ek aportowy ... Warsztlwie. wencji O'ene-wskiej opłab.t podług ta.
wplomh nI ch a n e r tA, 1li1!
przedstawiciel ttlnlllltorlum k~łtu~.1 szŁu·
Tormin zgłoezerl townrzy8~w i ilo · ryfy We~\infltrmej 'W' granit'lach obo.
ŻyWIoł prMldód al~ o:t. 'ŚCIOWO na
ki,
przedstawiciele rad? .mleJskleJ st',m. ~cl łod'lli. w mT~l pal'. 17 regulaminu wtl\~1iią(',ych W tym Wllglqdtile. ustaw
badYli li !iłWI f bryH. Nl blłfi
WarsZAW}' I przedstaWIciele W~~Y!ltklc~ regatowego, kończy tllę dn. 4 azer"'- i pr~apiBÓw;
pieczertst,'\\o tWIQk:s~d" a/Q A ID!lonl
• konno ca o godz. 6·ej, poszczególnych ilUŚ
HJ1lfzko1\l
artystyczn)'ch, 'WY
8) Przyjmowanie kOre8pOń.~antlji
Wzn{)wienie ,!lłbłjottekl Warnawnaty 11& mJ Ilut~.
fet
wykonawc7:}'
w
osobach
pp.
~1.
Bar·
o~ad
dnia
20
czerwca
o
g.
6.
Zgłoi
paczek
do wysłania odbywa SlQ. C{).
Zawezwa/la 8tOlUlilkoWCi dll~yć sklej", Z pocz,tkiem jesiennego sezo'
czewskie~o,
L. Bofl~ZY, W. Drabika, M. I!!llpuia dl .. lH~~dęgo biegu oddeielnie dziennie od {) rano do 2 ppoł. l ...
nu
ma
być
powołaną
do
;tycia,
po
diup6źno strd pobrul 'Pf'l.!b)'la w
Ftenkla (przewodmczlt)cy), E. Mlynar- należy złożyć do P. Z. T. W., War· święta od godziny 9 de 11 faDO W
sile 2 {llU\Ołl6w n mi 1 -poboru. giej pr"erwie w latach wojennych, ftBi·
~k!e~,
]. Osterwy, dr. A. Szyfmana,). ~~awa ul. Foksal ](g 19 łą,cznie z wpi- lokalu delegacji polskiej w WarszaNatychmiast l.abrały !łH;2 oba 'Plu bIloteka warsżawska", znany dobue ca·
Ś!iwickiego
i P. Zejlicha. Jubileuszowe gowem.
'
wie Chmielna Nr. 31 (pokój lit. P.)
łe;nu
spo1eczeństwu
polskiemttmiesię"
tony enen.dozllła do rl.ltllulto , itt6r,
l'tzedstawienie odbędzie sic:;) lipca wie·
od
dnia 1 czerwca r. b.
brak mitlJsca :t.l\aGzłi e ulrudl1lll. cinik literacki i naukoWy, mS1ąC)) za etorem w Teatrze WielkIm w Warsza·
o) Zby!!l2ko C ~9a li lew i c:!
Załatwienie spraw. wyS1.;czegól.
p" klJkugodzltJnej W.Yt~~OJl~j !lObą kilkadziesiąt lat dobrze zalttżonej \\Iie. Szczegóły przedstawjenl~. które .&!amplonem świata. PI8ma nionych
w punktach a, c, e, ~, od.
dtiallllnolk/.
Nowa
"Bibljoteka
War&zllpraoy sta2~. po2al'fiej udalo 81 (t
zapowiada się jako wielka n!a~lfestacJil i\iilel'~lhn!!kie dćJnó9~8" ~e w uhla- bywa się w ustnej i pisemMJ for.
W6ka" (o He zatrzymll tę nazwę) będaie
potat ~lokahzowQ,ó.
artystyczna, ogłoszone będą mebawem, głym tygodniu rozegraną !IIOl!!tała mie przez poszczególnych czło~k6w
wydawana staraniem hojlMgo l pelnego
Szkody i~ b3rdzo ~nactne.
'" dtoWtló M2Iakiwnnawalh
deleO'El;cji
~olśkiel
)( l(onkunl na utwór sceniczny, LISE.:i
d pomjęd~y
(S
'"
1 J w lokalu bIUro
..-A .•
n8-jlepszYGh projektóW, mecenasa lite·
świata ",WIU' om tra~· wym na C mie nej Nr. 31 w ~vuZl
rlltury, p. KościeIskiego z Poznańskie~o, rżąd główny Polllkiej Macierzy SZk Ó l- !lMmpłonatn
gIer) Lewlg'em Ił. ~apaSDłkllltn polskJJtl nMh ul'lł.iądowych.
redakcję naczelną obejmuje znan}' lite· nej (Warszawa, Krako~skie Przed.!I1le- Śtatlillhl.Wiltn Zbyszl(o Cyganiewfo2lam
rat i ucrony W8tszuVi'skł, ,rof elr. Wa- ~tie Ni 7>- ogłasza konkurs na utwory o tytuł St:lnlr
(P) Pół "Ilona marelt na
iiona śwłlttn, ał"wę zwy"
dtal11atyczne od jedtlego do h:ted\ aktów cłę!loy 1 co ta. tłltl1 idda, o tnoiność
słypendja
dla słuchacz6w elaw Borow)1.
powl11rte lub wesole. Autotowle poWiu· w przy@zł()~oi robIenia gruby<lh file.
politechniki lwowskiej. leO() Anatol lttante zapowiada ttł1 eta!> nI podkreślać ideę wielkiej Ojcz)ltny,
nlędzy.
mltet
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się
dwie
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Pnyjmowanie uczniÓw d szkół.
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Mecz
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oczynić pewien wy- ministerstwo
bór: dFekcje zeohcą oświadczyć za- zas~pca ich.

urzqszcząiąr:!,

spraw

n'WJl~trmJch

możnym rodzicom tych uczniów, któNomInaCJa.
rzy nie przykładali si~ nale~rcie do
pracy i skutkiem tego nie otrzymają
(k) Inspektorem nkolnym m.
promocji do klasy następnej, lub któ- Łód~ mIanowana IOItała p. Pie-

rych zachowanie oceniono ujemnie,
że dzieci ich nie mogą liczyć w nowym
roku szkolnym na pozostawieI
nie w państwowej szkole średniej.
Na miejsce tych uczniów nale~y
przyjąć kandydatów, których szczególne uwzglfldnienie poleca pierwsza
cZQ~ć tego ok61n ika " .

•

Rozpor:a:ądz:enie

ministra spraw wewnętrznych
z dnia 20 kwietnia 1920 r.
w sprawie uzupelnienia rozporządzenia
ministra spraw weVJl1ętrznych z dn. 7
czerWca 1920 r. (Dz. U, R. P. Nr. 52
oz. 520) ." przedmiocie wykonania
ustawy z dn. 20 stycznia 1920 (Dz. U.
R. P. Nr. 7 poz. 44) o obywatelstwie
Państwa Polskiego.
Na zasadzie art. 15 ustawy z dnia
20 stvcznla 1920 r. o obywatelstwie
PalistWa Polskiego (Dz. U, R. P. Nr. 7
poz. 44) postanawiam, co następuje:
§ t. Art. 1 rozporządzenia ministra
spraw wewnętrznych z dn. 7 czerWca
1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obvwatelstwle Państwa Polskiego (Dz. U. R.
P. Nr. 52 poz. 520) otrzymuje następu
jace brzmienie:
- "Aż do ostatecznego ustalenia ~ra
nic uWaża się za obszar Państwa Polskiego W znaczeniu ustawy z dnia 20
stycznia 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 7
poz. 44) miasto Warszawę, województwa: warszawskie, łódzkie, kieleckie,
lubelskie, białostockie, poznańskie, pomorskie, krakowslde, lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie, wotyńskie, polesk~e i nowogródzkie, tudzież te ziem;e b. Księstwa Clesz}1'iskiego, Spisza
i Orawy, które weszły w skład Pań
siwa Polskie~o".
§ 2. Rozporzl}dzenle niniejsze wchodzi w życie z dmem ogłoszel\ia.
Minister spraw wewnętrznych
(-) L. Skulski.

Dziaiej za pogoda.
Komunikat państwowego Instytutu metereologlcznego na dzień
29-ty maja.
Zachmurzenie zmienne, nieco chło
dniej, sltlonno!:lć do burz i miejscowych
opadów. ·Słabe wiatl1' z kierunków
południowych.

Utywanle

ohocka.

W sprawie pl&~en'a komornego.
(k) Magistrat m. Łodzi podaje
do wiadomości ogółu, ~e ministerstwo
sprawiedliwości, pismem z dnia 10
stycznia r. b. za Nr. 88,463-2972-20
wyjaśniło,
te w z&sadzie, w myśl
bmnienia art. lM7 kodeI!U oywilnego, komorne, jeteli nie umówiono
sif} in&6'1ej, winno byó wpłaoone w
mieszkaniu dłu.tnika, to j. lokatora.
Wyprunezającr w najem 'Winien zgło
sić się do lokatora po odbiór naletnej sumy i upomnieć go, jeteli nie
otrzyma zaraz zapłaty. Jest jednak
rzeczą przyjętą zwyczajowo, te lokator odnosi ~8Z właścicielowi. W
takim wypadku chodzi jedynie o to,
aby w razie niepnyj~ia zapłaty zapewnić BObie dowód, t.e lokator chciał
spełnić swój obowiązek i te wł&śoi
ciel domu zapłaty bezzasadnie nie
przyjął. W tym wypadku nalety tedy wziąć ze sobaiednego lub dwueh
bezstronnych świadk6w, którzy mogliby ten fakt w razie potrzeby popotwierdzić. Oprócz określonego w
ustawach sposobu. urzędowego za0fiarowania i zaznaczenia odnośnej
sumy przez notarjumło lub komornika,
mo~a także ofiarować 7.apłatEjlistem

lCo1łtnrn.

