fłlf.

Czwarte! I czerwca 1922 roku.
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Przepiękna wYstawa. r Niezrównane pejzaże. Festyny ogrodowe. Corsa kwiatowe.
~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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eatr "SCALA"

Od ~t~rku dn.

T
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b2E5

"Rozdroże namiętności"

Transporty
b. aż do odwołania -

u nic o -ed

bę

D
ą

zin

rac

rozpoczynać się zatem będą.

h,'orow8

go z. a-ej zrana.
Polski Bank Handlowy
Oddział w Łodzi.

Bank Handlowy w Lodzi
Bank Kupieoki Lódzki
Bank PoJskioh Kopców i Przemysł.
Chrześcij aD w Lodzi
Bank Handlowo-Przemysłowy w Lodzi
Tow. W zaj. Kred .,tu Przem. Lódzkich
Łódzki Bank Depozytowy
Polski Akc. Bank Komercyjny
Bank Handlowy w Warszawie
Oddział w Loc1zi
Bank Zaohodni
Oddział w Łodzj
Bank Związku Spółek Zarobkowyoh
Oddział Lódzki

WLASNE

.
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~

'

..--' .. "

.

'

,,: ...,
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G AT

Oddział l' Łodzi

Warszawski B$ok ZjednMzony

transport za~ranicznycb pasów
skórzanych wielbłądziej szer~ci~ balata
jak również biczy, t oków i czółenek
(Scbłltzen).
Ceny nader konkurencyjne! '
Akuratna obsługa!
Akuratn obsługa!

Bank Ziemi Polskiej w Lublinie
Oddział w Łodzi.

q ... ,

,.t ",, 'l'~

, .: •

"

BARIER
25

(wIII..-_
podwórzu).
_ _ _Ii

Za 20 miljo ow

gotów ki za« upię korzystnie materjaly w Jepszym ga., tunku na ubranie, kostjumy i płaszcze męskie.

n

y

technicznych

,

Dom Handlowo-Ekspedycyjny
Dzi~ku,ll\e

o,.a~ artyllułów

.. i M. B

::. ~J

ł

705-2

Nadszedł

OJdział w Łodzi

Niniejs71em mam honor z8wfa(jomj~, it 'I rtniem t-go ezer'\ca r. b. n8t~pu.i~ ~ zajmowa·
net!o przezemnie stanowiska w firmie Tow. Hdn clł.-El<speiyoyjoe .'Kosmos" Kafta], Sr.ulrlberg
; K"lier, i otwieram własne prze ,lsj l'biorstwo pllsp"dvcyinf'. którA nrowatizit b~d~ wspólnIe
z p. Stefanem Heymanem w Łodzi przy 111. Sienkiewicza 13 pod fi rm 1\:

t174:-t

713-1

Prr.emysłowy

Pi..,łrl,owska

Kattal

e

Ił

Bank Angielsko-Polski
Oddział w Łodzi

P. P.

,

Młe~zynaro~o~
...

ODDZIAŁY:

S lad paso
~\

Szczegóły nastą{)l,

Lw ' w-JagieJlońska 15. Krak6w-Krakows 1m 5.
Bielsko - Borsenplatz. Dziedzice - Dworzec.

Baok Ma/opolski
Odd'zi al w Łodzi

Polski Bank

(Zrzeszenie Żyd. art.
dram. m. W'llna).

Dom Handlowo-Ekspedycy,in.·
.
Łódź, Piotrka ska 83.
iedeń I Schotłenring 30.

cofnięte

odzinę, czynnoścI

l.e.

Nagrodzkięj.

• Gol ta i S-<a

Niżej wymienione instytuc,ie finansowe, na1eżące do
f.J~dzkiego Oddziału Związku Banków, podają do wiadomości publicznej, że począwszy od dn. l-go czerwca
l'.

- Heleny

k

r .py

czerwca

GOSCInne wyst'tD P

Cegielniana 18, - toKierownik M. M_zOo ;;::

wybitny dramat w 7 a.ktach, osnuty na tle slynnego romansu

Oferty z próbami od 12 do l po pol. przyjmuJe

HurtowDia

Czesław

Buza w Toruniu.

721-1

za okazane m1 dot}chczas ząll{anłe polecam sią nadal łask. wZ2 JqdoJn i pis~ę się
z pnazlłniem D. HAFTAL.
~ ".

~'.

I •

•

,

=UCLQ21

-~taw

--------------~._-------~----------------~
Spółka Akcyjna '

Goński j

lmigryder
\\7A~!\;,zAWA.

C;:YSTA

WI\R~ZAW~, ~, .

do ŁCldz! •
-'

"-=-' M

W Łodzi

dnia 21 maja 1922 r. lla zasadzle aktu
Nr. 985 zeznanego przed notarjuszem ID JJodzi, Julianem Ladą
na moe\ statutu, zatwIerdzonego przez p p. Minis trów Przemysłu
i Handlu oraz Skarbu, o!!'łoszoneg" w .. Monitorze Polskim"
z onia 13 Jll arCa 1922 roku Nr_ 59 i zarejestrowaną w Sqdzie
Okręg-owym w Łodzi za Nr, 352 B.
7628-1

:,;,OWIE,C:.:,

p!ieti"w~zyc~ dnialcb ~~Brwc~ r, ~.
łĄ~
e..- -

ccecspr;o=,.a:~...-....sw~

[ngelman

została ukonstytuowaną

n

Mem Henr:ettp
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pt" zJj~żdżają

.
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I

Dla wygody letników!

....

Od wydawnictwa.

Dla wygody letników!

Z dn~em dzisiej:rzym ceny ogłoszeń w "Głosie
P'olsk'm" zostają podn;e~ione do nasłępuiącyolf

Komunikacja autobusem
z PlaclI

Wolności

stawek:

do Widzewa, Andrzejowa, Anderspolu' i Krasze1rva.

Otwarcie Komunikacji w
Rozkład jazdy będzie

SoliDarność

piątek dnia 2.. go czerwca.
ogłoszony w pismach.

nacjonalizmów.

Znalazła ~i~ wre~lcie w
sejmie ustawodawczym ~pr;]wa,
,,, której udało si<,: pogodzić
·
najskrajnieisze naejona IIzmy, naJ~
las l:J3WSZC tólnice partjine. \\1
czasie pierwslego głosowania
nad 115tRw8 o monopolu tytoniowym. gło<.::owali solid:unie i
w l'ł1Zal1lajai.'cj hannonji. niem-

Anglja i fraotja.
Ojwiadezenie lorda Derby..
LONDYN, 30 maja (Pat.) Havas.

I strona - wierS1 Ilonp. jednoszp. 200.- (strona 5 szPalt)
W tekśc:e..
..
..
250.-"
,..
Nadesłan~"
to
..
150.-"
"
Nekrologi
..
to
"
125.-"
"
Zwyczajne..
"
..
15.- (strona 8 szpalt)
lProbne wszystkich rodzajów, prócz zagubionyc h
dole ument6w, których cena zostaje niezmhrnlona,
kosztować będą drożej o 5 marek ~a wyrazie.
Ogłoszenia zamiejscowe są o 50 i zagranEczne
o leo proc, dil"cższe, nit miejscowe. W numerach
n:edzlelnycb i świątecznych cena ogłoszeń jest
25
wyższa
o
proc.
.
. .
-. d
ił
b
Od Cł!n powyższych adm'n'słracJa za nyc ra ałów nie udziela.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_~-----------

