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walki.
na Górnym Sląsku.

Żadna

r-

niezwłocznie na G. Sląsk; będzie ona
zja niema szans na to, aby
' ć
stała pod dowództwem diwizjouera
~l
p ARYŻ, 29 maj a. (Pat). Havas przyjętą do-póki znajdują si~
BYTOM, 29 maja, (E.-E.) - Henniker. Dywizja będzie wyposa- \\ brew dotychozasowym wiadomo- oddziały zbrojne niemieckie . ",
BYTOM, 29 maja (E. E.) KwaPolacy, mówI nota,81\ (Iściom tprmin posiedzpnia Rady polskie.
tera główna wojsk powstańczych. Bytom zamienił się w pole walki. ~ana w artylerją i tanki.
Najwytszej w Boulogne nfe został becnie skłonni ujawniać uległość,
Komunikat z dnia 29 maja 1921 rr. "Storstruplerzy" rłokonaJf 8~ereg-n
LONDYN, WBK. Przybył wczo- jeszcze ustalony.
nalety mieć nadzieję, te Niemcy
Na podstawie dokumentów' i napadów, przyczem wtargnęli (lo
raj
do
Opola
pierwszy'
pociąg
z
bapodllOmisjl
plebiscytowej,
g-dzip
ró.wnirż
zło~ą broń.
Posiedzenie
'rozkazów, znalezionych przy poleRady Najwytszej w Boulog'De bQgłych i wziętych do niewoli ofi- zniszczyli akta i zabrali pieczę taljonem wqjsk angielskich, przeznadzie mogło odbyć się dopiero po
cerach niemieckich, daje się od- dl'.' Dziś w nocy "~Horst.ruplprz:v" czonych na G. S[ąsk.
PARYŻ,29 maja. (Pat). Havas. przywróceniu porządku na Górtworzyć plan ogólny
ofensywy napadli na koszary francusRe.laktor dyplomatyczny agencji nym Sląsku oraz po zło7,flniu raniemieckiej w czasie od 22 do 27 kie, zostali jednal; odparci. pozostawiając
kilku
zabitych.
NiemHansa
dowiaduje się, te rząd portu przez rzeozoznawoów.
maja. Silne odczucie w kierunku
BYTOM, 29 maja (E.E.). Licz- francuski przesłał dziś do angiel
na Górę św. Anny (Annaberg) i cy usiłowali sil' przedostać w' 0-

stańczych.

Zwłoka

104 ofi[erdw i 936

Ujazd miało doprowadzić at do
Gliwic, celem połączenia się z siłami tamtejszych organizacji bojowych niemieckich. Uderzenie to
miało na celu jednoczesne odcię
cie naszych rezerw ze skrzydeł
dwóch centrów. O dobę później
rozpoczął się silny atak przez Olejno i Dębowice, który miał za za·
danie zwinięcie prawego naszego
skrzydła, a jednocześnie atak przez
Odrę miał na celu utworzenie
silnego przyczółka mostowego za
Odrą, jako punktu wypadku ego
każdej
ofensywy w kierunku
rejonu
przemysłowego. Z tych
trzech uderzeń udało się tylko
pierwsze, które dało niemcom
chwilowy zysk na terenie zaledwie
w ilości 8 kilometrów. Ataki na
. p.ra,,:e. i lewe skrzydło załamały
Się srod krwawych strat nieprzyjaciela. Zacięty opór i kontratak
grupy Ludęgi Laskowskiego i pułkowników Wojtysa i Czymsza,
waleczność powstańców grupy pułkownika Nowaka na odcinku Bu· k ego l. B og dana, oraz
t rzyma, L 10
opór st wi
'
łk
b' k'
a any pr~ez p?- ry. n~c I
zepchnął WszędZIe meprzYlaclela

IwIlce dworca i zatarasowano im
drogI' strzałami. tła IIlIcach Bytomia trwa b e z u s t a n n a
strzelanina.
HYTO.\I, 29 maja. (E.-E.) Wobec pogorszenia sf~ sntuacji i
ciągłej walki ulicznej wys7f'r1ł rozI·:az. mocą I<tórp,!'o sądy polowe
będą rozciągnięte- i na osoby cywilne, w następujących
v. ypadkach: Ilradzie~ z włamaniem,
rabunek, mord, wymnszeni .. , podpilI pnie, "łottlin'A 'lsz!{orlzenia ko
lei, elpktryczności, gazu, pOClią·
"ÓW, tplegrafu, tplf'fonu i t. p.
Ponadto w wypadkach zduny
taiemnio wojskowych, naduż5cia
włarlzy przf'z urzędników i sprze
lJiewlerzenia urzędników pona j
1000 marE'Jr. Powyższe przestępstwa karane będą śmier
cią, w razie jednomyśllloślności
sędziów.

ł'

.

6wa ty nIemletkle.

BYTOM 2".
(E E)
' " ..".~
o ma.1a.
..
t·"
"
.
.. ows anlec w .,,- 11 zanlleSZCZil
\\'t'zwanie o pomoc ludnOŚci polk"
. .
ś' b U h
i zahamował ofensywę niemiecką s lel w mJelSCO~o .elac:
e y.
w zupełności. Na jednym tylko od- oba, Olzy, RamIema, Lukowa I
cinku środkowym zdobycz nasza f\URzowa. LudnoM tam r.tapad~H~~
wynosi 25 karabinów maszyno-. a została przpz .."stosstru"pl "row
'."ych, 8 miotaczy min, 12 miota-II członków. ."relCbswehry , ul}ra~
czy granatów, oraz tabory. W cią- n~c.h po C\ wIlnemu którzy prz.gu dnia 29 b. m. od południa ar- bj 11 w pociąg-aoh pan~ernych pon
tylerja niemiecka ostrzeliwuje Ka- pol~ką tlag-ą· NatychmIast p.o przylinów. Ataki nieprzyjaciela na bVCIU, llaJ)astmoy, uważam przez
Pruszków, Borowin, Mastanmechle lud ilOŚĆ za. polak~w, zacz~h płą
zastały przez nasze oddziały od- dl"?wać. ml:szltallla ~arówno polparte. Przejściowo opano\vany prze- S~\lP, .lak.l D1~lIlleokle. Znecan?
ważającemi siłami nieprzyjaciel- SIę .nall dZIećmI, mordowano IUtlZl,
skiem Maków odbito krwawym zabIerano :obytek l~d.noŚoi. "Stos
kontratakiem.
struplerzy zap ewDla lą, ~e wy tęNa odcinku środkowym arty- pią wszystkirh polaków na Górlerja nieprzyjacielska ostrzeliwała nYIII Slqsku. Wobec tych gwał
~I~sze. placówki pod Wichewiem(?). t~w ludno~ć. polska :vy~ej wymle·
J ~le!lll~ckie aeroplany strzelały w mony~h II'1eJsco\\'o~el, k.tóra zooOlZie 1 Łabędzinach do ludzi bio- łała u)dć ~ywce II, w oblIczu ~ałe
nlcych udział w pogrzebie 'pola- go świata woła o sprawiedJiwuM
k?w, zamord~wanych przez niem- i do!uaga się, aby Korf~nt! inter·
co.w•.Na odcmku południowym w wenJował u właiłz koal1cy)nych.
reJome Nędy nieprzyjaciel usiłoP

~?~rą. w T~~Vro:~~rs~7a~~ ~~f~m~~; 6rani[3 [ierpliwDŚri górnośłązaków.

