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brały udzillł w wojnie ~wlatl)wei, wał funt soli tylko 1000 robli.
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Adres Redakcji i Administracji:
Piotrkowska 106. - Telefon 199.

mrk. 7.

Ilaeja rubla.

nie "'yBt~pfła tnflaeja pieniądza
w ta.k dobitny i jasltrawy spos6b,
jak w Rosji. Próez bezpo~redllicb
skutków woJny, działah tu mia~
nowie jeszo1.e i inńe przyczyny:
J'ewolucj a rosyjska przy Jiońcn
wojny hfatowej, a pl'zedewszystkiem bolszewielde elisperymenty
reform na polu gospodarczem.
.Jut z pnczątklem woj n y począł się kurs rubla chwiać. Spadek rubla doszedł od lipca 1914
do lutego 1911 at do mniejwięcej
45 procent kursu przedwojennego
j
nie przel\raczał wobee teO'o
spadku knrsu w innych państwa~b
więcej ni~ o 5-10 proc. Nale~y
t~ zważyć, że rząd rosyjski poSIadał wówczas
jeszcze zapas
zł?ta, wynoszący '" krajn 1476
mIljonów, a zagranicą 2.1.41 mn·
lonów, czyli razem 3617 miJjonów
rllbli w ZłOCH'. Pieniędzy papierowych było wówczas w obiegu
na 9108 miJjoJlów rublI. Pokrycie
w złocie - 39,7 procent - było
zatem wyts~P, nf:G w innych palistwaob.
.
Oba8 rZ(jon prowizoryczneg-o
wykazuje znat:lznie ,,'iększy spadek walnt) rO'lyJsklej. W cZ8.C,! i e
trwania tego rządu, !}zJli podcz"s
niecałych siedmiu miE:'sh;cy, spadł
kUf S rubla więcej niz w trzech
poprzednich latacb woJny, mianowicie prawie ~e do 75 lJfOC. powarto~ci
przedwojennej.
lllMj
Najważpiejszymi poworlami teg-o
nf(Jz\\'Jklego spadku kursu były

społeczn~T

ruhli

rrni-

nowią

ruble t. zw.- carskie i dumskie, które mają jeszcze jaką taką
wartość. Tak np. kosztuje rubel
carski mniej więcej 80-9.0 rubli
sowieckich, a dumski jest wa.rt
14-16 sowieckich. Wobec zupeł
nego zniszczenia życia gospodarczego j chaotycznego stanu całego
systemu finansowego w Rosji sowieckiej nie może jednak obecnie
być mowy o jakiejkolwiek stabilizącji względnie uzdrowieniu rubla
rosyjskiego.
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i . literacki.
zastępca przyjmują wyłącznie

Redaktor, lub lego
Ręlmpis6w

od 5·-8 po poł

nIe zamówionych Redakcja nie zwraca,

stał

skompromitowany jesZC7.A je. komunistyozny Losch
Trehilljanc. Aresztowany w NRuSlItz agitator
t10munistycznr Ko
la~sek, pomocnik szewekl, obclą
~ył w swych Zflznaniaeh ró\vnież
i Trebinfaea, jako jerlneg-o 'To głów
nych inicjatorów i przvwó :iców
spisl1u, co potwierdził także rlrl1!5 i
aresztowany Iromnnish, Csaki.
OPD ))oseł

o chIński -bank

orzemysłowy.

PARYZ, lO-go lipca. - (Pat.).
W czasie dyskusji w izbie deputowanych nad sprawą chińskiego
banku przemysłowego, Briand oświadczył, że rząd francuski uczynił wszystko, co było w jego mocy, aby utrzymać tę instyh\cję z
którą związane są nietylko intere51.y
osób prywatnych, ale także autorytet moralny Francji na Dalekim
Wschodzie. Decyzja trybunału handlowego ma zapaść 25 b. m. Do
tego czasu rząd. francuski poczyni
wszelkie usiłowania, celem ratoWllnia banku i Briand spodziewa się,
że. usiłowania te odniosą skutek.
Briand wyraził przy tej sposQbnoś
ci uznanie bankom chińskim i rzą
dowi, które przyjęły na siebie c~ęść