rzy posłowie z nielicznego o~ Lord Derby, odpowiadając ,,- czasie
bow konserwatywnego \\o'strzy- bankietu, k~ubu konstyh1~yjnego na
mają ~ję przynajmniei od glo- toasi, oswladczyl, że me podoba
.
L
. t
bl"
. mu się sposób prowadzenia obecso\V~n,(1.
ec~ 1 ~ o Jczema nej .polityki zagranicznej w Anglji.
zawl~?I.:. Przy vll~j. obrony spe- Mówca występuje przeciw pogłokulaCjI tabrykand\1e] przypadł w skom, jakoby Francja zadała cios
całości zjednoczonym szowi- ~onferen~jj genueńskiej, ~aznacza
nizmom izby. które nadspo- Ją~,. że CIOS ten zadała ROSja .. O~ma
dziewame W kwestji tytonio- wla)ąc ~prawę stosunku angJel~ko. , . ł'"
,"
r \" t'
' , . d n
f t
' francuskIego lord Derby ośwlad;')', zy, II 1 llacJon?.I~Cl ':0 scy. \,:eJ l le .no ,ego ron u . prz:- czył. te nie może być mowy o
PARYŻ, 31 maja. (PAT), Havas., wpr~wdz}e materJaln.e bez poró~.
Z\Vart~' hlok SZOWUllzmow ._- CJW polttvce skarbow~1 pan- prawdziwej przyjaźni, jeżeli obok Przemawiając na cmentarzu w Beis nanta bl1ższ~, antte~1 była r:ranCJa
przed\\' najbardzici uprawnio- stW::l znalazł" się na jednej ni'!j istnieją uboczne myśli .. Trzeba, Bellfart, z okazji amerykailskiej przed stu~ectem z gorą. A Jednak
aby Lloyd George orzemówIł szcze· uroczystości, general Harberd z ta FranCJa cały Ocean przeby~a,
nvrn .1 ltz:1slHlnionym Interesom pla~z"l\'źnie.
oańSlwa. Międzvnnrodówka speWedług wszelkich prz v - f1ze · 0Dskbarźa sie- FI rancję -: mówżił ramienia sziabu generalnego armji aby dopomóc nam w walce o me'
. ~ tó "
" t
- ' ~ ..
,.J
ord er y \': da szym CIągU, e
k . kl'eJ' oddał hołd duchowi -'odległość
ku tantow. aterzy~ v. 1 pry ~I~ - puszcze n ustawa wmeslOna przez jest nastrol'ona militar\tstycznie. amery ans
. .
•
h f b l t(
rzec
w
J
ofiary i poświęc~ni~ ~?Iegłych !
PA RYZ. 31 maja. (Pat). Havas,
HyC.
.a ry {~n. )\.\'.
p, l rnint<;tra Michalskiego znajdzie F!ancja, już, dwukr.otnie .. przeszła ż~łmerzy ame:y~anskl~h I . sp~zy- Z okazji uroczystości amerykalIwolt \~ lęk~70SCl narodu, rep re- nieznaczna wprawd!!ie. ale wv- mebezpI~cz.enst\Vo mw~zJI,. to t~ż ~lerzonych, oS,wladcz~Jąc.' ~e ~ł- skich ambasadm Herrich złożył
zentowanej przez wszystkie le~ ~hrcza}' ąca wieltszoŚć. Już 010- po Odnl~SlOn~m zwyclęstw~e l1!e merze .amerykcl.nscy. gln~h l1le,tyl~_0 '''l'enl'ec 11a grobie żołnie.rza .nie. _
.' . . d
k ' - ~ J.
<.'
(
•
..'"'
chce narazać SIę poraz trzeCI, Nie
. ł
k l · f ow
"ilCO ve 1 l)mO ralycznc: SCfon- sowame nad następUjącymi ar- . t
d' k l F
. d
za swoJ w asny raj, ecz o lal. ~- znanego, przyczem wy,głOSIł kroik.le
.t . .t
Jes praw ą, Ja O)'j rallCJa o rzu- li swe życie za sprawę sp r 3\Vledltkt
mc Wił
iykułatm, . regulU)ącyml ~zczegó- ci~a zaofiar?wany jej s~iusz z An- wości, dzieląc trudy i oHa, y wsoól- przemówienie,. worem. powleWyl1lkl plerW:;/7.ego głoso~ łowo regIme monopoltstyczny gl]ą . .~ranCJa domaga Sl~ tylko PO-lnie ze sprzymierzonymi. Albowiem dział m. in.; Zołnierzu bt~z~anyt
wi'tnift ~ dy::;I;llS!i szczegótowe] w kaz"lo różnicę 1'11Im głosów p:awkl, fb Y f~kt. za~ler~1: ob.u- I' kto zdoła obliczyć.,- mó~ił .dalej ~j~ZYl~WdZ!~!c Z!~lr~~~.ńs~i~h .~~~l~
!1ad ustHWą rnonopoIO\'I.'c) ro- nn korzyść r.ządu. B.ytobY rze- s ronne ~orzy. CI l zo OW,ląz3Illa: gen. Harl erd t~n dług, Jaki z~- dowód niewzruszonel przYJaztlJ
. .\' dl'. l ,.. Ch ara.kte I')l zo ,."
•
• :
' l
d b - . Trzeba - .nówIł lord Derby - ab) ci gnął cały ŚWiat wobec FranCJI,
!Ia(lau~
\\ anIa Cola l1Iezrozurma ą. g y y sejm AnIYIJ' a udzieliła Francji pomocy w ~
D'A
d'
Ameryki.
..
.
'
d
t
. tk d
ttej Joanny
rc naro owo
,
.
.
t
t
os ;:t n.lel emanacji. Z:-lImera)ące- u~taw? awczy w .. eJ .. a 0- znalezie~itt -~odk?IV", mających na
Z okresu okrutnych doświadczeń
WASZYNGTON. 31 maja (pat"
go sejmu zn<ll'Z~01e ~YIOPtoma-1 O1osłcl dla sana.(:lł fmansó:v celu ~muszen.le Nleml~c do wiP!aty wojennych, Francja wyciągnęła,lek: Harding przyjął oso,~iście W B!a~
tyczne 'TradYCJ(lI1aJna, od ela- sprawIe znalazł :iG po strome odsz~,odo~anta! albowiem oswIad- cję, która mogłaby przydać .Slę 1 łvm Domu z OkaZ]1 uroczysto -C!
sów refo -m\' rolnei. rr.wność kilkunastu miljar,jerów. którzy czemem, ze NI~mcy będą zm?sz?- Ameryce, Francja umiała me do- i~erykańs.kiej sztandar amerykail. l l
' d·)
. . k'
d ..
, n e do zapłaty l ~e przetrząśme SH~ uś"'ić do tego aby korzyści które ski zatkmęty na wieży Eiffel w
gł osów, U) prtyp.t c,u\\ ,I WIG - nIe ~lC7ę 7111 nale\vno am wy- ich kieszenie, Anglja grozi tylko p .. 'ł dla od odzellia dniu w którym Ameryka przystąiiZOSć. jCd,neg? .~łoSl! rOZS'lzy~a datl'ó v, ani przyrzeczeń na wy- Nie~com. Wobec Fratl~ji p~zyjęła ~~~~fu P~:i~~oS jej zapo~nieć \0 piła 'do woj n),', ~ który to szta~dar
o 1ł~}kaplbł.nł\.'Jszych. problem,}· padek odrzucema ustawy.
AnglJa uroczyste ZObowl1zame.
możliwości nowej wojny I o obo- został przywlez10ny do Waszvngtilch pm,:-,i\\':; ych.
Sprawa monopolu zbyt głęwiązku przygotowan!a, się na t~nu prz.ez 1!larszałk~ Focha. Ha;--- 'lik ~ W lrł 'ich \Vdrllf/kach boko sięga w l\'cic i gospozbliżen i : - wszelkie ewentualnoścI: Żade.n roz- ?mg, dZlękuJ,~c ~a oh arę, zaznas;zy,
:,
, ' , ' ' .•• ' ~,,'
. '~
,
JI
sądny Amerykamn nIe omleszk;> ze urocz"sfosc 1~st nową ~wa~~nnly~le.c (~ ~".()~,-zeJ pu' ~. ~t:lmu, darkę społeczn~, aby można Ją
Ski
przyczynić się do wytworzenia w cią uczuć FranCJI dla Słanow, Z.1~() ~m!ptet 111IC)"t,.'\'.'ł<: rt'tOrtTlf\.- było rozslrzygać pod kątem
- . . "
Stanach Zjednoczonych prądu opi- dll0CZO~.1Yc~, .który ~rzyczym SH~
ii r,.l:iej,
luh l1StaWOd:h ('zej. interesów kilkunastu, lub kilku
LONDYN, 31 maJa (Pat.) Sp\'a· n}i wobec Francji; k~óry,?y był do za~leś111ema w<tzłow ł~czący_~h
gdy de~yzjR o naj istotniejszych dziesięciu rodzin. Przecież p. wozdawca dyplOln1Jyczny "Daily godzie~ bar~zo, Odp.owI.edllalne~o FranCJę z wolną ł me~yką :z b~~;f
' zagadnlen i;]C'h 7.nleźna jest od Michalsld wyra tnie zapowiedział News« donosi z Pa yia, że niema s!anOWIS,kła, Jakle ~jmuJ~ w ~~l~: ~fó~~d~r~ać ~rę~ez~~neto ~S~Stld~
telro C?V dwóc~h posłów - w Z trvbuny sej'mowe!' że w ra- żadnych widoków na udzielenie Cle wStkP.O czesnYf!1 t~goerYS'Wa'I'ata r ] czasy
są
c'
'.
" . .
' poży- wszys le CZęSCI ...
•
danym
wypadku p. W"ltOS I zie Jocirzucenia ustawy
mono- NIemcom międzynaro d
owej
__
Dąbski --. wyjedri~ na zj~z~ polowej, będzie musiał natych- c::ki, .0 i.le sto~un~i fra~cu~ko-an.
"
.
dzie i zawsze oni będą wierni nachłopów... bułgarskIch, a mm miast wnieść do sejmu nowe glelskle me ZaCIeŚnIą. SIę Jeszcze lamkOle[le pr~m[J WS( COlei )el1 szej ziemi, i nie pozwolą wyprzeć
dwaj i~łowie - obecni w bardzo ciężkie przedłożenia po- więcej i nie dojdzie. do. zawarcia
się przez Polskę. "Vor~'6rts"~.
sejmie -- z powodów elysto datkowe i projekty następnych paktu francl1sko-angJelskiego.
•
świadcza: Parlament mUSiał ratyf;,
meclmnicznveh" lub fizjoJogicz- danin. Z faktem grożących
LWOW, 31 maja (A'W) - kować układ, którego każdy paranych. zapó:i.no zgłaszają si~ do obciąteń muszą się liczyć odlanroszenłe
Sfery kolejowe otrzymr~y ze ~.af dowod.zi. bezmyślności d~~ylIł
źródeł sowieckich intorma- Zjl genewskl~J. Dokonano podzl~~
głosowania.
powiedzialni reprezentanci naPARYŻ, 31 maja. (Pat). Havas.
,
łu tego co Jest w naturze rzecz y
Rozstrzygające glosowanie rodu, a ostateczne glosowanie "Petit Parisien" donosi, te rząd cje. że za!Dknięcie gran cy niepod~ielne. Ukhd! który z?stał
staj' e słp kornedJ'ą i Qroteską, nad ustawą stanie sil" znakowschodniej . dla tyhandlu to- ratyfikowany, zapoble.ga
bądz, .c~
~...,
"francuski otrzymał wczoraj od rządomaga)"ąca, się satyry l' akiegoś mitym argumentem przeciwko
warowego Jest
mczasowe bądź zupełnej zag ł adzle obu CZęSCI
du włoskiego oficjalne zaproszenie
d
•
•
G'
SI k
rodzimego Plersa, .lub Gogola. tytn stronnictwom, które inteze wzgl ę d u na reorijanlzaqę
ornego ąs 'a.
u
Za
d •
na konferencję rzeczoznawców w W
Na przypadek j brak wyro- res kliki j grupy postawiły po- Hadze.
" n!esztorgu.
parę ni
sprawiMliwDŚ[i
bieni'l liczyli wIdocznie opieku- nad interes konsumentów, poruch będzie podjęty na nowo.
Uległ on atakowi sercowemu
l10wie L. klijenci baronów ty- dałmk6w i państwa.
dA
d
h
WARSZAWA, 31. m~ja(Tel. wł.)
!onłowych ,P? prawej sn:onie
Dotychczasowe glosowania
OZ [le D" a uW o a DWJt
PomYślne załatwienIe soraw sporoY[u Minister
sprawiedliwoŚCI, p. Sobo
Izby, roz~JIJ~ląC ~rzed terJ?lOem nad ustawą ustaliły dosłatecz[O
lewski, ciężko zaniemógł. Stan
g!osowama 1 w ~ego. dOJU tak nie jeden fakt: w izbie sejmoEILWESE, 31 maja (Pat) Radjo.
OPOLE, 31 maja. (Pat.) Korni- zdrowia ministra, który uległ alasercowemu, przedstawia się,
lIJezwyk.ły !eror 'j przymu~ we wel istnieje niewątpliwa więk- Prowadzone w Berlinie rokowani'a sja mit:dzysojusznicza komunikuje: kowi
niestety,
poważnie.
wszystkIch organach
swej
. rozszerzema
, t rakt atu Na osłatniem posiedzeniu odbytem
'd ł
-" pra- szo§(' demokratyczna, któreJ' w spra WIe
Chorego p. Sobole'w'skiego zah
N
~v.
fl <J rz~ g osowaOla zJa- pr;~ecl\Vstawia sie W
zasadni- zawa rt ego w Rapa11o na Repu bl'k
w sobotp... 27 maj'a r. b. pomiędzy stępuje podsekrelarz stanu, pan
'I
•
t k
.1k
"··e " .
1 ę
\\; ~Ię, a' rznu o ,\ ':leJ mI czych sprawach zwarty blok S . tó Uk'
G j .T
_ mi~dzysojuszniczą komisją rządzą- Rymowicz.
widv\ an" T)ierwsz'-' ... tenN na-,
k' h
. l' ó
W OWle w,
~amę,
ruz ę 1 rans
•
J
•
•
r
R,)
D
"szyst 1e naCJona Izm w.
Kaukazję mUSiało być przerwane cą dla G. Sląska, a pełnomocnikał Al
(lk"rb~a
LJ~n3h. stÓ\\ , l I,". omó.an ł mow- sprawach kieszeni, prywatnej wskutek nie wykonalnych wyma~ mi polskimi i niemieckimi, załatDO pOS tł. ..11 •• ł
"lu
'ih\' alit ~w.sw
1 g os za
L
1 .. . b'
.
.
WARSZA WA
31 mala (Tel w )
• ,t, • _
•.•
• ' _
' •
.'
,ln , ' , , . ' , • spe,\ll aqt l o Cląie~la. rta)szer- gań Sowietów, zwłaszcza Ukrainy. wiono \Vszystkie kwestie sporne \V
dDbl.l. dow( 4 spekt.łaCJ~ s~e- !:lzych t1la~ naCjonahśC1 polscy
sposób. pomyślny: ~astępne P?' Pu~~~h-~aioJ~~~~o ~~adsK;~~łu t:l~~
ac1e
go llaJnO~:S2eg,o 'prZY1 la p. maszerują zgodnie z nacjonafaŚ[IŚtł prlJIt8PD)'ą do
siedzenIe odbędZie SIę w połowJe gram o śmierci hr. Aleksandra
Berger:;·Gu~·/..ynskiego.
listami żydowskimi i niemiecb. tygodnia.
Skarbka, posła na sejm ustawo. Sala sejmowa do~tarczHła kimi. Nie trudno zrozumieć,
WIEDEN, 31 maja. (Pat). "Neue
dawczy,
.
(,z~Jnemu ?bserwator?Wl~ moty- it nie kierują nimi motywy te- Freie Presse" donosi z Rzymu: PrBSa
O
ukłaAleksander hr. Skarbek, łączrue
WOW
wYJ.ątkowych 1 mezw. yk- oretyczne i zasadnicze,
Komitet faścistów wydał odezwę,
J
z p. SL Grabskim, należeli do naI~c h.) KSlądZ •l.Jlltosław!kI,. raczelneO'o komitetu narodowego w
Dlatego prawdopodobne zwy- zapowiadającą ogólną mobilizację
•
Polsce~ z którego ramienia hr.abi~
?~n I erJmutter J p~st?r niemIeC- ciestwo będzie niet.ylko zwy- swych członków. Odezwa kończy . B~RLlN, 31 maja (pat.). Prasa Skarbek był kierownikiem pohŁykl
I'l ml~m
ze sOCJalJs~ (?) ty- cięstwem myśli państwowej, ale się słowami: .Godzina walki na-o ~lem.l~cka żyw~ o~aw~a fakt rat y- legjonu wschodniego po wybuchu
t!o\v;")lum, d-rem Scblpperem, dotk1fwym ciosem
zadanym deszła. Zwycięstwo musi być nasze". f1~acll. pol~ko-memlec~lego u~ład~ wojny europejskieJ.
glosowali przeciw m o n o p o l o w i . '
gornosląsklego. "Lokal Anzelg~r .
A. hr. Skarbek był zawsze 10A
t W
b k
c' r t6 rozmałtym próbom skorrumpopisze: wszyscy, którzy przemaw~ah jalnym wykonawcą nakazów demo. za us. a a, o o . SO )3 ~s Y' wania opinji publicznej i posełOl !Iąsku w parlamen~ie ~ą, zda~ja i tWler- kracji narodowej.
•
dzą,. że m~śclsłość! jaka zost~ła ~ Zmarł na tyfus plamisty.
l ludow( ÓW, .opoWle~Zl~h SIę skiej. Klęska sfederalizowanych
konserwatywm posłow!e l człon.
r ó t i . t m PARYZ 31 maja (Pat). Wolff spełmona, me ulegnie przedawOle- , _ _ _ _ __
fwwic klubu pracy kO;;'lstytucyj- nagona Izm w. s tan e SIę l k~ . W izbie d~putowanych pos. Accamb niu. n Deutche r Allgemeine Zei- j Krecie
'leI. Baworowski. Kędzior Sta- samem ~.wycu~s wem po s lej zainterpelował rząd francu ki, czy lung"; Górnoślązacy, którzy. pod F k
11
" . k' St· h u i'" J" h , demokracJI.
nie chciałby zatrzymać wojsk iran- wplY\\'em gwałtu rozłączem "ą z a o owe
.
roWJe)S l, etn a s ":~ J~ er.
cuskicb na dłużej na G.Sląskl1. __ nami, wiedzą, że nie pozostaną sa- ~ L.
alaska, I białe, oraz chustkI
Narodowo - demokrat... _zol o-B,
Poincare oświadczył, że Francja w mi i zawsze na opiekę nasz;,l li.' lSY, krecie różne skórki poleca brońcy prawa wlasno~ .przy~ wypadkIl trzymać. się m11si czyc mogą.. C~~w~ oni musz,! 1Wł. Opatowski, ~egielDi~na 5.6
pUS7.C7.Rh z:::p::!wne, ze mekt6kitle traktalu \\ en, IsltH: go.
!lad ::rrawaml NIemIec na Wsc!lo- !
front, j pll!lro.
,2..,!jt-u)
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I~zai pomy~lne rezultaty. ~ie mniej kazać zro~umienie. i c.zy.we z":.'' ~
·I lednak wazną była wspołpraca z tere:sowame dla Wd'{ICh za.!rndn'('il
pal1stwami bałtyckiemi. W odnie- polityki świata. Polska nd,:zuwa
sieniu do Niemiec minister o· silniej, niż kiedyknlwiek D )trzebę
SpraWllc:;nfFr. ie z kcnd'erec cji gEnu~ńsetiej. ~ race delegacj~ l!lolsk;ej. Sprawy na- świa(1czył, że skorzystał z pobytu ogólnego trwałego pokoju, jak:
.zych granic wschodnich. Stosunki PolslJi z hn,emi państwami.
w Genui, ażeby omówić stan WZ2" ni~odzownego wa runkl\ stabilizacji
. .
'
jemnych stosunków i usłysza ł zda, ' międzynarodowych stosunków i
nie,
że wobec definitywnego zała- gospodarczej odpudowy Europy.
LlnJa postępowania 4elegacji ł boracji w Ddbudowie Rosji pocho· ogólny bilans konferencji nie może
twienia
sprawy ś1ąskiej, rząd nie- To wielkie dzieło oprzeć się mate
polskiej.
i dzi od delegacji pol&kiej. Mini- uchodzi.ć za ujemnx, i wskata!, że miecki jest
gotów rozpocząć roko- na, pełnem tylko utrzymaniu mocy
Na wczorajszem posiedzeniu. ster pragn~łby, ażeby. ten kr?k ko.rzyścl, kon.ferenCjI dla PO,lsk~ wy- wania nad ustaleniem · normalnych obowiązuiącej traktatów. To tez
sejmu min. Skirmunt wygłosił za-, r~ądu pol.sklego zrozumIała ~osla, razają Się, m~tylko . w ~mlkmęclu warunków współpracy gospodar- rząd polski przeciwdziałać 'będzie
powiedziane expose, _...: w które m : metyI~o Jako taktyczn~ POS~D1ęcle! poważnego n.leb,ezpleczel.1st~a, lecz czej. Ze swej strony minister za- prądom, zmierzającym do. utworzewskazał, że linja postępowania dC'_lalę ,l. Jak,o ~zczefy o~Jaw lt;totn~J w rozszerzemu .\ um~cmem.u. n~ pewnił, że Niemcy znaidą w Pol- nia w Europie nowych konstelacji
legacji polskiej w Genui, wypły-. Ch,ęCI ulzema medohludu rO&YJ- szych . ~tosunkow z. Inneml p~n: sce sąsiada gotowego. do nDrmal- politycznych, Rząd polski z rawająca z zasadniczych wskazań na- ; sklego. ,
stwaml l, w uzys,kan1U sP.osDbn,osc! nej współpracy pokojowej.
dością wita zapowiedź zbliienia si~
szej, p.olityk~ z~wnętrznei, była pro-It Protokuł r ski I traktat ra allski. wyka~am~ nasze] czynnej pohtykl
Co do. Rosji i Ukrainy wyraził Francji i RUlńunji.
y
. p
poko10weJ:
"
.
sta 1 lasna l me nasuwała żadnych
PDzostawiając ocenę swej dzia.
poważniejszych wątpliwości. DeCo <to protokuł~ rys~le.go z 20 ,W k?ncu podkreślIł !1umster minist~r nadz~eję, ze, !,:,\oskwa i
oce~lą ~alezycle. kons~- łalnDści sejmowit stwierdził w koń
Chark?w
cydującym czynnikiem skuteczno-! marca r. b., prostuje ~mlster. b. a- mewątph.wy wzrost naszego autokwenCJe pokoJowel polItyki Polsin. cn pDseł Skirmunt, że delegacja