SIę w OgOlU naszych karabinów
maszynowych. Pod Markowicami
w!,p~d niemi~cki, dokonany przy
UZ.yCIU kar~bmów maszynowych i
mlOtaczy mm, z łatwością odparto.
Podpisano:
Lubieniec. Szef sztabu.

RYTOM, 29 lila la. (EEl. Wobe\:
jakoby niemcy mieli otrzy0186', na podstawie
decyzji mooarstw ententy, Gliwie,
"Powstaniec" zamlpszcza ~'wałtowny artykuł, oświadczający, że po
wstallcy nie oddadzą dobrowolnie
Gliwic. Dzienllik ostrzega rząrl
polski, że cierpliwość górnośląza ·
ków posiada równie~ granioe, do
którycb motna się posunąć w dą
B.YTOM, 29 maja. (E.-E.)
~eniu do uniknięcia orę~nej roz\\' Pll\ t e ł{ po południu miało ru ejprawy o Górny Sląsk. Raczej
sce w Bytomin szereg zabu- wOjna,-pisze "Powstanlee",-niż
rzeń antypolskich. hlJ . ołudnlu takie haniebne załatwiflnie sprawy.
poInto tlWudl polakó\l, których
tłum chCIał zl) IJczować. \\ ojsko\\ y patrol trancusl,j
rozpędził
~ląskD.
tłum .. Nap.adnięci ukryli się w reLONDYN. W. B. W. Berliński
dakCJI dZIenniki! "Grenzzeitung", przedstawiciel Biura Reutera donosi,
!tl'q2ącyoh pogłosf'k,

Zaburzenia w Bytomiu.

Dywizja angielska na

wsprawie Slaska.

iołnierzy.

ba anglików, którzy przybyli na skie!:;o nrzpdu spraw zagraniczno
Górny Sląsk i stanęli w Opolu, notę przedsŁaw;ająoą korzyści wywynosi 104 oficeriw i 936 żołnie nikająoe z powstrzymania się od
NOWY JORK. Dzienniki anlP.rzy. Nie jest wiadomem, czy an- rozstrzygnięcia kwpstji G. Sląska rykańskic w dalszym ciągu omawiają
glicy obsadzą Hnję demarkacyjną, jut t"raz natychmiast. Pogląd w sposób bardzo życzliwy stanowiczy też mają inne jakieś przezna- ten nota uzasadnia stanem umy- sko, zajęte przez Brianda. "New
czenie.
słów w obu
zainteresowanyoh York Times" pisze, że ostatnia mokrajacb, co mo~e uczynić niemo wa premjura francuskiego wyrobiła
W we do przeprowadzenia wszel mu reputację męża stanu obdarzeneSląsko. kiego
rozstrzygnięcia, jakiekol- go całkiem wyjątkowym darem prze·
GENEWA, 29 maja. (Pat). Hav wiek by ono było.
widywania i spoglądania daleko w
Na tyczenie gen. Leronda oraz
Briand proponuje wobeo tego. nTzyszło4t1_
prezP8ów Towarz. z"rw. I,{ny~a powierzyć przedwstępnie spraw~
polekie!.;o i niemieckiego, między podziału G. Sląska komisji rzeczonarodowa Itomisja Czerw. Krzyh znawców, zaś Rada NajwJt!!za
wy słała 2 d elegatów w cel n prze- miałaby wydać opinję w tej spra'l
prowadzenia na G. Slą~kll ankiet)' wie oopiero po przyjęciu do wiaPAR.YŻ, 29 maja, (Pat) Hav.
00 do losu zakłaJuików l jeńców lomośc~ rezul~a~?w badań wzmlan
Kom~sja odszkodowań mianowała
oraz niesienia pomooy Illdnoś81 kowanej komISJI rzeczoznawców. w dniu dzisiejszym członków tak
c-ywilnej.
zwanego
"Komitetu gwarancjIprzewodniczącym komisJi obrany
został (leI agat fran euekl ~!uoler,
PAR.YŻ. ~\ł maja. (Pat). Rada równooześnie komisja ouszkodoPARYŻ, 29 maja. (Pat). Hav. arubaslldur0w przyjęła do wiado- wań przesłała niemieckiej komisji
Rozpowszechniona została wiado- m OŚCI trE'ść szeregu depesz prze- oifthrów wojennyoh tekst prowimość,
te komisarze angielski i słanych z Opola do rządu Sp1'Zy· zo!ycznpgo statutu owego korniwłoski z międzysojuszniczej komi- wierzonych, [Joczem uohwai:i.a
tptU. Wer1łu~ postanowień statutu
sj i na Górnym Slqskn pr70edło~yli tel.at pytań jcude będą. postawione w sldarl komitetu \\'chod~i po l
raizte ambasadorów propozyoję \ międzysojuszlJiczej [{omisji w Opo· przedstawicielu od k a ~ ci e g o
sprawie częściowego obszaru G. lu, \V celu dania dalszego biegu z państw, reprezelltowanych w
Sląska, i ~e mają zamiar w telł propozycJom przel\stawlOnylU przez
komis.ii odszkodowań nie wyłącza
sposób odło:tyć do czasu bliżE'j !,omisję rządu sprzymierzonych.
jąc stan. Zjednoczonych o Heby
nie okredlonego podział okrtlgU
~yozyły one sobie tego. Siedzibą
przemyslowego, przytpm mogło za.
komitetu będzie tymczasowo Pa·
chodzić przypuszczenie,
~e wszyrządu
ry~. Komitet gwarancj i rozpoozystko to, co nie zostanie natych{JONDYN, 29 maja (Pat) Havas. na urzędowanie z dniem dzisiejmiast przyznane Polsce, musi w
W
nocie
rządu francuskiego dorę szym.
sposób nieunlkuiony powrócić do
Niemiec. Wobec powy~szego a. czonej w dniu dzisiejszym wielkiemu
gencja Havasa dowiaduje się, ~e urzędowi dla spraw zagranicznych
chodZI w samej rzeczy tylko o podnosi Briand, że jedynie polacy
PARYŻ, 29 maja. (Pat.) Hans
środki praktyczne,
przeinaczone zadość uczynili przedstawieniom, im
Uzeczoznawcy
techlliczni francusdo tego, libr przywrócić spokój na
oy.i
nif'miecey
zebrali się znowu
poczynionym
przez
rządy
sprzymieGórnym Sląsku. W tadnym zaś
dzisiaj
rano
pod
przewodnlotwem
rzonych.
podczas
gdy
Niemcy
w
dalrazie niema się tu rio czynienIa z
ministra
Louchera,
w celu blitpropozycją,
przeznaczoną do de- szym ciągu przedostają
się przez
szego
zbadania
projrlltn
dostartinitywnego uregulow8ma spraw.)' granicę na G. Śląsk wywieszając oczenia
25000
domków
dJ'ewnianych
pOdziału terenu plebiscytowego.
becnie na drzewcach dawne sztandary na potrzeby obszarów zniszczoRZYM, 29 maja (PAT -Ag'e n- cesarskie. Pozatem nota zwraca u- nych.
cia Stefani, Omawiając sprawę wagą, że Bank Rzeszy przesłał na
G. Slą:,lka zapewuia "l'rlbuna", ~e
niema żadnej linji Sforzy. 'linis- G~ Śląsk zaledwie 15 pr. sum, potpr Sforza ograniczył się tylko do trzebnych na wypłaty dla robotników.
LONDYN, 2!) maja. (pat), RaT.
przedło?;enia 2 formuł, lttóreby a i te jeszcze pod pewnemi zastrze- Przrdstawiciele górników, właści
mogh słu~yć ża podstaw l~ do dys- zeniami o charakterze arbitralnym. cieli kopalń i rządu odbyli nowe
kusjI Rady Nai\Vy~sze.i. "Tribu Z drugiej strony Briand uważa, ~e pósiedzrnio. Lloyd Georg'e poruna" dodaje, ~e formuły hr. Sforz)'
nył sprawę
ewentualnego roz·
nie faworyzują tej lub innej li nii różnice konkluzji, do jakich doszli strzygnlęoia konfliktu przez pardE'markacyjnej, jak również nip 3 wysocy komisarze w sprawie po- I ament w charakter~e arbitra.
dopuszoza.1ą się
w szczf'g'óły co działu terenu plebiscytowego, zmuGórnicy ze swej strony zaznado których Rada Najwx~sza ma szają według nipg'o do powierzenia czyli, ~e trwają przy swem ~I\dn
sią wypowiedzieć, przedstawiają tej sprawy specjalnej komisji pra- niu utworzenia ogólno-krajowego
uatomiast jedynie próbę praktyczcowników dyplomatów i wojskowych. funduszu dla regulowania płac
ną i bezinteresowną przyspfes7.ezaroukowycb. Lloyd George dał
nia rozstrzygnięcia kwestjl. Zda- Rada najwy~sza miała zbadać sprawę ua to odpowiedź, ie spl'awa tego
niem tego dziennika równie~ Wło dopiero do dokonaniu tej pracy prze- funduszu nie wchodZI obeonie VI
ohy pragną intepretować postan o· stępnej.
zakres dyskusji, a wobec tego nie
wleniatraktatn wersalskiego zgodo
miałaby tet być oddana pod arbinIe z zasadami sprawiedliwości
PARYŻ, 29 maja (PAT) - No- tra~. Po zalwńczeniu konferrntak aby zado~6 uczynić uprawnio- ta franouska doręczona. dziś an- cji, biorący w niej udział CZłODP!c
nym aspiracjom polskim harmonji g-ielskiemu urzędowi spraw za~ra komitet1l w:;koI1awcze~o górnIków
.1egnak~e z ochroną interesów nie- nioznyoh wskazuje,
że
pierwszą wyraził się, te rokowania wci'l~
mieckioh tam gdzie niemieoka rzeozą, którą uczynić nale~y jest znajdują się w tem samem poło
wiąltszoś6 tecbniczna nie mołe być przywrócenie porządlw oraz auto- ~elliu, z kt6r('~o nIe
idać wyjzakwestj 011 oW&Da.
1"1~k komilji mlqdzysojuszniozej ścia. Przytem Lloyd George nie