(k) Magistrat oJ!losłł konlrnls
na odbudowe pomnika bojowników
Zlł wo]nod~ 1906 I 7 r. Do t-go
wrze!§nla trwa sldadanfe lllojektów. Po tym terminie komitet
artystów malArzy i rze~blarzy
oraz przedstawiolell malrJatratu
rozpatrzy projekty. Warunki konkursu: I nagroda 50 tysleoy marek; II - 30 tys. mk.; II - 20
tys. rok. Nastepne projekty mag-istrat mo2e nabyć w oenle 10
tya, mk. Pomnik ten stanIe na
specialnym kopcu przy szosie
konstantynowskiej, z uwzgl~dnie
niem przyszłyoh planów parkowych.

Zakaz ruchu kołowego
w parkach.

podpisów

funcjonarju-

państov. ych jak i samorządowych
poświadczali starosta lub komisarz
rządu, względnie wyznaczony przez

~eglelnl.

dla dzled.
(k) W ."hpn I paroelao1ł\ Dlektórych majątków w okoHcaoh Ło
dzi, JIlagistrat Iwróo1ł si~ do władz
paflstwowych o nabycie zabudowań
folwarosDyoh z 40 morgami ziemi
na kolonje letuie dla dzlf'1of, zagro~onloh Ghorobami płlloDeml.
Choroby zakafne I

w

!mlertelność

Łodzi.

(Od H~-go do 21-go maja).
..; !': "teJ liczbl. lac.

Rodzaj ohorobr

o

'O

Kursy dla

szy

mieSzkańcowi ~m!ny Grodziec, powiatu
kal!skiego, lut 19, oraz Antoniemu Cleglakowi, mieszkańc01Vi m. Warszawy,
lat 52, oskartonyaa o usiłowanie podrabiania polskich pięćsetmarkówek.
W nocy z 6 na 7 mala 1921 roku
urzędnicy policji kryminalnej podesas
poszukiwania bandytów na przedmieścłu
Kozin" spotkali dwóch osobników, którzy nieśli 2 paczki, jak Się p6tnlej okazało w paczkach tych był kamień ory~lnal ręcznego
rysunI... polskich
pięćsetmarl{ówek oraz inne przyrządy
do fałszowania, Jak rylce, cyrkle, papier I t. d. Krzyknąwszy "ręce do góry"
agenci o§wietlill twarze podejrzanych
osobni~ów latarkami, przyczem jeden
z wywtadowców poznał Orapińsklego,
jako już poprzednio będącego pod
śledztwem za fałszerstwo pieniędzy.
Przewód sądowy ustalIl ca1kowicle
winę oskartonych. Sprawa ta ." swoim
czasie pnyczynlla się do wykrycia calej szajki fabrykantów 5000-koronówek.
Sąd uznając Marjana Draplńskle~o
I Antoniego Cletllaka winnymi as!towanla podrabiania polskich banknotów
piećsetmarkowych i po pozbawieniu ich
praw stanu skazał na zamkniecie w
cłężkiem Więzieniu, Marjana Drnpińskle
go na 4 lata, Antoniego Cle~laka
na 5 lat.
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Tytus plamIsty g 8 1 3 6
Tyfus brzuszny 10 1 4 6 6 4
Tyfus powrotny 2 - 2 2Płonica.
21 1 1 1
Czerwonka
- - - - - Rłonica
8 1 1 I 1 2
Krztustee
- - - - - Odra
4 - • -- 4
Gorl\ozka połog.- - - - - Zapal. opon mózg. / l I S 1 8
Ospa naturalna - - - - - Gruźlica
- 21 - - 18 8
Róta
1 1 1- 1
Jaglica
3- 1221
Gnileo
-----Ylalarja
- - - - - -
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świata.

PensJa prezydenta Sta-

n6w Zjednoczonych. NOWf>
prezydent Stan6w Zjednoczonyeb
Rardin2' ma prawo do pobor6w
r~(lznych. 15,000 funt6w szterlln!!'6w, t. j. trzykrotnIe tyle, fI,.
s w8go OZ8SIl kongres wyznaczył
tlla pierwszego prpzydenta Washingtona. Pierwsza pens.fa trwała
do r. 1878; gdy gellerał Grant,
wybrany prezydentem ośwladczlł,
te z 5000 fi. wyły6 nie motet podwofono ma t~ sumę. Dalszej
porlwyłki domsgał sł~ ,ny powtórnym ",borze swoim Roose·
TeIt i "ówozas podol •• iolle mil
pensję o dalszyoh 1000 ft. Próoz
tego ma presydent " BIałym Domu bezpłatlle mieszkanie. ma prawo berpłatnej podró~y " oałym
Ilraju. Kongres przYloał teł w
oiąQ.'u lat najrozmalt8ze dodatkowe
pobory, tak, 8e ogółem prezydent
kosztuje około 50,000 tł. rooznie,
czyll 12 mfljon6w 260,000 marek
(niem.). Pferwslego dDfa katde~o
miesiąca sekretarka ministerstwa
finans6w pHynosl presJdelltowi
pensję w zamknJątej tope....e •

~g"'.orl""

(k) Na skutek zarządzenia zarzą
du parkowego o lakazie ruchu kołowego w parku Poniatowsldego,
służba ogrodowa nie
przepus'lcza
~adnego rodzaju pojazd6w. Jednak
te w dniu 25 b. m. mimo sprzeciwu
dozorcy do parku PoniatowskIego
wjechał czołg pierwszego pułku ozoł
gów, rozbijając bramę i omal nie
zmiaMżywszy dozorcy.
Wobec po
wy~szego prezydent Rżewski złożył Z kooperatywy związku ekonoprotest u komendanta mjr. Biłyka, nomlcznego pracown. państw.
zaznaczająo, ~e tego rodzaiu post~
k) Dalszy ciąg zebrania rocznepow anie jest wyrażnem Ilznaniem si
go kooperatywy związku ekono·
Iy przed prawem.
micznego pracowników państwo
wych w Łodzi .odbędzie się w dn.
W sprawie strejku dozorców 30 maja r. b. (poniedziałek), o g.
domowych.
5·ej po południu w sali Koncerto(k) Dwie konferencję odbyte w ko- wej przy ul. Dzielnej 18, bez wzglę
misariacie rządu - jedna z udziałem du na liczbę obecnych
Na podelegatów stowarzyszenia wtatlcicieli rządku dziennym znajdują się waż
nieruchomo§ci, druga z przedstawicie- ne sprawy, jak zmiana statutu, po-

lami związku dozorców domowych, w
sprawie trwającego od kilku dni bezrobocia - nie doprowadziły do żadnych
konkretnych rezultató-w. ZWiązek dozorcóW domowych chce pertraktować
ze stow. właścicieli nieruchomości, delegaci zaś właścicieli nleruchomo§ci
oświadczają, że nie mają upoważnienia
od włatlcicieli domów do zawierania
PoświadczenIe podpisu.
Jakichkolwiek układów. Cała więc spra(k) Wydano rozporządzenie, aby Wa pozostaje nadal ,w zawieszeniu.

tożsamość

Uruchomienie

(k) Magistrat postanowił urucho
mić cegielnl~ na wypalenie cedr na
potrzeby budująt'6j siEJ szkoły powS~6Chnej i zwr6cił siEI do ministerstwa robót publicznyoh o udzielenie
przyrzeczonego s;b8ydjum !Ul. lKldo-

poleconym i kopj~ listu oraz kwit
pocztowy zachować na wypadek procesu. Ofiarowane w ten sposób, a
nie przyjete komorne mo~ oczywiście być zIołone w kasie miejskiej, lub kasie stowsnyszenia lokatorow, jednak takie złołenie macie- w~ ukołJ.
nia 6IJsto prawnego mie6 :Me . . .
~oJonJł letnIe

godeł państwowych.