ści akcji polskiej w Genui było łamutne k0!l1ent~rze tWlerdzem~m, r1tetu międzynarodowego.
PoIska W polityce świata.
P?lska dołożyła w~zelki,ch, starań,
przeświadczenie, że oolityka nasza i że był on. led~nle 'spra.wozdan!em ł
"
.
azeby pokazać ŚWiatu, Jakle są pra-,
,
Jes t wIernem
odb'"
IClem po t rze b'l,bwymIany
" zdan delegatow
L ' ktorzy Sprawy terytorjalne i graniczne.
ce i dążenia Polski i ~~eby imię
qbecne ~ołoż~U1e PolskI
dążności całego narodu polskiego. z~tknęh ~lę w Rydze, sprawo~d~Prz~chodzą,c do .naszych sp~aw zW,ohł D ,' naszej pD,htyce zagran~cz- jej pDdnieść wysoko. '
W rraj\'<13żniejszych też chwilach mem,. ~.1ętem ~ fQ~mę
Op~~J.1, ter.ytoTJ~I~ych 1 gral1lctnych, stwler- ne] wYJŚć pDza ciemne ramy 1 0- I
'
lnógł się minister powołać na za, . wzglę~me zalecen. NIe mógł WIęC ~zą mlmst~r, że W Cląg~ 3 lat,
nfanie i na poparcie sejmu i SPD- : on ~l'iZaĆ bezwarunkowo rządu Jakle nas dZI~lą od Z~Warcla tra~
łe('~e!'istwa. DoniosłoM tego fak-' po~sklego.
.'
tatu wersa.1sklego, pa~s!~o po~skle
tt
tu podkre 'lał minister z całym na- :
Przechodząc do omówl~ma tr,a~- zn~l~zł~ su: w możn.osct ,I komeczliskiem. 'Delegacja polska udała i tatu w Rap~llo! przypom!llał mlnl- nosc~ metylko rozWlą~ama . sprawy
się na konferencję do Genui, po: ster zastrzeleme J p~c~'yIJlOne przez gramc prz~z obronę Ich Siłą ~ła
przeprowadzeniu steramlem prac Polskę ,wobec ~01T!l.Sjl odsz.kod?- ~nego oręza, ale. unorrnowamem Drugie głGi(' wanie nad u3'hlWą mo~opoJ~w~a :-;.PQsa
! wawcze] w, P~ryzu, 1, powołuJąc .Slę Ich w •drodze . ml~dzynarodowych mi~. Sk~rmun""~. O drotyznę gotówki. projekt mh ...
przygoto\vawczych.
Sojusz z Francją, będący kar- i na zapewllleme obu kon!rahent?w, tra,ktatow, speCJalme tr~~ta~l\ ryskarnu.
t1.ynaJnem wskazaniem zewnętrz- ł ~e traktat.w Rapallo n!e z~wtera sklego. . W ten spo,sob Istotny
nej polityki Polski, musiał być za,dnych tajnych ~obo;wlązan, wy- pr~edmlOt art. 87 tr~ktat~ wersalWrażenia
w sprawie ustawy (, ,opiece spo1ttnktem wyścicr tej , działalności.! mierzonych prz~clw tn!1ympa~- sklego został, zgodme z lego dułecznej, w dusktisji szczegółowej
p rogr a{!1 ten. :uz~pełni~ny ,został stwom, p~dk~eśh~ pokOl ową p{)lt- chem wypełm~ny. ' .
(Telef. od nasz. koresp.)
nad tym projektem pos. PotoCzek
,'ner DorozumIeme, oSlągmęte w ty~ę PO~Skl, lak I dowody.. sz~ze'
~zą~ P?lskl, zgodme z P?st~.
Na dzisiejsze\l1 posit>dzeniu sejmu postawił wniosek, o odesłaniu je}'
'~ukaresz~ie i Belgradzie, porozu" rej chę~1 ~opr~wneg? wspołzycla z nOWlemaml co do. załatwI~ma zakończono drugie czytanie projektu do komisji. Przy głosowaniu wnio
ln:enic z małą E'ntentą, oraz ukła, wszystkImI sąSiadami,
sprawy.naszych gramc wsch~dntch, ustawy o monopolu tytoniowym. Czy" sek pos. Potoczka odrzucono 139.
,lem \\' !'-alskiin
z państwami Orena politycznych r-:zu1tatów pozba.~lOnych dotychczas le~nak tanie to polegało na całym szeregu głosami przeciw 104 głosom, co
h~łtyckiE'mi.
konferenc·i.
sankCjI mocarstw, db~ wszakze o glosowań imiennych i przez drzWi, w wywołało niesłychaną wrzawę na
Minister, udając się w końcu
j
sk~upulatne. wyko~ame. traktatu, na których wychodzili zwycięsko stronnicy lewicy, z powodu czego marszałek
illarca b. r. do Paryża, Londynu i
Prze~hodzą~ z kolei ~? ,oceny kto.rym opiera SIę !uepodległość I monopolu, zyskując wi~kszość od 7 do przerwał posiedzenie.
i rukseli, miał
\" ręku konkretny rezult~!ów pohtrcz.n~ch, d~leia k<:,l panstwa.. ~lat~Ęo tez nt.e uważał- ! 12 glosów. Cała ta jednak robota jest
P.o przerwie pos. Gdyk posta.
'1lan Dkcji, którego nie omieszkał fe~encll, gel1ue~~kleJ"
pr;yto~, ., ł bym, mowtł mlm.ster ::>kumunt, za ! bezowocna. bo dopiero trzecie czyta- wił wniosek,' aby komisja przed[.rzet1stawić rządom mocarstw sprzy- mm, Sk~rm~nt Jel ~wle za . :ł~~lc;.e wygasł~ tytuł głownych mocarst:-v nie. przy którem zdecydUją się lpsy stawiła wniosek ten na pierwsze
mierzol1ych, i naodwrót otrzymał / u~h.~ały, l z~ołam~. d? ,~a..:ol~ ' sprzyInte.rzonych. do .ozną..czema artykułu l-go. będzie decydujące dla posiedzenie sejmu po Zielonych
szczfO'ólowe wyjaśnienia co. do pro- miSJI w spra~le rosYJsk,~j, .2) Cll- wschodmch gramc PolskI, maJącego , całego projektu. Ul każdym razie pró. Swiętach, hba wniosek przyje la.
·'1 fl I'
. ' t yc h l:~ns
. ' t w.:,sowy
pakt meatakowaOla
usankcl'o,'r
,Następnie pos. 'Radziszewski u, ;..:ramu'"' dzw.
n<?s~1
'
'.
' l wyra- SI'p... wvrazl'"
" , . ~ w f"'rmalnem
v.
.
,
~ pą pogrzebania sprawy przez odesłanie
fakt ten umożhwlł delegaCJI pol- złł przekol1~me, ze w stosunku ~o nowan.1U I uznamu pokOJOWO I re- projektu do l<omisji, co llsilo")'lal wy\<p- zasadniał nagłość swego wnios.ku
,ki e;J .•."'a ohradach
odbytych w Ge· obrad
haskIch
gularme ustalonego obecnego stanu, na Ć k s, L utos Iaws k"I, me pOWIO
. dl a Się,
. w ksprawie
p
, '
•
ł d
' I wystrzegać
t ' . l' nalezy
,
. . drożyzny
,'
d gotówki.
t
bWniDnui wspóina linję postepowania SIę z U zen;
n~we , Jeze l oDra- rzeczy.
.
.
. se, zmlerza]ący ' o ego, a y za'kI . bł I ;'1 .'
~ dy te zakonczą SIę pomyślnym wyPa monopolu tytoniowym sejm z Wlel- żądano od rządu emitowania 40-u
_, . I1czatic , ę(t'Y'.~ UZlę przy o I nikiem, to od osiągnięcia porozuRokowania z główneml
kłem zainteresowaniem wysłuchał dluż- miljardów mk. na ,pewnych ogra~,me og-o nel sy uaCjI.
mienia do wykonania powziętych I
mocars(waml.
szego ~xpose min. Skirmunta o 'polityce niczollych warunkach.
'l
; .
zobowiązań -droga daleka, MiniN'
d.,
zagranicznej. Mowy tei słuchano zupelMinister skarbu wskazał na D·~
rogram polityczny.
~ter st ;viArd ił l' ednak . e s doa z-asa Zle ,rozm~w, przepr~-I nie spokojnie dwa razy przerywając ją gromny rozpęd, któp' przybrała'
.
,
_,
" , I;'
,~'- z
, z na za
wadzonych z miarodajnymi czynm.
J
DZlalainosc konferenCji genuen-! tychczasowa zasadnicza linj'a po-··
h d '
d
l· k' o~laskaml. które też odezwały się po akcJ'a' za'łożycielska, na fakt, że cap"'d ~ s'lę na d,wa d Zią
' ł y: stępowama
" 1H
,KarnI'ł
na zac koZie
.
.. ' tł'lI ły nasz obrotowy kapitał złożyli
' "l'e'
'.l 1'0. 7."
w ad ze PQWlOna
.e t" rzą po
d s l I' Za k"
Qnczemu mowy. M'mIster
paWie
mu Jrzę, ową l wyniki konferencji gei:\Ueńs~i~j, stQsun- na cela ,inwestycyjne, tak, że na
I,olttyczny 1 ekonomIczny. PrD- znaleźć zastosowanie.
nawjza t w
, ram n. asz w clziedzinie polityczMinister wypowiedział życzenie, prz~ w~. ęp;ą .. orrp.~~ ~~l~ h ~ \ Id Polski z innel)1i państwami, a na z~- ~le obrotowe poprostu ~abral{ło·
'.:j poleg;ał na wpływaniu wszel- ażeby i Stany Zjednoczone zechciały yą a~,I. l ranc]1, .~g 11,
oc l kończenie mocno podltreś\ił, że 'rols~a p)eniędzy.. '
.
lmi środkami o utrzymanie soli- wziąć udział w konferencji. Mini- apOn],lf ~e em ..wspo ego ~~ecy- \ dąty do stabilizacji stosunlt6w pokojp· ',' Minister prosił o uchwalenie'
J1 prz~ ~ype Km~ I wych, a min. spraw zagrąn" czyni! wniosku' następującej treści:
,!<Jrnosci między państwami, dążą- ster stwierdził dalej że traktat ry- zOt~;at
'
... ,'mi do zapewnienia pokoju euro- ski stanowi gwara~cję szerszą w
ł;a ~ł a u ~ers~ s l:igO .. ro wszyst}(O, aby imię i alłtprytet państwa
Wzywa się rżąd, ażeby BKKP.
l<j j.;:;ego \\' nrodze uszanowania treści i trwaniu od paktu genueń~ a ~l ~ rzą 0:-V I . o, parCie ~ pol~kiego podnieść jali: najwyiej.
nn zdrowe gospodarcze potrzeby
qhowiqiUjących traktatów, a na- skiego. To też delegacI' anoIska enU1 za u,sow whmeslednta n~skzyc
Po polityce zagrttnicznej sejm prze- obrotowe pod ścisłą kontrolą u'
b"
b' .
.
I"
spraw gramcznyc prze
me om'
j ępme
pa zapo l~ganlu ro~ Icm nie omieszkała wyraźnie zastrzedz,
t t
f
S
. szedł do spraw cQdziennych i zatrzy- dzielała kredytu.
'Tac konferen~ii, i uzyskan5u. mo- że nąsze przystąpienie do paktu pe en nhe or~m. k p~al wa. huzntankl~ mai się dlutej nad projektem ustawy Q ' Pos, dr. Diamand w imieniu
\ 'vn
Iko"szczegolnle " me mo Ż e \V mczem
'
"
gramc,
o'd'
res onyc
.
. w
'
'
' ,
. d'·";
l '\vvcll
, l
,
"
V'i,
ZWlązac
ob u tnaszyc
t
k'
~
trad opiece społeczne).
KmiotkOWie
oba- swego
st
ronmClwa
wypOWIe
Zl8f
, j7 1'ed"'I'nj'e "!ln~cl'l' stostlnko'w \v E
t
b
"
h
.
a
em
rys
1m.
znaj
Uje
Sle
w
s
a
.
,
.
'
'
.
k
.
ł'·
t
'.
, ,
•.
o .. et
,
,
-, s ron W
zo pWlązamac
przeWI-'
'. ;"
.
wie że ta opIeka będZIe Icb za drogo Się p'r~eclw O' n:ag OSCI eg@ wmosdniej~:
\l dz'lanych w trak
' ryskIm.
'.
jum porozulTJlema SIę z mocar'
. . .
143 .gł os.
'ropie. ""scl'r
..
, lU
~
,
.
taCIe
stwami.
kosztować, utrącili prOJekt. odsylaJllc ku. ~agłość odrzucono
Pol~ka wypeł,1llła w GenUI d Z l e - .
go na wniosek posła P.otoczka z po. przecnvko, 83 głosom. Wmosek
lo ogolno-p~koJowe, wlchodz.ąc Gospodarcze ~ymki narad ge
I wrotem do komiSji.
jaka zwykły odesłano do komisji.
po~aJ ramy Jej własnych mteresow ~
ouensldc)l.
Wschodnia Małopolska I Ziemia ,
Si. Gr.
'Następne posiedzenie sejmu
nanslwowych, .
..
l
Przystępując do zobrazowania
Włteńska.
marszałek wyznaczył na dziś t. j.
;ol:ka .zaJęła stal1?WISk~ po- gospodarczych wyników, f)świadSprawa wschodniej części Maczwartek na godz. 2-gą popDłudniu,
~eClfl1Czące l łagodzące ~ w ~lczem czył minister, że wyniki te są, zda- łopolski nie była tra4towana na
lecz, na wniosek pos" Diam~ndar
1(' Jlarus~yła sweg? &Ojuszntczego niem jego, niedoceniane,
lecz pa-, konferencji, nie była też ze strony
ucnwalony 139 głosamI przeqwkp
~'~l:,':In_~u. ~ FranCJ~1 opar~e~o. na miętać należy, że przy ich osią- ministra przedmiotem żadnych zo- J
,.
123 glosom, rozpocznie się plellU1l1
~ ,:,u,:l:le l ,:. ~r\VqłeJ, przYJazm l gnięciu uniknięta poważnego nie- bowiązań." ~ząd polski uwa~a, ,że
Na wczorajszem posiedzeniu o gDdz. !O rano.
.
• sfio1!1",:sc,! ,mteresow obu ~aro' bezpieczellstwa, które wyraźa się w suwerenno,sc nad całą dZlelmc~ sejdlu marszałek, przed otwarciem
TrzeCIe głosowame nad usta"'ą
'.v;: I. c ?,\USZ po~sko-francuskl, w tendei)cji ograniczenia suweren. Małop?lll~l l1alei~ b.ez ~astrzeż~n porządku dziennego, zawiadomił mt nopoll1 rozpocznie < ię d,ziś o g.
\\,' I "oJa~r~(;Jt ~vYll~edł ~ylko Je- npści gospodarczej państw
łab- do pa~~twa polskiego. Z ~hwJlą izbę o śmierci pos. Skarbka, po- 3-ej p, p,
",
~ : l. l' ,!>::mbH': zacIeśnIOny l. wzmoc- szych. Lgodnie r. podziałem kon- l\Znal1la tego &tą~u pieczy pP;~Z święcając zrnarłemu posłowi krót31 ze
;,: 111)., .•,11<,> ,dobrze zrozumiany so-. ferencji l1a lwrnisje, omawiął mini- mo~arstwa sprzyrrperZD~e) rz~d me ki~ przemówi~l1ie, którego posło~
. . .
. "
. '
.,sz .111 ' , ,pulega na ś~epem uzgod- i ster rezolucje komisji finansowej ?mJeszka przedłQzyć seJmOWI p~o- Wl~ wysłuchah stQjąc.
Mm ster ~kumpnt YI sprn le
Il ('1111 st,1110 v!<;k WZf11emnych.
I el<onomicznej i transpDrtowej. KQn~ Je~tu pra~a, k~6reby, zapewmł.o
Przystępując do por~ądku dzien•. _
,
Iterens:ja genueńska uchwaliła za· na~odowoŚC1, zamleszk,4JąceJ wsch~- nego izby, rozpo,Częto dalszy ciąg
lydoWSklP,).
S( now sko SO\\! (tów,
sady ogólne, ktÓre stanowić muszą dmą część MałopolskI, korzyst~/111i głQsowania nad ustawą tytoniową.
Typo vym przykłaaem był fakt, r kalTl.ień węgielny zdrowej polityki w .ramach samorz~dQwych z ' J~- Odbyło się kilka głosQwań jmien- , Wy~iad Ol: d~'e"n.karzam'
h6r,: wJ:!:"oll1ł mylne i~terpretaąc I gospodarczej wszystkich, krajó~, n~Jsz~rsz~c~ s~o?od. Przyn~leżnQsć nyc~. ,Wś,ród przyjętych poprawek
'
Wieae"'~~i~i.,
':; jr; rnCll żr Polska me identyfJ- i lecz lrudno w tych dezyqach Wb. ZIemI W,:enskle] do Polski została znajdUje SI; poprawka ks, Adąm-'
WAR'i:JI..Ay./A,3hlla)a (Tel. wł.)
"Ii" "l:l ::ię z Francją i Belgją w i dzieć cudotwórcze środki.
ostatecz~le przesądzo~ą ak~em, op~r: skiego do art. 19, który dotyczy Jak si~ dowiadujemy, podczas swego
;. l("j'lill 'vobec ,owietów bezwarun.
'"
,tY~,na I}1e~krępowane) wolt ludnoscI, przedkładania corocznie sejmowi' popytu. w Wj~dniu minister spraw
i,\) "*0 J r"otu
7abr'>llego ml'enl'a QSlągnlęcle rownowagi gospo· m!eJscqwej. Polska zawsze goto- I zamknipcia rachunków z monopo,
'
'.
h 'd"
"j
't
. ć be~po ś ~e,d me
. ro.lu.tytoniowego,
.
'zagramcznych. V{
wywlaaac
p,,'. ;'., lJ~zyć się musiała z faktem
~arcze .
Wił Jes. nawląza
jakoteż rezolucje
'.
.
, I u Zle'
11·' ".hl "Y';l-iego, Lecz chociaż'
Osiągmęcie równowagi gospo- kowallJa z rząd~m lItewskIm, ce-l w sprawie badania ksiąg z mono- lonych tamteJ~zym dZlenP1kąrZQ~,
1r,!; (;IŁ . ten 'unormo~vał stosunki są- darczejstanowi pierwszy krok do lern u~orm~wama dobrego stosun- ~ polu tytoniowego przez naczelną poru~7,ył rówmet sprawę pDłoże.m~
~ ~ .. e i przef'ądził o UZnariiul1 uzdrowienia waluty. Zważywszy .~u s,ąsledzl~:tego, . a na~et ~otowa ; izbę kontroli państwa. Drugie czy- żydów w Polsce.
r;7:~z 1,':1S sowietów de i~re, nie na ure&ulowani,~ ćyr~ul.acji złota, Jest uznać rząd lItewskI qe Jure. tanie us~wy zost~ło dzisiaj zako~-, Pa» Skirmunt , oświadc'ył, te
<;)(j r, '::ra1 QI~ Polsce prawa 1 możno-, k~n1roh operacJi deWIZ} cijugotertQSunkl Polslrt z' obcvml
czon.e .. OłosowaOlf nad rezoluc 'est zwolennikiein absolutnego bez
Sl' ;'czestmczerlla w okradach ge- mtnowe kredyty dla pauątw,
ska·
IH"
komiSyjną odroczono do 3-ego J.
. ' ; ; .'
•
1,01, ij;;kich nad ~agadnieniami ro- zanych na
pomoc zewnętrzną,
rz damJ.
czytania.
z~dnY~,zą.s:rzeze~,rDWnQ~p~aWn,le~ ,:i'li,emi. Doiyczyły one przecież przyjść trzeba do przekonania, te
Minister przystąpił następnie
'Pos. ks. Lutosławski postawił ma zy40W"l zad?scuczymema IC~
gospodarczej odbudowy Rosji, a w sprawie finansów konferencja do obcych rządów, wspominając o 'I wniosek, aby całą ustawę, odesłać potrzebom kulturalnym.
VI rflor. PO,ls~i
do podlwmlsji poli- spe~~iła poważne zadanie. ~i~: uk.ładzie handlo:wy~ polsko-wło- do k~mi~ii.. Wniosek ten w gło. ' ,'Z drugiej jednak strony nii~i~te.r
1,\'('zneJ. sWladczy! o zr?zumleniu mmeJ p~waż~e.są rezultaty,komlS)I sklm, ,
.
.
.
sowamu lmlent)~m zos~ał odrzuco- sprzeciwia si~&tanQWczo projektom.
Następme m6wxł o wspołpracy ,ny 184 głosamI przecIw 177 głot'"
Ćl,;
. ćla
,'anowIska Polski w tej sprawie.. ekonomiczneJ, przyczem zauwatyć
ł( :l\'1et Cziczerin przyzn~ł, że był należy!, że wię~sz?ś,Ć zalec~ń ~Q~-! z Francją, o serdecznych stos1tn- \ som.
.
.'
',.
o a~, QllOmJ1. nar.o OWoscloweJ,
"
b) i. ome.nt dla mteresow rosyj- ferencjl .gen1l:enskle] v.: c1.7Iedzl!1le,' kach, ~ Belgją, e w .stosunku dQ i
Na~tępm~ mmster .S~lrmunt żydow, gdyz s~worzyłoby
C?S
::;1:lcl1 poządany.
ekonOmIcznej została JUż VI Polsce AnglJl ~konstatowął, ze rząd an- wygłoslł swoJe eXDose, l\torepo- w rodzajU panstwa w panstwle.
Niemniej j.ednak Polska była wprowadzoną.
gielski okazuje lepsze zrozumienie da,i el!1Y w ob~z~rnem sb ,-sz,czeniu ZY.dZi : pOWinni korzystać Vf Polsct!
,. ,lll:',zon~ .d? zach.o~ania VI spr~-.
dia na~zy.ch P?trzeb, a ta,kże czyn- n~ .mnem .mlejSC~L Dys!~usJe nad z t y c):). samych praw, z jakicb J<~
\\ " [ WJ,S~H'J pewnej rezerwy. ~l?goln y bilans.
. .' ,neJ ~"-'KJJo\V.eJ .roIł POIS~l.
0"wladczentel1l mHl.I!',r~ oar~czon?·1
.
'
.
r 'e
c~
n' ti 'nJCjatywa sprecyzowama
OmówIwszy retmltaty kOmlS]II '
,'
meRle Pc Isk:
f ,I...
.' Po spraw.ozdan:u f\S: !~f1C~yIl-1 rz~s~ą.Ją w cllle) Bu 0PJ ,za
}liuglamu mi~dzynarodowei kola- doszedl minister do wniosku. że emeili, .. J.ato w GenuI 1l,luI,W\' ~Kle2:D. o wmoskll ks, Bhzl11skIegQ dmel.
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aktorów.