E[ba mów Brl Bnda.

Czerwony KrzJl na 6.

Komifnt nWarao[·)1

"li.

Pytania komisjI.

Propozycje angielskie.

Hota

·frantuskiego.

Zabudowa fran[ji.

Slreik górników.

t

~~-----------------------------------------------1lCzynłł jego zdaniem ani ltroh
"kierunku pomy§lnego uregulowania sprawy.

Demobiliza[ja nerwonej armIi.
iołnlerze wracają do domu na
piechotę.

Demobilizacja ~ołnierzy czerwonej armji, urodzonych w latach
1892-1895, odbywa się w niezwykłych warunkach. Skutkiem katastrofalnego stanu taborów kolejowlych żołnierze nie mają prawa powrotu do domów koleją, co wywołuje powszechne niezadowolenie. Zresztą, te stosunki kolejowe
w Rosji przechodzą wszelkie granice wyobra~enia, świadczy o tem
wiadomość z Rygi, otrzymana świe
to przez redakcję "Gazety Wile{lskiej". Otó~, wagony sowieckie,
przysyłane do Rygi po towary
tranzytowe, psują się często. po
przejściu 100 kilometrów, tak że
towary trzeba ciągle przeładowy
wać, co sprawia wiele trudności.
Są to oczywiście najlepsze wagony. Natomiast tabory kolejowe,
kursujące w granicach. Rosji, znajdują się w stanie jeszcze gorszym.

KOD[fnfr8[ja

sił , sowiUli[b.

BUKARERSZT, 29 maja (E.E.).
Rumuńskie koła wojskowe i polityczne zaniepokojone są koncentracją znacznych sił sowieckich na
południowym zachodzie 04 Kijowa, gdzie zgrupowano już 13-cie
dywizji, Obawiają się tu, że koncentracja ta będzie wstępem ' do
ofenzywy bolszewickiej w rejonie
Dniestru.
_______________

Zmiany na Wegrze[b.
PARYŻ,

maja (PAT)
informacje wie ·
deńskiego korespondenta "DaiJy
Herald" według' których komisaue koalioyjni w Budapeszcie wrę
czyć miaJt rząd owi wągierskiem \l
lIotę, która domaga sią reorganizacji nąd6w na Węgrzech. VI'
nocie tej rzekomo powiedziane
jest, te międzykoalicY.ina komisja
repartj'cyjna przzbądzie do Budapesztu i obe.imie /!,ospodarczą i
polityczną kontrolę na Węgrzech.
Nota domaga sią dalej abdykacji
Hortyego j zastqpienia rządu Betlena przez rząd, złożony z -pr7.e datawicieli wszystkich stronnictw
~o1itycznych i wszystkich warstw
ludności.
Do rozpisania nowych
wyborów pod nadzorem międzyko
alicyjnej żauoatmerji, rozwiązania
rozmaitych irydentystyczuych wę
giersldch organizacji, jako tet
nieregularnych oddziałów wojs!wwych wreszcie uchwalenia ustawy
dotYQzącej
detronizacji Habsburgów, a to jeszcze przez obecne
zgroll' adzenie naro dowe przed jego rozwiązaniem. "Temps" zauwa ~a w sprawie tej
wiadomości, Że
informacje ,.Daily Hel'ald" są fał
SZ) we. W Pary Źli nic nie WIadomo o jahinlkol'\\'iek I:ro].;u, któryby miał na celu postawienie rzą
dowi węgierskiemu warunl,ów wJliczonycll przez 10ndSński Ol' p l fl
.Tempa"

29

ogłasza

b~lszswicki.
Obe~Dy rząd \\'ą g iel'
ski okazał dla Francji sympatję <1
o He jesteś m y dobrze poioformowaIJi uietyll<o w samym Paryżu
rząd ten spotyka
się z dobrem
przyjęciem.
Zrozumiałem jest, ż e
~Dally Herald"
pragnie powrot,t1

~kłod3\Vskiei

Odznanenie pani turie

PITTSBURG, 28 maja (E. E.).
Pani Curie Skłodowska ,otrzymała
doktorat honorowy uniwersytetu
pittsburskiego.

llozd

bisl1uPÓW pOISki[b.