mferny za normę, to i tak cena
soli wzrosła od poezątlcu wojny
sto tysi~ey ra'ly. Liczby tp, cho~
tylko przyblitone, wyklu'czaja moSędzJa ~ladczy za~ąda dziś
~ność, przeciwstawienia
inflllcii
ieszcze za pośrednictwem miniokreślanych cen fednostlrowvcb
stra sprawiedliwości wydania poi , ustalenia
pewn.e j
proporcji
sla Trebinjaca przez zgromadze·
=
mIędzy temi dwiema wartościami.
nie narodowe • .
Decydująeym czynnildem inDotycbozasowe śledztwo wyflacji pieniądza są, jak to jn!t zakazało nlezbioie, ~e zamach by!
znaczyliśmy,
wzmo~one
emfsje
BERLTN, 10 lipoa (EE) - Dr lziełem organizacji teroryst6w Iw·
banknotów.
W swem dq~eniu Wirth powr6cił wczoraj wleozo~ mn olstycznych.
przep'~owadzenia zupełnej socja·
I
rem z Wroclawia do Rerlina.
llzac,}I, a w następstwie zupełne Przed W'yjazdem o~wiadczył dr.
go usunięcia gotówId, . popadł Wirt,~e jest zadowolony 7. reznJlaodpowiedzialności.
r~ąd sowiet6w w swej polityce
tów podr6~r. Konferencje z prz.ytlDansowej w drugą ostateczność: w6dcami wszystltlch partji polilłowiny W
SłO'łliCh.
HEL~JNGFORS, 10 lipca (Tel.
poństwowa drukarnia banknot6w
tycznych tloprowadzily do złago
praeowala dzień f noc. Ograni~ dzenia pr,zeclwleństw polityki na wł. "Gl. Po1."). Wedle doniesień
- Na kongresie sowietów byli Bela
z południowo - wsohodniej Rosji Khun i komuniści niemieccy zdania, że
czała tę czynnoM ewent. tylko
G.
Sląs 1 tu.
wybuchły hm powa~Dj('Jsze roz- należy dążyć do jaknajszybszej rewoiloŚĆ materjalu, będącego do dyWynikałoby to 7.e załatwienia
światowej,
podczas gdy Lenin
spozyc,li (papieru, farb i t. d.) sporów, oraz' pJanowego post~po ruchy mif\l~zy kozakami południo lUCji
i Trocki doradzali więc'ej umiarkowawo-wschodrd
"l
cZQ~ci
dorzecu
DolFab'~yki, w Itt6ryoh się drukujo
wanfa odd7.iałów ochotnfczycb i nu i w okrę'!aeh Majko\v i Jejsk nia. To zapatrywanie tlzyskalo również
większość na kongresie.
p'pnląr!ze, są, zmilitaryzowaup, a
org'f) S'l 11 na G. SląHku. Powołu,1 e
robotnI e j i ufzęd nJ cr, pracuj ąc y si~ on na o~.wiarlcze!lie przywód- obszaru kubal\skleg-o. Powstalloy
- Cala angieł!lka flotu ~ródziell1nn
w t.ych instytlJci9.eh, za~ywają oy niemil3ckiej par.tii , narodowej w ob~zarze kubańskim stoją pod l!l0rs~a z wyjątkiem pięciu lekl<ich Itr!!ZOWJ1lków, wyruszyła z Malty i innych
speejalnycb praw f przywi1~jó·,v. Gesslera. ~e part ja nis bE}dzie dOwt~dztwem niejakiego Piluka.
W począti:ach 1920 r., wostat- portów morza śródziemnego, by się
Przyznaje im sIl} równje~ spe~.ial wywoływa6Mdnycb zabul"I:eń. Niezgromadzić w Konstantynopolu lub w
ne "premje" za wzmozonl\ wydaj- miecka partia narod/)wa nieraZ nich miesiącacłt władzy Denirrina, pobliżu . tegn portu. Okr~ty woie"nl',
w~' stqr.!ł PLuli: jako
przy,~óuJ<l ,{tóre ostatnio udały się do Konstulltyno~ć pracy.
jU2: z;a}Jewnnliu, tIJ IIl, \vprohiia
,,'lielonyeh",
którzy
walczyli
za- nopola zabrały ze sobą w znacznej
Od rządu Kiereńskiego przejęli zaburzen, a potem nrz:1d zała 211\ró\Y!!o
.
przeeiw
Deni
l\inowi,
jal,
j ilości amunicję.
bol~zewicy 18918 miljonów rubli machy stanu, informują-c s'woich
- Wedle doniesienia "Timesa" nie
przl~
ciw
bolszewikom,
a
wreszcie
paplerowych. Dnia l-go stycznia człoullów drogą poufną.
otrzymała Anglja dotychczas zaproszeprzyłączył
się
do
bolszewików.
1~18 r., więc w dwu przeszło miePilnk wysłał posłów do górskich nia na' konferencję w Boulogne.
slącach, wynosi stan emisji pietnre[~a.
- Powstanie W Persji północnej
szczepów Kauklizu, by wraz z ninięd~y papierow~'ch juz 25462 milrozszerza się. Całym ruchem powstań
mi
rozpocząć
skombinowaną
akcję
jonów rubli. l-go stycznia 1919 r.
KONSTANTYNOPOL, 10 lipca.
czym kierowat prawdopodobnie delegat
było podobno w obiegu więcej niż (Pat) - Turc~ rozpoczęli ofensy~ przeciw bolszewikom. Obecnie, sta- rządu rosyjskiego Rothstein. Wszystko
dwa razy tyle, około 60 miljardów. wę na froncie Brusy, atakując ,,'iają powstańcy skuteczny opór Wsk!'zuje na to, Ż1'l bolszewicy zamiewzrnO~ODe emisje banlInotów, pSY~
wojskom sowieckim pod dowódz- rzają utworzyć w Persji republikę so3hologiczDY moment braku zau- Liczby' te zostały zestawione na jlreków od strony Jenizsekir i twem Budiellnego, llonieważ jaz- wiecką·
podstawie
dat
komisarjatu
ludoweGemlik.
Grecy
ewakuowali
Jafania ludno~ci do rządu prowizoda Budiennego sklada si~ cz~ścio~
- Wskuiek przesilenia w przelow~.
rycznego, wreszcie niepewne sto- go dla finansów.
wo z kozak6w dońskich i kubań myśle musiano w CzechosłOWacji pogaSumę
pieniędzy
papierowych,
Hunki p olit Yczne. ,
skich, walczących niechętnie prze~ sić wysokie piece w wielu przedSię
będących w obiegu l-go stycznia
biorstwach. Czechoslowacji grozi zaW listopadzie 1917, po upadku
ciw
własnYlll ~iomkom, a nadto przestanie pracy i zwolnienie robotni1920 r" można określić tylko w
rząd6w Kiereńskiego i
objęciu
ponieważ armji sowi eckiej brak Mw na większą skalę.
przybliżeniu, a szacują ją na 225
władzy prze~ bols7\ewi!,ów, spadł
środków ty wnośCI_
miljardów. 1 stycznia 1921 r. było
kUfS rosyjskiego rubla o blisl:o w obiegu podobno 1168 mi1jarów
f> ARYŻ, 10 lipca. (Pat). Izbu
82 pro.o. j po tym kursie noto- rubli papierowych. Te ostatnie licz- ~('pl1towaoyc~ przyjęła ucbwalony
wano go na giełdach państw neu· by podał, wedle "Ekonomiczeskaja .!U~ poprzednIO przez senat proIrlandnją.
tralnych. Bardzo prędko jednak, Żiźń", zastępca komisarza ludo- J~I{t pr?tokółu w. sprawie statutu
bo jot w połowie 19]8 nastąpiły wego dla spraw finansowych O. meustaJąceg~ ml~qz~narod.owego
DUBLIN, 10 lipca. (Pat). Lord
LONDYN, lo l:pca. (Pat.) H.
dalsze nj~ki rubla, a z począt~ Schmidt na wykładzie o zagadnie- t~ybunału spraWIedliwoścI przy Donoszą oficjalnie, te ze wzglę· major zakomunikował publicznokiem 1919 spadł on ju:;; prawie o niu finansowem Rosji sowieckiej, lldZft narodów.
du na przyjęcie przez Davalet'ę ści zgromadzonej przed budyn" 90 proc. poni~ej wartości przedktóry miał niedawno. w moskiewzaproszenia LIoyt! Georgea do ltiem władz miejsitich o zawarciu
wojennej. Z początkiem 1921 nie skim gubernialnym sowiecie związ
wzięcia udziału w konferencji lon~ rozejmu z Irlandją. W tłumie omial ' robel jll~ prawie żadnej ków zawodowych. Niemożliwe jest
wariodoi.
BEHL[N,
10
lipca
(EE)
dyńsldej,
postanowiono l.aprzestać dezwały się na to entuzjastyczne
jednak dokłaóne zestawienie tych
Zjawisko to naleźy sobie tłu liczb, a także komisarjat ludowy Niemcy zwróciły si{j z prośbą o I(ro!{ów nieprzyjaoielskicb, oraz okrzyki pocz~m od~piewnno pie~·
maczy6 kompletną ruiną i znisz- dla finansów ni~ posiada w tym przyjęcie ioh do ligi narodów, represji. Wojska pełnić będą fun· ni patrjotyczne. Kiedy Devalera
czeniem oałego rosyjskiego życia kierunku dokładnych danych.
Prośba zostanie prawdopodobnie .1\cje wyłącznie policyjne. Wstrzy- pojawił się przed budynkiem władz
g ospodarczego. W tych stosunTak np. w marcu 1920 r. wy- uwzględniona.
Ang'lja i' Francja !nano wysyłkę oalszych wojsk. O- miej skich, entuzjazm doszedł do
kaoh, jakie panują obecnie w Ro- dał rząd sowiecki nowe pieniądze
ośwladcz}ły,
iż
nie
zachodzą żad .- dnośne instrukcje wejdą w życie kulminacyjnego punktu.
sji 8owieclliej, uie mo2n3 abso- papierowe po 500 i 1000 rubli (na
lutnie oznaczyć siły kupnej l"ubla, których było w rozmaitych języ ne przeszkoJN w tym Itierunkn. dnia.11 b. m. w południe.
ani wogóla określić jakichkolwiek kach umieszczone hasło: "Prolecen towarów. Wskutek wprowawszystkich krajów łączcie ~nrawa ndańska
ligą
Gmunden, Isohl, Gastein i t. d., a
dzenia de jura naojonaljza.cji hao- tarjusze
się!"), wykonane pod względem li
!l
że przybysze posiadający zagra?lo, odb ywa on się de facto tylko technicznym nader prymitywnie,
GENEWA, 10 lipca ' (Tel, wł.
niczną walutę zaledwie W bardzo
Jeszcze w pasku, a ceny są wobec bez numerów (podane są tylko "Głosu Polsk.".). posiedzenie ra~
-0skąpej przybyli ilości Wiedeń
tego zupełnie oowolne. Prawie serie) i to na sumę kilkuset milazyoy
zaŚ niepojawiJj się wcaledy
ligi
narodów,
naznaczone
.każda część olbrt.ymiego państwa jonów.
Kompletne fiasko wód austrjac więc hotelarze i właściciele panna koniee sierpnia, na którem
rosyjskiego
posiada dziś swe
Należy nadto zwa~yć i to, że
kich .
sjonatów rwą sobie teraz włosy
• własne" ceny, zastosowane do w czasie panowania bolszewików miano załatwić resztę kwestji
i
marzą o obniżeniu oen, które
Wszystkie nadmiernie wybujałe
produkcji danego ohszaru i do wydawały również wszystkie rządy gdańskich, zwołano obecnie osta'
położyłyby konieo tem.u stanowi.
oczekiwania austrjackich uzdrowisk
Istniejącyoh tam ząpasów.
Pod~ "kontrrewolucyjne" (Kolczak, Detecznie na 1 wrze~nia, t. j. na pięć liczl\cyeh na niesłychany napływ
czas gdy oen! za artjknły tyw- nikin, Wrangiel, Judenicz, rząd kuZakaz gry w Ostendzie.
fi ości są w
wielkich miastach j bański, doński i lnne) swe własne dni przed rozpoczęciem drugiego w tym roku cudzoziemców z ubło
Pol- , osławionych krai!l szlachetnej
ośrodkach przem-ysłowycb dziesięć pieniądze i to w naj rozmaitszych zgrornaazl>nia ligi narod6w.
Minister sprawiedliwości Van derzawiodły w zuppłności.
I więcej razy wyzsze, niź w miej- częściach kraju i w różnym czasie. scy delegaci zdarJzą~na tern posie- waluty,
wyda~, jak donoszą z Brukvelde
go~ci
odstrasz ył)'
scach produkcji, szczególnie zas Wpr~wdzie później bolszewicy te dzeniu sprawę ze stanowisk!! rzq Kra.j owy ch
seli,
cyrkularz
do prolmratorów
ogromne powyznaczane ceny za
w takioh, które są Jlołożone zdala piemądze częściowo unieważnili,
od linji J<OllIunikacyjnej, to znowu większa część jednak pozostała w riu polskiego . wobeo dE:'cyzji w mieszllania i pensjonaty, "dzie za państwa, zawiadamiający, że sale
sprawie obrony Gdańska, co do jeden pokój w hotelu kar.ano sobie; gry w Ostendzie 'i Spaa mają być
chłop mUSl płacić znacznie drożej rękach
ludności i dotąd nie stra!( Łórych zastrzegli sobi e porozu- dzienuie płacić po 600-1000 l\Or.. zniesione.
z~ wyroby przemysłowe, szczegól· ciła zupetnie swej siły kupnej.
'a za całodzienne utrzymanie w
Dle 1.a odziM, niż mieszkańcy
Jasne jest, że w tych stosun- mienie ze rządem polskim.
miast.
• kach musiał rubel stracić swoją
pensionacie od 1000--1200 koron.
Tymczasem nastqplł zwrot cał1dem
, 8ól, która'/. w.\bucheJll wojuy wartość prawie doszczętnie. WskuW
nieocz~kiwafly. "Nowi bog'acze" z
v .1914 łlOsztow~lła kopiejl,A za tek nieprawdopodobnej wprost iloWiednia od.Jawna już ponabywali
BELGRAD,
10
lipca
(Tf'l.
w1.
ści
pieniędzy
papierowych,
musia'H ' l. ::lpl'zedawano w !"tyczrliu 1).
W dochollz8niacII w dla siebie wille w najbardZIeJ
lV ,;rodkowf',) ! zach,' d tlI ej Ros.] I ła ludność stracić do rubla wszel- ,UL Pol.").
uczęsz~zanych
uzdroWlskaoh jak
J!LI cJOOp rubli za funt, gdy t:ym- kie zaufanie. Jedyny wyjątek sta- sprawie zamachu na regenta zo

ZadowolenIe d-ra Wirtha.

POWItania kozarkle w obszarze
Donu i Kubanla.

O1ensywa

MiedzynarodowJ instytut sprawiedllwoitl.

Zawieszenie broni z

niemcy a liga narodów.

przed

E[lla zamatbn

J'

narodów,

Belgradzie.

Z uzdrQwisk.

kilku

,

Poniedziałek

-" ...

Rosy j~ ka polity ka han dl owa.
(mt) Rząd sowietów 1i 'l ~/. ell
wreszcie do przekonania, i p praktvczne llfzeprowa cl7.f'nie \'Ii~l; T'r"n
plann zbudowania Josyiskiri nonspodarld na llodstawie I,Q01Ul'i cd\' .
cznpj natrafia na trl1 rlności nif1
"o przezwjc,ę;i.pnia. Obrcnie zl1iknpla wiara, ~e !!"ospodarkę rosyiską bęn~de mo7.na odbudowa~
własfiłemi silami, a cała nathipja
sowietów polp!:,9. jeszcze jpdynie
na ewent. pomocy kapitalu zagoTanicznego. Dopiero WIAdy, goiły
b~ozie mo~na importowae materiał
kolE'iowy, maszyny rolnicze. \"egIr! itd., w dostatecznej ilości.
bą 11zip mo~n8 mvśleć o dalszei
budowie 1'8ń'stwa socjalistyczllol,omunlstJeznerro. Te f t"m po·
oobne zapatrywania spotyka się
Gbecnie ogólnie w prasif'l bolszpwfeltit'lj f na komunisŁvt'711"cn
kOIHH{'sach przywódców llfolsr,l;>wirkiob. Równlrż j na o c; taŁ'lim,
.i Ad p n asŁJm z rzedu, ko tl!!l'esi Ił
P1ł1'tii komunistyt"'np,j w Mo,,1, wie,
kt6p uchwalił nową goosporlll['czą
pohtykę L('njll:~.
Jak wiadomo
zostały

ua

dziewiątJm

1,011\~TPsi(>

partji komnnistycznel, obra<lllią
cym podczas rC'\\,o)ucji kronst.ac1zIdej z końcem marca w 'Mos!; \T je,
wypracowano nowe wytyczne po·
lityId ' handlowaj i gospodar.:7.ej
Lenina, które omawiają zuppł!.p
w yozerpanie si c dotychczaslj wej
l>olityld i zasad komunistJ(jzn:rcl l:
podatld w naturze, wolnJ hanoa),
kooperatywy. a przedewszystkiem
kwest ja banrllll UosJi z zagranic'ą
- zawarcie nowycb traktatów handlowycb, koncesje, eksport i import towarów.
Nie można zaprzeczye, ~e nowa polityl!3 gospodarcza rzqdu
sowietów mo~e siEl 1>0szczJcić
szeregiem sukcesów wewnętrznych
f zewnętrznyclJ. Główna sukcpsy
w kwestji stosunk6w handlowych
z zagranicą, to uł,łady banti]owe
z Anglją j Ni"'mcami. Tstllieją
również pewne dane, ~e w najbli~
szym czasie zostaną zawarte dalsze trał;taty tlandlowe, a tn 7, Da·
JJją, Nor\veg'ją i Czechosłowacją.
Najbardziej jest rząd sowiecki
zainteresowany w zawaroiu tra\<taku handlowego 7. Ameryką. Narazie są pewne pogłoski o rokowaniaoh między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, a Krasin, komisarz ludowy ala handlu z zagranicą, ma poJobno w najbliższym
czasie wyjechać do Ameryki. Ale
właśnie tntaj natrafi rząd sowie'
STANISLA. WWALA WSKI.