(k) Władze stwierdziły. ~e godła
i barwy państwowe są uży,..-ane przez
instytucje i osoby nie mające do tego żadnego upowaźnienia i noszeuia
orłów państwowych na czapkach,
przystrajania okien wystawowych
sklepów w emblematy o barwaclt narodowych. 8ą to fakty spotykane
niemal n'a każdym kroku. Objaw to
zdaniem władzy centralnej zrozumiały
zresztą zupełnie w pierwszych momentach istnienia Rzeczypospolitej,
gdy po czasach niewoli i ucisku,
kiedy to noszenie odznaki orła białego, r6wnało się cię~kiej zbrodni,
nadeszła wreszcie uohwila, gdy ze
zewnętrznemi oznakami swych uczuć
patryjotyoznych można się już było
nie kryć, obecnie już w tych gr.anicach, jak dotąd miało miejsce, tolerowanym być nie może i godłom i
barwom państwowym musi być zapewnione tous7.unowl.mie, jakie im
ustawa sejmowa przyznała.
Opierając się na tem, wojewoda
łódzki wydał polecenie starostom i
komisarzowi rządu czuwania przez
swe organa nad zachowaniem przepisów cytowanej ustawy, a winnych
jej przekroczenia odstępować do ukarania władzoPl sądowym.

we dwa karsy pedagogłosno-meto
dycne dla kształcenia kandydatów I
kandydatek na naoMJoielł nkM po1ł'8zechnyoh; na ors roczny b~dl\
przyi~Gl kandydaci, posiadający śwla
deotwo I ukończenia szkoły średnief,
na kura dwuletni ci, którzy przedstawią świadectwo z ukoflMenl& e
klas szkoły średnle1, wzglfldnle wyI{a~ą na egzaminie
wstępnym wyksztalcenie 'W zakresie e klas.
Swiadeotwa z ukończenia P8f1stwowych kursów nauczyolelskioh są
równoznaczne ze świadeotwami dolrzal0601 w seminarlaoh nauczyciel·
skich. Nauka na kursaoh jest bMpłatu. Słuohacze obft kursów mogl\
na 'W1l1osek rady pedagogicznej otrzyma6 I tonduszów publicznych stypendfa w wysokości
przecfętnle
2000 marek miesiflcznie. W pewnych wypadkach słuchaczom kursu
rocznego ministerstwo przyzna daleko idącą pomoo i ulgi 8łu~bowe.
Kimdydaoi na kurs dwuletni powinni mloo lat 1 7, nR łrnrs zaś roMny 18 lat skończonyoh.
Podanie z dołąozeniem metryki
urodzenia, świadectw szkolnyoh oraz
świadectwa zdrowIa, stwierdzającego
uzdolnienie fizyczne do pełnienia obowiązk6w nauczyoielskioh - nale~y
nadesłać pod adresem Państwowych
kursów nauczycielskich w Warszawie (Nowo-Polna 2, szkoła Rontalera) do 20 Ilerpnia b. r.

społ p !''T.ne1, l '" r. 1879 Mqtal
profA8orem 1 katpdrą tA nfl\stował
at do r. 1913. W r. 18"e zO!lł.Rl
nalJtlnełt'lem arovksipoil\ Rnnolta
I towarzJenł mu w f1odl'Maoh do
8z"'I\1c81'11. Angl" , F'rano1t. Pr60z
wvmfenlono!!o wteJkfell'o
I"zlf!ła
og.łoslł Men~e-r feszezf! tylko dwie
broszury przeofw e1l'on oro1f klasvozne1 l wsp6'praoował w ,izirle:
"Hantłwllrtrrbueh dE'r Stantswfssensehaften-. 'MAM'er spotkał slą
z 1l7nanlem. Ceurz powołał !!o
do Izby pan6w. gilzle nalf>tal do
partjf konstytuoyjneJ. Był odonklem Akadem11 nauk, honorowym
flottorem kflkll unlwersytet6w f
odonklem licznloh za~ranioznyoh
to"arllystw Baako",oh.
MDła nowoJ paey naata)e no
wa moda. Tak przynaCmnlel wywnioskowal i zapowiedział stawny krawiec
an<;!lelskl Henr)' Parkes, kre~ląc nam
obraz mody przyszłości.
"Obecnie k()ńczęcy sf~ okres mody--twlerdzl on - pozostawi ", pamięci
przyszłych pokold ftpornnlenle generacji o sztywnych obrotach kołnierzy·
ków ł dwu prostych nmlch spodni. PozostaJe Jednak nowa rasa ludzi, rasa bo~atsza W sny,,,, odwaSłę, determinację,
w bohaterstwo-a człoWiek ten odrzuci
z oburzeniem strój dzlsieisz~. Nie bę
dzie noslt ciemnych, p<)nurych barw,
obecnej mody męSkiej, ale przeciwnie
pławić się będzie 'fil słońcu, blasku, tywych kolorach. - Dzit lu! mamy zapowiedzi te~o %Wrotu - 'fil tonach krawatek, w pończochach_ .Nowy człowiek"
nie będzie jut nosn ~llvch kołnie
rzyków, tych nanędzi tortury, będzie
cho.dzil w jedwnbnycll p<)l\czochach z dala cłągnących oko ty-;wgcfą Jaskrawych
barw, i tel ozdoby nogi nie będzie ukrywal p<)d d1ugieml sztywno zarysowaneml
spodniami, ale dostosuje do niej do kolan zaledwie sięgaj,!ce, ol>el$łe spodnie.
Śmielej i~zcze ukształtuje się str6j
kobiecy. Talia nie""ellcła przypadać bę
dzie 'fil tej nowej sukni, VI tem miejscu,
gdzie J'I stworzyła utara: Spódniczka
zaopatrzona będzie 'fil ob!zerae kIeszeale., lI'f111llnlajace od noszenia Iml~eycb
torebek. Kapelmze nie będ'ł }ut fantaatyezftymi wył:1Poraml nie dostoMWllnymł ł>ynajmnłej do potrzeby, ale pny.
legać będ'ł łclg'Je do glo." 11I'fIIfdatnlet
jej kształt i rysunek".
Oto są horoEko
mody,
która tut krąży ."
etrzu, Jak zapewnia pan Henry arkes, młstrz
fachu.

.DO_r

Ogród

Teorją

tą

stanął

przeclwle~

w

Ogr6d

Grand -Hotelu
Dziś 2 pap~la.

(I) Zgon Karola Mengera.
W WiednIu umarł niedawno Karol
Menger. "krótoe po nkodozenlll
81 roltll 2101a. Był on sałołJole
lem wiedeńskiej szkoły ekonomjl
społecznej, której badania wpły
nęły zapładniajqoo na praGę eko.omistów wszystkioh krajó". WieI.
klm czynem jego była 1Io"a teorja warto~ci, która - pn8d 60
laty - przedstawił w swem dm ele:
.,Zasady ekonomji społecznej".

ltoncerły
Pocsł\tek

WejlOme

orkiestry.

o ,. 4: i 8 .,,-.
50 ...
--o-

K

lA

pod kier. p. St. Englera wydafe otdziennie iniadania, obiady"...
skie, podwieozorki oraz napoje chłodzące wszelkiego rodza.tw.

RenBez-vous eleganckiej lohi.

litwie cio panującej wówczas kla
syczne.1 ekonomji. Uezniowle jego
_a "Uzdrowisko"
BiSbm-Bawerk I Wfeser roZwiDfłli
Z ot.ali ~~eio lecia ' p. Dawi·
dalej jego nauką.
Karol Menger urodził stEj w r. dostwa Nowi6skich .
18~0 w NowJm S~ezu, habilitował
JÓlefostwo Freukel
się w r. 1878 na uniwersyteole
• 500.
wiedeńskim jako doceJlt ekonomji 140-1

J rzęDza,

.A,r'tyk,:U.ł:y

d.1a

o paDki

prZ0n1:y s ł:U..

EKSPORT-I~POftT.

•

chels racIe

większenie udziałów członkowskich ODDZIAŁ

V. Fa eon

W ŁODZI - Piotrkowska 1M. Tel. 94. Adres telegraficznJ:

.AKO Łódź·.

i t. p.

"'*

288-1
-i

Z

Irawlec Damski fUSEDlA Dr.
KIREK
aa

sądów.

przyjmuJ~ robotę

f"B<lnÓ'W koatjoomy i palta.
kostjum mk, 4000.-, za polio
mk. 8000.-. Otrzymałem ś .... l~żo
turna)e. Wykonanie Bolidne

Fałszerze plenl~dzy.
Sąd okręgowy w Łodzi rozpoznawat w tlrodę, dnia 25 b. m. sprawę
przeciwko Marjanowi Drapińsklemu,

M• RozencW8J'o I

Wechotl.!lia

-;M 40.-

Choroby kobiece i wen.r,e.ee

• keblet.

Przyjmuje od 11 i p4t 010 1 I
p<ll I od 4 do 6'9.

Piotrkowska 121, m. 3.

nkele

nauczycłell.

W pierwszych dniach września r.
b. bQdl\ otwarte w Warszawie no-

Br. land-Tenub muwa

ULIll:LUI'U

nnjno ....·szyeh

Choroby kobiece i
akuszerja,
Przyjmuje od godz. 4-0

Zielona 3.

Operetka ~1II...,k. wch akt. :'..
z udz . RIali Płk_ (!lUb.) J.
j(ałloh

z A.meryk!.

K! Sala K~ncerm
Dzie':na II.

Dziś

n i e o d w o ł a l ni e po raz
ostatni II serla

P.

s.

naga serja rozpoczyna

POCZII~ek

a godz. 2 po polu_U..

się .tremzc2~~iiem

•

serji I. zej.

183-1

4,

"GŁOS

"Cił.OS POLSKI"

t.6d:i
28 maja 1921

28 ma

r.

prJwatoytb.
W sprawie lomba"",
IUU
(k) Wydane zostały śVłleto pn:epl·
sy dotyczące ot\qferam., prowadzenia
.i nadzoru nad lombardami, naletąceml
do osób prywatnycb. W JII1III tych przeplsów poz~lenla na otwarcie nowych
lombard6w, tudzie! na prolongatę pozwoleń na eksploataeję Jat IstnlejlłefC h
lombardów wydaje 1lIOle~da, przestn:egając zasady przy ~nłn kM Pożyczkowyclt.