KRAKOW, 29 maja, Otwarcie zjazdu episkopatu polSkiego odbyto się
w sobotę. Przed otwarciem odbyła się
w katedrze na Wawelu uroczystość
kościelna, w czasie k.tórej ks. prymas
Dalbor zaintonował przed ~tównym oł
tarzem Veni Creator, poczem odprawił
modły przy trumnie św. Stanisława.
Stad pochÓd uda! się do grobów królewskich, ~dzie odprawiono modły za
zmarłych. Następnie w kapitularzu odbyło się otwarcie zjazdu. Obrady otworzył ks. biSkup krakowski Sapieha, poczern po odpOWiednich przem6wieniach
prymasa Dalbora zamknięto pierwsze
posiedzenie. Z kapitularza udali się
księża biskupi na dziedziniec zamkowy.
~dzie młodzież szkół krakowskich ze
sztandarami i muzyką złożyła hołd episkopatowi polskiemu. W imieniu mło
dzieży przemawiał jeden z uczniów
gimnazjalnych, następnie przedstawiciel
nauczycielstwa krakowskiMO i wizytator szkolny. Na przemÓWienia te odpowiedział ks. Dalbor i udzielił zebranym błos;!osławieństwa. O godz. 4 popof.
rozpoczęły się w pałacu biskupim obrady zjazdu. Wieczorem prezydent miasta
Fedorowicz wydał na cześć episkopatu
polskiego raut. Dziś odbyło- się uroczyste poświęcenie kościoła 00. Jezuitów.

NEW-JORK, 28 maja (E, E).
Były sekretarz spraw zagranicznych
Fankinge (?), oraz obecny minister handlu w Stanach Zjednoczonych, Tower, przyjęli honorowe
prze.wodnictwo stowarzyszenia polsko-alllerykaJiskiego, mającego Il a
celu nawiązanie ści,ślcj sz ej łą czno
ści i w i' lll oc ni cli ic p r<:,', :> ~ \ iciJ
, słosunhów purnięci zy P ol~ ;\' l a $t a-

~! _~jednoczonymi.

1920 roku, a zatem w trakcie, kiedy nie istniały uajrozmaitsze trudności, wynikające ze znacznej róż
nicy waluty polskiej i gdańskiej.
Z dniem 1 marca prawo wspólności rybołówstwa ustało i rząd polski" zarówno jak i rząd gdański
miał prawo zażądać rozgraniczenia
rybołówstwa , Jeźeli rząd polski tego natychmiast nie uczynił, to jedynie ze względu na umożliwienie
polskim i gdatlskim rybakom przystosowania się do nowych warunków, wywołanych rozgraniczeniem
rybołówstwa. Stan obecny nie może istnieć dłuźej,

gdyż

uniemożli

Strejk hotelarzy w

gościom

właścicieli.

SpraWY wojskowe.

Polska a Gdańsk.

w Lidze narodów.

Stowarzyszenie polsko-amerykańskie.

1'.

wia władzom polskim kontrolę polskich rybaków.
Szerzy się przemytnictwo i najrozmaitsze nadużycia na polskich
wodach terytorjalnych tym wię
ksze im większa jest różnica mię
dzy środkami płatniczymi. Rząd
polski nie może przyjąć propozycji senatu by termin wspólności
rybołóstwa przedłożyć do dnia zawarcia układu ponieważ termin ten
wydaje się mu bardzo odległy.
Nie jest zresztą pewne czy wynikiem rokowań będzie wspólność
rybołóstwa. Gdyby ekselencja miał
jednakźe życzenie co do przesunięcia terminu rozgraniczenia to
niewątpliwie rząd polski do tego
życzenia się zastosuje, o ile przesunięcie terminu nie będzie przeGdańsku.
kraczało 2 tygodni. Tym więcej
Związek właścicieli hotelów w jeżeli rząd wolnego miasta Gdań
Gdańslm i okolicy uchwfllił - jak ska w kwestjach dla Polski aktupisze ,.Danziger Neneste Nacbricb- alnych również zastosuje się do
ten"-zaml( nięcie przedsiębiorstw, życzeń rządu polskiego czy to w
wskutek zbyt wysokIego podatku, sprawach rokowań o urządzenia
uchwalonego przez radą miejską emigracyjne czy to sprawa wydai przyjętego przez senat. Od so- lania polskich obywateli z Gdań
boty 28 maja wszystkie mieszka- ska.
nia w botelach zostały wypowieW tym samym dniu jeszcze
dziane
przez
uzupełniono powyż zą notę wiadoSprawa ta ciągn ~ ła się od mościami, że rząd polski zgadza
dłutszego czasu, lecz se nat W01;0- się na odroczenie terminu rozgrale nie chciał przyjmować przed- niczenia rybołóstwa do 15 maja
stawicielI związku hotelarzy i dy- 21 r. Gen . . Hacking w swej odposkutować z nimi. Wobec z a j ~ t e g' o wiedzi wyraził rządowi
polskiemu
przez nich stanowisIta, senat bę podziękowanie za uwzględnienie
dzie musiał zająć się tą sprawą. jego prośby o przedłużenie aż do
która wyw o łałaby zgubne sltUtkl 15 maja r. b. przepisów dotyczą
dla rucbu i stosunków mieszka- cych rybołóstwa i zapewnił, że nie
niowych wolnego miasta.
miał żadn~go zamiaru mieszania
się do rokowań obecnie się toczących między Polską a Gdań
skiem czy to w sprawie rybołóstwa
czy w jakiejkolwiek innej.
ProRząo o zwłokę, mial jeclynie
.
. :) O~roczente zjazdu .. oficer~k.lego , na wzglądzie dać OQ.ll. stronom czas
Zjazd ..oflce:6w z. b, armJI polskiej ~ve dla wYda.nia potrzebnych zarzą.dzeń
FranCJI, maJąc~ Się odbyć d. 4 czernc~ l dla k0ntroli. Nast'1plle posiedzenie
r. b. w Katowl~ach ,na sk,utek decY~JII komisji dla S]1raW rybołóstwa, odkomitetu organlzacYJne~o zJ~zdu zostaje było sią 3 i 5 maja w Gdańsku.
o~roczony. NoW? termm ,zJaz~u zosta- Delegacja gdańska oświadczyła na
me podany do WiadomOŚCI zamtesowa- tern posiedzeniu, że rybacy gdańscy
nych odnośnym rozkazem.
uzyskali na mocy przedawnienia pra:) Osadnictwo wojskowe. Szef osad- wo połowu na polskich wodach tenictwa wojskowego na kresach wschod- rytOl~jalnych. Delegac;a polska uwanich zawiadomił powlitowe komitety, żać to musiała za zakwestjonowanie
że wydane zostało kategoryqne pole- suwerenności państwa polski er;o na
cenie, zabraniające zajmowania bez u- własnych wodach terytorjalnych. Naprzedniego postanowienia powiatowych stępne r osiedzen ~ e komisji dla spraw
komisji osadniczych, jakichkolwiek ma- rybolóstwa, wyznaczono na 11 maja
jątków i gruntów, leżących odłogiem; do Warszawy delegacja gdańska się
podobne nadużycia będą suroWo kara- nie stawiła. W dniu 15 maja wprone z oddaniem winnych pod sąd. Dla wadzona zOf;tała kontrola ruchu na
pra,widlowego rozwoju akcji osadnict\"u granicy wód terytorjalnych polskich
wojskowego konieczna jest spoko jna przez urząd rybacki w Wejherowie.
i intensywna praca, polegająca na rozJednocześni e
łowienie ryb na
parcelowaniu przeznaczonych do osad- wodach terytorjalnych polskich uzanictwa majątków. Prace nad wy tworze- le żnione jest od posiadania pozwoleniem o'3ad wojskowych napotykają na nia urzędu pol skiego; sprawa ndzietrudności z braku potrzebnej ilości lenia takich
pozwoleń
rybakom
geometrów,
gdańskim. będzie przedmiotem obrad
~kI'T.,"~~QZiQ!&JtWasGl komisji dla spraw rybołósLw3, toczą
cych się obecnie rokowań polsko-