grafomanj a.
.
• t h
b
Gra f omanJa
]es c oro ą epldemiezną, na lltórą z~a.dają gimnazja~ci w epoce kiełkowalIia mchu
pod nosem, młooe panny w okre·
. i . l
IIi e doJrzewama
cle esnego pącznieuia, inne zas do - i prze , jtzałe indywidua w wiosennych
~ mjesiącaeh k0<liej miło§ci, śpi ewu
·
.
I·t··.ł·
I!! ł oWIczego l roz ,WI aOla Jao:snJluu.
Ol'lobniki, chorobą tą, nawiedBone, popadają wbrew swej najlepszej i najsoliduiejszej woli w
natchnienie. twórcze. i y; szal?,
za który Dle odpowladaJą, leją
na, papier cie. rpl.iwy.i B.oga ducha
, 'WJUny ~trnmleDl~ , Od .. 1 soue.tów,
.poto~i hymn6w I elegJl, rzekI no~
,,!el ] dramat6w, morza roztale.n
lIrycznych polowsko ~ lenartowlczowsko - częstochowski.eh, lub
erotyków!Dłodoposko-tuwJmowskO
pornog~aflczo'yclJ.
. glmll&zJast6w chorob~ ustępUJe .zw,kl~ W~łU ze zdanle!ll matUfy J nomlD.acją na urząfłn!ka, u
młodych paDlen po zdGbyclU na
neczonego.
Są atoli jednostki, które epi ·
demja dręczy cah' Jata, niekiedy
a~ do osiągDj~cia siwizny, podagr17J i hemoroidów.
Jednostki te są bardzo nieszczęślJwe. Rozkapr szone bałwo·
chwalczem uznaniem bałw!\llowa·
tJch Ituzyn6w, znajomyc1l, niekie'.~ oałej ulicy, lub nawet oałego
lI11~sta, pis~ą wiersze imIeninowe,
uWIeczniają się zawodowo w al~8macll, dL'ukuj;~ patrjotyr.zno-oko·
.liaanościo,we elukuul'scję, rymowa'i>

..,-" . . . ~lt"'-'~

-

cki zrlaje Rię n~ trlldnosci. R'd ... 7.
rjppartament pallstwowy Unii 0świa 1lazvł
nierla~no.
wprawnzi p
nipnłiC'ialnip. alp cal:) stanOWC7,n ·
~ci;t. 7" Amerdra llie uzna rzą d n
s{)wif'l ÓW.
•
('o rio importu towllrów 7. za g-rani cv rIo Rosii sowieckiej, to
bvł
dn r. 1920 caJkiem uie·
z~aczny. O'!ólnv imnort IV rol{\l
1920 wynosił 5.2~4 , OOO pn ;lów,
Natomiast nale~y stwierdzić z1)aczny wzrost importu w r. 1921.
Np. w styczniu wwieziono 736,713
pndów rozmaitych towarów, t . .j.
35 proc. więcej. ni~ mtesłęczol'l
przpciątną
importu w zeszłym
roku.
W
lutym
wynosił
import
1,229,250 pudów, a w marcu 625.840
pudów. Jeżeli jednak zwaźymy,
te w lutym otrzymała Rosja z
zagranicy blisl,o miljon pudów
węgla, a w marcu nie było zupełnie importu węgla, to widzimy,
M \rwóz innych towarów w marcu
był znaczuie wyższy, niż w lutym.
W kwietniu wy,nosił import 2113837
pudów.
Ostatuie dane, ogłoszone p,r zez
!tomisarjat ludowy dla handlu z
zag-ranicq, obejmują stan do 15
maja i wy.noszq wedle "Ekonomiczeskaja ZiZll- z 14 czerwca...1,534,750 pudów. Między towarami wwiezionymi zajmują pierwsze miejSCe,' środki 2yWno~cl,
wynoszące 963,478 pudów. Następnie produl{ty zwierz~ce, nasiona
i ch f'mikalja 389,000 putiów, dalPj
metale i wyroby metalowe 250,344
pudów, maSzyny rolnicze 102,748
pudów. Reszta przypada na to,
warJ tllsckie, papier i wyroby
drukarskie. W imporcie tym uozestniczą Niemcy, Anglja t Ameryka. Wartość towar6w zakupionych w tym roku w NIemozech j
wJwiezionychiu~ do Rosji oCE'nia
prasa bolszewicka Ila 120 mlłjonów marek niem. - ozylf mniejwięc.ej tyle, He wJnosi w tym
czasIe obr6t WIększej nlemieokiej
firmy importowo-eksporŁo\vej.
Uo do eksportu, to obecnie,
po zawarciu traktatów handlowych
z A~glj~ i Niemcami. wypracował
komIsarJat ludowy dla handlu z
zagranicą następujący plan eksportowy, wedle wiadomości oficjalnej
prasy bolszewickiej: 1,6 miljona
pudów lnu, 600,000 pud6w konopi
i 7 miljonów sztuk futer. Nadto
przewiduje się na eksport: produkty ropy - nafta 10 miljon6w

on
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"uli ów, benzyna 5 m' ionóW pudóW, mu"ł i oleje surowe 19 milionów pud6w - i produkty zwierząee - miJjon sztok slt6r kozioh.
oól mIliona skór koń!'!kich, wł-osie
i szczeć 200.000 pudów. Tyle wiar!omości prs!'!j bohzewickiej. Blldź
co bądź llip mo:'.e być mowy ()
eksp n rą.,ie 1. Rosji na w,ielką skal ę:
Narazie idzie o mniejsze ilości
lnu, konopi i t,tŁoniu, kfórp w ro·
syjskim 118n(1In'· M !'ra'1ic1.nym nip
g-rają roli. Jako środki płatnlez p
za towarr, zakupione za goranicą.
mote być .mowa prawie wyłącznie
o rosyjskim fundusu złotym, ci którym sam Krasłm w swym ostatnim
wywiadzie mówi z pewną ostrot
nośclą, te nie jest niewyczerpalny,
a któn w ' rleczywisto§ci" nif> wynosi więcej PODS 'i pół miljona
rubIi w złocie.

Epizod I rozprawy wlipsku.

wRosji.

Finlandzcy uczeni, ld6rzy ieździli
do Petersburga z żywnością dla rosyj·
skich uczonych, podaja następ.ujące
wiadomości o stanie naukoWych Instytucji Petersbu:;!a:
W Ermitażu zbiory stizetone są
pilnie, \V ostatnich latach spro.wadzono
do Ermitażu zbiory z bardzo Wielu dwo róW, Z liczonego personelu \\I Ermitażu
pracuia: Benua, Trojnickij, Waldgaue:
i 111, Sami są stróżami zbiorów, sanll
wykonują wszelkie prace, jak sprzatanie, palenie i t. d, Do bib\iote~i akadem;i nauk nadeszło w ostatmch czasach bardzo wiele dziel i rękopisów.
Działem , rękopiso~yl1l zawiaduj~

W'd

yv-: L

LIPSK, 10 lipca (T!'!. wł. "Gl.
Po1."). D'1Ji§ rozpoczęł~ się r0 7praw 1 l'rzeciw ~enerał 1l 0r nc1.nik owi o-rowi Sackerowi i 2 cn ".rał-majorowi Kruską, osl{ar~on :v mi
~powooo,vanie ~mierci 3 tv sięc"
irńców francuskich w obozip po,i
TCnssel, wskutek opiesza1o ści 0skar%onych w zapobip;;,rniu i tłu

o

mieniu epldemji tyfusu w t ym
obozir.
Podczas odczytywania li st y
~wiadków mial miejsce charakterystycznyepizod. Swia<l ek z Alzacji, E ,igar Paschelli, dyr eHor
reńsko-kasseJskie~'o towarzyst"·,,
ubezpieczeń ze Strassbuga, na
wywołanie swegoo nazwiska odp o'
wiedział po francusku ,.Present~"
Na to odezwał 8i~ przewodnlcząc \
"Przecie~ pan umfe 'Po niemiecku".
Swfadek: "Tak Jeet". Prezydent:
"W takim razie musi palli odpowiadać po niemieaka i odezwać
się .. bier". SwiadAk: .. Jestem je~
dnak zawezwa.JlJ jako świadek
francuslti". Pr9sydent: "Swiadek
i ako taki nie ma narodowości.
W niemfecldej sall rozpraw musi
po ni~miecku mówf6 katdy, kto
włada tym .iązy iem. Nie robimy
również żadnych różnic
00
do
wiarygodności !§wiadka z powodu
jego narodowol4ci".

SI bZ' d

Je Donooyth.

Nauka ogrodnictwa
srednlch.

południowo-zachodniej

\V

cząści zapałem.

Bezsprzecznie, że nauka ogro·

kraju.