Oslatn io kilim allgielskkh art) :'lllW
obchodziło siedmdziesiędoletni juh,Heuszi z tego pO'\\tOdu \II pismach
londy{tskicll pojawiły si, rO?!\\f3',(ania nad długo\viecznoJciq ludzi
poświęcających si~ za~vodowi art yst",
.. P rtC' d eW~t\,stkiel1l omawiane ,e:;[
pytanie czy 'zawód aktora n::tleży
do l<l\"odól\' specjalnie higjcnicz·

ez\varłelt t czerwca 1922

I~~ ~~ ~~t iapal~~~te~l,~~bl~,e ~~w:J Wyścigi
i:1,k

\~'i\k('>:-.· i cl.o 89 .lal< Celley

21hb(>I,

E.
-_.-

r.

konne.

n

"Cuda" egipskirh czarowników.

T'lIpperl - JawoTOwskiego.
Endem.
u
Lanf!.~den,
;T\~ła
matcll. Nagroda 12.000 mk.,
1.~00 mir,
Neil Desmond - Dzierzbic-

2) Łuna ~)

.."asze
.1
b ad
' eglp
. to1ogow
. wyama

I

l

,.• S. _

SprawY wojskowe.

: Emerytury dla woisko-0wvch. Podkomisja woiskowa oDzisiejsze biegi.
bradowała wczorai nad proiektem
J. Nagroda 12.000 mk, dżeniel- u1'itawy o zahezoieczeniu l'meryf:l 1•
mellski. płoty, dyst. 2.200 mlr.
nem woiskowych i ich rodzin.' U-

kryly s7e~c utworów pO\\'ieścioII
wych ecdpsidch. Podobno 'W-ykryto dvsL
nych~ gdyż \\,jęl<~zoś~ arty:>lów żyje naw.:,t fragment dramatyczny na . 1)
,y slo. linkach do innych ludzi wv- panyrusir. Na przełomie państwa kielZo.
j<1 łk o wo długo i ciE'śzy ,'ię j'11\ nai- egip. kiego średniowiecznego a
'2) Pani Ola - Grzybowskiego.
lepszym zdrowiem.
nowszego (1788-1580 rok przed
JII. Nagroda 30.000 mk. HandiSłynny aktor Barnay lIlOie tli Nar. Chr.) powstał jeden z tych cap, dyst 1.600 mir.
St\l7.yć jako przykład.
utw~r?w: opowi~dający o czarach
1) Patrol - bar. Kronenberga.
2) Ambitna - Bersona.
Z ~yjących dziś al"" stów ~11-. \\' EglpCte, Widać z niego,:te
glelskich wymienimy 1u miss Ellen 1rÓŻnI' szh11d m?giczne. ldóre 11- ,3) Prędzej Maleńka - hr. MorP€'rry, która lic~y sobie 74 lat i mieli wtajemniczeni kapłani egipscy, sftna.
występuje' jeszcze w filmie. sir p<?si.adając. Już w!ed~' wysoko roz- ,.4) FloramolH - st. Ktery- SzeCharles Hawtery skończył 74 lata, wlll!ęfą wtedze 1'ilł przyrody. wyro'l pleww.
s Norman Forbes 73, Trzeba za- biły w egipcjanach pojęrie o ich
IV. Nagroda 12.000 mk., dżenznaczvć źe 7.8wód artysty nie za- wszechwładz\',
telmeński płaski, dysL 1.600 mtr.
w~ze 'fak dobrze wpłvwaf na zdro- t
We wzmfankowanym papyrusie
1) Gór~ Paskarze-hr.M<:rstina.
wit>. W ;rednich wiekach "kome-loPO\\'iada się o królu Cozer, któ2) Lawtna -' Ja~or?wskol.eg().
djanci" prowad7i1i żywot nędzny rego żona zdradzała z .iakimś mil'3) Al.se - Wołans~tego.,
i peten '·UdÓIV, który zwykle bar- zczlłl1inem
lla
brzegu jeziora.
4) NIedola - KamIeńs~lego.
d7-o prędko \\.,lOi zeza! organizm. Prz\'\VolAI wtedy czarownika, który
5) Ze.fer - Ostaszewsklego.
Jeszcze IW początku le;;zlego mial t:gładzić ~T11iałka,
Przed
6) WIlson.
stuledn arLvśd nsK3rżn.li sil'; na schadzka kąoał sie on zaWi-:ze \\.
V. Nagroda 20.000 mk. dla 3bTak znośnych warunków higjeni- jeziorze: Ciarownik ulepił kroko- letnich, ?-ystans 1.600 m!r.
,
cr-nych nil $C'6'lIie i \v garderobach. i dyla z \Vo~ku długości siedmiu cali,
1) Prtme ~ass -- 013zo\l~sk~ego.
. Należy przypuszc~ać, ze i dziś Iwymó.wH nad nim z.aklęcie i k.a~ał
2) Tres C~IC - ,TowarmckIego.
me WszędZIe dyrekCja teatru, dba Wrt:Il:'lĆ ?O "'ody, k!edy ~W~dZ1Clel . 3) Prędze) Malenka --- hr. Moro wygodf; aktora, Ale \\. ~toltcach będZie SIę kąpał. Tak tez SIę siało. hna.·
lwięszych miastadt \ł!arunki zmie· Wtedy figttrka w01'ikowa zamieniła
4) floramollf - s1. Kiery- Sze·
niły si~ zupełnie. W nov,:oczesnym ~ię w ~ywego luokodyla długości pieiów.
VI. Nagroda 25.000 mk. dla 4teatrze pomyślano nie tylko o hi- sipomil1 stóp i wciągnęła n-o na dno.
2'ieni~ ale nawE'ł o komforci(',
Potem cXluownik zamienił znowu letnich i starszych koni, dystans
\V lakiclI teatrach II wydatnila potwora w figurkę, a gdy król 2.100 mtr.
.
..
si~ dopiero ta strona zawodll aktor- wrzucił ją do wody, znowu ur6s1!
l) Aza~la~ - Ostasz~WSKtego.
ski ego, kiMa dotyrhcza" 7. braku ~~rom~y żywy k~okodyl, dał nurka . 2). Norawmd - ułanow Jazłoodpowiednich warunl{6w nie wcho- l JUż mgdy Się me pokazał.
wIeckich.
,
dziła zupełnie' w rachube, Bo 010
Czarownik Zaumanch potrafił
3) Mulbouse - Róga.
co nlowi lekarz: ,.Praca aTt y ty je~t robić cud Mojteszowy.
~o~iety
4) O}1a - bar. Kronenberg~. ,
jednocześnie znaJcomi!tl gimnastyką ~ haremu k~61a pływ~ły po ~~zlOrze '
5) Pieszczotka -- hr. Morstma.
dla phlC i wogóle działa dodatnio 1 Jedna z nich .upuśclła swoJ ul~VII. Nagroda 20.000 mk. dla 4i rozwija wszv:ltkie włndze duszy biony naszyjmk do wody.
Nie letnich i starszvch koni, dystans
j ciała. Od, ciasu gdy zapanowała ~ogli go znale~ć. a upart~,piękność 1.600 mtr.
1) Domach i Bemcastel-Róga.
elek iryczn 0$(: ttlk oświetlenie jak !ue dawała Stę ' USpOkOlC żadny!"
i wszystkie. inne urządzenia teatru mnym ~arem. Wtedy na zak~~cIe
2) Ulmen -ks. Lubomirskiego.
3) Sonia - Olszowskiego.
nie działaią juz 8zkodliwie na zdro- cza.rowm~a wody s~lętrzyły SIę w
wie artysty. Aktor ma zwykle kilka dw!e ~Iany, ukaZUjąc dno. Cza4) Air Marshal1-Towarnic!dego.
g~dzin . dziennj~ wolnych" moż~ rownik wziął z dna naszyjnik. poVIII. Nagroda 15.000 mk. dla
VUlC ' odda wat. Stłl sportom l Jeieh czem wody opadły.
4-letnich i starszych koni dystans
dba o swe zdrowie, to Inoie dotyć
Czarownik Dedi odciął głowę 2.100 mir.
' bardzo późnego wieku. Zawód jego gęsi. nucił ją I.i'cl\eko, a na jego
1) Burtuj-ułanów Krechowiecbynajmniej tu nie jest przeszkodą, zaklęcie głowa i tułów zbli~yły 5ię, kich.
wprost przeciwnie."
zrosły i ptak otył.
To samo
2) Miek - Olszow.:kiego.
Historja teatru ma liczne prty- doświadczenie powtórzył z bykiem,
3) Alse - - WolańskieO'o.
kła~y .długowieczności s~cł.. ade- ale nie. chciał. go wykonać na t y4) Kuzyn - Laskowskiego.
ptów tto nawet w dawmeJslych wym mewolmku.
5) Ewusia ~ Ostaszewskiego.
Podobne złudzenia i zjawiska
'
nieodpowiednicb warunkach higje'
nictnych. Wic:k,zość angielskich umjei~ dotąd wywoływać fakirzy.
"asi faworyci:
artystów prtekroczyła 'biblijny wiek, W opisie podróży b. cara Miko1. Mała Langden.
Tylko Garrick zmarł w 63 roku, łaja n, opisanej przez ks. Uchtom2. Neil Desmond.
3. Floramour Patrol.
ale był on 'zawsze ~ierpiącym i skiego, mówi się, że Mikołaj,
4. Niedola, Zefer.
Edmund Kean "'.' 46 roku; ale i te- wówcza jeszcze .następca tronu,
mu nie mOŹI1ll się zbytnio dziwić, za1:ądał od fakirów, zeby przyszły
5. Prime Lass, Tres chic.
6. Mulhouse, Pieszczotka.
gdyz Kean $ysłemałycznie rujno- białe niedźwiedzie i natychmiast
wał swe zdrowie.
ujrzał zbliżające się
ku sobie
7. Air Marschall, Sonia.
Natomiast, inni dotyli nietyłko pOtwory.
8. Miek, Kuzyn.
. 2!!!

Nr. ! ~3

GM _, ! !

chwalono O§tri pierw~zvch artvl(u-

ł6w. kt0Te o01'it:!na\':";aia. te uposażenie emervłat'1e pr7.\·<;ł\1Q:uje no
tlołv".tie conajmniej 10 lat słu1:by

woiskowej.
O ile jstnieie
ność

no

trwala

niE'znot-

of'łnienia głużhv woi~k()-

wei. Wviatki są nrzewi"'zianf' dla
tych. którzv utrl1cili zdolność do
slu7.hv wczasie r;;,;iałań woientwch,
wskutek nieszcześ1il,l:vcl, wvnań1<ów,
lub choróh zakaźnych. Został również określonv dol\łarlnie t. zw.
stan spoczvnku ktl'irv rozooczv;a się z ukończe~ietll fi5 ro1<u 7.V·
cia a może również na wnio~ek
zfli~!f'resowaneg:o woi1'i1<owt>O'o r0Znocząć sie 00' unłvwif' 30 lat sIu·
żhv woiskowei dla oficerów, a po
20 - dla szere!!owvch.
Artvkuł 9 określa podstawy rio
wymierzania ttoo~ażenia ('mervtalnego i lest ieszcze przedmiotem
obrad pOdkomisli.
: Zniesienie woiskO\łlych
G

tfeDułał6w żywnościowych.
W związku z uregulowaniem uno-

sażenia osób woiskowvch zostana
z oniem dzisiE·iszym (1 czerwca)
zniesione deoutatv żywnościowe.
W tym samym terminie wyp'asa·orawo aorowizacji z zaTJaSÓW
wojskowych dla pracowników cvwilnych, zajętych w biurach. i inst~'tucjach wojskowych.
Również
dotyczy to emeryt6w, wdów i si erot 00 oficerach.
Niezrealizowane do dnia 31-go
maja r. b. kupony i karŁy tywnośdowe tracą swą wartość, a wszelkie instytucje, zajęte wydawaniem
deputatów zostają zlikwidowane,
personel zaś cywilny - zwolniony.

rr-

jeńcońrom i
JJair.iantom tła kresach.