Po%WoIeIłłe .. ptO'łMCbeltle 10.bardó"., mogił być udzlelue peteftłoaI
na warunkach na$t~pującJCb: 1) petenci obowiązani ~ zło!yć deklarację, te
nie naleil! do kat.efC)rji osób, kłórJm
prawo utrxymy.-.ła 10000bardótV }ett
wzbronione; 2) petenci obowięunł sI!
złożyć do Połakiej Krajowej K"y pC)życ%koftj do deposytu ministerstwa
spra1fł ~wnętf%Jl1Ch kaucję ~ -.te
mit. 115,100 ~ got61fłCe lub"., papierach
procentowych p8l\stwo~h. Kaucj~ ~oszone poprzednio władzom rosYJSkim,
nie dające obecnie doratJłego ~abezpieezenia zobowlllU ń Wł8l1ddeh - barden. nie m~ą byt brane • rachubę;
5) • po%WOłet'liu mlłety zutn:ec, te IM
ona chenkter tyIII~ i hala
cji . . ~ w naet.,etwie pocbtiesioIłłl do wysokolłcl, JU4 uatali~"
dnJe roąorąckeałe; 4~ 1fIUcłcle1e Ia.-

k.,,-

b~NIóoIJ t~ę;.e:ć

:zne::

mlet-ea...l
. . . .1• .al ~e'fI _
z oaaczelue.I . , .
• -J yvv era
nefO ~Ie od po~zek preetlIltu, który w
""IU~ może prze-

wybuć

ta..,..

1 do

~l; tiU)::!::.fłC

04 - :

wydanej potycz
""'...;, .. prze<:
wa.Je i oS:l8coft1lle usta.... W1'Ok««
opl&ł1' H pneclto'lfallie pozostawia s~
dowolnej umowie k01łtracbetlłch~, ale
mot. jeituk lIłetK - - - - ., c~

nł., zebrani nt'W'lerc!!lm bu Uet e~y, lak

analoglosne iuetyiu8le
na rok 1921 w Bumie mk. 526,000. niemieckie.
W &bao lIpad1tn woloty oraz
'" "leli dana wyprawa hanwzrastajf\Cloh ofl\l!:le potrzeb stowanysuenla, zarząd przedstawił lowa szwecka do Rosji. Niewniosek llodwy~szenja sklartf'lr dawno donosiliśmy,it szwech komisja
ozłonkowskieh i w związku z tym handlowa udała si~ z bogatą koleckcją
podziału członków na 8 l\'ate!!orie, doMoskwy, aby nawiązać bezpośrednie
mianowicie: I kategorja płaoić stosunki handlowe pomiQdzy Szeoją
b~dlłe 2,~ mk. rooznle, czyli a Rosją. Obeonie dowiadu.jemy si~
200 mk. miesięcznie; II kateg-orja ze Slweeji, i~ komisja powr6ciłs,
- 1,800 mk.. (lbO mieBi~eznle);
III kałegorj .. - 1,200 mk. (100
mk. mieBi~czllie). Prlemysłowoy
satrudlllajł\cT 'W' swotoll. .,rzedBłąbioratwaoh do 26 robotników płaeł«5 będl\ po 1800 mk. rocznie,
ponad 25 robotnik6w - 2400 m1t.
POZNAN, 28 ma]' a (Tel.
roolnie, Wpisowe Ol08Clono na
600 mk.•Stolo'W'anle llowyeh norm wf. Gl Polsk.) Dziś O g. 10
akłaiek obowi,loje od 1 Ityenia rano odbyło się otwarcie tar·
1921 roku.
gu poznańskiego przy udziale
Na wnfOBek 'P. '1'rauhreJna po· ks. biskupa Likowskiego, gen.
stanowiono, aby członkowie wpła- Raszewskiego, wojewody Cedodatko'W'o 10 l'f04'. od ekładek lla fUlI.duaz hndowy właBnego Iichowskiego i rektora unidomo stowarzyszenia.
wersytetu Swięcickiego.
Wreszcie pnlyjęto do wiarloOtwarc,ia dokonał p. Drwę mo~ol te na zjazrl kopców w Po- ski, prezydent miasta.
znanf~, dnła l' i 2 nerwea zapiPrzemówienia wygłosili: p
Bało sit) 50 członkó'W'.
.
.,
Do larządu w brani !lostall pp. Bolesław KasprOWICZ w lmle.T. Nowosielskf,
Trautwefn, Z. nin kupiectwa wielkopolskieFiedler, M. Dt\bski, Sto Miszewsk1, go, p. Radwan upowa4Jiony
E. Wel(Ct, St. KopezyńslIi, E. Bo- przez kupiectwo warszawskie,
gdano'W'skf, St. Jaworski, oraz p. Mazurkiewicz, przewodni1ako sast~pol K. Oh"d~y118kt, h.
..
.
J. Gogole'W'Bkf, K. ROBsak, E. Ma- czący. korporacjI kupIeckich
oher. Do komisji rewtlyjoej pp. W WIelkopolsce.
Juzklewlez, Kołodziejeki, Pfejfef,
Zjazd jest bardzo Hozny.
lako ZBlt,,.,, ,,. Boppen 1 ~ół- E
tó k ł 1200 Z
towski. Skład komtaJi arbUrów
spona IW O ~
•
apopOloltal bes Iml.. ,.
wiedziano prZyjazd kupców

Omanie targn w PoznanIu.

om

l.

•

~ ale Iftote
do 100 .. ~ othllllI1 wydanej potycal. Za oa..co......e
opla" .ote b1ć ~ tylko je4Ito*) K.... rosyjskich akcji
raaowo przy ZGłłJlwielliu przedaiobI I
nie mote b1ć ",.... lIIt 2 proc. od __ bankowych.
Donou" nam s
"" haCllnko1'łej.
Berlina: 1'- berlińlkiej giełd'3Je
W pozYIOIetriu .... b1ć zaatnetoodegrała 9ł~ 1l1edawno "ena llienea, te w każd1ln razie traci 0lIO moc
zmiernłe
oharakteryst,esDa dla
po ..",.ne 15 łat ocI -ł9 ~ ",duła,
OfIaoraz w raje nanl8Zellia obMłl~ących Ocell1' fIOIJjsklch banltów.
przepłł6w lub dopaezczama się jakich- rowano mianowicie ~ 8.000 ma-

przekraczać 1

Kronika ekonomiczna.

kołWtek łlCbyłeó

nla lombarda,
bdęte

w zakresie l'rewadze- rek

~ftłe IllMe bfć

co-

nIedIocDIe.

Ze stow. 1JUlsl1L1l mtłl i pruQ-

.Inen [_mlt'll.

ft)

w

lokaJa pnr ttl. Piotr-

kowskiej 113 odbyło sf~ og6łu
Zebł&1lie olłonkó'W' llio .... anYHel'łła
polakteh kupców t p"eJllYlłoW'e6w
cbHe'cfan. Zagaił je preMI nrll\da p. J. Nowoeiellki. 1b prle-

wodllfnl\e&re JOwoł. . o p. Sma-

kt6rr laproBił Jla alelorów pp. K. Wolskfe«o, Lesl""t\lklego. Oeikow.kłe«o, Kamit\.kte.... Maj.wlktego i Xa1)OJaa,
a . . .ekretaru D,baki 88'0.
Zebraurm pne• •włono Iprawozdanle I dsiałal!1Ńci ..r~dll
stow. la rok 191' l 19!e. kt6re
otlelytał p. Z. Pledler.
8prawoldalll. ]rasowe la rok
1920 wykazuje, te w.,ływy wynloMY mk. 158,028, wy'datki Id
mk. 92,.19. Z"sk stanowI marek
(i 5,608.
Po przrj~chl sprawo!ldarlJl1lkłego,

llłem.

dwa kwity depozytowe
ballk1l pdBtwowego
wsgl4t4l1łe ro8)'j.ktego banka dla
ha. dla I lIagra.ł~
Xa.dy kwit
opl.wał ••
I mfJjea6'W' rubJf.
Kwtty te nie lulasIr Dabywoów.
Błor~c poi llwan~ to votum nie·
.fuo"' "obee bf\d~ 00 bądź pierwIsonędayeh IBstyłnoji Roeji-oka11Ije Iłę, te tuay akoji rosyjskich
buków na ~fełd.le berHl1skiój są
stan o woso H wy90kie " stosu n)nl de Jeb. faktyoznej wartości.
N. p. alteJe rosyjskiego banku
pa11stwowego stoją obeOllle 9189, a petersburskiego mfędzyna
rodewego buku handlowego 100,2
- 18. Jełel1 Iwa!ymy, ae nb p)
jest HOloRy po 2.16 mk. (w rzecly'Włsto'ei wart jeBt tlajwy~ej 80
feJltgó'W') to ottrzymamy, te akcj e
banków rosyj.kich, o których egI1Ite!1C1Ji obeenJe ctd dłutszego
OIaH Jllt mamy tadnyoh informaoji - 'W'JltIlZ1lją kors daleko wy trOłlJjlkiege

1921 r.

wraz z całym składem wzorów, gdy~ nIe nikt ich nie chciał nabywać, to tet
nie udało jej się porozumieć z de- kurs spad! z 1015 na !J35.
oydująoomi sferami, ani wog6le 0Marki niemleckie 16.80.
siągnąć zadawalniających rezultat.6w.
Pranki 92.
Funty 5950•
Leje rumnń~kłe 15.
• Komitet wystawowy w
Korony cze kie 5,50.
Ros,ii SowieckieJ.
WszechroKorony austrjackie 1.80.
syjski centralny komitet wykonawNIeostemplowane 2.87.
czy uchwalił zorganizować komitet
Ruble prima 2.150.
wystawowy dla zcentralizowania wystaw towarowych.
Ruble soVłleckie 15,25.
Ruble

Przewidywany jest także liczny

u~z~ał w tej wycieczce przedstawiprzemysłowych.

cIeh sfer

Po zwiedelegacja rumuńska
wraca do Bukaresztu.
ńzeniu Łodzi

De izy l&gran't e.