I

_~
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Sreznew!'kij, arc1l1\vum akademJI 1 domem Puszkina - Modzalewskij- W domu Z1\DOWa mieści się instytut historji
sztuki. Posiada on pardw \\Iiele rzadkich \l7ydań i k~iążel, o sz~uce!. poe ho·
dZl\cych główme z rt'kwlzYCJI od poszc"zegó!lIych o~ób.
W publicznej bib~;'.lte ce prace trwa·
ja \\J dalszym ciągu. Komisarzem tejże
jest Andersen.
Sprawa koncesji jest cJotyeh- czytelni
W pałacu zimowym mie~ci się n1\.:·
czas niezałatwiona.
Nalf'żv tu zeum rewolucji. MU7-eum zawiaduje P.
wspomnipć, ?e amel"vkański finan· E, Sz.czegołew.
W Petersburgu ukazata się naldasista YHn~f'lrlip, o któ rego kon.,Ognia" monografja prof. S. F.
cesjach w Rosii sweg-o czasu roz- dem
Platonowa o Borysie GodunoWie. Ukapisywały sill gazety bardzo sze- zał się również nowy zbiór sztychów
roko, po swym powroci~ z Rosji Anny Achmatowej, pod tytułem "Podoświadczył w Rewlu 1ratAg'orycznie, różnik".
że ni.e zamyśla nhieg-ać si'! o 7.anne konoesje w Rosji sowieckiei
b' • •
i !te poło'!tenie g-osporlarC7,A znai- I 0,,1101" W a~at
duje sill tam w stanie nader kry(mL) Wedle ogłoszonego ebectycznym. ':l'ymczasem Kraain i nie sprawozdania departamentu
prasa bolszewicka pokładają wla- rolnictwa, zapowiada sią zbIór
~nie w koncesjach największe na- pszenicy zimowej i letnieJ o 43
dzieje dla hanrllu z zagranica. miljony buszli ~i~kszy, .niż w ze-I
I\rasin mówi dosłownie: Nasz in'- szlym roku. Mniejsze mll ", 1921
".
teres let)' w tern, by międzynaro- b~dą. Da.tol?iast zbinry .~ws.a, jllcz: W szkołach
dowy kapitał pracował dla no- IllleDl8 I SIana, a zblOr Jabłek l
\VegG młyn" a motemy to osią- brzoskwiń b~dzie nawet przeszło
Jalto przyczynek do rozw?ju
guąć. przedewszystkiem" formie o połowę mniejszy, jak w r. 1920. tfzyczno-intelektualne~o, w dZI~
koneesji. Nawet w tych czasach,
Ogólne żniwo pElZenicy. owsa, dzinie racjonalnego wychowaDla
kiedy jeezcze podrót z P8r!~a do t}ta i jączmienia jest oceniane młodzie~y, naletałoby w szkołach
Pf'tersburga trwała dwa i. pół na 2.496.000.000 buszli t. j. o srednich wprowadzić obowiązkową
dnia, Gbfadowauo W' sprawach 88 miljonów mniej ni~ w roku u- naukę ogrodnIctwa. . Nauka ta
koncesji niekiedy cały rok. Nie biegłym; brak ten mote być .fe- r6wnje~ bardzo zna~z~le przyczyte~ dziwnego, te w Rosji sowle- duak jeszcze częśoiowo wyr6w- nlłaby sią do łatwlE'Jszego zrocltieJ, odnolZąoej S'1l wrogo do Dany, o ile obecna korzystna po- zamienia przedmiotu obj~tego.w
kapitalistycznego zachodu, reali- goda będzie trwała 'W dalszym wykładanem przyrodoznawstwIe.
zacja konoesji w,.maga długiego oią!{u. ZbIory pszenicy oceniane
Francuskie władze szkolne w
czasu ..• •
na 829 milj. buszli (i;'48.000.t>oo Paryżu, wprowadziły dla wyc~o
W obecnych stosunkach jest buszli pszenicy ozimej a 251 mil1. wańców szkół średnicb o.bo WH\"
natul'alnj.e trudno powiedzieć, jak pszenioy jarej) umo~it;';a po po zkową nauk~ ogroduiotwa I pracę
się w dalszJm ciągu rozwinie ro- kry~iu. zapotrzebowanIa wewnątrz w polu. Młodzi~t powitała tą
syjski handel zagranic7>ll!, w kat- kr,a~u Jeszc.ze wywóz llrzeszło 200 fnowacją z r~do.Ś(Hą. Od p~wnedym razie jednak są ~ąsiedzl Re- m\l~. buszh, wobec 350 mili. bu- go C'Lasu w\~\'1,\e~ ·'OŻ. a. llc.'LU 8
sji przedews",ystkiem zainter.eso- szli, ~t6re ~ywieziono w ubiegłym rzesze mło d 2'ae.~y,. oddające SIę z
wani W' pomyślnem rozwiązaniu sezonIe t. J. do l lipca 1921. 00 zapałem upraWIe Jarzyn 1 dr~e~
tej tak zawiłeJ kwestji. Szcze- do pszenicy zimowej są prognozy owocowych na t~renach ~odmleJ
~óluie dla Polski posiada rozwią- urz~do~e Znacznie ni~sze od po- skich. ~rzrczyQ1ł si~ WIelce do
zanie rosyjs'ldego problemu go przedDJcb obliczeń prywatnych i tęgo dZleła \Vsp61praco'!nlk d~l~n
spodarozego ogromne znaczenie. wywołały ··ó'ne zwyżkę cen psze- nika "L'Intrasegne~nt,
~\to~J
niCY, do Czego przyozyniło si!:! j stwierdza, !te młodzle2. odd~Je su~
prawdopOdobieństwo mokrych żniw sportowi pracy r~czneJ 1; WIelkim

ne w pismach z pod ciemnej gwiaz- sze perły łlwieozniam poniżej "
dy, są nieomylną wyrocznią w drobnych fragmentach.
sprs\\ acb literackicb, cbadzają na
Paprof z l.odzl:
SZCZudłach sławy samotne ponad
ROK 1914.
~wjatem. nie rO'Łumieiąc go i saHej! strzeżcie się, panowie serbome siebie nie rozumiejąc.
[wie,
Aureola nadczłowieczeństwa
Franciszek Józef wojnę wam wyŚwieci im wiernie do same~o pal"
[powie,
Poco§cie w rok tysiąc dziewięćset
kanu cmentarnego..
'
[czternasty,
Towarzyszy im teź pełne wsp61Zarżnęli księcia na ~mierć, co go
czucia, sympatji i bezgranicznej
[mial w dynastji?
tkliwości spojrzenie bliźnioh, bęHej! rżną jut trąby, jak w sam sąddące udzIałem niemowląt, poetów
[l1y dzień,
Wszysc~ się ludzie wyrzynają w pień,
i "arjatów.
Cal}.' ~wlat tyłem w góre sic obr6cił
Nies'l, częśliwe,pożalo\vuniagod
I Apollo w grobie ~eż przewrócił ...
ne istot v ~
Wojna trwu, wciąż trWa! ach! trwa
.Niesic7;~ ś li ws~e jod tl ak reda\{[już dwa lata!
Rżnie w Rosji syn Wuja, dziad bac.]' e, zalewane papierowv., mi nłodat'
[bę, brat brata,
mi tych istot!
Bo bim przez wojnę bolszewizm
Kosz redakcyjny .;ęczy lateTlI
[wybuchnął
i zimą pod ciężą rem otyłych ręTak silny, że wkolo gruchnął, Mikopis6w, ocieka krwią burzliwych
Ikolają zdmuchną!.··
uczuć, lcipiących w łonie utworów.
Więc 'strzeżmy -Się 'wojny tak jak
Sprawozdawca II·terac}'I·, czy ta[oka W "Iowie
' J
<S
jąc dzień po dniu, noc · po nocy
róbmy, 'róbmy, nie' kończy na słoI!rafomańskie majaczenia, wije się
[wie!!!
l,onwulsyjnie na krześle redakPaproci! tajemnić.z& zieje ś\VłęoJjnem rz~zi piQni szaleje om- tojańskie! .r6b, rób-atoli, na miły
c1iewa ~ spa;rnatye~no - tab;tycz- R6g, nie wlersz.e pełne \'twa,ru wo
nych napadacb śmieo(lowycll i eta iellllego i r~ni~<:ia wuju\\', lecz
je si~ z nadmiaru emocji na obli- smaczne, zdrowe i ta'll1e obiady!...
czu biały, jak pudrowany biust, Jł'1JUĆ nterentliiącą si,~ poezję, a
starej elegantki lub namydlony Wk'Ź się do pielp,!wowania niemo
pOdbródpk pacjenta golarskier;o.
wląt, kojąc ich łzy sypaniem pnJeśli nie umif'ra, tkni .. ty pa- dru Raya w hołf>~ne miejsca!
~
rali~em. to jedynie prlPZ wzgląd P.FranclszkaZ. z Ozorkowa:
na nieszczęśliwą narzeczoną i z
liŁo!tci dla sam f' ~O siebie.
PLEBISCYT.
Ł6dź jest ua.iwiększ~ na konWejdźmy na góry szczyt
tynencie wylAl!arnią
obIAdu
graI krzyczmy:
daj na daj,
plebiscyt!
~~
~
Dzig
na plebiscyt
tomaliskiego. Co trzecia piśmienna
Wszystkie marki wyrzucaj!
istota pracuj e z amatorstwa w' liWięc się namyśl dokładnie,
teraturze albunJowej~ co piątn obNiech co~ z ciebie w}'padnie!!!
syła "Głos Polski" fragmentami
P. Franciszkol po co pani wspiporonionych m"śli.
.
nać sią po góracb,.zwłaszoza. że
Sif;gam ua chybił trafił do ko liCh wokolicy Ozorkowa niema~
sza l't:dakc}.jnego. Ze sltarbów"ID Czy nie wygo dniej stlluąĆ w Ozorzawartych dobywam gar::;tk~ tll&O- kowie DĄ rynku wśrÓfł. tłumu i
pisów 3 ostatnich dni. Najcennioj"ralkDI\~ 1, cal.)dl sil o llat~k
..
_.
~ ._. _

Sztuka i

~ ._

plebiscytowy7 Jedno z dwojga:
albo Pani dadzą, albo do Tworell
zaprowadzą!... J jak mO~lIa pisać
w patrjotycznym wierszu, że coś
z człowieka wypada?!... Ft>1I!

Pan Jan Wicz z l.odzi:
ONA (Nowela),
niedzielę Bożego Namdzenia, gdy mi się ofiarowała. Zaledwie przed godziną ją poznałem,
a tak predko zyskałem jej zaufa·
nie, Godziny szybko .spły~ały, już
było po północy, gdy 1 t, d. l t. d,
'
.
'
Przerywam namI ę tny
wyl(; w
Pal1s!ti;-.i niech.łujno. spro~lIcj wyobrazol: by me gorszyć maltlC zkich! Zal mi Pana bardzo! .ia\
:nozll8 .rob}ć ~a~ ało sol.id.nEl zua ·
.lOtllOB.CI, ~e JUZ p,o ,go~ZID1e. 11astępuje epIlog basu] miłosneJ? I
Było

to w

P. Bernard F. z

Łodzi.

ROZANIELENIE.
Wilgotnego bzu ldście w ogrodach

Tak różowe, tak biale, jak całus!
Rozcałowaćbym tak . chciał, lecz

[szkoda;
Bez całować nie może, nie ma ust!
Panie Bernardzie! Ozy Pau j 1l 2
wid~iał kolorowe ca1usy? Bez ni e
posiada ust" Pan zaś rozumu! ![o~e P. bQdzie kiedyś dobrym pL'ZUdowuiklem p olicyjnym, p o e t ą
nigdy!
P.lrena Str. z l.odzi, raz e m
z 1~ dłu ~ iUll, j ak tasleUllec, poematami na'i syla lJastępl1ją,,~ list:
Do Sz. Pana Redaktora Głosu Polskiego. Do wlasnorę cznego przeczytania.
Zalączając przy ninijszym 12 wierszy z wlasnej ~lowy skomp onowanych, p r osz ę () ojco\\'slu! pobl aż liwoś~ i l a~ o.dn e osądze n ie, czy !' i ę
t e WIersze nad aja d o drtlk ll i il e
wierszy t r7.c blloy "mi 1'.>':0 ll[l l'i ~·h\
by IIzy~ka ć od l ' ~.Ia!;.';i

'-I

H'

jn -

Iw \\'y ll a~ ~()J 6enil' !11ilj .,llu ,1'I'l', .
, Mam lo n'.""f! t \l'l e".,7.y \\ 'd" 1'1,'

mogę · dale) h omp"!!II I'.'; .. f),. 1,Id
c:te~to lIatc hllj e l1 i~ i WI1I! I\' ,'z '; '.