Pomoc

Pod przewodnictwem p. marszałka sejmu półtora roku
temu
powstał komitet pomocy jet'icom
pP~y sejmie, którego pierwszem
zadaniem było nieść doraźr.ą pomoc jeńcom powracającym Rosji,
jak równiei zaopiekowanie się tą
kategorją repatrjantów, którzy po
wieloletniej tułaczce w Rosji po-

z

wrócili do swych dawnych siedzib
j pola od
lat ugorujące. Obecnie gdy prawie wszyscy jeńcy z niewoli powrócili, a natomiast ściągają liczne
rzesze repatrjantów doszczętn'e
wyniszczonych, którymi głównie
zająć się należy, komitet, rozszerzywszy swą działalność, widział
i zastali tylko zgliszcza

się zmusżonym

przystosować swą

nazw~ do obecnych zadań,~ w t~'m
celu nazwa "komitet pomoc)' }\'licom przy sejmie- zmienioną 7.0·
stała na "Główny komitet pomocv
jei,com i repatrjantom u.
f\kcja komitetu obejmuje:
1) Opiekę nad powracający.m)
z Rosji i koordynowanie prac instytucji społecznych na punktaC!1
odbiorczych w R6wnem i Baranowiezach.
2) Niesienie pomocy żywnościowej, odzieżowej i materjalnej
pozostałym jeszcze w Rosji rodakom naszym.
3) Współdziałanie z władzami
rządowemi i kołami sejmowern i w
sprawach, tyczących się repaŁijan
tów naszych.
4) Uruchomienie
warsz,tl1tó'\
pracy dla repatrjantów przy pobl'dzaniu ich do samopomocy i prary
na własnym zagonie.
5) Doraźne subsydjowanie instytucji i zrzeszeń, opiekujących
się repatrjantami.
6) Wreszcie pomoc istniejącym
kooperatywom na terenie Rosji.
Główny jednak
ciężar akcji
głównego komitetu polega na ttru·
chomieniu warsztatów pracy, którił_
to akcja prowadzoną jest w Sp0
sób następujący:
a) repatrjantom nie posiadają
cym inwentarza żywego, komile!
zwozi materjały budowlane, daje
pomoc przy budowie, celem zapewnienia im zdrowych i higjenie7-nych warunków mieszkaniowych;
b) drogą stosowania ruchomych
kolumn, złożonych z kilkunastu
par koni, pługów motorowych,
,bron i t. po, komitet pomaga repatrjantom w obróbce pól i. dostarcza im w miarę mo'-ności ziarna siewnego;
c) komitet zakłada ochronki i
kooperatywy, subsydjuje kooperatywy już istniejące i rozdaje ży.w
ność najbardziej potrzebującym repatriantom.
Miasto nasze wraz r; ta.łem województwem łódzkiem, dzięki ini·
cjatywie komitetu pomocy jeńcom
przy sejmie stanęło do apelu "Pomoc J(resom", chcąc wespół z innymi grodami Polski wziąć udział
w wielkim j ś\\'iętym dziele zape1,1.'·
nienia kresom lepszej i szczęś1h,-
szej, pod matczynem skrzydłem
Rzeczypospolitej - przyszłości.
Do tej akcji przystąpiły nastę
pujące miasta: województwo łódz
kie z m. Łodzią objęło pow. Grodzieński, Poznań pow. wołko
wyski, Toruń - pow. kossowski,
Bydgoszcz - pow. słonimski, Gru·
dziądz pow. baranowicki, głów
ny zaś komitet warszawski - pow.
brzeski.
.
Pomoc wracającym z Rosji rodakom naszym i odbudowa kresów - to jedno z najpilniejszycl1
zadań rządu i społecz. polskiego.
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dawno nie widziałem, był jut wów- g6i szukasz w tym domu? - py- rowem padł strzał. Następnie przez
czas adwokatem i ojcem rodziny i tałem siebie samego - poco le- kilka minut w ciemnym korytarzu
aokolwiek zwykle niewiele go żysz tutaj na tej kanapie? Olacze- panowała grobowa cisza, poczem
11
'łk
obchodziłem, to wówczas, będąc go połowę swego dnia ofiarujesz nagle powstał w całym domu
słomianym wdowcem, ucieszył się temu obcemu człowiekowi? W re- zgiełk; ludzie biegali we wszystkie
bardzo z nas'zego spotkania. "Bądź zultacie zacząłem przerzucać książ- strony, jakieś drzwi zatrzasnęły się
łaskaw i zjedz u mnie obiad.... ki swego kolegi. Znalazłem pra- z łoskotem.
WaZoł:! wydarzenia zapominam Jestem sam w mieszkaniu.... Po wnieze dzieła,Jwdeksy, leksykon,
Marja siedziała, jeszcze w tym
c~ęsto w zdumiewająco któtkim południu pogawędzimy sobie, a jakieś liryki i kilka powieści w czasie z książką w swem mieszkaczasie, podczas gdy nic nie 7.na- nad wieczorem możemy pójść na :t6łtej okładce, jakie się zwykło niu na pierwszem piętrze, gdzie
Clące sprawy trwaj:! w mej parnię· małą przechadzkę .... "
kupować na dworcach kolejowych. nie sły.::hać było detonacji. Nie
ti ,z. niezro%umiałą wprost wytrwa·
Byłem zbyt leniwy, aby szukać
Na biurku leżał cały stos mogła się oderwać od swej ululOSClą· I tak naprzykład. bard~o jakiegoś wykrętu i nie przyjąć za- skrypt6w; przejrzałem je również. bionej książki, aczkolwiek czytała
niewyraźnie przypo~i~~l sobIe proszenia, więc zjadłem u niego Gruby, oprawiony kajet wpadł mi ją obecnie napewno ju:t po raz
rysy dobrego. p~zYJacle a, który obiad, Jedzenie było dobre, ale w oko. Na okładce przeczytałem: dziesiąty. Tytuł owego ciekawego
zmarł przed pH~Cltl laty, podczas mieszkanie bardzo niesympatyczne Pierwsza jaskółka" opowiadanie dzieła brzmiał: "HyrU -Anatomja
~dy ~o~~~? naszego kan~rka, kfó- bowiem gospodarna mał!onkn przed ~apisał :i< $.. Na następnej stronicy opisowa". - Oto wreszcie odłożyła
ly urzad~lhsmy .\\: ?grodzJe 25 l~t wyjazdem skwapliwie usunęła z uwaga: "Rękopisl" Któi to opo- książkę, gdy w przedpokoju rozle·
temu ,WJdzę dllStaJ tak ?,yratme mieszkania wszystkie firanki idy.! wiadanie napisał? Skąd wzięło się gło się g w a łt o w n e szarpnięcie
p~zed oczym~. Jakgdyby SUi to do- wany, a pozatem zaszyta w szare ono tułaj wśród aktów sądów mało- dzwonka i zgiełk nie ustawał. Po
pIera .wczora~, zd~rz~ło, ąyło nas płótno wszystkie meble.
mieszczańskiego światka? Wszystko chwili ktoś zaczął dobijać się, pu'~()\\ICZ"S tro11.: dz:ecl; 1ll0J~ m~ła
Przy czarnej kawie zapanowała jedno! Jeśli już "pierwsza jaskół- l<ając w drzwi obcasem. Bardziej
sl,ostrzyczka pełfll~ła IunkCJf,: kSlę- cisza. Slwierdziliśmy, ze jesteśmy ka-l· do niczego innego ~ię nie na- zdziwiona nit przestraszona, wy·
dza, podczas gdy Ja byłem ~aba- sobie już dość obcy i nie umiemy ł daje, to niech chociaż mnie dener- r szła Marja z pokoju. Ale drzwi
Tlem,
;\1arlwego ptaka u~o~ybśmy jut rozmawiać intymnie. A w ci- wuj e - a nie będę się przynaj- nie otwierały się.
~. jJudełk,lI od z~pa.łek ! trumnę chości ducha, katcfy z nas pragnął I mniej nudzić. - Poniżej podaję
- Kto tam? -- zapytała doz~łgrzebahsmy tV CIemu krzaka bZl!. zapewne jaknajszybciej uwolnić ~ię! kilka urywków z treści kajetu, te nośnym, lecz spokojnytn głosem.
Na ptHlełktt była Młta kar.teczka~ od towarzystwa "kolegi u •
I mianowicie, które zachowałem w - Prędko, panienko... prędkol
tad~ukow~lll1 czarnym ,napIsem 1
- - Czy zwykłeś sypiać po obie- pamięci. Zrozumiałem jest, że na- błagał nazewnątrz jakiś drżący
dw.ugłow!m orłem.
dzie? -- zapytał szeptem mój go- wet to, co pamiętam, opowiedzieć ze wzruszenia głos rńętczyzny. ,W .rownym topniu gł~bokie spodarz. - Ja bowiem przyzwy- muszę własnemi słowami.
Mój pan się zastrzelił!
wT1Ji~me wywarł na mnie mały czajony jestem do
poobiedniej
- Któ! to taki? Gdzie mieszka?
kajeclk. Jd?'ry przerzucałem kiedyś drzemki. - Sprobuję...
Pierwsza jask6łka.
- Pan hrabia, na parterze ...
przed ośmIu laty.,
Zaprowadził mnie do swego
Padał gęsty śnieg. Zbliżała się leży na kanapie... cały we krwi ...
Pr~ed ośmiu laly mianowicie, gabinetu, podczas gdy sam udał północ, a zmrok zapadał nad rzę-- Przyjdę natychmiast.
spędziłem :zęść lata w stolicy i się do sypIalni.
dem dom6w w ulicy św. Józefa.
Wróciła do swego gabinetu i
pewnego plęknego dnia sierpnioDość długo leżałem z otwarte- Tylko w jednym małym pałacyku, wydobyła z szuflady małe skórzawego, spotkałeJ!l przypad~~wo ko- mi oczyma na k!napj(', ohscrwując z ~tórego wł~ściciel. u.czynił dom ue pudełko, jakie zwykli. mieć lele~~ z ławy umwersyteckJtj. (Mó· tłustą muchę, klora 1. !/I{C/ ~( może i InIeszkaln)', WIdoczll1e Jeszcze czu- karze do przechowywa11t:l swych
"ł.:lt,' ~kolegę" l gdy~ tytuł "przyja- l. dwadzieścia ra?)' rc.dl, i"" • '\ do' wano_ I na parterze i na piętrze narzędzi. Z pokoju dla służby
~leJ" oznaczat~y w.Jgl~(1'em _niego okria i uderzała l, , " . ' ,
,< nt' przez rolet~ T)rzec1.·derało się świa- ukazała si~ postać, starej Katarzyny.
:ta, dużo, .,'l.naJomy~ natoruasł za opanował& mnie ..
lło lampy
Dokąd to, pa,nienko.
cało}. Mój 1.o1~ga. ktćr,~ tm ł W zioki '*Mtn sil'
, (.fl>; ,O półnoC\: ,.' Inje,,~kalJiu M'leDo tannć'jlO.
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Tego, panienka nie powinna
Minister wprawdzie zeZ\l.'()!ił panience na praktykę w szpitalu, a zakazał kategorycznie uprawiania praktyki prywatnej.
Marja wzruszyła ramionami.
- Pospieszyłabym rannemu na
pomoc nawet w tym wypadku,
gdybym wogóle nie posiadała dyplomu lekarskiego. Zaden minister nie może mi zabronić wykonywania moich obowiązków względem bliźnich. Przynieś mi mojE'
futrol" Narzuciła futro i zeszła ze
schodów, aż do drzwi parterowego
mieszkania, na których mały szyldzik mosiężny uwidaczniał n3Z\l, isko: Hrabia Jerzy Ristory. Weszla,
Olbrzymia lampa stoląca, której
światło łagodził abażur z żólteg.)
jedwabiu, oświetlała blade n'~\'
rannego, który bez przy tOt11 11 o<:ci
leżał na szerokiej skorzanej kan;.·
pie, wpijając kurczowo palce ",'
boczne oparcia. Letał we fr2~-1l;
na śnieżnobiałym gorsie kO~Z.l j i,
tuż pod brylantową spinką, y.'je!·
niała wielka krwawa plama.
Marja z z'mną krwią zaC7ęla
badać ranę, zadając jednoczesnie
słtUbie szeptem rozmaite pytani8.
Następnie odesłała do przedpokoj1l
szczękającego ze strachu zęba\l1i
grooma i gospodynię, pozosta\\ ;;]_
jąc przy sobie tylko kamerdynerH,
Zyje jeszcze odezwał.!
się po chwili.
Kula zraniła płuco i utkwila \t'
ciele tuż koło serca.
Czy uda się utrzymać go
przy tyciu? _ zapytał słutący.
robić.

I I

(d. Co n.) .

Nr.

14~

Czwartek t czerwca 1922
wymówienia posad przez
bankó,\', oraz umieścić
protest w prasie.

"Walka" z

r.

odnośny

Tematem

ołll~szej

dysknsji jest

sprawa hotelu Mar)anowskiego przy ut. Zielonej.

dojrzałości,

mogą ~akcńczyć zaję

Po .przesluchaniu świadków, oraTprzedstawiciela oskarżenIa
i obrony, sad o ~odz. 1'2.ei w nocy
ogtosi' wyrok, f.la m,ocy kt6rego: Romalewski i Koplewicz skazani zostali po
roku więzienia, Nofik nA 7 t.nies., Marczak, Frydman i Rosne!' po 5 miesię y
wiezienia. Kastensztajn lIa 10 miesięcy,
Egznmlny.
Lew:tndl"wski,
z powodu braku dowoEgzaminy wstc:;pne do klas m,
TV-ej i V-ei męskiego gimnazjutT' dów, został uniewinniony. (bip).

cia szkoine w dniu 17-go czerwh.
w War- ca r.Jednocześnie
okólnik nadmieze
nowy
rok
szkolny zacznie
nia,
(Telef. z Warszawy.)
się d. l września r. b.

Zebranie w urzędzie waCki z lichwą. - Sprawa byd~3. Ceny w hotelach. - Hotel . Marjanowskiego. -Ceny mięsa. Strejk bankowc6w
szawie.

Onegdaj w lokalu urzędu walki
z lichwą i spekulacją .odbyło się
pod przewodnictwem p. Tarłowskiego zebranie komisji badania
cen i zysków. W obradach brali
udział: naczelnik urzędu walki z
iichwą dr. Grabowski, przedstawi:iele komisarjatu rządu, starostwa!
,rielkiego i małego przemysłu 1
1andlu, weterynarji, cechu rzeźni
ków i hurtowhików bydła.
Na wstępie przewodniczący od-zytuje okólniki nadzwyczajnego
komisarza walki z drożyzną i ministerstwa spraw wewnętrznych, w
których wskazuje na przedsięwzię
tą walkę z dro~zną, -

d. 28 czerwca r. b.; szkoły Z2Ś,
Na sadzie oskarżeni. w części przyw klórych odbywają się egzaminy znali ~ię do inkryrnjnowali~'ch im czyn6w.

związek czą

przemówień

W dniu wczoraJszym na
posiedzeni
związku pra ..
tnwnik6w bankowych w War,
sza wie uchwalolllo natychmiastowe przysłapienie do miejskil"go (ul. Sienkiewicza Nr. 44)
rozpoczną się dnia 14-go czerwca
słreiku. Strejk ten ma chapunktualnie o godz. 9-ej rano. Do
rakter ekonomicEny i wywo- klasy VI-ej i Vn-ej egzaminy od-