na \\ ęgry Beli . Kuna. Jedn,a l ':(' 1 GDANSK, 29 maja (Pat). Rząd
t yczeUla. tego n~e ~ote podZIela ! polski wysŁo sował dnia 9 kwiettaden rzą,j koalICYJny.
nia r. b. notę do senatu wolnego
miasta Gdańska z zawiadomieniem,
że zamierza wykonywać ścisłą konWegry
t.rolę ruchu na granicy wód [eryGENEWA, 29 maja (Pat). Węgry torjalnych Polski i to najpóźniej
zawiadomiły Ligę narodów, że mają z dniem 1 maja r. b. Wysoki kozamiar prosić o dopuRzczenie ich do misarz ligi narodów w wolne m
udziału w najbliższem zgromadzeniu mieście Gdańsku, gen. Hacking,
zwrócił się dnia 29 kwietnia r. b.
Ligi narodów we wrześniu r. b.
do obecnego w Gdańsku przewod-

--------..----------------
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niczącego

rokowań

polsko - ~dań·

skich, podsekretarza stanu Plucińskiego, z wnioskiem o odroczeniu
terminu rozpoczęcia kontroli, celem ułat w ienia rybakom przygotowania się do nowych stosun ków.
W odpowiedzi przesłał pan podsekretarz stanu, Pluci (l~k j, d1lia 2
maja r. b. następt1j ąq notę do
gen. Ha ckiJl ga:

gdańskich.

Rk . I k
' ~.
OOWan!a go So-rUmUnSI\I9,
Od tygodnia trwają w Warszawie rokowania gospodaroze polskorumuńskie, które ze strony rumuń
skiei prowadzi p. G. Floresco, zaś ze
strony polskiej wice minister przemysłu i handlu dr. Strasbm·ger. Bo
kowania prowadwue są w tonie wza '
iemnej życzliwości j ustępliwości i
mają na celu ia '\ najściślejsze zbliże
nie ekonomiczne.
Dotychczas Polska zawierała 11mow y handlowe o wymianie towat'owei. Umo wa z Rumunią natomiast
z b l iża się do typu normalnego trakta tu handlow ego. Zbudowana jest
na zasadzie klauzuli najwiąkszeg'o
uprzywilejowania. Pewne trudnoś c i
sprawiało zastosowanie klauzuli llf\ jwiększego uprzywilejowania fl () l,o l] '
t,""''''' !ńw ustalonych w o 0!n: ł1 c Zf\ -;
'
'lIch rr7~ez Pol:-kp Ilir." warl,

rozbrOjenia irlandzkiego.
WObM
tego układy upadły.
Więcej nadziei przywiązują do
konferencji przywódców ulsterowc6w sira J~nesa Craiga z de Valerą. Po raz pierwszy zetknąły si~
dwie partje irlandzkie wprost bez
pośrednictwa
rządu angielskiego.
Byłby to pierwszy krok w duchu
Rome Rule'n.. Irlandią bowiem rzą
dzić ma rada Irlandji, zło~ona z
prze dstawicieIi obu części.
Do parlamentu południowego
kandyduje 124 sinfeinistów bez
kontrkandydatów, w pozostałych
4-ch okręgach ,wybrani zostaną
prawdopodobnie unioniści przez
kollegjum św. Trójcy w Dublinie.
W północnej Irlandji (Ulster)
postawiono 40 unionistów, 19 sinfeinistów, 12 nacjonalistów, 5 Labou! Party, reszta kandydatów nie
oznaczona.
Nowy parlament zbierze się
prawdopodobnie 28 czerwca, choć
dotąd brak dla niego pomieszczenia.

7:yta. Rjent6w handlowycb, wyl{onywania handlu. 'ruchu handlowego
przez porty rumuńskie i w innycb
spra~' nch komunikllcyinycn osiągnię ,
to zl\sf1dnicze porozumienie i przystąpiono in:); do zredagowania odnoś
nych Rrtykuł6w urnowy. Umowa zawartą bpdzie na termin
nieograniczony z prawem trzymiesięcznego
wymówienia po upływie rokn.
Od myśli z:\warcia umowy kompensacvfnej odstąpiono, ponfewa~
oka~ało się. i?; większo~~ towaró\v,
które Polska -prag-nie przywozić z
Rumunii znajdnje si~ na listach
wolnych.
Polska intetesuie sią g'łównie
zaltupem zboża z Rumunji, wywo7,i za~ ilo Rumunii porcelaną,
szldo j wyroby żelazne. Stosunki
handlowe z Rumunją są dotychczas dosyć nikłe, jest jednak~e
nadzieja, ~e otywią się one po
zawarciu umowy handlowej.
Pertraktacje ukończą się praIvdopodobnie za kilka dni, a w
połowie czerwca r. b. p. wiceminister Strasburger uda sią wra7,
z paru delegatami do Bukaresztu,
~dzie nastąpi podpisanie umowy.
'Na większe trudoo~ci napotykają kwest je terytorjalne, którr
mają
być uregulowane w tejże
samej umowie. W sprawach tych
nie znaleziono dotychczas rozwiązania, które by zadowolniły
obie strony.

JAN NEPOMUOEN MILLER.

Rozlziobią , cfę

kruki
i wrony••• '

Krtrlrł,

wrony - kruld, wrony
sowy, lelA i puchacze siwe kawki j gawrony ...

Instytut stnd,jów . nad
Europą

Rozdziobią ni~
poroznoszą na

kruki, wrony,
wsze sŁrony, na rozstaje, na wygony,
pod złamany krzy t g-rlzie w noc ciemną, w zawieruoh~
r~nie od ucha Strzy~;
~rlzle tańcują dzlwoMny
tan ucips'zn y., roztańozony
obumarłych cisz rozniosą clą kroki, wrony...

Wschodnią.

W Rzymie został zało~ony "Instytut dla Europy Wschodniej"
C.,Instituto per l'Europa Orientale")
który stawia sobie za cel rozwój
i rozpowszechnianie - na droize
czysto naukowej - stndj6w, dotyczących Europy Wschoduiej.
"Instytut" dą~yć będzie do n
tworzema w Rzymie sied2liby, któ
raby ułatwiała badaczom EUI'oPY
\\ schodniej możność spoty[tauia
sią i
poznawania. W tym ceJ u
ma powstać przy "Instytuoie- odpowiednia bibljoteka, czytelnia i
pracownia; następnie mają być
urządzane odczyty j wykłady d0
tyczące Europy
Wschodniej, a
ta[tże zatllierzone jest wydawanie
specjalnego pisma oraz szeregu
Jziel niezbędnych dla studjów
nad Euro p ą Wschodnią, miądzy
InuelU! IrsiąMk potrzebnych do
!J auki jązyków.

Nad twym truppm zachichoŁa ,
ciemną nocą Gwi~dt u płota;
siwe oczy noc omroczy;
pies zaszozeka na człowieka,
dlotąc szyję wilk zawyje;
w krwawe seroe wbije szpony
puuac'l. srogi, niezwalczoT\J;
nad twą dolą, Dad 'niedolą,
na twe płacze, łzy sobacze
s ę p zakwili, kruk zakracze...
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Rozniosą

cie na wsze strony,
na rozstaje, Da w-ygonykruki, orły, sępy, wrony ...