I

Mogę przysła ć rÓż,lll! \\'i ers~'yl;i II'C-

dłu{t gustu Patia Redaktora. iah l

humorystyczne, bolesne, patrjotyczne i kochające. Na zamówienie
też mogę napisać dłuższe poe:naty
historyczne, taltie, jak Pan Tadeusz
Sienkiewicza i Dziady.
W razie S!dyby talwwe nie mogły· być w Głosie drukowane, proszę bardzo mi je odesłać, abym
mogla postać do innej gazety, któ·
ra wspiera młode talenty na polskiej niwie.
Z poważaniem
I r e n a S t r.
Szanowna i zacna Pani! OMid'
f
. i
go Dl gra omanOWle
gramomanki województwa ł6dzkiogo!
By z rl obyć literackie ostrogI ,
tr zeba, prócz wolnego czasu, nRf chnieuia kunsztu władania literami altab'ptll i wysoltiej kultur y
duchowoj, posiadać bezcenną. niedającą się nabyć rzecz: tal ent. '
Bez niego wszelkie poemat y
nawet na wzór i obilltość cytowanego wzruszająoo przez Palli Siflllkiewiczowsltiego Pana Tad easz a ,
będ ą c ymb ałaml;brzmiącymi g-lucll lJ
i podle!
Re dakcj a
"GłoBu Polskie goo"
chętni e prz)'tuli
psycbicznie na·
karmi i napoi, z radością w ŚI\ l ił t
literacki wprowadzi i opiekllń cl,"
lU i skrzydłami otoczy kaźdy kieł 
kujący taleat.
Jako honorarjum ofiaruje ni p·
t ylko milionówkę, lecz bezpłatn."
bIl et tra 'l, wajowy dnil'm i no C'l
lożę ki::IOWą, dla najbardziej ut8leutowal1ych pań bezpłatną przebl
J aidtką luksusowym łlutomo I e lll
l. najpięknlejs'1Jym człoukiem
re·
dak cj l,
Dla ~rafomanów bez iskry Be
ż cj w ptasim mózgu (do któr j"ćl
zl ... los i Pauia., uiestet ,l' zalicz ,1 ('
ł'·l;:t·/ drzwi redakcji z amkniąt "
11,1 I II spnstó II , w redakcji Il ,' s
.': L. I. Llz dawca literaCki cz!haJ' ą c
!
'
.
.
' .
' l O,I\ oJwerem
l gra. nat amI
n~ C 7 ·
H,!lI

i.