LWO W. 28 maia. (Tel. własny
"Głoso Polskirgo·). W sprawir
strajku w 2."aQ'ł~bfu naftowem zaznacza si~ pony~ln:r zwrot.Przedsts'.Ylciele robof,ni/rów dochodzą do lJorozumieula z właś
cloielaml kopalń. W najbtitszyoh
dnłach st.rajk ustani!".

.,.

Giełda

435.

KOPENHAGA, Z7 maja. Londyn
21.96, Nowy Jork 562, Paryi 4.50, Antwerpja 47.40, Zurych 9075, Amsterdam
190.50, Sztol'holm 129.85, Chrystjanja 96,
Helsin!:!fors 11.75.
ZURYCH, 27 maje. Berlin 9.10,
Wicdeli 1.-7, Pra~a 8.~,\ Buunpe::.z 242,
Bukaresz' ~.55, Holandia 107, Nowy
Jork ~65, Londyn 2".0G, Peryż 47.75,
WIochy 50,~)O, Bruksela 47.20 I~oper
haga 100.75, Sztokholll' 150.70, Ch1\"
stjanja 86.10, Madryt 74.50, Buenos
Ayres 175.

Strajk naftowj' koOny sle.

Rynek

złote

Marki złote !i:'20.
Pranki zlote 185.
Ruble srebrne WS.
Marki srebrne 69.50,
Korony srebrne 68.
Pranki srebrne 65.
Bilon srellrny 75.

Telegramy handlowe.

1&cm,.

doby I .,

POL l(1"

·(.'jd~

pieniężny.

Przem, sł i h. nde~ .olski.

warszawska.

-(1-

Notowania % 28 maja.
b
Tendenc je na _.....
.."zora/szem ze ra·
nin głełdowom utrzltm l 8 i
.-lIt
'
"'ki J '- I1j a. k fę moc
I DOI'
LI '"ty
o
. . . . . J:lem.
e I m eJs e zm an e
nie ul~ly. Rublami obroty minimalne.
francuskich i angielskich, a Walu+<> g te
b
I
'J ztII ran zne
eT. zm aay.
takte krajów południowych
Tranzakcje.
Chi A
k' i S
.
OrM
n, mery l
ZWOOJ1.
6 proc. 1911 r. za 100 mk. 100.

Handel PO~5 i z Wfocham!. Cznsophno fachowe włoki
L'
tato
'l'
.
s e "tlspor
re c lruportatlOr'e
itnl1r.no·' m~jqce ... rra1wViie swo.
t· .k
..

Jego roprezentan

8,

pr7:ynosl

Cle

awe

szezC:'góły, odnoszące Sl(j do ha.ndlu
WIoch z Polską. Dowi, dujemy się z
że zarząd

miasta WarSZ8v,'J
we Włoszeoh samochod6w
za sumę 2,570,000 marek. Nadto
zgłoszono zapotrzebOWallif\ na 5000
Z
Listy zastawne.
4 i pól proc. ziemskie za 100 rb. autobusów po 40 miejsc i 5000 w.)POZN.A.N, (P AT) Min. b. 240-248 I pól do 241.
zów cie~arowych.
dzielnicy pruskiej rozporzą
4 i pół proc. Z8 100 mk. 79.25-80.
Nadto Polska Ilotrzebuie z Włoch
12 miljon6w kilo .. muw n1Jdlll. l ardzeniu Z dnia 28 maja znio-l
5 proc. m. Warszawy 357-340.
tykuł6w perfumeryjnych.
slo wszelkie ogranicznia stoWaluty:

Wywdz zIemniakAw

Poznania

niego,

zamówił

.

sowane dotąd W obrocie ziemniakami. ~a mocy tego razporządzenia od 28 b. m. wywóz ziemniaków z te; dzielnicy do innych dzielJlic pańetw8 polskiego nie podlega
"Ad
"
liG nym ogrsOlozeOlom,

OelROacja rumuóska W todzI.
WAI~SZA WA, 29 maja (Telefonem). Przebywająca obecnie w
Warszawie delegacja rządu rumuń
skiego, po skot1czonych pertraktacjach gospodarczych, udaje się
dnia 3 czerwca r. b. do Poznania
celem zwiedzenia tamtejszego tar-

iU·

Z Poznania uda się delegacja
do Gdańska na zwiedzenie portu
i jego urządzeń, zaś w drodze powrotnej zwied%i Łódź oraz tamtejsze fabryki.
W tej wycieczce biorą udział
minister rumuński Florescu z toną, nasz minister handlu i przemysłu Przanowski i wicemiJdster
Strasburger. Ze strony ministerjum
spraw zagranicznych delegacji rumuńskiej towarzyszyć
będzie hr.
Dzieduszycki i radca Zbyszewski.

Ruble carskie w 500-225-225.
.. Trudnośd
'nam~owe
Walu y , ~wlzy.
Cidańska. W parlamencie gdań
Dol. Stan. Zjedn. 995 - 985, got. skim podczas obrad nad budżetem
Franki francuskie 87.86-86.87 czekI. na rok 1920 wyszla na jaw ciQ~ka
sytuaąja wolnego miasta. Okll.~ato siQ,
Franki SZWIIJC 184-183.15 czeki.
Marki niemieckie 1625, got. 16.15- i~ bud~et na 1920 r. wykazt1je 70
miljon6w marek defi,cytu, który.l t
16.40 czelri.
spowodowany nało~onem: przez ligQ
Akcje.
n&rod6w ciflżarami i obowiązkami.
N. T. fabryki cukru 8700-8825.
Przygniatające obciążenie małej pań
Lilpopy 2950-2875-2900.
stwowości
wyłoniło się w przemóOstrowieckie 7400-7450.
wieniach posłów, którzy wskazywali
Rudzkie 21000-20450-20500.
na to, iż m. Gdańsk musi wprowaStarachowickie 6700-6825-6725.
dzić jeszcze wy~sze podatki, niż
Żyrardowskie 54200-54750-34600. Niemcy, które płacą najwyższe poW. Tow. Handlu i Żeglugi 1 em. datki w całym świecie.
2e50, II em. 2551.1-2775.
Ł. J. Borkowski 1625-1515-1600.
* Międzynarodowy poBracia JablkowsC}1 2025-2075-2050 średnik handlowy. ,.~ 1i~dzyna
Firley 875-820.
rodowe Muzeum handlowe i przeBank Dyskontowy 2250-2300.
mysłowe"
w Belgradzie, wydaje
Bank Handl. I 1600, IX 1625.
"Międzynarodowy pośrednik handlo~
Bank Kredytowy 2200.
wy", posiadający praktycznie i syPolska Nafta 1625-1700-1660.
stematycznie uło~ony zbi6r wzorów
Przem. Drzewny 1450-1425-1400. i próbek wszelkiego rodzaju wyrobó-w przemysłu obcego i jugosło
Z warszawskiej czaru ej giełdy.
wiańskiego. Konsul(\t polski w Za(Telefonem).
grzebiu zwraca uwagQ kupiectwa
Pomimo sztucznej śruby walut za- polskiego na działalność tego biura.
~ranicznych, kurs ich zaczyna spadać.
Ostatnlel-lo dnia na niearzędoweJ gieł
dzie warszawskiei ofiarow8oo
dolary,
__________
__________________
~

~
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DOI EKSP9YCYJNO-HANDLOWY

R.

Centrala w
R ZA
Bielańska

KRAIlOW

H

ŚW. Jana 18.
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Tow. Alce. Leopold Landan

zasadzie par. 6l 52, 53 1 60 Uf:ltawy ma

Łodli~

Z&S~ R'Oł.a6

ZWYCzajne Ogólne -Zebranie
akcjonarJtlsz6w na dzień 27 cZJ)rwo& r. b., o godz.. 3 po pol.
warzystwa m. Łodzi, przy ul. Plotrkow!lkiej Nr. lU.

'fi

lokalu

T~.

Porządek dzienny obeJmować b«:dzle=
Wybór przewodniczącego.
Sprawozda.nie Zarz(\dn za 1920 r., zatwierdzenIe bilansu ł raohunku
strat za rok sprawozdawc1:y-.
Wybór członków Zareą-dn ł Komisji RflwhlY'Jnel.
.
4) Zatwierdzenie budżetu wydatków handlowych za rok 1921.
5) Wolne wnioski.
PP. akcjonarjusze, zamterufący u8Zestnlczy6 w zebraniu zeohcą- przedstawić swe akc)e najp6żnle.l w dniu 19 ll:'!ierwctJ. r. b. w kasie Towarz. lub
'If Banku Kupieckim w Łodzi.
W razie nie do1ścia do skutku pierwszego sebranln odbędzie slę drugie w tymie lokaln tego samego dnia o godz. [j po poło 1 będzie prawo·
mocne bez względu na 110ść przybyły oh akcjonarju8zó",.
260-1
l)
2)
zyskÓW i
S)

To'U7'~

SCHOBERT i S-ka,

Adr. telegr. "Lloyd U

Poznań

Centrala:

Ake.
Telefon 3115.