Gdzie upadnie serce ranne
"Instytut" r1iymski dątyć bę na pustynią czy na bruld
dzia do slioordynowaoia pracy in - obcych mową i strzelistych
ny<,h instytucji już istniejących a betonowych miast _
zajmujących się badaniem Europy na pomosty, dachy szklaonę,
Wschodniej.
' w noc bezgwiezdną CZy w pomroce
00 do wf'wnętrzn~f orp'aniza' [migących gwiazd c.ii swojeJ, to .. lnshtut Europy rozsłoneczni sit} w dziewanną .••
Wschodniej" składa się z człon
ków założycieli i wieczystych. Gdzie upadnie włos skrwawiony,
!< tórz \' wnoszą jednorazowo pr'Zj'- sinej skroni złoty wł o s najn.niej tysiąc lirów; następnie tam pszeniczny wejdzie kłos ...
z członliów zasłużonych (składka
100 )irów l, cz}ooków rzec 7,ywi Rozniosą cię wichry lute
stych ~skla l ka ~ocz.na 12 liró,w) i na /' :~ ~taje, na pokutE);
z czło:' l\ ÓW wspteraJących (6 Itrów roz\\J' n cie, bet, po polu.
" U k r a i u l e) i Podolu,
l·ocznle).
Na . czele "Instyt~t~
bę?zl= po wiślanych niemych łli~tl ach,
postawlona"Rada admlJllstracYl na , Kordyljerach i Saharze złożOfla z prezesa, wIce-prezesa J I ziemi nIebu O'wiazdom w darze
czterech człQnków i jedneg'o dy
,
, to>
r~ktor~. Członkowie rady. są wY- SRozdziobiq cię kruld, wroD}',
blerSD1 przez. zgromadzenIe CZIon-\bGZimie nny , zatraeony,
!rów. na przecl~g trzech lat. qzłoo: wystrzelony jako ham i eń z łu~l\o~
II OW18 CudZOZIemscy, p~dZlele~ll czącyoh, rozśpiewan,ych w mŚCIweJ
!la odrębne. narodOWOŚCI, Dl~lą
[dłoni proc _
[' rawo wyb~ac dele ~' ~ta, który Ich l w ciemną, niemil, nieod Q' adłą, bpzrtr('ściwą bez twei treśei noc ,
rc prez 0 1ltIJJe w radzte.
"Iust,\ tut" ma si~ składać z
"
poszczególnych sekeji,odpowiada("Po no wa").
jącycb odrąbnym

narodowościom,

lub icb grupom. Obecnie na cze\e komitetu inicjatorów (.Oomita- j ;;;:=
to promotore") stają osobistOŚCI

!""'U ru·""'"'.'li::IIII\.'I8'.,_............
"·a::"'''''·~
.'"'''...,..,irt!i<!li>'=' ' ·l