12. Dr_ Grab0"\lski w dłuższym
przemówipnin ,,;skazuje. 7.e lolrn'torzy tego hotelu uRhr~a.ią się na 7.a·
cbowanie Rię wh<cicieli wobec lokatorów, kt6rym. chcąc f:ię ich pozbyć
Człowiel{ zwirrzę.
nie zmif'nialą biE'ltzny. Gdy mies'l,kańcy wvcbodzą. właściciele wynmlza łany został nieuwzględnie będą się po wakacjach.
Lt'karz - gwałcicielem nłeletnieJ
r6~ne meble z numerów. Lokatofzr
dziewczynki.
Podania przyjmuje kancclarj a
niem prze~ związek bank6w
mnszą sami myć podłogi i t. p.
gimnazjum
od
dnia
l-go
do
10·go
Przy uL Przędzalnianej n mief.zka
Mówcy wskaznjq. j~ to nie po- żądań pracownik6w co do czerwca codziennie, prócz ni~dziel
lekarz-ginekolog, dr. Z~g",unt Janiszewpod
Myżki
płac.
winno być tfl]erowllne i nale~y przedi świąt, od godz. lO-ej do l-ej po- ski. \V sobote, dnia '.lT b. m., do' dr.
sięwziąć
?;rodki 7.arndrze. aby lupołudniu.
Janiszewskiego przybył jaki~ mężczyz
dziom zapewnić dach nad głową i
na, lecz nie zastawszy go W domu, zostarać
się,
aby
00
tych.
którzy
zapolecając społeczetisłwu uKronika towarzyska.
Mawil kartkę 9-letniej Janinie K.. córce
podwyżł{ac-h
mil:'szkują int szereg; lat. hyla stołatwlf tę walkę
W
dniu
jutrzejszym
o
godzinie
dozorcy
domowego 7. pro~bą, aby
sowana ust.awa I) ()chronie lokato·
j tym sposobem połotyć kres sza6
m.
30
wircz.
w
kościele
katolictakową
wrę-czyla,
doktorowi 1'0 jego
rów. W końcu Rwego plzemówiolejącej drotyźnie.
kim Panien Wizytek w Warszawie przybyciu'. W międzyczasie,d gdy
dziewnia
p.
Grabowski
.,Ławia wniosek,
Specjalna'
sejmowa
podkomisja
ó
d
Sprawa ta wywołuje dyskusję aby aa niedostarczanie swym mieszodbędzie
się ślub p. Kazimierza czynlHI bawiła ,się na po w rzlt, na prawnicza ustaliła wczoraj, że'pod- Fiszera, właściciela księgarni p. f. szedł dr. Janiszewski. Dziewczynka
wśród zeb_!any~h.
Przedstawiciele cechu rzeźni kańcom wszelkich dogodności.
wyżki l~omornego, określone przez Ludwik Fiszer w Łodzi, z panną zwróciła si<2 do Jliego z kartką, lecz
ceny za numery zostawi~ te komisję i ogłoszone w prasie, obo- Janiną Piędzicką, córką znanego ten IHirtJd nie przyjął, każąc dzie\\'cz)'nków U:ialają się na
same dla stałych mieszkań wiązy wać będą dopiero od l-go fi~ans~st~ warszll.lvskiego, Adama ce z,lI1iefć ją na 96rę la!lina weszła
władze kolejowe, które są
ców dzh!nnle 350 rnk., a st~'cznia 1923 r" natomiast od 1 go, Plędzlcklego.
1do mies7.kania doktora, który, po chwili,
bezpośrednimi
winowajcaprzyjezdnych 450 mlł.
J
,_ _ _ _ _ ł położy t ia na kfllHlPę,
a nn~tępnie na
mi drożyzny,
lipca
r.
b.
będą
wprowadzone
spelóżko,
.
R6wnie~ stawili wniosek. -aby ugdyż bydło, które wysyłane zostacjalne
podwy~ki
na
zasadzie
,
lC7
Po
pewnym
czasie
wróciia·z
miasta
komisję. składającą się E
je z Puław i Kraśnika jest w dro- tworzyć
Etaminy, Batysty, Firanł.i nieobecna żona dozorcy i, dowiedziawdwóch właścicieli boteli i dwóch lo- następujących mnoiników:
dze przeszło sześć dni; w samych katorów tegoż botelu, w celu zbadaNa okres od l-go lipca do l
poleca Si\LEP AtA WATNY
l'Z)' się. iż córeq:ka jej 7.najduje się u
Koluszkach wagony ze świniami
. k' d A. Te'tz1a.t:f :1. S - k a . doktora. weszła do je~o mieszkania.
nia
tej
'>prawv.
Wnioski
te zostają
b
dl
d
są wstrzymywane po 36 godzin,
paź ziernika r. .. a mtesz
an o
W cieillllości zanw"lżyła, iż . doktór lei"
przyjęte.
Piotrkowska 100, tel. 641. 7001-3
J
dzle po d wyż ka 20tak te trzeba wysyłać specjalnych jednogłośnie
6
pokojów
bę
Mi .
w
łóżku. Tknięta zIem jakiemś przeczuNasŁęnnie przystąpiono dl)
ludzi, aby sprowadzali je do Ło
krotna, powyżej 6 pokojów - 30ciem, za wolała na dziecko. Wówczas
dzi. Mówca wskazuie, te władze ustalenia cennika na arty- krotna; dla hot~li, pensjonatów i
też t1~I}szała glos Janiny, która Imrkolejowe w Radomiu wogóle nie kuły pierwszej ~ot rzeby na t. p. - 40· krotna, dla lokali ha nczata: "Mamo, ten pan mnie dusi".
czerwiec.
uzmiwają stacji !{arolew, motywudlowo-przemysłowych 60-krotna.
Przerażona matka dobiegłszy do
jąc, że w spisie wogóle niema taPostanowiono
lóżka, ~chwycila doktora, lecz ten SpIJkiej stacji (I?).
Na okres zaś od l października Ze związku zawodowego pra- kojllie oświadc;zyl: , .. Jestem lekarzem i
Mówca wskazuje, te główną na razie nie zmienla~ c:eny do l stycznia cyfry mnozników
cowników fryzjerskich.
wiem co robie'-, .
chleba,
przyczyną drożyzny mięsa jest nakomornianych będą odpowiednio
Odbyło się nadzwyczajne o·
Zawiadomiony o pO\\'Yższem urząd
sze kolejnictwo i dopóki nie bę- gdyż nie Jest jeszcze :wyjaśniona sr- wynosiły: 30, 40, 50 i 80. Powyź- gólne zebranie członków w spra- ~tedczy dr. Janiszewskiego aresztowat,
dzie przeprowadzona sanacja na tURcja robocizuy.
. l
. ć' wie zcentralizowania związków zaś clziewczyl1kę oddal.oględzinom lekolejach, niema mowy aby mięso
sze mnożniki na eiy rozumIe la· oraz w sprawie przyjmowania przez karskim , które stwierdz.ily, iż dr. J. doo~ywione debaty toNatomiast
staniało.
ko zwiększenie komornego w sto- pracowników fryzjer kich nacidai- konał na 9 letniej dziewczynce !lwaltlt.
Na wniosek doktora Grabow- czyły dosi~ ('.0 mięsa. IIurtownicybydli sunku do czynszu z r. 1914, przy ków.
Janiszewskiego odesłano do ' więzienia
skiego uchwalono skargi te prze- starają się, aby podwyr,szono cenr przeliaeniu rubll na 2 mk. 16 f.
Wobec zjazdu pracowników fry- przy 111. Milsza, zaś aktą.,~prawy prze'
za
mięso r6źnego gatunku. W tytli
słać do nadzwyczajnego komisarza
zjerskich Rzplitej wybrano dwu ch sIano w dniu wczorąjszym. do .prokurapunkcie jest pewna rozbie~no~ć zda{1.
do walki z drożyznądelegatów na zjazd.
.
torJi, celem pociągnięcia go _ do odpoPrzeważnie dyskusja toNastępnie p. Glugla proponuje
W sprawie naddatków, po na- \Viedzialno~ci ,sądowej. (bi~).
czy się nad podwyższeniem
aby
der ożywionej dyskuSji ~ uchwacen mi~sa koszernego,
lono zwrócić się do klijenŁeli, aby
kupiectwo otrzymało ta'n le
napiwków nie dawała. gdyż te
kredyty na zakup artykułów którego ceny byłyby znacznie droż
przyjmowane
nie będą· Poiecono
Płvwak
sze,
i
proponuje
się,
pierwśzej potrzeby w PK KP .,
zarządzowi zwi ązl\U wy\ll iesić we
,f n
y.
wszystkich zakładach fryzjerskich
Ogromną sensację .wywarł l) w
a kupcy będą zmuszeni przedsta- aby funt wędliny koszernej
kosztował 1,2"5 mk.
Komunikat państwowego łns.ty- plakaty z napisami "Napiwków nie sporlowych kołach _ w Au~tralji
wić kalkulację kupna i sprzedaży.
tutu meteorologicznego.
przyjmuiemy«.
zwycięstwo . beznogtego. !ll1strza
Z koleji przewodniczący odczyCeny wytyczne' za m. czerwiec
Prawdopodobny przebieg po~ody
Uchwalono, aby pracowników sztUKi pływackiej, W. Morr Isa, . z
~ądą już w tych dniacb zdecydowane.
tuje list właścicieli hoteli o
fryzjerskich, pobierających nadal pływackiego. ~lubu Sydney, ktory
podwyższenie cen za numeW końcu przedstawiciel konsu- \"Ii dniu dzisiejszym:
Nieco
chłodniej,
do~ć
silne
wiatry
naddatki, oddać pod pręgierz opi- wyszedł ZWyClęZC,\ z dwukrot~ych
ry w hotelach:
~ent6w wsk!1zuje, ~e. ostatnio tkalzachodnie,
zachmurzenie
zmienne,
mieJnji robotniczej .. (bip)
,
zawqdów pły~ac~lch ?'. h~ndlcap
za normalne o 26 proc. i luksuso- me skar~l\ su: na to, lt
scami opady, zwłaszcza w Polsce..
f
na przestrzent, pięćdzleslęclU mewe o 30 proc.
przędza
bawełniana
nadPomimo dość silnych wiatrów z kie- Podwyżka płac robotników bu- trów.
. '.
.
Po dłuższej dyskusji na wniomiernie drożeje,
runków zachodnich i dużego zachmudowlanych i ziemnych.
Morris uchodZIł za nal~nakosak p. Tarłowskiego
i jest zdania, ~e sprawa ta powinna rzenia nie było żadnych opadów Temmitszego pływaka. w Australll, gdy
wczoraJ' w WarszaWczoraj w inspektorjacie pracy
d 'tnl-l1 laty przv wypadku
uchwalono podwy~szy~ cen- być uregulowana. Wobec tego u- Peratura na/''''''źsza
"7
odbyła się konferencJ'a pomiędzy prze os
_
..
nik dla wszystkich hołeii tworzono komisją, której zadaniem wie wynosiła 24 sŁ, najniższa 8,5 stop.
koleiowym straCił obt(~. nogi. Zacecha~ni ~najstró\V bruk.a~sk.ich i ledwie wyszedł ze szpItala, przedl-ej kategorji o 20 proc., a będzie ustalenie cen wytycznych na
. ł
nowo ' ćwiczenia płv
betol1larsklCh, oraz właśclcleh wy-.
Przesunięcie zegarów.
II-ej e 15 proc.
przędzę bawełnianą.
(bip).
twórni
brukarsko-betoniarskie. j i slęwk~lą na yc "em przYl'aciele J'~;o
W myśl ustawy sejmowej
- k'
d
- b t 'kó wac le, prz ,.
...
z dn. 1 maja b. r. - w dniu ZWląZ aml za~o ~weml f o o nt Wnosili go do wody i rzuca~i na falę.
Dziwnem jest - opOWIada bezwczorajszym nastąpiło prze- bt1dowlanyc~ 1 zIemnych. .
pływak, _ że w wodzie mam
.UstanowlOno
nowy
cenmk
podnogi
sunięcie 4fegar6w o północy
wyzs~ony
o
50
proc.
\~obec
tego
zawsze
takie uczucie, jakbym odna godzinę 23, to j. wstecz
dz1n ę
zarabiać
będą
za
l?;?
prac!
zyskal
utracone
nogi. Wiem,. że
Wym6wienle posad strejkuChcą złamać naszą solidarność o godzinę ..
brukarz 500 mk., ubl1acz 450 mk. t t lk złudzenie jest ono ledjącym.
pracowniczą związkową.
układacz płyt 540 mk., beto- o y o.
. ' , d'
mi sj~
Apel do ogółu pracownIczego.
Pobyt ministrów w Łodzi.
niarz _ 420, i robotnik niewykwa- nak tak łSllne, li. 'i)'kbya~~ wykonvWykażcie wszyscy, że sprawa
250 k Pł
t b przez ca y czas, la o
. . . . l' "k
iwiązek zawodowy pracowniPodczas pobytu pp, nuntstrow lI,I, o\yany
. m.
~ce e. o o- wał nogami wszystkie odpowledsprawą
waszą,
sprawą
nasza
jest
ków bankowych w Łodzi wydał do
w Ł-odzi będą wszystkie gmachy WIązulą od dma 29 mala. (blp). nie w pływaniu ruchy.
ogółu pracującego'.
ogółu związków i zrzeszeń pracowpaństwowe udekorowane flagami.
.
, --.....;;-..;..~-niczych następujący apel:
Byłoby wielce pożądanem, aby
~om un,ikat.
Pogłoski stały się faktem. Ban- Poparcie dla strej kujących.
gmachy urzc:dów komunalnych i
sądu
Helenów
ki listownie wymawiają swym praPrzedstawiciele związków za- instytucji społecznych, jak również
10 szeregowców na ławie
dziś w 'czwarteJ( l Czerwca
cownikom posady. Czyn ten jas- wodowych, stowarzyszeń pokrew- domy prywatne, w dniach tych
oskarżonych.
krawo wyka.zuje jedyną dążtność nych oraz pracownicy instytucji były ozdobiolleflagami o barwach
\V sądzie wojskowym w dniu onezgniecenia związku zawodowego użyteczności publicznej, solidary- narodowych. '
gda;szym odbyła się rozprawa przeciw.
Jw
szeregowcom: Leonowi Koplewiczo- po~zątek o' godz. :) popoL
7682-1
pracowników bankowych, jako ta- zujący się z akcją strejkową banwi, Chilowl Kastejsztajnowi, Challnowi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
kiego.'
kowców, na zebraniu delegatów w
Cudzoziemcy w Gdańsku.
Frydmanowl, Abramowi Naftka. Otto.
Czy dopusiczalnym jesf tego dniu 30 maja, po dokładnem omó.:
W końcu roku ubiegłego w
nowi Rosnerowi, oskarżonym o to, że
rodzaju teror w naszem państwie wieniu szczegółów pomocy, zarów- Gdańsku zamieszkiwało 64,434 eu- w nocy z dnia 22 na 23 sierpnia 1921 r.,
'
"
demokratycznem, w którem kon- no czynne],. la
. k l- ma terJa
' Inel. ZWląZ.
dzoziemców ' zameldowanych. W bedac zalrudnicni w piekarni wojsko,'2
Zie.lana
2
'
i
29403
- k-'
·
. .
t
.
'k'
h
em,
z Rzesz)' N'lemlec
leI,
s ty t uCją wyrazme zagwaran owane kOWl pracowni 'O" bankowyc ,na- 25 116 ~_ z Polski 1 430 _ z Ame- W~j,' działając W zmOWiE, zabrali tajnie,
zostało prawo koalicji dla wszyst- stępujące mi rezolucjami określili .ryki, ! ,297 _ z 'Ro~ji, 1,091 - z celem przywłaszcz;enia sobIe kilka worków mąki, powierzonej służbowo ich
kich.
swe stanowisko względem tych 0- Litwy, 801- z AnglF, 578 - z Au- opIece, wartości 22/J!/J mk. Pozatem na - - - "
.
Czy rzeczywiście jedynie pra· statnich.
strji, 533 - z Fran~jl, 708 - zŁooskarżonych
zasiedli:
Józef
Roma·
ezplłeczen'
lawie
cownicy mają być pozbawieni tego
.
. twy 386 - z Ukral11y.
lewski, Władyslaw Klos, Jan Wrzcsk,
1. Wezwać do natychmIastOWe)
,
prawa?
Franciszek Lewandowski, wszyscy kaMy, ba owcy, przeciwko u- pon:oc~ czynnej ~rzez wsp6ł~działi
Koniec roku szkolnego.
nonierzy 10 pulk1l artylerji pol Jwej, za Ostatnia' serja dramatu p. t.
sLczuplaniu naszych praw obywa- w ~lreJku wszystkIe zrzeszema za- ~
Minister wyznań Tel. i ?ś~'iec. to, że dzialajac w zmowie z wyżej W'j- "CZERWONA RĘKAWICZKA"
t~lskich przez banki najkategorycz- WOGowe, oraz
, pub!. wydał ostatmo okol111k w micllionymi W~jsko\Vymf piekarzami, o- .A.mer,vkm\.ski dra.mat w /) eZllściach
niej pro~estujemy i listów z wy_
2_ Zaprotestować przez wy,;lJ-, ~prawie zakończenia w szkołach kazali pomoc w ukryciu skradzio"ej mąki
z nfezrównaną
Priewodniczyl obradom major Wy.
d l " do
h
d
roku szkolnego.
,
mówieniami posad z powo du bezo' me e,eg-aCJl
swyc praco aw\V myśl okólnika _ szkoły, w ż'jkuwski, oskarżał podprokurator Jaroboda, j!łko zamachu na te prawa, ł C?W następnego d~i~ po otrzyma- l. :cirych nie odbywają się egzami- skulski. Bronili podsądnych kp. Smola, - Harją
do wiadomości nie przyjmuieralY. mu przez pracowmko\v bankowych m' Ctojrzałości, zajęcia szkolne koń- ad'.l1. Busz. Słoniowski,. OkwichiSld.
7U-'
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mały, aby podołać płynącym

Nowe rynki zbytu przem~słu ł~dltiego.
Eksport , towarów

łódzkich

ze- lać kredytu-nalety mieć zaufanie.
zamówieniom. Większe fab- A aby mieć zaufanie-należy znać
ryki włókiennicze niemieckie posia- klijenta. My nie znamy nabywdają zamówienia na trzy czwarte ców biłłkańskich i tureckich. Ale
roku, t. j. mogą pracować, nie zna ich doskonale Wiedeń. Dlateprzyjmując nowych obstalunków, go powierzamy Wiedniowi sprzedo końca pierwszego kwartału TO- I da~ naszych wyrobów na południo.
ku przyszłego.
Stąd pomyślne wschodzie.
'

wsząd

do Wiednia.

Jest to właśnie eksport nie d'o Wiednia,
lecz przez Wiedefi I
Wledeft w roll pośrednika.