Wielkie Oarbary 18.

Najwykwintniejszy w Łodzi w centrum miasta

ODDZIAŁY,

Łódź
Piotrkowsu ta

Gdańsk

Warszawa
Nalewkł33

Langgarten 47
Tel. 308-67
Teł. 1887

Bydgoszcz

lbąszyń

Wronki

"

Tczew

Dworzt!c Schanzenstr.5
kolet
Teł. 96.

Dworcowa 41
Teł. 85.

n

FILJE.

Konto: Bank Kupiectwa

Hamburg,

Berlin C2,

Gdańsk

Delchtorstr. 8
Telefon: Vulkan 4-578.

Bargstr. 17
Telefon: Centrum 9775.

Langgarten 47
Telefon 1887.

J(o!Itcr. Natłonalbank liir Deułschland
Depo-Kuse, Kommandsułenstrasse 12

Po~s.klego

Gr. Wollwebergasse 27.

. Kolejowa
Telefon 16.

Brltzerstr.

B6rsensłand:

tle Prłvałbank A.-G.
Vor Pfełler 36.

Szczecin

Krzyż

Stęcz

Babimosi

Konto: Commen

1200 miejsc, wolny,
Odkupuję

Posiadam.:

ZWl'3ea6

się pIśmiennie

Mog~ ll1'Zqdzić

Dworzec wschodni
Telefon 60.

chodo.~, stałe połączenia

przesta wienia,

gwarantuję, robię

na, procenty.-

Wszelkie operaoje, połączone fi transportem ładunk6w wodą i lądem.
Wysyłka manufaktury w zbiorowych wagonach i bagażu do wszystkich miejscowości Polski oraz przez granicę rumuńską. ZorgaBisowane transporty z Gdańska, Hamburga, połączenia z wszystkimi krajami.
Zaliczki pod transPOriJ, inkaso, asekuracje, wszelkie formalnok1.
celn~ operacje handlowe wsselkiego rodzaju, w arrantow anie.
Własne składy w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Zbąszyniu, Wronkach, 'rozewie. Ajentury we wszystkich
większyoh miastaeh Pols~, i zagranicy. .ł.sny park samo-

Załałwiamy:

odnajmuję po ce nfe łOsłępne1
Ł6dź,

lub telegraficznie:

Scala, Knperman,
przedstąwienia, reklamować listownie bez przyiazdu
przedsi~biorcy lub dYI·ekcji.
280-1

wyrobów web lany h

I. Prl

Poznail-ł..ódi
powrotem, oraz Poznań-Bydgoszcz.

dzienne

Waruawa i z
!, ;rlajem,. Konosamenty, Rliczkl· pod przeeył'ki, inkaso na dogodnyeh warun1m0h.
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Dyplomowana
felczerka, akuszerka i masażystka

K.

tnakcurUt,.

Maturzysta
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ELI OB
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w
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ul.
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.N'!! 60.
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-

zawiadamia niniejszym Sz- K1łjeDt.elę, iż
otrzymał oryginalne modele paryskie na
sez01l letni. ObsSahtuki wykOJlywa wykwintflie po OODaoh prz~pnrob.
U wag a: :Ka ~cła.tńe S.. ~ntełi r0-

bota

:JJłOłe ~

""1k01l8Da
48 godsia.

y. przec:i~gu

266-2

YBY
okienne, daeaowe, orname:atowe oraz

PO. RCELANĘ
poleca

L. Lewin
Łódź, Piotrkowska 83 -

Zakątna13.

WSl'lilżn.wa
s-to Jenka 32.
Teł. 26ł-87.

żądanie.

papI.~

ul. Dzlel.a .M L -

Łódź
Piotrkowska 17.

•

Krawiec Damski
-

L. Hafałówicz, J. Szlam i S-ta

J. Borkowski

Płotr1cowslta IM.
Nauka ItNju I !UJci., puow&llla 1 . . . .lo>Ir..... uu.1l1cei _ _ _ _~-----~------------..;::::::;;.!
otrzymuj, 'wiadechra. KUlI w_Udek roWt .-yeh
ł'
i roból heblowllkl&ll.. Za,. e4 JO-L ])Ia .ranjlłClTck

s.

Biuro Ekspedycyjne

S-ka Akc. bandlowo-przemysłowa

1.6dt,

ie,zoro...-e. Sl'rsedd t"M!l6W

\

, "The lIew Buick"

Michaiłow&.

przyjmnje jak r6wniet i dyłuru.ie pnf
ohOl'Ych. Moniuszki II, .'eezk. 29.
od ]0-2 i od 4-1.
46-1

piotr1towsha 58.

1..- - - - . . . .
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.._ _ _ _ _ _ _ _1,>-

ZULJI>

SKłAD

SALA KONCERTOW" A.
w śrG4."

r.___

L..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CYGAR

-D'leb :'
eleg. sypialnia i gabinet.
Al. Koscbl13zkl M n ta·
pioora.
64-3.

Dr. adwan

,Do ~ ynajęc~a
IHt1eea
burtowo , debtkznhl

Dwa seane eltsiJperymentalne
Nowa serja doświadczeń
OPfentaln8io medjum

Y

jasnowidzącego

c_ki Mustaą

liffendlego

Ka*dy .eBns lIltWlere inny ppog••m.
WlI4 p.Wleznoś6. Jl.IłIl8~. !II~ o ..nl~o udllWlła 1V seansaell, t. j. e
pu
r.e IIO~ 1V MJlN'łtlleJ kctle~ete -I" 1I&"leez~&wan:r1ll l'_ldee'le
op-.
b.Io,nl••• n~ekiem i io <ładnym adra.8m odd"w-e" jakier;oh:ol:
""ak bl! ~ przedmiotu, DlIo,j",egO WisIII .... i~k s popem101\1\ kradzie1. .. , !AgilUęoMcIl k~, _HkłMIiem ukrYQ-1lIo s.łlrMw, cn. Ilstó'lf { Ufe4ml.e~LJDa.łeM!lrolt do .os" tI~hllłetryeh i nieoheCSl'l'b, colt'tll 9konstllł~nm
,-,,..ea l'e!I poby~ 1 takt6'!\' z !eh tw"e1a.
. od _~ do J!!a~el!l w kasie SIlli l!oi1oeJ't~ codziennie od geck. l l-)-oj
l
~-'1-e5 '11118O!!.
901-1

~

małe

00 cppzedlllnia
,1
ntywane

dJI. l-go, oraz . y czwartek, dn. 2-go eraenrca 1921 r,
o godz. g-tej wlecz.

~ udziałem

lIIIlill____ _

OlU

a.klasow~

w~el~ IowaPf wehocl:7:t,4C '"
b!'łonły t,-tuDlo..-ej.

lotnie mios:ilk!lllia

i len6wkiem.

wre.

••

51 b.

Dom lb.ndlo'łl'Y BunlsłaW'~

.lrl i Goldmau, kautor
Piotrkowska 180, skład
Iron bnty UWilKa
40 oahl;ml8 I ee

)

'-J mli.

c-

gieł' ~r sew~ yoh.
li lltóryoll :SO,ł 06
IJlutaJl8'i!Amłny 'Wstępn e oBla II czerwca o łfOdz. 1:1
ków .. " .... n1e-;
w pot Podania przyjmnje ltaneol&!'Ja codziennie
,
.•,
Id O de 1.
_
_
66-3
wagOBÓW Oj' U

,

W łodzI, Dzłelłłt

He·

; L. Bat1el, ul. 6-g-u Siel"pnin 8, od 2-3 pp. 02-5

gimnazjum filologiczne

B • BRAU

ZDo

WIadomość

kliko

_

'at

1J

wspv~lIłka

t f

po mk. 1M za 100 kilo.

Z kapłtał~m

---UlU'" ę -

1-2 lub wiQceJ mil. malik '.,liłll_kwje sil2de "·Ib~uterj~, brylanty, złGło,
rue1lNlł~:Ua ~ej w śrćimłUolu tkal.!, srebro, p1a4'nę, ze~rkł,
Ilk~ad.1'.J~ lilij! z 10 rę cz1ll"cll Wil~""'. &1rren- p ł El o ę ccny najwyższe.
tUl\tnte mogę flJmłnie sprw4ae. O:ferly mb
i. LI r ~ A
bryka" . , ~dm. "Gt.,BU··
2i2-!
.

.F&oo!

S-lenldel~ł za Ng 23
~rt. Gat. Wltjsclll.

m. 16,

Hl->/.

Dziś!