Grafomanom wara ot iióral
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dnieb.. n w szl'o1c1ch. jak n oll n'\\i'l- iazny rlnro?;1tarsliie i , O wip1!' r,ZP.- 7arobkow~'ch 0(1 1 111'09. r. h. onopol, Czortków, Drobobycz, Pr.ze- g·r "cliich. Rząd g-rpcki ma obecnip . f1f)ri w[lIywem Anglii, rzucić
zuiqc}' przr.ilmiot i jalio praca ścil'i spntkać mor.l1:l ja l:1cych l,ryr.z· 1~0 procent. Gmina ,)świarlo7,v!a m):'!l. Brody i Jarosław.
rpC7,JlR Ila wolne'p i czystp ·n tlO- ka"r i. fl1rlllrlnkapli. Hó!'Vrh wła i7. ·zgadza !'lip, na !in PI·(l(,f'nt. PraDalszym pUllktem lImowI' po- p ocl 1\0 1' sta ll hn~rol woisl,a tracwjptr?:lI, na ;l r.wyrzllinie !'lodstni ściciele robią ob?cnie niezłe inte- cownicy Ila pro\Jozyc!~ tG nie przy- czLowei miedzy Polską a Rnmllnja, kip w sile ok oło dwuch dywizji.
stali, grorąt: strail\if' '11.
było zawarcie okładu w sprnwif>
Nie!, orzystne dla k9malist6w
wpływ "J\\iera na llzis tak nl~ re~'.
Na cbodnillach. po obn strosteŁy czę s to spotykane .,'"J1l1ŻPllle
nocztowP!'"o ruchu, przycz0m usta wia'lol11ości nadchodzą obflcnie z
nach lllicy Piotrkowskiej, iako
lono dopu!'!zczalny obr6t prze'ly- Kurilysfanu, ~dzie panuje rewo11mvsł~ 11 m·odzie~,V"·
'O~ólni~ jPdnak wia,lolllo, !7.4' gołów nej arterji komnniliac-vjnn.i,
lekw paczkach na razip w \V\'sako- lllcja. wl'wo}ana Jdęsltą głodową,
nasze ozi siejsze s7 \{ o1~', 7\l :I;1gZCZ8 wymijają się zbite masy ·lun?:i,
~ci wartości ich
do 300 frank6w. kt6rej powodem jrst ciągłe wy(I;:) Zbiorowe otrucie. Woznica eksPodczas wycz€'rpującyc ohrad bieranif' rekrut.a dla wojsk l{eIV wiQli s zych wiashcłl. '." leli cen- potrącając się wzajemnie przy tnDedytora Henryka Rzylcera, przy nI. nad ulppgzeniem kOl1luik(lc·ji pol- maIn i w Tla"ltęp'll.wie stały hrak
trum , Tlozo!'lhwiają pod Irz",!pnPlTI rowanill sobie droQ'i. RlJcl1 tpn w I(i1iliskie~o,
przywłaszczywszy sobie zartlrowotHfll 11lłroz r, ",irle do t}- d1.ień powszedni ui rnrlniają jf'SZ- pas spirytusu metylowe~o zawiózl go sko-rlllllliskiej, nstalollo 1\Ol1i p cz- rak f 0boozyclt. DouOSZll wvslanill
cze
więcei
!!"IUp'·
o"{)erlljąeych
do mieszkania przy ul. Moniuszki nr. 5 ność ulepszenia ruohu tell'graficz
Lonuyn;1 Reuia paszy, przyc7e nia. 11rzer1ewszystJ;iem '/, brakll
i tutaj, w przekonaniu, że to lepszy ga- nego na linji Bukareszt, przez w6do . . . umiarkowan.ych w Angorze,
c !powiedn/eg-o terenu na 7.ało~e "czarnogiełd'liar7.j ".
tunek wódki zaczął częstować zebrana przeniesienie tr·ansakcji telegra- celpTI1 nawill.zania rokowań.
Id e o0'rof/n s ,-k olne~o.
·
·
u siebie gromadę przybyłych w odwie:
ł
ł
.1cŻpJi nie predko jeszc7.e do- K ary za ZW okę w Op acanlU po· dziny gości. Skutki tej obfitej libacji m6w ze Lwowa, db Czerniowiec.
.W parlamencie Angory posta.
datków.
hyły fatalne, gdyż wkrótce wYstąpiły Nadto omawiano wa~ne kwestie nOWlOIłO.
f'7. f' Lam\r si ~, ~e szkuJy otwierane
deportację -pojmanycli
k) Ustanowione z(Jstaly narlr.wy,.. wyraźnie sympto1l1aty zatrucia organiz- tranzytu poczto\~ego ze wscbodu greków dor6żn:ych wilajet6w. Poj l ę d a 11" ::ł~, 7-\,auycll .,miaslachktóre sp.owodowały nagly zgon nien:rrodll "h" __ poł~lczonych z cen- czajne kary za zwłoką od wymie- mu,
miah' miejsce pogromy
których uczestników. Zmarła z powodu przez Rumunję i Polskę ku za· dobno
jelic6,w. "Dai-.ly Telegraph- !'lotrnm W\ ;.:'o r1 lJ <l kOllllluiliacją· to rzonycb, a nie zaptaconych podatków otrucia alkoholem 27-letnia Janina Król chodowi.
nQsl . z . Konstantynopola, że wśród
l'rzyn~in~ ;li ei p·owinnj lryć ozakła, i opIaty kos7.tów przymusowego ścią- i kuzyn jej Michal Walewski, zamieszko
wojsk greckich panuje og-romn.e
'rlall!" .i r>Ż E>1i już nie :przy s~kołach, ganja nalf'żuośd skarbowych, miano- przy ul. Kielma 10. Ciężko rozchorosię Bolesław Bąk i woźnica Szyto pr 7.y nairnniej w b1iS!,OŚCI szkoly wicie: 1) ·oel kwol, zalegających . w wali
rozgorvczeni~ przęciw sprzymiemon Ozimiński. Tych ostatnich lekarz
rzonym . Z piowodll wydania Ismina \vydzi plonych w tym ceJu grun- dniu wejścia w życie ustawy z dnia pogotowia W 1>tanie ciężkim przewiózł
<1\
Pomyśiria sybilacja fin- fl u. Nic dziwnego tedy, że wojtach . pO 'l miejsldcb, ogród.ki na?- 7 c~erwca i tych kwot, które wdo szpitala"~iejskiego.
kowo-oz dobne. ' Warunlo, jakle przyszłości będą zalegały, obUcza się
. (k) Przestępca z: AmerykI. Wczoraj skiego przemysł'CI teksłyD ska grecJde nie ·bardzo się kwawprowadzono na ZachodzI.e, szkoły po 1)tlływie 30 dni od terminu· plat- władze P91icyjne d9stawity do Łodzi nego. Jlłk nanosi "Kaudpalebti" pią z , obroną K,oDstaQt~nopola ola
r aS7.e o g Ólnokształcące l przygo- noś ci. zamiast normalnyoh odsetek deportowanego ze Standw Zjednoczo- utrzj'l-TIały fińskie fabryki tpkstyl- sprz'·mierzonyob. Na razie ogła
towawcze niewątpliwie w przy- ~włoki - kary wysokości: 3 proc. nych Ameryki Północnej Antoniego Ile swą pozycję na rynku fińskIm szaią kemaliśoi. że nie mają zaszłoś c i ros·jadą, gd:yt dzięki no· za każdy mesiąc w pierwszym kwar- Hoffmana, który dopuścił się przekro- i po zniesIeniu ozraniczeń impor- miaru · ataltować Konstantynopol.a.
Wobe'c rokowali toczących SIę
"" m P' ądtJm nowoczesuJm wr tale, 3 i pół procent za każdy mie- czenia przeciw, moralności publicznej. towycb. Ws!cut€'R" nislrieg-o stallu
cliowalIi? młod7.iety szkoluej, daJe sjąc w drugim kwartale. 4 procent Oddany on b.ędzie, jako obywatel pol- waluty importuje się z AnQ"lji obr cnie , w Par y żu, łlzymie,
a
si ę pewiem zwrot n llas zauwatyć. za każdy następny miesiąc, 2) za pi- ski pod sąd miejscowy.
tylko specjalnIe wytworne :2:atun- "II kr{Jtcr, jak ·poda.liśmy .wyżej, J
NieWątpliwie, ~e wład~e szk?l- sem;ne w~z:vanie do w~łatyzaległoś~i
tk). Uczci~a małżonka. Zamieszkały ki, kt6rych sip, nie prol1uknje w Lonnvnic, w 0.1 i .wIdocznIe. v.ąd
sobw
ne tlprawą tq szcz~rz~ SH'l. 'lalU- poblCra SIę. przy zaleglych od rok. w '(}mazd"wle, pow. Ostrowskiego, Fin]andji. Gil}'Uy się j(' (luak na- JnO"orv nil' . zn.1echęc~ć
t ercsu,ill, rozpatrzą Ją l w blJższem 10,000 no 100,000 - 100 lilk., przy' Piotr Łyszczak zameldował komendzie Iyet waluta miała podnieść i im- i p:Zc7.e b.ar·'lziej s:przylDl erzon ~cb,
lHl;ństwoWej w Łodzi,. że ..żona port zagraniczny
uks'Ztałtow.ałby szcze2:ólnie angli!;Ów • . Wk.ro.t?8
porozumienil1 sifl z ozynnikami zaległych ponad mk. 100,000 - 200 peoJicji
(·.zynno~ci orgaml 60"ze- J 0 Jad'Vlsta, z~brawszy z bm.r ka 00000 się .k orzystnie i. dla konsumentów, iednak może się ta taktylt8 zm~eDl.ć.
miarorlainymi zamierzenia te ze- mk . , • i)") 1,'1
".
•
~
, '
o
mk. got6wka nClekła do ŁodZI.
'
kucyJnego na 1Jl!eJscu, w celu p r z y - ·
to .f!nsK. i pr.zemys! tf'kstylny znaj- , DonosiliśmY już pOP7zedn~0, ze
cbcą wprowadzić w czyn.
, .
.
l l"
(kI
Za handel żywym towarem. Po- d
d ś
"\
istniej"J stałe Jliebezpleozenstwo
licja ares~towaJa Szmula-Wulfa Dasz- uje SIę ZJ w t a k~ if'rn po ł o~eDlu,
Siły fach owo-ogrodnicze, współ musoweg'o sClągama, za eg OHCl d7.iałaj~ce chętnie w tej t(lk ilo- pobiera. siQ [) procent sumy zaległej, Idewicza, ·zamieszl\alego przy ulicy Za- że bęclzieru6gł podjąć sl,utecznq prZor 7. llc8 :J ia się k o ntllktugrecl\~~
tllrrckie ~ o i na Bałkau. An.gJJa
niosłezo znaczenia j p02ytecznej np.jmniej jednak 100 mk., 4) koszta wadzkiej 28, ~tóry zajmował się han- .kon!~urencję z za 'uanicą.
przeniesienia,
zabezpieczenia
i
przedlem'
żywym
towarem.
Ostatnio
przy
za:
atrl1je si~ w dalszym cl~gu;
akcji znajdą się w l,odzi. Oby
c6t<ki 'swej RlIchli-wywióz! do
:I'
Rolniczo-przemysłowa sceptyc·zuie na
stauowlsko Buł
tylko akcja ta znalazła oddźwięk chowania zajęteiJ w celu zabezpiecza- pomocy'
A!11ery~i· ,15-letnią Naię Goldman; zawystawa w Rewlu 1921 r. g·arii. Poslowie bułgarsoy w Pa~ '
tmlzież koszta. po- mIeszkają przY nI. }ał\óba 6.
wśród l1aS'ilego społeczeństwa i nia ruchomości,
W czasie 0(1 10 do 19 września ry~·u i Londynie ogłoSj~i enet··
łączone z licyta.cją, ponosi podatnik,
zyskała jego poparcie.
. (1<) Znajomy ze Zduliskiej Woli . .:....
zalegający z należnością skarbową, AI'esztoyJą09 Romana ::;znaj~ra; który ma się" odbyć w ·Rewlu wielka w\"- ~ic l no dementi, zaprzeczające poMadej Rozdoisk1.
5) na koszta przymusowego zarządu okra.dł Leokadi~ Dawid" .z.am. przy ul. staw!\ rolnicza 1 prz-em~' słowę.. Do głos.k.olll, jal\oby delegacja bul:
(sekwestracji) maiątku pobiera się KiTińskiegd 108., Sznajder przyjechat komitetu wystawy nalezą zastęp ~Drs!\a była w drodze do Ang.o~! .
cy ministerstwa handlu i przemy- i jakoby pewne k?ła bułgarskl.e
10 proc. przychodów z majątku, naj- w odwiedziny ze Zdufiskiej Woli.
słu.
ministerstwa rolnictwa i nawiąza.lv stusuOkl z bolszewlmniej jednak 100 mk., za każdy roz\\'sźystkich
wielkich Rospodar- Itami. Anglja wierzy jednak mo-0poczęty tydzień zarzędu.
organIzacji
kraju. Z obcy cI! cno. w te pogłoski i wskazUje
czych
Powyższe
postanowienia
wchodzą
Szanowny Panie Redaktorze!
państw zQ"łosiJa się dota ł Cze- prz)'tem
Uprzejmię prosze Pana o zamiesz- w źycie ż dniem 1 września 1921 r.
na Koburgów.
~Daily
czenie mej obrony \v· stosunku do no- Zalegający z jakiegokolwiek rodzaju "Komunikacja lot n i c z a cbosłowacja, kt6ra chce zbudować ~ e w 9 " n iepokoją opinję publiczną;
tatki, jaka byla zamieszczona W nr. 179 podatkami i opłatami skarbowemi.
. LI
E
własny pawilon, oraz grupa an- Vrzy uosza wiaro~odne
rzekomo
,.Praca" 7. dnia 5 lipca r. b. pod tyt.
r.l Ię d ~y
twą a. ur.opą jiEa'-g-ielgl~ich fabrYkantów włókiGnnj informacje, wedle kt6ryoh na
korzystając
z
krótkiego
czasu
winni,
"Brutalny konduktor".
Wagon dążący w stron e Górnp!:ło przez Jd,óry t3 ustawa jeszcze nie c:~odg1;ą. 'Ort rPc żS7,e~o .czasu czy ch. Równ też i inn e zag-ranioz- Bf\lkaule mnożą się coraz bar·
Rynk.u, lI!ezmiernie był przepęlnionv obowiązuje, we własnym iuteresie istnieje l>ro.ie.H IIhvQrzeuia 1\0- ne grupy przemysłowe zwracały IJz lCj oznaki wzmozonej działal-.
pasazeralnt, pan M., Współpracownik ',"placi4: jaknajprędzej do kas skar- :nunikacji powietrzllej z Kowna. Się z zapytaniem do billra \ ysta- Ilości
militarystycznej.
Armja: .
O koncesi~ ubiegał się szereg wy, nie tloszło jednak dotqd do
~a7.ety .,Pracn" tak stanął silnie w środ
bowych
wszystkie
zaległo~ci
i.
w
ten
sel'u
ska
jest
zll!tczniesilniejsza,
ktl wa~on~t, jak~dyby byl przykuty do
towarz}stw andelsl\ic-h, a:llf'ry
t
l '
Z
podl?gl: l11eprzepu!';zczał chcących dfllej spoi:iób uchronią się od li r za 'lwIo- l; aIls,ldch. i niemieckich. ObecDie S anowczyc 1 umowo
głoszenIa niżby to mogły tłomaczyć. norua wystawę muszo b l Ć wniesione malne obecnie stosunki i doskQ:
przejść do wa~onll. Pomimo ll1ego kil- h.r; i. od poniosienia
koszt!1w lll'7.y(mt)
kakrotnego wolania: "proszę p~ulstwa LU llowego ściągania uależnośei IlI'zez donoszą z Kowna, ŻE konoosit:) n· Jo 10 sierpnia . ." . nale uzbrojona.
.
trzymało amerJkańsk;~) towarzystp~sunąć się dalej. d~ wa~onu", p. lVI...
organy
skarbowe.
Po pokoju w ~ellilly znać mniej· .
me słyszał. czy tez me chciał u!'łyszeć
wo "~me!'ikos .Pr~~y~!OS Bendrok~ .
~'Taryfa kolejowa w Rowolania kOlldl1ktora, kiedy dotknałem
przygotowań wojennych w Bti~garji,
podplSa~!e 1,onLI~"tt: z rząrjl JJl. sji sowie~kiej. Jak \\'ia .10mo
p. M., ręką w ramię, dopiero wtedv fen
tem więcej natomiast w·' Rumunji.
Źl!dania składaczy.
kO'."leńs!rlln li a s t ,\ P Ił o w tych są na biletv jazdy w Rosji so.
p. M" bardzo si~ obraziI, że 2'0 .kan"Daily News" zwraca.ją uwagę, że
dykto!" dotyka I z oburzeniem odwra(k) Związek pracowfJików dru- dm.ach. (mt.)
wieckiej naznaczone ceny llauw pewnych warunkach mogliby się
cając się powiedział: "Nie masz pan
zwyczaj nislde w porównaniu 7. połączyć Bułgarja i Serbja, SeFbowie
prawa mnie dotykać. który pański nu. karskich wystąpił z nowemi ~ą
ogólną
dr02yzną, tylko jest uarmer, jutro pan będziesz w ~azecie"!
dauiami podwyższenia płac zarobdążą mianowicie do zdobycia SaloWob.ec poWYższe~o p. M., wsp6r- kow:ych, mianowicie skład acze zą
dzo trudno otrzymać od \Vładz nik, a bułgarzy chcieliby odzyskać
pracowmk gazety "Praca" widocznie
konieczne zezwolenie na odbycie Kawallę. Grecja jest obecnie zaabjest bardzo ucieszony i dumny, że pra- dają 40 prooent, zaś personelowi
podró2y.
Obecnie donoszq z Mosw małej A.zji, a serboc!lję w. "Pracy".' . tylko to jeszcze, że
Rumunją, kwy, te ra c'a kOJllisar1.y ludowych sorbowana
me u.mle rozr6znl~ć stanu rzeczy, jakie pomocniczemu 65 procent ponw:vz·
wie mają powody niesprzyjania Kon·
nadają podawać SIę do publicznei wia- ki. Wrazie nie uwzględnienia żądań
Została podpisana przez
postanowiła po lnieść tary tę kole- stantynowi. Mimo wydarzeń wojny
domości. Wynika z tego, że p, M.
ma
dwie·
strony'
lipca.
jową
w odpowiednim stosu li ku do światowej nie jest tedy wykluczone
przez
wydawców
pism,
praco"'nicy
tendencję skompromitowania śtużby
rzeozywistej wartości ruhla so- zbliżenie między Serbją · a Bulgarją.
tramwajowej, więc życzyłbym p. M., drukarscy zagrozili strajkiem. PerPrzy zawieraniu umowy gospo- wieckiego. Za pOdstawę służą Pewną rolę gra t.u i Rumunja, która
ażeby w przyszłości pouczył się u swych
koleg6w z gazety "Praca" jak w tram- traktacje w toku.
darczej między Polską a Rumunją, ceny z lipca 1914-, ozyli przed chciałaby posiąść Banat."Daily
wajach należy się zachowywać, bo może
służbowe.
toczyły się równocześnie pertrak- wybuchem wojny, które się mno- News" zaznaczają, że ruch na Balp..M. spotka~ .bardzo niemifa niespola naduzycia
tacje w sprawie ulepszeń komuni- ż! przez 10 tysięoy i otrzymuje kanie mógłby Europę wprowadzić
dZIanka za mestosowne zachowanie się
(k) z....rozporządzenia władzy kacji pocztowej, telefonicznej i te- SH~ w ten spos6b nową taryfę. znów w taką sytuację, jaka była.
no st?sun.ku. do c~towie~a pelniącego
obo\tilązkt I przecł\vstawlame sie po- prokuratorsldej, za nadużycia, la· legraficznej między oboma sąsia- Podwytszei:ie
oen ma usunąć przed rokiem 1914.
rządkOWi publicznemu.
•
p6wki j ułatwianie szmllQl11 cukru dującemi państwami.
przepełnienie na kolejach. które
Racz przyjąć Panie Redaktorze wyW ciągu tych pertraktacji, które się ogromnie w7J 1 llog-ło od czasu,
razy Szczerego szacunku i poważania. na poczcie aresztowani zostal"
M a l i n o w s k i,
wczoraj urządnfcy poozty łódzkiej odbywały się najpierw w Warsza- gdy Wprowadzono "wolny handol".
konduktor tramwajowy. - Władysław Kosmalski, zamiesz- wie, poczern l1k011cZOne zostały w
'" z\viązltu z tern nadch.odzą
kały przy ul. św. A.nny 19, Antoni ijnkareszcie, ustalono szereg real- dalSZe wiadomości, Wedle których
(Choroby dzieci)
Głydzlak, zamieszkały przy ulioy ~nych ulepsz.eń komunikacyjnych, po~ uległy pod wyżce ni et y111:0 taryfa
....
Z Warszawy_
Wysokiej 1\; 11, Stasnisław Ol bry- czem P?dplsa.no um0:Wę pocztowo- za . przewóz pasażerów . i t.owarów
chowski, zamieszkały przy ulicy telegraf1czną 1 telefomczl!~ z ~arzą- lC?lejanll żelaznelni, lecz maią 1)yć ordynuje w Ciechocinku
Ogrodowej M 26, Jan Niesioł, za- d~m 'pocztowym R~n:un]I~ ktorą l- rOwnie~ wprowadzone opłaty poczmieszkały przy ul. Przejazd oM 67 !l11ell1em n~szego !l1lll1s~er]um poczt tO we i telegrafi('zne, podat,. k ban- Willa "Ormuz" obok kośoioła 400Lejzer Bergier, zam. przy ulioy l .tel. po~plsał dma.l hp~a naczel- dl owy , -podatek od domów nie
Skutki strajku tramwajowego. iSzjrolnej
30. Aresztowanych osa- mk wydzl~ł~ kom}-tnlkacYlnego rado, Znacjonalizowauyeł1, podatek !Uiesz
Lekarz Dentysta
(k) \\7 ohwili wybuchu strajku dzono w wiązieniu przy ul. Milsza. ca S. MaCIe]ewskI.
kaniowy i t. d.
(m t.)
tramwaj owe[!o 7laci~ralf ręoe z raW wyniku tej umowy Hnje te·
r, ości SZ4-'w cy, cz]'niąe obliczenia
lefoniczne Bukareszt-Czerniowce,
Ferma ogrodnicza.
)fa podstawie 3podzlewanych·zJzajęte dotychczas pl ;:ez rumuńskie
wyjechała
(k) Na wezorajszem posiedzeniu władze wojskowe, oddane będą do
~ków od kJijellt6w, zmuszonych
gminy żydowskIej postanowiono użytku publi,czneg.o przy objęciu
drze ć obuwie. z powodu ciąO'łego
łk
(,dbywania 1.>ies7.o podr6~y p~ roie. załozyć fermę ogrodniczą pod Ło ich przez cywilny zarząd pocztowy
KUPUJU)·E· ŻNA.
:Scje. A że przezorność każe Jw dzią, na gruntach omentarnych, Dzięki temu, .między Lwowem a
które leżą ogłogiem. Celem zało Bukaresztem otwarte zostanie bezrzystać z lcaMej
okoliczno~cf,
STEMPLOWE
przeto pan,:,wie szewcy w dniu żenia fermy jest uspołeoznienie pośrednie połączenie telefoniczne.
(rot)
Zajęcie
lsmidu r.,rzez
tym odrazu podnieśli oenę za pod- mas żydowskioh i przyzwyczajenie
Ponieważ połączenie telefoniczne t.urk6w \;y~' ar~Q w Atenaoh ~-. W
[zerWOnego Krzyza
Po oprazelowanie kamaszy oz 500 do 800 ich do pracy na roli.
między
Lwowem,
Stanisławowem
i
g'~om~e
\\fazenle.
Rzą
«1
zastana
·
Piotrkowska.M
86. 411-1
marek, a obecznie Śpiewają, ~c oowaniu odpowiedniego statutu, Kołomyją, a Czerniowcami, Rudow- wla SIę nad zarządzen i amI, kowkr6tce pra\\.dopodobnio za robo· który przesłany bądzie do zatwier- cami i Suczawą, po skomunikowaniu ł1iecznemi dla utrzymania reszty
tEl tallą liczyć trzeba będZie n8- dZeD18 Illinisterjum W. R. i O. P. się z polskiemi placówlramikonsnlar- linji bojowej i miast, zajętych 0wybrano komisją, złożoną z pp.
wet 1 tys. mir.
nemi uznano za niewvstarczające, ze becnie przez wojska greckie. W
Neuman8. Kona i 8zwarcmana.
względu na, przyszły rozw6j stosnn- sprawie tej zwróci się Grecja eZ powodu braku l,omunikaoji
ków handlowo-g:Ol'poilal'c.zych Polski wentLlalnie do sprzylllil'r7.ony,~h.
tramwajowei
wzmógł
się ru ch
Przed strejkiem żydowskiej
z
Rumunjq,. ze strony ministerjum Anglja będzie lIape\vno usiłowała
pieszy na nl i tacb. ~dJ7, niema w
słutby cmentarnej.
p. i tel. przepl'owallzouo ror.szerzenie użyć wojsk gl'eckich 411a obron}'
f,oozi znaozn"j liczby 'dorożek ja!,
~l\) Wszyscy pracowniczy cmen komunikarji telefonicznej na dalsze Konstantynopola, gdyż cala au""<!\łną,'
następnie Ilie 1\a2\Y Uali,ji W " dll)rlni~j, g-ielska polityka w małej
,\zji o· ' ·()li(~ sohie na place- t urZ Y t.yrlowskich w I,odzi wystą miejscowości
$nial !ll, Stryj, Tal'- .piera się przeciet na pomoOy wojst
QI~ C,Gl$_.... ~l1l's:y pili do g ruiuy () podwyższenie pbo a mi.uowicie:

ypadki.

do

o)

0

Skrzynka do listow.

Technika.

Konwencja pocztowa
Polski z

·Ur. f Eli KSSAC= HS

Wiadomości bieżące.

N

acjona I"isci tureccy

a 8a ano

Lewita-Fuchs

-

CZKl

PnIskiem Tow.

Czas oBnowie

·l

u

prenu e

ę.

.l\' l B~
I

•

największy l

najpoczytniejszy dziennik W

ŁoJL~

• .,chodzi obec,nie

zwiększonej obję ości.

w znacznie

Opr6cz artykułów tre~ci politycznej i społecznej i obszernego działu wiadomo~ci lokalnych, podaie najszybs'le 1 najwiar·')1.)~nieisze i!1f,)'uaci ę
telegraficzne wszystkich agencji telegraficznych i od własnych koresponoent6w. Corlziennie dział wiadomoś\~i z krąju, oraz notowania giełd krajowych
i zagranicznych, ~arówno walutowych, jak i towarowych. Telefon z Watszawy, Krakowa i Gdańska.
Każd.,

numer

"Głosu

8
oprócz

zwykłej,
I

Polskiego" obejmuje

""\JVlelklch stron druku
następujące

obszernej tr'g5 ci gazetowej, daje czytelnikom

8

specjalne dodatki:

Gazeta handlo"""a

sześć razy na tydzień

K urer sporto'IVy
Dodatek literacki

raz na tydzień

Gazeta handloura
Kurier sp~rto""Y
Dodatek li teracIe!

raz na tydzień
"Głos Polski", nie ustępując pod żadnym względem najwjększym dziennikom stołecznym, jest czytany przez wszystkich, dlateg') '6:~ musi

być uwa,żany

Łodzi

za najodpowiedniejsze w

Prenumerować "Głos

Polski"

Dziś

o

g.

pismo inseratowe.

można bezpo~rednio

8.30 w.

ostatni w y s t e p

,
w administracji (Piotrkowska 106), lub w gazetowych kioskach ulicznych.

ca'

Zespołu

niemieckich
artystów _ Poznaniu

, _....