Dr. FEli KSSACHS

~~~ni:i: Ś:ei::!~r ~~~~.o;:mRuTt;~~

(prezes), prof. G. Gentile (wIce,
z Warszllwy.
prezes), prof. N. Festa (dyrektor),
dr. A. Gianini, dr. G. Prezzoliol ,
(Chol'oJlY dzieci)
dr. N. Zaootti-Bianco (sekretarz\, ordynuje w Ciecbocin ktt
tlr. G. Logatto.
l ,
Willa .,Ormuz" obok kOb cioła 40-0
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Z Irlandji.
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powInien bye'
ł k·
e
".
CZ on lem zerwonego J\rzyza.
l

KażDy obywałe

.,Sund;\y Express" donosi o zer\Hl nin roi,r,\\' nll mi~dzy de Valerą a
rząde m ll tu ietakim. De Valrf(\ ż q
Zapisy przyjmuje}i wyda.je znae;l,ki,
ll l1l l )W;l p () 1sko-'~r1i111~k;J, pO i:w ari al ) ahy L: (l r ol'ge zgodzit ~jf} na ~,n rok ~92!,.bl,!ro Cz, Krz. prr.y ,ulier
la j ;';I ';) 11 ;1 \1''.;'<' 1'1::0·' : nI" ':'\:: S(\\';1,
); on!prpf)"j,: ;; fl im 1H' 7 !'la \r ip! lla 11- , ~ Ilo~~~wslneJ /" 96, I p. w gOdZllJ;ac~
,
.
.
-' t
J'
J
, o, or-<J po po__
--I
70:- 1;('1 Z;J\\' a :-i:, prUlI i,'IJ\,_,: n i e w
' ,I". '.1
zosL:lły jl!,;' ·'d i18k Il- prz('!! jl l"\ "' (lrl\ ,'I W, . !':J oak .ł'Nl!i ;", q
dniu 13 kwietnia i a -~lllua"""'!' ''''. ~,~.li_r.ąlf.I&I;,~..,~_"".liłki lie o4Iład od _L@'J
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:,lóp do głów, ['.iiI OUt, cały ilzleń
IV pOg'otowio,
b y wS7.elki lIapad
od przr>ć zbroj II ą ręką,

Po krótkich, lecz ciężkiell cierpieniach zlllarl wczoraj w nocy, przei.y wszy lat 54,
mą2, nasz drogi oiciec, syn, brat, szwagier, wuj
samochodowych.
Zbrodnlc7.Clść w Ampl'yre obie ·
("8 -światowy rl'kof ;i, ilo~(- d'll,o•
~\ w8!1 Jch 'naparlów, !~rl]dzlf'~y i
I
v,Ama eh \,wjflf't. tak wiell<a, te
Wy prowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Sienkiewicza 37 nastąpi dziś o godz. 4 po południu.
NR ~mutny h'n obrzf'rl zaprasz/t krewnych, przyjaciół i znajomyoh pozostała w nieutulonym żalu
Europa mogłaby uchodzić 7.8WZÓr
norzn Il,u i POSZ)l1l0W8r1l8 prawa.
J{r onil,a w \ padltów jest pt'zenObjawy allomaJji umysłowych
ża;nro ,virllt8.
Zbrod" iarze grau
dzieci
są bardzo często nastę
!'!ują lIa wszystkich poJl1ch, w dzień
hiałv i w cieniach lIOCy, Perfek· pstwem ~horób or,.!anicznych ro- ści, l[tÓl'~ później pi'owaizić może
tych miast dostarczone po ukonstytu
wynikłyel1 na tem tle do "brodni. Doświadczenie wylrarja . 78worlow;ch 7.łodzif'i doszl.a dziców i
owanin się Tow. akc, Towarzystwo
Ck) Aresztowanie zbiega, Wczoraj- "Yesfalld" łudząc sk nadzieją, i~
do Wil'tIl0"70Stw3, )l facb złodzieJ zabllrzeli psychieznych. Ze wzgl ę du znje, Ż", 60 proc. dzieci ."aniedba ·
nlp!."a j ąc ogólnemu postępowi w na Jziedziczno oiJciężenie zalicza nych posiada skłonn "' ści psycho- szej nocy zbiegł z aresztu dowództwa Polska również zecbco poprzeć dą
I rejonu bezpieczeństwa przy ul. MilkraJu. ro:q a Ił Rlę oa kill,8 zró, się te wypadld takt e do kate- patyczn".
sza, 21 jetni Boleslaw Mielczarek. żenia Tow., liczy na wzięcie udziału
gorji
objawów
na
tle
zwyrodnienia.
:Jnfccwanycli zawodów.
'l'{) też
energicznym zarządzeniom po- w zakupie akcji.
A.le tylko względnie niewielka Dzięki
licji udato Się wczoraj ująć zbiega
I<orpus rabu~i6,,' llajliczniej iest Przyczyny tych objaw6w nie są
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według potrzeby i postanowienia ge- odbywac pod róź wodną. Caproni buneralnego zebrania, przyczem we- duje obecnie drugi stafek większych
szkodzeni. Policja nie omie u- za!ladnio'Zo VI jednym i tym samym
stąd, te
Rewizja kas magistraCkich.
dług statutów Tow. po wpłaceniu rozmiarów z urządzeniem na 500 osób.
radzić demn.
Zajęta ustawą pro- wypadku. Pochodzi to
kł
T
Próby, wykonane z pierwszym statkiem
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NatomIast Jazda aeroplanem wzbucieczek pocztę_
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z~.]tnuJe Się Inko'Y an .o,:yc . z otwą, kraJa~l dza niesłychaną senno!lć. Jak na okrędynków pocztowyoh, przesyłek neJnI ewentualnoŚolaml. Jest te- Z Wolnej Wszechnicy Polskiej OŚCIennymi l ROSją. a przez przYJ- cie choroba morska, talc tu senność dręIJjani~!Dycb furgonów ł
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Nawet pa- r1~y ró2nyrni rodzajami objawów, grafję, oraz kwtt kwesbtry na opłaconą wJch i przemy:iłoViJch krajowych j
nienki, pracujące 11& telegratie,
('O do rJz.ieci anorm ,1 !o!ch llaj- taksę e~zaminacYiną (mk. ICXX». Egza- zagranicznych jest zapewnione.
przJ
w~ d awaoju
IlsŁów,
[Jr2ly waioiejsZf! .iest kwestja, jakie \vy - miny rozpoczną się d. ~ czerWca, Odpowiednie zapl"o.,;ze nia, do wzięe ia
spnndu ,,: !llal'ek luh Jjl'zekazólY 'tęPIlją, w młod~rn w.ie!{!1 objaw y Szczegółowy rozkład.egzaminów będzie 'tudzi~łu "! wysta~'i (', \\l"<1 z '/. plallilllli
Q.d lDlesiąclI. chodzą uzbrtlioJl" .. ,l pOU1DI8JS7.óeI11a pOCZUCIa moralno- . .~".. ............ _ł6liq· pl.oow l warunki wrst~wy b~q naPla~a

złodziei
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Dzieci anormalne
wychowanie.

b. p. Eljasz
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Stroskana Rodzina.
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napoczytnieszy dziennik w

największy l

Łodzi

wychodzi obecnie

--

zwiększonej objętości.

w znacznie

Opr6cz artykułów treści politycznej j społecznej i obszernego działu wiadomości lokalnych, podaje najszybsze •i naj wiarogodniejsze informacii
telegraficzne wszystkich agencji telegraficznych i od wlasnycł1 korespondent6w.
Codziennie dział wiadomości z kraju, oraz notowania giełd krajowych
i zagranicznych, r.ar6wn o walutow y ch, jak i towarowych, Telefon z Warszawy, Krakowa i Gdańska.

Każdy

numer

"Głosu

8

Polskiego" obejmuje

'UTlelkich stron druku

oprócz zwyklej, obszernej treści gazetowej, daje

czytelnikom następujące specjalne dodatki:

8

Gazeta haI'ldlo'UTa

sześć razy na łydz,ień

Kur1er spor_toury
Dodatek literacki

raz na tydzień

•
Gazeta
handloura
Kurjer sporto"UTy

raz na tydzień

Dodatek Ił teracki

"Głos Polski", nie ustępuj ąc pod żadnym względem największym dziennikom stolec.znym, jest czytany przez wszystkich,
być uważany za naj odpowiedniejsze w Łodzi pismo ins~ratowe.
Prenumerować "Głos

Polski"

dlatego też musi

można bezpośrednio w administracji (Piotrkowska 106), lub w gazetowych kioskac.h ulicznych.

-II

Grinman Rywka zgubila iSkradziono fJlI.t!zport nie ·
pas zport niemleok
mieoki. WYli. \V Łodzi
wydany w Łodzi. 70-3 na im' Sary Flatau. 82-3
odcs Abram Zak zgu- szmaja Wla;lysława zguG bil dowód osobisty, biła pasz port niemieowyd. przez Zarząd gmi- ki, wyd. w ŁodzI. 38 3
oy ziem
wsohodnich, :-~~-----.--'_._-_
"Varsz!l.wa.
90-3. ~jniadowicz
~olf zgubIł
_, ___________
dowód osobJsty,
wyd.
76-1
12erstendorl Ryszard zgu- w Łodzi.
I LI bił kartę powołania, . .. - - - rocz. 1893 wyd. w Skier- luchowskl . . Bo l esław