Wznow'enie'

Ulaga.jąc coraz liczniej napływającym prośhom Szanownycb
bywalców kina, dyrekcJa posblnowila w dniu dzitdcjsz:ym WZJwwić
pokazy największego j najpotężniejszego dziela sztuki kin ma-

tograf'icznej, które w zwycięskim pochodzie obiegło cala kule
ziemską. Sprowadzono specjalnie nową kopję
.•

~ li~sta ieniac~ ola mło~lież~
(w sobot~ i niedzielę o godz. 2--ej po połudnIa, w zwy-

(Prawda zwycięza).
Trylogja dralnatycznB w 7-miu wielkich adriaoh z

p

Ide dni o godz. e14 4-eJ po

W pol i
.Ió_nej

ten sam program ..
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•

yCJJn • an

w_. . zyszenia Kupców ~. Łodzi.
a =====-=-=== Oddział Mie·
==

Południowa

15.
Podale niniejszym do

wiadomości, iź

Cegielni.ana 29.
przyjmuje ekspedyoje z finanse aniem zakup6w do

miej scowośoi .
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Przyjmuje wsr-elide t.raasporly do

Rr&i po

en I. • a
()~.maok '!1JJWtd.oW8Df"
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elrs~cdyi}e do
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Gdańsk:,
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Elbląg·
_________
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s
Inłernacio · I

/

~

łnianej
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El.iem 1 ...woa r. b.

i KUNITZER
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SPRZEIIZ TD

au-

LEPIE
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am. 010,

~łlłyeh, Imwałnianych

aklab, oraz sztek i dr.

dam"'-8

lłr.

Nfecbłela
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Dziś!
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Dziś!

Rajno.azy obraz z "Polskiej Złotej Serji" według acenar jesza p. H. KOSTRZEWSKlEJ" p. ł.

Wpltn, ........t _ • aktaoh.

:ó.::~-.,t~·

Węurzyn J

Bruczówna, RenardóWR8.

Rzecz uleje
POO.lltek przed_tawieA o "ej.

Odeon Dziśl

~

Roland, Mierzejewska

Konarski i

~!:~y n:~:~i~jz:,SlłY

w Warszawie I w Jednem z naszycb prowincjonalnycb miast.

j

"Człowiek

Dustrujący niezwykle przygody jednej znajbardzie j tajemniczych osobistości New-

se

York•.

P. t.

o kamiennem sercu"

Dom Handlowy FRYDBERG, KOC i S-ka

Dom 3(anDlowy

kołnierze

.,ak..

kORul.,

~.

fachowo obeznanego z działem manufaktury,
nie wvkluozona możliwość współudziału przy
odpow"iednio wniesionym wIększym kapItale.

dla ,,8. K. T.·

PońC8OOb,., ń-erpełtt, . .~ oYłJatf, łr7kotałe, torebki, portfele,
grzebienIe, lIl&aąDki do !'Olenia f do 1I'ł08611', OIIierka, brzytwr. pędzle do golata. mydehlfezkf, 801zof1kf, noqoskf, noR, "idelce i łyżk.!.

SWI-erzb.

..

. . . . .,. . .".ilkl
teozld, to••iał.,
kol••.
K.e• •tyka. ł111clła toalet. i 110 golenia, perfum,., pudł'J, proszki I pa.ty do zębllw l t. d.
F.rte..ian" ..
'od_ald.. inatrumenIW lIIuzyozn., stpan,_
Naty krajowe ł aer-Jaae .. .,..... ł _ forłepłaa.
lIto_o'oi r

'_1_. kP......
•

I

aa'a"..

Przyjmujemy w komis I kupujemy na własny rachunek wszelkie towary na dotodnycb warunkach.

H U _' L

0eD.7' k.onk.:u,renoy;lD.e.

Det a I.

IW

27tH

l.

~rszl\wa!

,swlerzbu

l

usuwa w olllgu B-ch dni
mydlana MAŚC P-ra Hebdy, u
,:n/lna przez pO"l'lagi lekarskie.
Łatwo się wciera, ma przy jemny zapach, nie plami bielizny,
iJiało z łatwoscią się lImywa
wodą. Żądac w aptekach i skladach aptecz~ych tylko maść
P-ra HEBD"Y ~ świerzbowcem
na etykiecie. Sloikl na 1-3-12
osób Tow. E. ' Hebda l S-ka,
l l 87 Dl k l d
E l ektora l na' t e.·.
a on o
parcha BKWEL HEBDA.

23.1 1920 r. W. U.

DyrebIt ..ki. f1IIII.. 1iaIujJ. hAskielD

.

8,.

z.

w LQdzi.

Poczynająo

. Do fabryki.

_

!ltSS-42

od dnia 80 maja b. r.

Marji Hoc~steinolei Wlodzi Potrzebny miody człOWiek ,Bezpłatnie otrzyma Miljrnówkl

--&

Z

02l:J-3

8ĄLUTEBJA.

pod""'.,

kOl'3fŚĆ

zysku na

• Czer-

218-2

p
l.r·
OSZulilwany

Zgłoszenia do Administraoji "Głosu Polskiego" [ arzą

rlfonay, etanlcaki, ehnstkl do nosa,

męskie.

Cząść czystego

jwonego Krzy ta" .

"'kl, d_I••la.e ......k ••
,,'Wielkhn yYbone, gwarnuto'WaDe z własnej pracont, ozar:Ile i .ółte. Pantofle nume. Zel6wkl sk~rzane ł wyścIłki.

damllkle l

gry w piłkę nożną

,mełch

I

_.It.,...........
8h11wi1 dams"', I mM""
~.łlC

Sportowe w Helenowie.

I"Sztorm"-Łódzkie StOI. sport.-GimuaSl.

-"v-yborme.

kamglWlY, mlma na lAlknie ł ubrania męskie.
To._ ..,. b_• •.rni.n., Cl81gl. satyny, krełoDy. podnewkI, fiaDelkl i na fartuohy.
To....y biał.. madapol••,. pI6ołenb, MIr6"kI, pnlŚCl.radła, obrusy, ręuulkl, ser1I'et,., fartuch7.
....ałIll . . . . I . . ., •• simo. . 'W'ełnł8'll.., l.tate fantUJ1De '- dftko"....

UUU"I
Ił
BIe'''na da.eka I

18oi~k~

,manUfaktUry poszukuje zdolnego

wł6kai_to. wełD.,., .....-łot,.;

"od.io,

ppzedstawle6 o a-ej.

w centrum miasta w celu rozszerzenia działu W llledzlelą, dnia 2-9 b. ID, o godz. 5 po poło

Piotrkowska .M 90
"VV1.e~k.1:J:D.

Dramat

we aktach.

Począfek

a-ej.

poważny

po1eoa "VV

nie..aJ:ne.

lIajno.szy obraz znakomitej amerykańskie~
'1tw6rni ..The Transatlantie Film Co" w 5 serjaeh p. i.

>

T • •o..,

Kozłowska

Passe-P.plouł

"Szary ·Czar
Pooząłek ppzedsławie6 O

"

d·
Za] ący fabryką
.

dla manufaktury bawełnianej, ktÓł'J był Jut na
podobnem stanowisku i posiada dobre śwla~
dectwa i refereno,je, lak równlet praktykę w stosunkaoh z Urzędami.
Panowie z gruntowną zna.lomoscią .Języka polskiego i niemieckiego w mowie I piśmie proszeni sl\
o złożenie nferl pod lit "H. B.- do Administracji
.Głosu Polskiego·
87-1
--Baczność'" z powo,~u nieustannego polaj
•••
wianIa elę na rynku apteczno

Pudru i

mydła

.

Bebe

należy wystrzegać się Ich sllkodliwych
i żądać .y"ażnłe

IIkutk6"

Puuer I l"\VIyu O11Ue'b'e S%0fmana
~

~ł

pierwszego wynalazcy. Inne

IIIł

falsyfikatami. 52-2

Renomowany Pensjonat

Sz. L a u f e r o we J-

obeznany z prowadzenie~ ksiąg fabrT,,~nYCh~lkatdy trzechsetny kupujący W SkteplekoZIlajo~oś? J~yków polskIego llmisowym L. Rajchert, Łódź, ul. Zielona 14.
podaje do wiadoJDOtjol, je egzaminy
memleokiego.
..
.
.
na Wiśniowei Górze, willa Wildermana jest
wai'.Anne nnpoe~ st. 81 m"ja r. b.
Ofert składać od liter "'K..
66. Towary weł~l~ne I b_a~6ł.mane, chustkI,. far- i u~ ozynny. Jest jeszcle kilka miejso wolnych.
g'"(r-"
Y
P
ą
tuchy, ręozOlkl, przesoleradł8, pończoohy I t. d.
191-2