Przed

kf f • "18
11.
fa asm !lanu wym po SaO-

ł

. Japońskim.
, W ubiegłym tygodniu donosiliśmy,
iż przedstawioiele ,Japonii o~wiad
czyli gotowość zawarcia traktatu
handlowego z Polską, ora:e, !e rokowania z Japonją ro;poczną siQ niehawem w Warszawie. Podajemy poniżej niektóre dąne, dotycząca bndIn i położenia ekonomicznego kraju,
z którym nas wkrótce stoąunki gospodaroz6 łMZYĆ belią. W ,sprawie
iJllPortu do Japonji godny podkreśle~la. }est ófakt , i~ · od roku mniej
wH~oeJ. ww z <lo Jłlponji stale wzr~-

(Wywiad "Otosu Polskiego" w związkU eksportowym polskiego
.
przemysłu włÓknistego).
konjunktury dl~ prz:m~słu polskie- Czy jednak możemy mieć
.
go na rynku wledensklm.
zaufariie do pośredników wiedeńWiedeń stał się ostatnio jed- przemysł eze~ki ł przemysł wę- Jaki jest obecny stan ekspor- skich ?-"zapytałem.
nym z poważniejszych odbiorców gierski. Cały przemysł austro-wę- tu do Wiednia ?-zapytałetn.
_'"
.
polskiego przemysłu ' włóknistegO. gierski ledwie mógł zaspokoić
_ Eksport towarów z , Łodzi do.
. WY?l~rą Slę f~rmy ~aJlep~ze
Jnż od dłuższego czasu na rynku rynki południowo-wschodnie, które 'Wiednia jest wielki fosnąc z każ- Id ~aJPebvmleJSze. t. J. takle,. ktore
.
.
. ł
.
. lk'
t
ł ó
. ż F
. A
. . . ' ,.
aJą
ezwzgledna gwaranCję ma·
wiedeńsktm U]aWnHlo SIę W1e 1e zal?paWrYłW'lhY r. ':"llle: rancJa, n- dym dmem.1 pos1ada w1elką przy- terjalną i mor~lml. Prócz tego kr@_sta.Wpierwsze i połowiemaroar.
zaiiltere$owanie naszym przemy- g Ja,
oc y 1 mne.
szłóść. ZW1ązek eksportowy pol· d t . st
b l
b k' b. zwiększył się ztlaqy.;nte import ba..
ś . .
To t"
'W'le d
' " po- sk1ego przemysłu włóklllstego,
.
y Je
an 1. we.ł n!, ż eIa.za, stal'l, na
, f t y l. ' maszyn,
słeJu włókmstym 1 coraz czę cleJ
ez obecme
mOW1
' .z~ ezp.eczony przez
'
kupCY, wied,eńscy zaglądali do, Ło- została jedna , tylko rola - 'rola ciągnął w dalszym ciągu . p. Pi~kus
Nalezy. przytem za~nacz~ć ~ zmleJszyl.sl~ zaś ?OWÓZ cukPu i rydzi" aby dokonywać tu większych, pośrednika, Wiedeń nie zerwał swoje interesujące wywody _ na- rze~ł p. -Pmkus na zakonczenle, -. ~u. ~oW1ę"szył ~H~ • eksport tkanut
lub' mniejszych" zakupów.
swych stosunków z odbiorcami na wiązał stosunki z pewną' wielką jeszcze ' iedną ch~rakterystyezną i j~dw~Joónych,. lbawb~lmanyc~,. clUtkru,
..
d d t .
h
h t
k '1 o pa r w 'Jec wa lU, zmleJszy W ostatnich czasach jednak Bałkanach i w Turcji, lecz prze- firmą wiedeńską. Przedstawiciele · o a .mą . cec ę naszyc ranza e1 miedzi i wę~la. Ogólna wąrtość im,
utrzymał je nadal, i tej firmy bawią obecnie w Łodzi i w W1ednIu. Otóż dotychczas wszel- portowanych do Japonji towarów
ruch ten uległ wybitnemu ożywie- dwnie niu, i Wiedeń stanął w jednym większe domy handlowe wiedeń- prowadzą pertraktacje, które znaj- Ide z~kupy~ jąkie były czy~ione w wynosiła w lut~m r. b. 196,~ ~~lj.
rzędzie znajważniejszymi odbior- skie utrzymują w dalszym ciągu - dują się na jaknajlepszej drodze i Łodz. przez kupców zagramcznych, yen., w stycZnIll F. b. 176,3 ~ll)o'
·
h ł' d . k
.•
d
'
' tł'
posiadały charakter doryw-zy spo nów, w 1l1t.ym 1921 r. 119,3 mlIj.
cami towarów włó kmstyc
o z- Ja ongls prze , WOj~ą - $ a y lada dzieI1 zostaną z powodzemem
.
\.. . I
- Eksport
.Jąponji zm~iejs~a sią dość
kich. Kursowały nawet w mieście kontakt z tamteJszym1 kupcami. zakończone.
radyczny, Jednora~owy. Nle były znacznie; w lutym r. b. przedstawial
naszem pogłóski O powa~nych za- Nie mogąc im zaofiarować. swoich
- Dlaczego Łódź sama nie wy- t~ mt.eresy sta.łe, ~t.óre mogły z~- warto.M 10I!l. mili: re.n., a wiQc. o
kupach, dokonanych przez lwp- własnych towarów, muszą szukać korzystuje rynków południowo- pewmlłOĆ stały by~ l stały rozwQj \lI> mllj. ~nleJ, niŻ lmpo~ Ceny
ców wierleńskich.
,
obcych. Wzrok ich padł na 01- wschodnich lecz ucieka się do po- przemysłowi łódzk1emu.
towar?w l{llpo~to,!anr?h : nie uległy
'\" "j
. "
.
'
żadne) zasadll10zej zmI8me, podozas,
mczy
Aby dowiedzieć się, ite w po- br~ym1. przemysł włoklen.
~o~- mocy i pośrednictwa Wiednia? . Ty~czase~n ' obecn~ eksport do gody oeny japoń!i!kich wyrobów spadły.
głoskach tych jest prawdy, i jak SkI, ktorego główne ogmsko, Łodź, zapytaliśmy.
.
Wledma to!,uje nowe l trwałe dro- Dotycl"Y to przede wszystkie m wyro.
wogóle przedstawia się nasz han- jest w stanie zaspokoić najs~ersze
- Dlatego _ odparł mój roz. gi dla stałego odpływu wytworów bów. bawełnianych i surowego jedd~l z Wiedniem, zwrócił się ~Głos i najwybredniejsze wymagania.
mówca, -,- że' zdobycie jakichkol" naszego przemysłu włókiennicze- WąbIU, O!ą.z ry~~. Japoński zapas
Polski" do związku eksportowego
A więc Wiedeń - co szczegól- wiek
h
k"
t b d o go. Tylko taki stały odpływ mo- z~ota z!JlmeJsza SIę stale: W drud:
'.
..
nowyc ryn ow Jes ar z
'"
mu 19~1 r. przedstawIał wartośc
przemysłu włóknistego, aby za· me nalezy podkreśl~ć - Jest co- trudne i wymaga długich i ucią- że zapewm~ z~row1e. l tęż'yznę 2pSO milionów, 81 Iltycznia 19~2 r.
sięgnąć źródłowych informacji w prawda naszym odbIOrcą, lecz gra żliwych studjów. Szczególnie trud- ' przemysłu łodzk 1 ego , 1 jest Jedy- 2,038 milionów, a w końou lutego
interesującej nas kwestji.
'
rolę pośrednika, który zbywa to- na jest kwestia finansowania to- nym ~rQdldem d~a unikni~cia ta- b. r. 1 1979 mUj. yen.
Zostaliśmy,., przyjęci przez pa.tia wary łódzkie
Rumu~}i, ~łów~ie warów eksportowanych, która mu- ~i~go z~stoju, jąki~go. ~yliśmy
Fakt ten nie. ~zostanie b~z
Pinkusa, spęcjaJistę w dziedzinie w t. zw. Nowej RumunJI (Sledmlo- si polegać na gruntownej znajomo- sW1adkaml przed paru mIeSIącam1. wpły~unłl band.el 1.fm~Jlse Japon]l.
łksportu i doskonałego znawcę grodzie), w Jugosławji i w Turcji. ści · rynków W kierunku kredy toPodzif:kowaliśmy p Pinkusowi Obco~ll~ rząd JaPbondskI p~eznaozył
1'6 h dl
hś . t
J t t
.
k
t
·
d W' d
.
.
23 mI J. ven na u owę l ulepszeryI11'i w IHl u wszec WI8 owego. ~s o WlęC e spor ~le o le - wym. Obecnie stosunki w handlu za łaskawie nam udzielone wyczer- nie sieci kolejowej. CeJem zapo.
P. Pink~s przyjął ' nas bardzo ma, lecz - przez W1edeń. ,
wszechświatowym o tyle po wraca- pujące i ciekawe informacje, które czątkowąnia. stosunków handlowych
iyczliwie i ch~tnie udzielił nam
- Czy przemysł polski wyfrzy- ją do stosunków normalnych, że pQwinny zainteresować, nietylko poJsko-japl)ńskich zaprojektowano u·
wyczerpujących wiadomości o na- muje ~ol}kutencję innych przemy- powoli zostaje zarzucony wojenny naszych przemysłowców ale kat- m.chomi enie stałej linji,ok!ętowel
· d mem.
.
'6
ł';'k . t h~
' dego, komu dobro przemysłu
'mH~dz'V
St W W u ms ,ye r zapy t ą.l"lsmy' zwyelaj sprzedaży za got6wkE:, społ6dz' YokQham"~ a Gdansklem .
szym han dl u z Wle
sobem zaliczeniowym. Potrzeba kiego, a więc i dobrobyt całego
- Jakim sposobem Wiedeń, naszego rozmowcę·
stolica małego państewka, o dość
. - .Dawnie! na ryn~ach. bałkań- szerokiego kredytowania jest dla kraju gorąco lety na sercu.
rozwiniętym przemyśl~, może sta- skJch • tureckIch --: odrzeKł nąsz wszyst1fkh jasna. Leez, aby udzie-"
U.
nowić poważny rym~k zbytu dla rozmów~a - oprócz Austro-Węgier, ...._ _ _ _ _ _ _ _- ...- _ - - - -........' - , _ - - - towarów łódzkich? - zapytaliśmy panowała niepodzielnie Francja i
"s..... ac;Je łit.,a.,$<iw run::l wstępie.
inne państwa zachodnje. Obecnię
mutiskif::b w lcłerunku podnie- Ą,ustrjąw czasach prze,dwo- jednak, ~ powodu ,wysokiego stą
sienia kur,su waluty, ma podobno
łódzkiego przemysłu średniego.
jeuUlych - odrzekł p. Pipkus - nu waluty tych krajów, towary icb
przeprowadzię pewne konsorcjum
angielskie, z grupą Rotszylda na
prówadziła bardzo ożywiony' han- są zupełnie niedostępne dla naWobe~ brak. krt=dyt.- - ł.-brykom 9 ro
zamk.,i'łcie..
czele. Niezależnie od tego rząd
dei z krajami bałkańskimi i ~ Tur- bywców z krajów' o niskiej waluW krajowym ~VlhF;ku przemysłu
Wziąws~y PQd uwagę, it
rumuński czyni starania o zacią
cją, gdzie wywo~ila większą cz~ść cie. Niski stan waluty polskiej, włókjen"jczego, zrzeszającym, jak przy zawieraniu tranzakcjl gnięcie znllcf;niejszej pożyczki w
$wej proctu.kcji przemysłowej. To powodujący niewysokie ceny towa- wiadomo, cały średni przemy~ł otrzy",uje się tylko 29 proc. Ameryce,
też" Wiedeń miał okazję doskona- rów, pozwala Polsce kOnkurować ł6d~kil p,dbyła się parFl4~ z ijdzjagot6~ką,
łew wszystj{ich członk.ów.
Tema.. W AustrJI 'VI ostatnich czalego poznania rynków na połud- twycięsko Z wielldmi innymi pr ze - tem narad był obecny stan w prze- tJznat trzeba, że przemysł średni
niowym wschodzie, a mianowicie mysłami włóknistymi zagranicy.
myśle średnim.
Ze sprawozdań winien korzystać w ciągu 6 tygod- ~ sach daje sit; zaobserwować konrynków: rumuńskięgo, serbskiego,
- .Ą. Czechy? ...- wtrąciłem.
wynika, it przemysł ten stoi wo- ni z kredytu trzech miljardów ma- f kurencja węgla
zagranicznego.
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e
Na
rynku
wiedeńskim
_
odbec
niebezpieczeństwa,
J' eźeli nie, rek, wobec Qgóln~j potrzaby czte- Gmina m, Wiednia zawarła umQwę
·
burgars 'lego, 'gre~ lego, a, SZ '{. k' . f b k t
k żd
r.ech miljardów.
. na dostawę węgla dla miejskich
gólnie tureckiego.
rzekł p. Pinkus - Czechy w obec- za~ męcla (l ry, o w a YUt
Z przeprowadzone)' ankiety wy- zakł. elektr, z Zagł. Saary. Węgiel
. me
. są dl a P· ol ~k'11 razie
. ł nym momenC1e
Przemysł austrjack I· zaspak aJa
I
i
nt'ka, .1Ż przemys ł średui
ten jest lE!ps~y i tańszy od popotrzeby tychkrajów, a Wiedeń poważnym konkgrenłem. Waluta
~nAS:J:"ep~~d:::r.~ · ~~en a
korzysta z kredytu P.K.K.P. ,przedniO u1ywanego węgla czebyl centrum l gdzie się ogniskowa- czeska znacznie si«: podniOsła i w
Powodem tak grotnego stanu W wY$ęlco~cj tylko 95 -100 skiego. Na połudn~~ węgiel bruły , wszystkie tilnzakcje. Powstały Czechac)1 panuje dzisiaj w prze- prócz s y t ił a c j i Qgólnej, .spemiljon6w ąliesięcznie,
natny z J~g~łą.~JI konkuruj~ i
wielkie ,firmy handlowo-eksporto- myśle włóknistym powątny kryzys. cjalne warunki prze~.ysłu.śre~nte~~. zjJ.mias; pDtrzebny_<;:~
~;;!emo~t!~!;1~:mp~ r~~~~;ti~~~A~~~
we które przez długie lata doko- Fabryki czeskie znacznie ograniPodczas okupaCjI memleck1eł,
trzech mllJard6w.
~ stanie jeszcze do konkurencji w~gieJ
ny~ały olbrzymich oprotów han- czyły produkcję i pracują tylko dwa pprzem
.. ysł t Pozost~łlk~e7: g~tłódwlU.
potychc~as przem.ysł pomagał z Górnego Sląska.
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.
omUll0 o ~ WIe 1m na/) a em sob1e tem 1Ż '
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dlowych ,z południo-wschodem i dni w tygodniu. Zastój ten wy- pracy '
.
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'
minima nie or~ystą z rerzemy
węg owp
n.b
pozna ły. gruntow~le panujące tam k ucza ws:el~ą konkurenc~ę prze- przemy~ł_ uruchomion., bez A dyt6w w bankach, zaś gł6w- W~g .. zęc" walczy z wielkiemi
stosunkI, przemknęły nawskroś mysłu włoknlstego czeskIego na got6wkl I bez po,mocy rząd ... , nie z dyskonta prywat,.ego. bardzo trudnQściami, Tlą ktÓf.e w
t~mtejs~e potrzeby i doskonale u- rynku wiedeńsldm.
•W .jak ciężkich waru?kach znajBank, który otf7:ymuje kredyt pierwszym rz,ędzie ~kłada si~ br~k
miały SIę zastosowa~ do każdora- A Niemcy? Czy jesteśmy dUJe SI.ę przemysł.średm, zrzeszony p. K. K. P. po 8 proc., liczy swym wyszl{(~loneg<? górD1ka. Ko~alD1~
zowej zmiany konjunkłury_
w stanie wytr;lymat konkurencję w ,k~aJowym zW:lą~ku przemysłu klijentom dyskonto po 25 proc.,
posług1wać ~Ię musz~.robot~l~aml
D . . .
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. ' . . włok1emuczego sWladcza l1E\stępu"
t
'd k t
przygodnym1 ludnosclą WI.eJską,
ZISta] czasy SIę zJTIlemły, a przemysłu. wł6knH~tego memleckle-.
rb"
.
pr,wa ." zas ys on er po- która w ~zasie robót rolnych
szczególnie zmieniły się one dlą go, który sięga nawet po rynki ro- ]ącepr~~m~~t średni ZAtrudnia 19.500 b.er.a ~o ~O p~oc. ~oczn~e. opuszcza szyby. ' Produkcja tegoz ogól~ej liczby 815.000 fQbotnikó"!;
Obecnie 1 to Jest memożhwe, roc~na nie wzmogła .się w poró~Wiednia. Wiedeń stał się kqpcem syjskie ?-zapytałem.
bez towaru; lttlpcem, nie będącym
- Właśnie o tem chr::iałęm pa- z~tn,l~JllOIJYC~ w . pr?;emy:śl~ wło- gdyż
_.
_ naD1l1 z bardzo nIską produkCJą
wstanie nic z~ofiarować; kupcem, re ~łpw powiedzieć. Jedynyrl, do. łHenmc~ym łodzkJm, c~yh ze
SJot6wkl Jg~t coraz, ~nłe,
r. ub . .Węgry. zmuszone są sproI t·
dkl
;k' b t
d
. pr(!emysł średni stanowi wobec coraz WIększego Jej zapo- wadzae ,-węgIel z Czech. Rozgra.( ~~y zna os on~ e ryn. 1 z y.u, praw y, poważn~m: ko~ł.lłre:}t.em 1 4 'rzem sI'... łódzkiego, trzebowanią. Pracuje się obecnie niczeni.e Górnego. Sląska da, jm
8o:s~ada długp1e.tm~ dQśwladczeme, na rynku wiedensklm Jest prze-I , lm p t h Y19500
b t .\ ó
ną ~khd, gdyż zbyt jest minimal- możnost korzystaz:ua z,węgla gorno·
posJ~~a wielki aparąt i. s~tab wy- ~ysł n~em~l'ck~. Pt~emysł włók- licząc aprz~~iętnie' po 2JgOo~~:{ ;~ Py, zaś rynek bez z;ąpotrzebową.- śląskiego.
l}wahfJkowa~y~h urzędmkow, ale msty mem1eckJ zabiłby nas swą roootnika , dziennie,
ma.,.,
.
kupcem, miljącym puste składy.
niezwykłą taniością, gqyby nie to, !')otrzeba tygodniowo 234
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.
zbyt nikły, ~by móp-ł zaspakaJ' ać wsz';nŁkich. PrzemysJ. niemieckl' "_ zas w cI::lgu 6 tyg::l~nt -b sr~dm przem!lsł ś r e d n.1 ~upełfue Francją a HiszPCWją w spraWle
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ł
te ~o oC1zny
pr~C:A rawl s.
zawarcia traktatu ha~dlowego zoolbrzymie i wygłod~one rynki b::l. "% oWllł Qbecnię w"zlTstlde lynki prZtemrs. na op aceii - J
P
6 t
'OJ.
- d
'. b
k
ł
D k
d' 14
k ń k' i t · k·
"f'
•• "
"':
• •
"II
·
' po r~eY"Je
,
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. ił ~s l~ ' Uf~~ , le. A.c;!. mebc~~e $wląt()~e .' l~3t wpn~$t zawal?uy rnilj~rd 404 'II1 U joa, ma,ek. własn,przemJlsł~~rednie90, bm, wprow{łdz. dopłatę w &to,~~b"ykl pr~emYsłu wł~~mstego, me zamÓwl.ę~~al1U, . których: ,~Q~lIHO Podajemy sumę potr:l~bną l,I/Cjągu. niestety jedna~ minister.stwo ska~: l!~lJku 68 proc. do taryfy ogóln.f~J
~(! ' stame rQwn.ać s,~ z p'rzed. swego o.l.,.;rr;JmHtgolo~wol~' Ci ą" j6 tygodni dlatego, Iż
bu ?otychczas . OdI10~11t'] kon~es)l ~~let~~ar~~ r~~~ł~1~e~~i~~~fIi!i
\\,ll!,' llną produkCją monarchJl au- głe~o wu,)stu; nie"" jesł·, w' starjt: ~Ik..ółsze wak$§e 'na'ą te,.. n~ .Jank ter 1111" ·ą17tPllło. (błp.). przywóz towarów z Hiszpanji do
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Sro!!a at mata 1922.
4 i p6ł proc. listy zast. zlemsk. za
100 rubli 262-268.
\ 4 i pól proc. listy zast. zlem~k. za
Giełda warszaws ka.
100 marek 56.50
Na wczoraiiszem zebraniu giełdo
6 proc. oblig. m. Warszawy z r. 1917
wem W dziedzinie walut i papler6w dy- 125.
widendowych panowała w dalszym clą
AkcIe.
~tl tendencja słabe.
Kursy zniżkowe.
Bank DySkontowy 5175.
Papiery publiczne w poszukiwanju.
Bank Handl. w Warsz. 4600-4801'
Kursy mocniejsze.
Bank Kred.Warsz.1-5 em. 5550-5650
S-ej emisji ;WO.
Gotówka.
Cukier 51750.
~ Dolary Stan. ZJedn. 4000-3965
Drzewo 1"25-1500
Korony czeskie 78.50
Węgiel 28500.
Czeki I wpłaty.
LIIpop 5000.
BelSlf. 540-558.
Ostrowł~c 7150-7200.
Berlin 14.25
Rudzki 2575.
Gdat1sk 14.45-14.05
Starachowice 5250.
Londyn 17000-17875.
Borkow!\ki 1575-1530;
~owy Jork 4010-5995.
Bracia Jablkowscv 1775-1800. •
Drobne dolary 3940
Polska nafta 1850
Paryt 568.50-367
Praga 71.50
Ceduła gIełdy
VI
Szwajcaria 765.
Ł6d1, 51 maja.
Wiedet1 36.50
Dolary St. Zjednoczonych (got. \ .:...
Listy zastawne.
w płaceniu M85, w żadaniu 3995.
Mi1jonó~a l4&).