. ru 110
nOSlAnia
OYł iIl d b ",

Zgubiono

(Weibsłeufel).
zgubiła

Pszta.in CJJaja
Epauport
ni(,miecki, wy-

danY' w ł.odzi.
29]-3
ajówka Adam zgubił
Gpaszport rosyjski, wydany w Łodzi.
83(-S
l'Iiersr:envwicl'ó Ry-wa zgu\1 bUe. paszport niemiecki, wyd. w Łodzi. 282-3
Ł6dź, Kilińskiego (Widzewaka) Ni 83, I piętro, front
placu sportowo w Helenowie bez względu na pogodę Dzierźawa 27 włók z kre. H'mgeltrau'b Chaim zgu-PlIIII
pl'łk.· DOZ'
$~".'
8cencJą, warunki do·
bU kartę powolania.
Godziny przyjęf od 5-7 po poło
In.
a ~J:L . godne, Zflrall do odatą- rocz. 1888, wyd. w Łodzi.
Tr
pienia. Dom Handlowo320-1
Zjednoczeni pod powyższą nazwą specjaiiśd redagują wszelkie" ar - ~OC a -. " DIOD Pośredniczy Taszycki, ul. 'iblcki S~aja zgu.bił pa.
go rodzaju prace, wchodzące w zakres literacki, naukowy
Bilety wcześniej do nabycia u sterna, Nowomiejska Jó ~iotrkowska 90.
34-3. szport niemiecki, W1 d •
I reklamowy.
.
KUPuję meble, ~~ ' !'r "ro- w Łodzi.
281-5
Lecznfca chor~b zębów
. bę, dywany, 1I11,~:r,yny libioka' BaJla zgubiła paOpracowania książek, broszur i jednodniówek. - statuty związków zawodoLekarza-dentysty H. PRUSS
do szycia. Płacę !l".F~szport niemief\kł, wyd.
wych, zrzeB!i:eń knlturalnych i kooperatYWo-Sprawozdania, rnemorjały, referaty.-Przepiej. Wałnraicb, Bene- w Łodzi.
\!8C-3
145. Piotrkowska 145.
dykta 19.
03(}-15
kłady ze wszystkich języków na polski i odwrotnie, oraz korespondencje we wszystkich
OSl!:ieW1CZ
:lofja
zgubiła
Plombowaanie, wprawianie zęb6w.
językach.-Opracowania katalogów, cenników, formularzy, okólników i ogłoszeń
paszport niemiecki, wyo k oj u umeblowanego
Opłata pod-ług taksJo 808·20
w.....Łodzi.
251-3
Kosztorysy wydawnictw, porady w sprawach literackich, koregowanie rękopisów.
poszukuje inteligentnr dany
.....
.
młody człowiek. Zgłosze "I.bżdźanowa Kazlmie.a
Zawodowa szkoła kroju i szycia ~fs~r;;ytk~~mjf K~~j~ nia
do .Głosu Polskiego· II zgubiła paszport polpod .. M !H36".
36-3 ski, wyd. w Łodzi. 08-3
KOPYDŁOWSKIEJ
ot;-;ebtl~~~iigentna llubinK'&~7n--.iO;ef zgu. Łódź, Piotrkowska J54.
panienka do 2 ohłop n bił paszJtort niemiecki,
. Nauka kroju i szycia, pasowania i modelowania. Uczenice
otrlJmujll świade~lwa. Kurs wsz&lkleh robót ręcznych, slOjdy ców od 10-12 lat. Piotr24(}-iS
wyd. w Łodzi.
l robót freblowskich. ZapisJ od 10-1. Dla pracui~ych kursu
kowska 103 m• .24. 35·2
le~zorowe. Sprzedai faeonów papierowych
\368-1
eksped:yoja
Q7kla Mokrska zgubiła
n dowód osobisty, wyd.
ze znajomością polskiefi
ł 1#
w Łodzi.
329-3
Mamy zaszc7.yt zawiadomić, że nasza
go, rosyjskiego l żyo.ow- ...
a~'
Ader Brana:/igubUa tym- szwarcberg Hasklelzguski ego poszukuje za.ięcia.
czasowy dowód 080- bił paszport niemiecki,
Plsze ta!;żena maszynie. Piotrkowska N!! 17, drugie podwórze.
wyd. w ŁodzI.
2~7-3
bis ty, wyd. w Ł:>dzi.
.. Oferty do D-ra hnnfmaua, An- '"
••
339-i
.~ drzeja 211, dla ~R. K.~ 813-2 ~r. Garhńsks chor. oczne od 9-10.
~
N 7 lipcanakolei Kaliskiej
Magdz.c~~ chor.wew": i dzieci 10-11 ińkowSki stefan zgubił atarżyńskl Mendel zguZielona .Ni l-Piotrkowska
45
paszport niemiecki la.
bU paszport niemiecki.
\
.
(D
skradziono mi
D.r. Ługowskm ohor. kobIeCe od 11-12. mi1ijny,
~
wyd. w ŁodzI. ,vyd. w_~~~
~
torebkę
%
biżuterją
Jr.
Oułkiewicz
ohOl'.
skórne
i
wener.
~ I dniem fi lipca ozynną została i załatwia wszelkie zlecenia
292-8
,..... Bginął paezport nie~
paszportelJl na imię 'feo• _
od ll-12. -,.-----,....,..,..-=...".
I
Jud~a zgubIła
miecki, wyd&ny naP.mię
szybko, akuratnie i tanio.
(I) dozji Frankowskiej. Za
Ariyfduewicz
ohor. kob. i ohirurg. CU!r"I'man
do\~ód osoblsty, WJ:d. Stefana Grzymskiego, Q_
Ul
~ wskazanie mi złodzieja
od 12-1. '''. guunie JU~kowice. ZIe- ł mieszkałego pny ul. ZaZ poważaniem
P" \ pł~cę 2f>,OOO mk. nagr~(ly. D... Jasiński ohor. kob. 12 i p6ł-l i 6ł ml Radomsklej za M 300. klttnej U.
246-5
340M3 _ _ _
DZIelna 5 m. g.
2 . '0·3 D
C
•• k" h
P .
11".
zap IC ~ o or. uszu, no sa i gardła
Szydłlfwski, Wajngarłen i S-ka

t

"Re

a"

dn. S.VII na dworcun kaliskim książkę czekową na imię S. He11er, b~z warto Ś ci dla
innego. Za Bolidnem wynagrodzeniem zwr6cić AkUl,zerlla Piplkowa, nJ.
_
prosztt. S. Heller, Solna M 9. 93-2
Plotrkoweka IS2 m. U.
....- . . . . . ; ; - - - - - - dle. "P a. ń. ll n yjeozd:nl cb.
'pzlś, w poniedziałek, o g. 7 wie cz. odbędzie się na pctkćJ.
992-10

ecz

B

hb"

ne;
U·"

M

P

- APOLONJI

Rutynowana biuralistka

~

ekspedycja

przesyłek łl0CZtowych

Iar.

"REMINGTON"

B X:FI. o,. El FI. ..
Piotrkowska .Ni 82,

al

podwórze.

---~~~~~~

s

W ponledziałćk, 11 lipca r. b. o godz. 8-eJ wlecz.
odbędzie się w Sali Koncetotcwej (DzIelna 18)

Odczyt d-ra M. lylberfarba (barina)
na temat:

"Pr oblemat nowożytne! kultury iyd'owskiej"
24 2

do sprzedania urządzenie
8kl~powerzeżniczeprzed-

wojennej roboty. Pi"trmaszyna do pisan.ia do kowska 89, u stróża. - ;
!Wrzedania. A. Chasins,
W6lczańska 37, róg 6-go
IJ
l
Sierpnia. Wiadomosć do
10 rano i od 2-5. 53-3
Zielona U.

Dr. I, Sll helrsl"om

~~R.upuię

brylanty, biżnterję, zło ·
to, srebro, diamenty, perły, stare zęby, garderobę.
Płacę najwyższe ceny.
Konstantynowska Ni 7,
Z. Millch, pr. onc., r p

l) Walka o szkołę żydowską; :1) Kto może stwo
71-15
rzyć nowożytną kulturę żydowską; 3) Stan nowo- pierwszorzędna pracow~y.tne.1 kultu!,y żyd.; 4) Zydowski ruch oświatowy
nia haftów bielizny.
l Jego zadaDla; o) Zydo~lIka literatul'll. I iej DlO- L. Blankiet, AJ. I Maja
tywy twórcze; 6) Zydowska muzyka ludowa i per- (Pasaż Szulca) 29 m. 6.

spektywy jej dalszego rozwoju.

P

Zaoubione dokumeatJ:

O

l

nr.

Okazyjnie

pooz"tc>"gVYob..

czę'ci, reperaturę
poleca firma

reCZnlCa
· 4ekI.ySpecJa
· l-lS GW

-.-- ~

lO

\i

Maszyny do szycia

-

-'

Choroby skórne i weneryczne.
Przyłnuje: 9-10 r. i od B-7
popoI. Niedziela: 9- ]2 popeł.
Wznowił

przJjęcia

.- . . ~-- - --- - - .-

Kupuję

m~hle,

od 12 i pół-l i pól'
Michalski ohor. oczne od 2-3.
Sklllsiewicz chor. sk6rne i wen. 2-3
Marks chor. kobipce od 3-4.
JolIdei chor. dziecinne i wewn. 3-4.
Mitłelsłaed{J:. chor. nerwowe, poniedziałek, środa i piątek od 3-4.
Dr. ~ !i ta.'zyński chor. nerwowe, codz.
od 1 i p6ł-2 i pół.
Dr. Osiecki chor. wewn. (płuc i serca)
codz. od 12-1.
Dr. Goldbe
..g chor. nosa, gardła i uszu
od 9-10 g.
Dr. Karnicki chor. oczu od 4-5 g.
UWAGA: Lecznica otwarta codzień prócz świąt.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Porada tOo Mk. WszelkieopBracje i opatrunki od III1111Wy

dywany, maszyny - - - - ~ ....,., ._- ~"""". ~ -.~ _
do szycia, futra, garderobę, sprzęty
domowe
Płacę najwyższe ceny.
A. Wajcman, Dzielna l.
w sklepie.
54-12 pojedyncze i podwójne do sprzedania.

zarp

2156-3 _______ ...~ szenia do Adm. "Głosu" pod lit. "R. A,"

Wydział
~ośrednictwa Pra'cy
/

przy ZwiązkI Zaw, Prot Handl. I Biurow.
Al.

Kościuszki

2.

rejestruje pracowaików handlowych i
biurowych) poszukujący.ch zajęcia. Reflektanci już zarejestrowani wInni powtórnie zgłosić się w ciągu 7 dni,
w przeciwnym ra;,\ie kandydatury ich
zostaną nnieważnione.

WydziaŁ czynny

codziennie od godz.
7 i p6ł do 8 i p6ł wjec~. 10-3

~m~_1~~i

-"'!p~fj~·!i>~lł~I~I'łI~,li:~.'•. f~-.R~R~T~I~•. ~A~'iJ~·e-Sjlllęlllczlll.n-ip-M-.1II11ll70••-.-K""wlllallll'tllla-lnlllillle-M-k-511101ll0.---.-z-a-o-d-n-o--O-Gł
...O-S-Z'-E-I-I-A-.-Zw
....yC-Z-A-JN-E-:
..
u-.m-k.~Za-W-i-er-sz-u.;.o..np-a-re-lo-w;;.Y-!,..."ln..o-sl"";..'--l.....QIIIWJ-.,•..;.';?;B?;rt:~
. k. ZIl wya~;:;-;::"·!il..w a...n-i&y
IU:'Rl! f,'l

~

łł

n

szenie dopłaca sie Mk. 20.- miesięeznie. Pr.llumeraia
przez poczte, miesipcznie Mk. 200.-. Kwartn!nie 000."
I\granica Mk. 300.- miesięclnie.

Redaktor i wydawca Wanda Sachsowa.

=======. &,l!IIe

oral .gubIone dolromenly po 2 rok. !\A U ;::;:" \'IE: pned tekstom '0 ruk., w tekście Go mk., po tek~cie 25 mil:. za
""VIIS ~nparelow:y (str. 5 slpaltl. I;1EKROLO('] :. ~IJ '!lk. za W1MS< non~. (str ..; s z,'o.lt '_ Zaręczynowe i z aŚtuhinowe po
mk...l000 po .e&8Cle. ~głosEenl .. ~alUleJscowe ob~lr.z" ue s'I o bO 'proceut, a s t'ir m .agranio.nyclt o 100 pror.e nt drotej od
m.eJseo'W')'eh. z. tRminowy druk ogł-osz"ń l oilat łl~m l n""r "e./" meodpo wi. D"