.6102116.11• ..,

•

wymagana

d

n~.on!Jnl·a

stolo",.,
drobne'. Iki,.Meble:
plalny,bturko,
lampy

lIy-IGazomłerze

oraz

kopyta, pra- DermIm Henryk zgubił
paszport niem. wyd.
ska Glińsklego Bon-Ton, w Łodzi..
201-3
Sienkiewicza 25.
311·4 Dajgelmall Mo~zgu.
StUdent udziela matebił dowód OSObisty,
matyki, łaciny, ohemi,i, wyd. w Łodzi.
57-H
flzyki, .1ęzykó". KiIln· 1ancbanm Binem zgubił
sklego 86, m. 8, g. 6-7,
paszport niemieckl,
na parter do ZofJi Woz- . ________ !.~:-3. ł wyd. w Łodzi.
81\-3
niak.
90-2 Tanio letnie mieszkania.
pod Zgierzem do wy- Grtnma: Rlt wka i zg~blł~
Ro;er w d~brym s~a~le najęcia. Wiadomość, ul. wYd~~~ p~ Łod~1 em_~ck3
ś? psprzeDanbla, WkUli 0- W'óJczańska lOg, m. 4.
.• I
mo c IIlC ~ rows ego
4\1-3 GOdes Abram Zak zguNr 2, m. Ił od 4,-7 ~~po:: · ustA.Plę wygodny pokój
bił dowód osobisty,
... W
.
i
wyd. przez Zarzl\d gmlwarstawIe ,,!,zam .an ny "lem wBchQdnich,
Rower do sprzedania w lIa pokój lir ŁodZI. WIa- Warszawa.
90-3
dobrym stanie wolne domość Piotrkowska 1011,
--------::-:-:-"':"
koło ul Prllej~zd 88 m. 5.
91-2 laUfer Hirsz ucz. II kI.
,.
88-i
~
~ydowskiego GimnaII Ił •
' zjllm "gubił matrykułę·
l
snowllCz speoja lista na
J.
M-I
..
..
- ' .
maszyme ~Konus po- Aizenberg Szlama zgubił Mowak Katarzyna zgu ·
szukuje posady:. Łask.
paszport niemitlcki 0- n biła dow{\I~ osobisty,
oC"lrty w ~dmJ.nl\i!trac!i raz kar-L,: powołania }494 wyn. w Wi1~,)'lfie pow.
p_Od .L. S:...~_:~ .rok, wyd. w Łodzi, 92-3 Warszawski.
63-a

plp.ce.pokó.1

umeblowany z o-'szewckle

słnpkl\plelowe do aprzeda-! świetleniem do wynalUyl .,"
sąar,
wyprze- nla, Południowa 25, Ah.ięcla w śródmieściu. 0dam, Piotrkowska 2&1-4 ~neJ'.
79-2 fert y do •• Głosu·. !lnb
----------I~iętro, fruni.
66 -t5 Kuplę Wózek dzieolnny, "Centrum.
OB-I
RI
K puJe .toto CUkiernik rutynowany
utywany. Oferty z po; . potrzebna lldolna panna
M·.
srebro,bl'J'lanwykonywa wszelIde daniem ceny}o "Głosu" do szycia, Pomorska
ty, rółnl\ btRterj" Pła-l robOq ~ domaoh pry- sub. ,.Wózek •
205-2 (Srednia) 22 lew~ ofic~-

I

A' Al II

cę naJwięoeJ.

Chodśko, "ablyeh. rółńe ciastka, Kondycji poszuku.1emłoj()-SO kleksy, ~riy. Oferty
da nauczyc[elka wdoKupuję m e b I e, pod .Pra.ca •
69·1 mu lllraellckim. Wyman. • dywany gar- DyplomowaDa nauczy- gania skromne. Oferty
derob., f U ira, bl~limę.
clelka udziela fran-1proszę składać pod. Kon'?lólczaóa1r. II, \Jhrza- cuskiego: konwersacja, dJoJa-.
62-2
no'Wlcz.
8ł8-DO gramatyka, wypraco~a-ILodovni"POkOjo'Wą8prz8
nla. Al. I-go Maja 36,
d
"&0
d
k 6
A KUpftję meble, .1- m.
t. SI-ł.
602-11
am.
zwa ows a ,
••
'Wany. garderobę,
ID. ł.
54-2
bieliznę. Płacę najlepiej. Do sprzedania kredens,
.
Łaźnik, Benedykta oM 28:
otomana l m"terace. pIanina na.ftanie.f. Dom. HI parter.
3'-10 Wiadomoee Krucza M ł,
puszczalny kredyt,
&l-l ChodkowlSki, Slenkie'Wi•
: m. 18.
Mebll
- oza J'i 25, I p.
38-3
A. • 1I11przedaż
n 7"'wych i okn- KUpUję dTWany wszel- - - . zyjnych. ~.tka metałokich rozmiarów i ga- pokOje umeblowa~e dla
pl·zej ezdn,y ch l sta.
we, meale biurowe, Piotr tunków. Tkalnia sztucz-I
kowska 11 G, l piętro. na, "Piotrkowska 117. łrch N'owy Ryuek M 2,
55-(\. Piotrkowska 117.
50-l parter. j
_ _ _ _~
front.

Połudnlo1l'a t.

IlA

I

A

widła. Pasta warsz/\w-

F

1IUUbIDar; uDlaml.t

Do sprzedania

r1erstenuorl Ryszard zgułl bił kartę powolanIa,
rocz. 1893 wyd. w Skier- I Pianino zagr. fabr.
niewicach oraz dowód o· l Pianola, l rower, 1
sobisty, WJd. 11' ŁodzI. .;Doberman· (suka) i roz23-3 matte meble, Wólczaństrowska Irka uczentc/\ ska.MI 129 u gospodaO Jl klas,. gimnazjum ~a.
22-3
im. Orzeszkowej zgubiła, Skradziono palllzport niematrykułę.
65-1
mleeki wydany w War
le py Moryo Gersz zgu- ezawie na imię Mordki
bil dowód osobisty, .~erl~~:bl~
95-1
wydany w Będzlnie, ksl:-\
uchowski
Bolesław
teczkę rachunkową, o·
'l:gu bil książeczkę zwolraz pienllldze. Baluty. nIenia wyd. w P.K.U. w
Zawadzka 7.
79-3 Lodzl.
52-3
kradziono paszport nie- gubiono paszpcrt famieckI, wyd. w Lodzi
milijny uiemieckl, wyna im' Sary Flatau. 82-3 dany \V Łodzi na im.
zmaja Władysława zgu· MarJi Frydman na II o·
eoby.
56--3
biła paszport niemiec
ki, wyd. w Łodzi. 38}3 gubiono matrykułę wy(laną z gimn. R. Soboniadowicy. Wolt zgubił
lewsJ..-i.e,j lla imię Halin,.
J df'wód osobiety, wyd.
Yll.
w .Łodzi.
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Mi eelęćllulf' M. 17(1.-. Kwartalnie I.: ~ . ; (lI1,-, Za odn')alleWe dopll\C'1I ~i,.. Mk. 20.- mj~~ l ' (/I 1\. Prenumerata
'1'~ ptlCl':!f' " ·
,rlnie. Kk.. 200.-- '1:11' lI'nie 600.'~ .M l. ",JI.I.-:- '~1ftI5JItr
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7.WYCZAJNE: 12 mk•• a wiern nonparelowy jedno~zp~I~l)w~·. DROBNE: , mI!:. la
~rao:l' oraz zgubione dokllmenty po 2 rok . !'!ADJo:SJ..\ : ,.
L C<l 'ekstem 40 m';
. ' ....Ier": nonpllt'elowy (str. 5 szpalt). ~gKROLOG1: 2" , , " I \"\'ierA~ no.ap. ,{atr .
,,,l:. 1000 po tokście, Ogłoszenia o,aillli,j_cc.WIl ob, ., .:.
., " ~O procent, M S ,
... r.o.i~~.!!!~ Za ~1I!f_~_łrak . ec~!,_eń•.' e_:~ar aU" " ll~3}r~ja, . . . . .mada.
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najmniej 40 mk. Poszukiwanie
. o aO mk., po tek.'c.ie 25 mk. za
' 1 "nrp'~r.ynowe. i ~tli'ilnhinowe po
' ;Hc.nlc41. U l()i) ptocflA\ dro&41 "
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Łódzkie

zjednoczone fabryki mydeł toaletowych i wyrobów kosmetycznych
-ka

e

CD
Łódź,

Fabryka

my~eł

toaletowYch
i ~erfulB .

J. Wójtowicz i S=k~
Mydło

W ólczańska 117.

,

~

Laboratorjum Chem.· Kosm.

I
:1

"

~

..

HU G O GUTTE L i

S~ka

wazelinowe

Laboratorium' Chem.,.Farmac.
Magistra Farmacji
i

Józefa Filipczaka
Mydło

"
"

' Glicerynowe lIt
Glicerynowe 112

"
"

"
"
"
"

K wistowe 111
Kwiatowe 112

"
"
"

"
"

"
t,

:.,

Luna 111
Luna '12
Liljowe
Lanolinowe

"
"
"

lit

"

Lanolinowe 112

a!j; ~!1J';at uigIVa
do mycia WlOc5Ó11l

Dziegciowe JI1
Dziegciowe J~

,t
"

Kule
do golenia w kawałku
do golenia w pr oszku
Krem Oro
Puder Oro

"
""

,,"

PIXIN

~ydło 01'0

Puder liljowy
Puder Rococo
pixin w proszku
Lakier do paznogci kompl.
Zmywacz lakieru do paznogci
l

",t

"

.

I

"

"

W płynie

!la

Shampoon

"
"
"
"
"

Brylantyna

]farboJowe
Siarkowe
Dziegciowe
Rezorcynowe
Lyzolowe
Lyzoformowe
Formalinowe
Tymolowe
Sublimatowe
Boraksowe
Salicylowe
Ichtyolowe óc~
Ichtyolowe t 0°10
Tigenolowe
Nuftolowe
Siarkowo-Nafto)owe
Siarkowo-Salicylowe
Siarkowo-Dziegciowe
Rezorcyno ..Salicylowe
Lanolinowe
Kreolinowe'
Przetłuszczone leczn.
Przetłuszczone kwiat.

w zapachach: fiolki, bez, konwalja,
t, eiiotpop, rój:., go~dziki.
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Arem ,~uro . sroQc prIDCIW plugom l pryBlcla~.
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