pieniężny.

Rynek

pleoleznei lodzie

l&E

mm.

Dolary St. Zjedn. (czeki) " ptat"eFunty
giełdy
niu 5995, w żądaniu 4000.
Ruble złote 202.;00.
GDANSK, 51 maja (Telegr. wtasll~'
Franki ~I!l. (czeki) - w płac. 558,
Ruble srebrne 1280.
"Gl. Polsk."). Przy zamknlpcitt t;!ietdy
w żądaniu 3401-.
Bilon srehrny 570.
gdańskiej notowano:
Franki franc. (rzeki)-w plac. 367.50,
Marka polska 6.97 i pół-7.
w żądaniu 569.
giełda
Dolary 271-272.
Funty an$!ielskie (czeki)- W placeFunty 1255-1240.
niu 17.875, w żądaniu 17.975.
W tiniu wczorajszym na nieurzędo
Franki 25.40-25.00..
Kor. Bustr. (c1ekil - w plaC'. 0.56, wej giełdzie w Łodzi tranzakcji zawieGuldeny holend. 107.75-108.25.
w żadaniu 0.57.
rano b. mało przy tendencji slabej.
Korony czeskie (got.) - w place· Utrzymał się tylko kurs marki niemiecniu 78, w żądaniu 79.
kiej. Zachód w zniżce.
Z " mknięcie giełdy barnńs~iej.
Kor. czeskie (czeki) - w plac. 78,
Kursy ksztaltowaly się następująco:
w żądaniu 79.
BERLIN, 31 maja. n.wl. "Gl. Pol.").
Dolary 5990-5980.
Marki niemieckie (czeki) - w pła
Marki polskie 7.05-7.10.
Mk. niem. 14.50-14.50.
ceniu 14.30, w żądaniu 14.40.
Dolary 277-Zl'd.
Berlin czeki 14.30.
fi proc. listy zastawne m. f40dzi Funty 1235-1240.
Wiedell czeki 0.57.
.
w plac. -, w żad. 195.·
Franki franc. 25.40-25.50.
Franki franc. 571-:500.
4 i pól proc: listy zast. m. ł.odzi
Guldeny hol end. 107.75-108.'25.
Franki szwaje. 767-770.
w plac. -, w żądaniu 185.
Franki bel st. 540-555.
Funty 17900-17700.
uiełDy
Kor. austr. 0.40.
Wczoraj na warszawskiej giełdzie nie·
Korony czeskie 79.
urzędowej notowania były następujące:
Liry 210.
Dolary 5980.
Marki niem. 4.50.
Lei.e rum. 26.
Młljon6wk; 1500-1525.
Franki fran 70.

. [zarna

l narogi

Kilka wolnych pokOi
Większa

Tea r

Agenta na

Łódź

i okolice

Klero'Ulnlk.

p oważnej

fabryki wyroM bawełnianych, rntynowan,. buohalter-bllanslsta, dobrze uetoaunkoWlłlly między szerszą kll.lent911ł RzeczypoBpolltej
i Rumunfi, zmIeni posadę. Łaskaw. ofł'rty do
mosu sub.•Kierownlk"
651-2

--------- _._----Amerykański Wydział Ratunkowy

ngłasza, M przyjmowanie
rlnkt.y żywn nśoiowp

przekazów

•

Czy"tajoie

"Kurjer Wieczorny"

7.ostało przedłożone
na
Informacji i wpłaty uskutecznia sifl w
iurze A. R. A. W Łorlzi przy nI. Przejazd 4
1\a II piętrze.
Ostatnia decyzla w sprawie
'p l'minn likwidacji Od !ziału pomocy dla Rosji
"'idzie w naiblitszym ezasie ogłoszona. 86 l

ł O d y człowiek
a:

Polsko-Rosyjskie Towarzystwo Trallsk1.-Handlowe

w ag odzie.

Od

dziś

Od

N8~lWYClainy

dziś

Taśmy do opakowania
,Tie r,vszorzędnego

wyrobu WI wltzystkich kolorach
dostarcza długoletnia powszechni e znana fabryka Szperlinga.Zawadzka 25,

l sZel'okosciach

.Towarz stwem Handlowem- Polako
Eks.lmpnrt - (reprezenta0ję którego objęło na

Niewidziany program:

Japoński

fenomen ~. swoIm specjalnym magiczno eplrytYCJmym I\keie.

Ponadto Towarzystwo przyjmuje
wą

Akt na drucie. Tf'rl ce żonglerowani~,
akrobatyka - wezystko w powietrzu
Da drucIe.

no

na
j

~

miejscowości

inne

~~

3 Harrisson siostry
Węgierskie

gwillzdT" taneczne

Kudrjawcew
Nallepszy tanceril rosyjski.
Jedyny w swoich tafloaeh.

Arcybuszewa

Śpiewaczka rosyjskich romansów.

Mea Mara 'ndra
Natlonalne IndyjSkie

2

tańce

~

Ił

._~

NadzwyczaJny amerykański dnet
taneczny.

rab ryni

n"deszł y

Łódi, Aleje Kościuszki 32, tel ~a i

im-lO

Dr ASTeoanbaum

."

720-2

przeprowadził

W6lczańsk,

"'~·>~ucbód

tancerJd

i francuskie

śpIewy.

Bufet

już

J.
~

~

I

Sprzedaż

się

~ 7~09-5

Dp. "'....

~~.9

Papl-er bl- ały lZ

Braun

I Południowa M

"...·Od·ICllk6::Y~~1~11S;;n~~;;;:JCh.
G
Prl,j.

Chor. sk6rne i weneryczne

0411117 prarJ,e .4 10 I p61 d.
I p61 I 04
łI do 8
dla

Dla uniknięcia natłoku, uprasza się
o wtzeŚDiejsze wykupywanie blletó )I

1 I l ł·l. PaDle 4-'

4j<\

7633-11

Dr. MARJA

04

Józelów-LewinlOnOWL

-- I

{dla koble' i dzieci)

ullln8rzeja 3, 1rJ~łr~ó Cbor. weneryczni i skórni

skiego" , Piotrkowska 106.

oc'l 5 pp.

23.

DP
•

ł
Wiadomość w adminiBtraoji .Głosu Pol- pań Odl05d:-jJ~:~~~llel,

czynny ..

biletów odbywa

powrócił.

eJAUf/ U~.f!n;ón

do sprzedania na pudy i funty.

Dyrekcja S. Kuperman.
w;
_
c\'

J. Ajzner

-.-

Bezkonkurency,jna knpleolstkll.

Wiedeńskie

g12~

.

ar.

Widawska ::stasia

wodewllls~ka •

SI\ na ul.

4, ~..:d~kl:;

Pnyjmu)e od 5-7 pop.

Polska !plew!\Czka.

UWAOA: Dyrekcja nie liczy się ze
zbyt kosztownym nad7.wyczajnym MOgramem I cen na bilety ule podwyfsza.

ustępstwo!

Pu,j. ,d ,,., l S· •• Palli.....

mloda kuplecistka

Niepogoda lula deszcz nie przeszkadzaj," Widownia jest pod
dachem.

i dr makie.

Tomaazl 15. - Tel. 431.

Leczenie sztucznem ~o1\·
cem górskłem.

Pytlasińska Bronisława

koncfrtu o godz. 8 wieczorem,
przedstawienia o 9-ej wieczorem.

ŚW.

euss

B-cia G-old1u.s"t

MOTO R

Dr. L. Prybulski 'Godl.
p.rzyj. ~d 5-8 pp.
Cegleln.ana 8.

Choroby sk6rne, włosów, WUZ lIjlXl-21
711gI
we n e r y c z n e I mOCJo.
Piramo- L....." t.laU
płciowe.
•• lL••,. k.~
Dp. m.d.
552-3
ą
.
.

80 do 100 P. S. 3000 volt kupi",
....
Wlcza ;\! 11. m. 8, 0,1 2-3.

Inżynier

Początek

Kraków, ul.

era

.

Trio WeUington

" wielkIm wyborze:

dostaw technicln:-cb
Sp. " ogr. o.ipow.

arnlSC,

li~~~~~~~h. ~~~~~*~~~~~~~ ehoroby wewnętrzll

znakomity kuplecista.
Now,. repertuar.

Etaminy, hatysty, mułUIlY,
kretony, białe towary,
KamgarllY, hostony, szewioty

P"óled81ębiorshro

-ci

sprzedalemy po cen/leh fR.brrcznycb.
.
Reprezentanci na Rzczp. P. BIURO TECHNICZNE i Skład Maszyn
i

Żórawska

Olesławski Oleś

,.PE' DETEI"

I

Czółenka
(Webschue
zen) ~
=::!;":~r:~:'7.rJ~~'
"B H • h G
R
~, ''''elo'l.i....

Ada i LanDa

Fomina

poleca najłaniej

D... ",ed.

• H.I Aubicz

;I:

Burlejś

Polska

ŁÓDŹ.. ulPiotrkows~a 175

709-2

Akt akrobatyczoy parterowy.

Jntemat!onalna subretkA. l tancerka.

.

dostawą terminoGdańsk, Rów-

z

Wilno, Lwów, Poznań,
w kraju i zagranicą.

Br. Polux

Chrzanowska Helena

osobowy -,,'alłnz" O
, () l,ooalym .tanl!'
1i~
? HP.
IIchód osobo"":,\" "B•• sing ll 4 ton'.
no\\ych gumach równ ie ż w dobrym
,tr nie okazy .nle do alBrzecfania

ładunki

Warszawę, Białystok,

ulubleolec publIcznosoI.

...,

as~ku

Szybka dostawa terminowa. Clenie, magazynowartie.
racja, zaliczenia.

Takahaisi

Bella Fries Mik. Gryniewski

Krawcom

Dź\Vińska

na dogodnycb warunkach. po cenach umiarkowanych.

Znakomity piosenkarz.

pp.

drogą lądową po§pies~

dla dostarczenia

Rygi i

Luboradzki Stefan

Kooperdywom I

na asadzie umowy

ileńskiem

Łołe._ki
Łódź) przyjmuje ładunki
ną j bagazem do

Pronram

ut Piotrkowska 46

___________
WU
__
MDD ____

Ekscentryozno.komlczny duet.

Watne dla fabrykantów i apretor I

męslrie

że

komunikuie.

z

Nowe siły. Nowe atrakcje.

pralrt7ką klImorową
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FabrykI!. Cyko!'II pOSzUkuje

Reflektu.le się na siły dobrze zaprowadzone w
branży kolonlalne.f, oraz posladalf\oe zutępstwa
podobn el branży. Oferty pod .. CykorJ"" adreso ·
wać. Biuro. OgłOSL Frelda, Warllaws, ul. Rymarska J'l! 16.
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do .przeekspldlentkl, wlRd aJ lice
d·
językami polskim i nleanlq.
mleekim do oddiiatu maN
k' k'
. J ' .
ł
nufakturnego i ObUWi"ł
o'Woro le le parowe cegle Dl8 J m yn
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B,brlka papy, asfaltu Dr. Niemezewski
Spółka z ogr. por. w Tr~eblJlł przeszla na
naszl\ 1Vłalnośó. została powiększona z
rekonstruowana i poleca:
pap~ dacbową J izolacyjną pierwszorzęd
nej jakoścf z najlepszych surowców.
Trzeblń.k. fabr,ka papy, asfaltu
I produktów chemicznych
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1) Wybór przewodnicząceg o zebrania; 2) Sprawo:t.llanie Zarządu i Ko·
mlsfł Rewizyinej; 3) Zatw erdzenie s nrawozdanll\ i bil ansu za rok H'~l oraz
podział zysków; 4) Wyhor " nu mieisce ustępuhoyoh przez lo _ owtmi~ ~ 07.łoo
k6w zarządu; 5) Wybory ozłonków Komisji Rewzyjnej; (1~ Rozpatrze.nie i zatwIerdzenie budtetn wrdathów oraz planu działalnośoi za 192~~ rok; 7) Zatwierrtzenle instrukoJi dla Zarządu; 8) Sprzeda~ nierurbomnścij 9) Określenie wy!lokoŚQi kredytu, z którego ma korz\'iltnć spóJka;
lO) Okrt'śleuie wyllagrnrlzepia
dla Zarządu, dyrektor6w. ząrządzająoycb i Komisji ReW Izyjnej; 11) Wnioski
pp. Akojonarjusz6w;
Pp. ·Akojonarjnsze, pragnąoy wziąść udział w zgromadzeniu winni zł()~Jć w biu· .
zarząd n swoje akcie lub odnośne kwity rlepozyt Iwe, z wyszozególni 'ni m
posiądanyoh numer6w akoji, nie późniel jak na. 7 dni przed termil\em zebrania.
Gdyby ZIs'!'Ol1MdZ PDle z powodu niedosLateozne' ilości pr~ed~tawionyoh akcji
zasadzie § lH statutu, astąpią o drugim terminie
nie doszło do skotltu, to
od~zjelne zawiadomienia.
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I
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uw -;1 - 7;
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! 'ę, materace, lustro, przed nabyoiem. A. tekoGdańska 90 (róg Andrzeja).
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m. "...........
18. 700·2-k -- ._.
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-------~-IlIBI...,
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