/niewio8ch oraz dowód o- zg?bH kSlązeczkę zwol{soblsty, wyd. w ŁOdz\.\niema wyd. w P.Ky. ~

•

edact rla"

"

Ł6di, Kilińskiego (Widzew~ka

M 83, I

Godziny przyjęt od 6-7 po

piętro,

front.

poło

Daje l ak~erowy ;Jołysk.
Deszcz me zmywa,
\
23-3 ł:0dzl.
o~
SKóra staje !lię miękką,
Chroni od wilgoci i pękania. ' N-o;akK~tal'Zyna zgu- Zgubiono paszpcr~ fabUli. dowód osobisty, mil1jny niem!eckl, wywyd. w Wilanowie pow. dany: w ŁodZi na im.
Warszawski
53-li Marjl Frydman na lł 0 Warszaw.,
osby.
~6-3
lepy Moryc Gersz zgu- - - - "- .
Grzybowska Ni 40.
bil dowód osobisty,
Bprzedama rózne ma_ _ _ _ _~ wydany"" Będzinie, kslr.,.
szyny bl~oharskle do
-~eczkę rachunkową, 0- wyrobówróznychpudełek
, 4;t o fil zuk uje się '~ Meble różne biurka, raz pieniądze, Bałuty,I H• Ltcker, Ro:awadowsk~
~
~k e \ {l .
lustra wyprzedam Zawadzka 7.
79-3 N! 6.
100-3
tanio, Piotrkowska

Zjednoczeni pod pOWy~8Zą nazwą specjaUści redagują wszelkiego rodzaju prace, wchodzące w zakres literacki, nal'kowy
I reklamowy.
Opraoowania książek, broszur i jednodniówek. - statuty związków zawodowycb.zrzeszeń kulturalnych i kooperatyw.-Sprawozdanla, memorjały, referaty.-Przeze wszystkicb Jc:zyków na polski i odwrotnie, oraz korespondencje we wszystkich
Jc:zykacb.-Opraoowanta katalogów, cenników, formularzy, okólników i oglos.zeń
Kosztorysy wydawnictw, porady w sprawacb Iiterackicb, koregowanie rc:koplsów.
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Oferty z pod.m em dolycbczl\rozmiarów i ga-

I

czyn noś ci pod nB.

~_~~~ ~'.

SOW"J

,' -

,

komisowy

B,"

. _t

W

un~~

.

ft~~~~~

R--~··----·-·----I~f~tr:;~!~~o~~~.a ~b~il T-wa

,- ower

' rlo~tly~jl p~;~~'k~je ~ło-

.

i

•

lydowskl[h Szkol
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~rednJ[b

, tadz!.

że Seminarjum Nauczycielskie

!\ da Dl\uozycLelka wdo- I ną przyszły rok szkolny ma bre zreorganizowane
w dobn'm
Sprz6'WJJl,'
.
li k'
W yma- I odd ane po d ki erowni c t wo
. osob nego dyre ktora,
wen
h inie SLan"
.amlenię na mntej- m u lzrae c lm.
szy ~o. chłopca lai 13. Do- gania skromne: Oferty oraz połączone z hebrajską 8lkoł" ewiozeń. Semi,

wiedzieć się mo~n!,

.

prosze składać pod I{on- ! narzyścl otrzymują podwyższone stypendjum mie62-2 sięoznie. Kandydaci Z mIasta Łodzi i 'prowincji
.• ,.
.
u
..
zechcą zgłosić sIę us~nie lub pisemnie do kancezy l.muje kost.)umy, su- lar.li Towarzystwa Zydowskloh Szkół Średnich
. llpU j ę
kme do ręcz~ego haf- w Łodzi, Magistracka N! 7s, najpóźnilj do dnia
!br,.lantr,
złoto, srebl·o.
l t.l: oraz
ręczneJ 22.
mereszb_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~!ll-l
diamenty
stare> :klRenet'ykta
m.16 l_OZf.'l'wca
_ _ _r._
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ewentualnie damy do dyspozycji nasz lokal położo71-7
ny w najkorzystniejszym centrum handlowym na I~:~~ !a~!;~ż~~~~to:a~:~~! n~~~~k~je· ~~~-;~k~i~:\
tynowska 7 prawa on r kowanej niani do dziec
' perły

I
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skład i biuro splłlzedaży.
Łaskawe zoło~zenia

do firmy

-ul. Leg.jonów 41.
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s~~~~yla~
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" ścieka wody
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PA PIER BI'At y1~~ł~~~~~e.l~_ C~~8::~ó ~.m~ść
P~~~O:Sk?11;2 ~r~::~· d~zc;~~w~~~::,. S::do~· :~u~:
'luabloDe dOkamiity' I
IA.A.~.
KU~~:a!;; ~~:~
derobę, lutra, bieliznę.

'. MATKI'

Puder Bebe Szofmana
-

rrmz'

.Mleslęclnle M. 170.-. Kwar\alnie Mk 600.-. Za odnaPRENUMERATA: Bztnie
Mk. 20.Prenum,r.i.
prsez
.Ml!:. 200.-. KWftl'lalnie 800.poottę miesięcznie

76-3

30.

ty, różn't blżuterję, .l?la- la pokój

I

<iopłaoa sIę

l

~
..
cyna. r pię tro. Z. ~ł_~ch Ita. Zgłosić się CegielI -. _..
.ł _ l~ uiana 55, m. 5.
28-5
rozmiaru lX2 mek bUi"towo do Iprzedania. 21-3
ID... Reichstein l p-~~a ~na panna Zgłoszenia przyjmuje Rudolf Mo • • •,
y ' kM9 - 6 1 do szycia Pomorska Warsza_D, ul. M......łlcow.k. oM .....
z wars
or d ynUJ6
w c'''·
lechoem
u.
,
, ,- _. _ .. -. - ---'''- , (Srednia) 22 lewa oflcy- ---.-.--- - - - 7

I
.
_
. . !W'ólczańska ł8, ,-,brzaWólczańska
102- 5 1do pakowanul na pudy l funty do odstąple1ll8. l nowicz.
816-90
pcdaje do wiadomości"
O'
•
ZgłaszJi ć si~ do Administracji " Głosu I ft Me~le: StOłowy. Byz e eo~aml11Y I PolskiegO", Piotrkowska M 106 w godzinach ~ . ptalny,blurko, słupwstępne rozpoczną się 31 mąJa r. b, biurOwych
'
556-2 ki. zegar, lampy wyprze_____________1
•
dam, PIotrkowska 2111-4
•
• •
•
"
. - - ,
Ił piętro, front.
66-15
Letmsko 'WISDIO-w-a Gora
PatniętaJole, że Jedynym sku- sprzedania meble z
(Bar uchówka)
l
• tec~nym dla d"feci jest tylko pokoju z prawem wy2 pokoje z kuchnillipokojem służbowym do odstą~~!;::~.m~~.~~~~~ :t~pienia. Las ~ park własny. Wiadomość na miejsou
t akłsd, iry"jerski 56-3'
lnb u.!l1- CieSielskiego, Kilińskiego 61163, (Wi- 11ierwszego wynalazcy. Inne są naśladownlctwami ' - -_
•__. _
dzewska).
266-1
' j ____ _

23,

SI- Iłnnlekl· papi·erow"

\

-

______________________

OGIW·m"p'aZ
u J.ium.W,

'

I
'I..
.
I' ~fa~.ltrter do Zo(jl ;~; Nieruchomość
Oo.łOSlem8 drObne'1 Sklep
spOŻYWCzy'do spnel
f a b ryczna
.
dania. PrzędzalnIana

Bombach i Weiss, !:wów
~-------

"

miesięcznie.

agJ'8r.ioą Mk. 800.- miesięclnie.

OGłOSZENI
......

no

lir

Łodzi- Wla-

gil

•

lZU staCJI

kolejowej

,Marszałkowska

poszukiwana do

124 w Warszawie.

106-2

S·
WIerzb

A,zenberg Szlama zgubił
usuwa" ol~paszport niemieoki 0- .
gu B-ch dni
raz kartę powoła~ia 189' :
'\l ydlanaMAśC P-ra. Hebd., u
rok, wyd. w ŁodZI, g2-~ 1
m llna przez po~agl leka~kle.
Bajgelman Mordka ?<guŁatwo sIę wciera, ma_ przYJembił
dowód osobisty '
nr zapach, nie plamI blel1my,
wyd. w Łodzi.
57ciało z łatWOŚcI" się .my"a
Berman-HenrYk' zgubił
d~::·!;~::z:y:~te~~k~I:~:ć
paszport niem. wyd.
Pora HRBDY z świerzbowcem
w Ło.~_~
201-:.3
naetyklecle.Słotklnal-B-12
pancbaum Binem zgubił
osób Tow, B. Hebda I S-ta,
paszport niemiecki, ~~rszaw~, EleJdoralna J8, iel. 1-.7. Dla kont od
wyd. w Łodzi.
80-3 8wlerzbu l parcha EKWEL HEBDA.

l

a

---

2S.1 1920 r. W. U. Z. 'W' Łodzi.

•• ..ZWYCZA.JNE:
Ul IIlk. Ja wiersz nonparelowy jednoszpaltowY'. DR~BN"E: .. mk.
n
-,. or•••gubloae
dokulllenty- po 2 mk. NADESLANE: przed tek$tem. 40 mk., w

&/I .... yraz, najlllniej 4.0 illit.
POBuhraaw
tektleie 50 mk po "k6ci. iii mit la
llonparelo'W',. (etr. 5 SIP!lU)_ ~~KROLOGI:. 20 mit. za 'W'lers, nonp. (str. r. szpait). Zar~e.'Ynowe i uśhlbinow;
~.1000 po "klicie. ~łoszenla zamIeJscowe obl1cllane 81ł o 50 procent, zaś firm zagrllniezn:reh o 100 proOłlnt droa.., ::
•• IICO'W'Yoh.. Za łerllllAo'W'7 dmk ogłoazeJ1 i onar administracja nie_odpowiadA.
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