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'l

iąty

ro

przed ' tak bardzo i tak, ~dawało sIę.
piąty beznadziejnie między sobą skłórok pokoju...
cone, odnalazły drogę wspólCzy Jednak, w chwili obec- nego porozumienia. Zjednoczyła
Biuro Kredytpwo-Informacyjne
neJ,
stoi ona bliżel rzeczywi- je na nowo groźba powracające
Zalotone przez polsllie instytucie finansowe.
I
stego, wewnętrznego uspokoje- go do Europy pólksiętyca zwy-]
ęp6łka I ograniczoną odp.
nia f skonsolidowania swych cięskich wojsk tureckich.
!
~ stosunków politycznych, niźli
Państwa bałkańskie nie do-l
Biuro udziela śoisłych 1 IIzezE'gółowych infol'T'1acjl o zdolności kredrtovwe1 I organlzaojl firm
l w parniętnycn dniach listopado- puszczają myśli o tern, aby i
1 przedsiębiorstw prze/ll yslowych i handlow, ~ eh w całej PoJsce i zagranicł\.
wych roku 1.918 Ił
Turcja sięgnęła na zach6d od 1
Biuro powstalo Z iniclat7W)" L6dzlUego Oddzła1'u ZwłązB.u
Wolno o tern powątpiewać. Marycy. Turcy, ze swej stro- i
BanB.6w 'w Polsce i znaldułe się pod lego bezpośredni" t .~lą
kontroI".
Mamy wprawdzie konferen- oy, pozostają również w poło- 
cję lozańską. Dość, ałolł, wspom- żeniu dość trudnem : nie mają '
I:,ónź. Piotrkowska 56 (}4Ikal'Tow. Ako. "Warrant-)
7088-1
nieć jej charakter, cel, dla kM- oni sił na to, aby czoło stawić)
rego została zwołana, i szcze- zjednoczonej armji państw bat-!
gólny dobór jej uczestników, kańskich. Na drodze zaś roko-)
Dzis, dn:la 1-go gr'1..1dn.ia
aby zbyć wszelkich różowych wań, ~ nie zdołają roszczed'l
co do dnIa jutrzejszego nadziei. swychljj uzasadnić. Istotnie, rząd '
prz%'iechała do apartament6'w Grand-Hotelu
Wszak do Lozanny, nad ową Kernala-baszy dnia 1t patdzier- J
Właścicielka salonu mód
"wodę wielką i czystą" ~eziora, nika r. b. podpisał umowę w t
w którem ongi odbijały się Mudanjf której słowa pierwsze \
wielkie i czyste dumania Mic- brzmią:' ...
1
k!ewic~a . o br~~erst~ie ludów,
- " Rządy sprzymierzone, '
zJechah Sl~ Judzl~ memal po~ p stan~wiwszy zwrócłć rządo-,
obuchem ntebelple~z~ństwa wOJ- wi wielkiego Zgromadzenia na- l
Felicja Rotmilowa, Warszawa, Króle ska 6,
ny. tak jest, nowej, Jeszcze jed- rodowego Turcji Tracie: wscho-l
nej wojny!
dnją.,. ".
\
wiedeńskiemł.
Z
~en ~owiem pok~j "błogo- Otóż, jak wiadomo, TraCja)1
Pozosta· 3 d •
stawIony ,który uwienczył lWy- wschodnia kończy się na Man .. 19-1 c~~stwo entent~... ma ~o do SIe- rycy; umowa " mudańska nie... )
ble, że całkowIcIe me~al wy- tylko nie wspomina nic o Trą-:
pełniony jest bądź ~rwl rozle- cji zachodniej, w której turcy>
wem, bą?ź s~częklem orę~a. domagają się przeprowadzenia
..
Jeszcze me. Ul~I.lkły odgłosy m~ plebiscytu ale zastrzega po,
.... A więc dziś
elpgaDQlro umeblowanego pokoju wazJi rosyjskIej na Polskę w nadto że aż do chwili zawa(..
eWE'nLnaJnie z calodziennem Iltrz, 920
O
'
młłftlf'm, motllwfe Z· osobnem waj- roku 1
, a już
recja króla da po~oiu prawy brzeg Ma-,
śoiern. Oferty upraszam składać do Kon~taF1tyna podlę~~ wJ:praw~ rycy winien być zajęty ~rzeZl
firmy Bracia Jabłkowsoy, Piotrkow- zbrojną w głąb AZJI Mme;szeJ. oddziały aljanckie".. PrzeC1wko'
grudnia 1~"
ska 111,. Cena nie krępuje. 35-1 na Anatoll.ę turecką, aby ta,m, edy uroszczeniom tureckim d04
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------1 go,
Starsza panna

TEATR "SCALA"
zapełni si~

do ostatniego miejsoa,

artyści zaprodukują 9i~

przed

publicznością,

.gnte~dzle ,ludu tureckle- Trar-ji zachodniej, państwa bał.. ,
zadać' ClOS śmiertelny władz- kańskie mogą wysunąć powyższy \
padyszacha.
'punl\ł umowy.
j

w tem

twu

Nie będziemy tutaj przypo,
tr~gl - far,sy zwycięstw
Saloa mód, Zawadzka 9. 53-2 gr,ecklch 1 greckIego powomu .
Hlstofla . krw~wy wymIerzyła
wyrok lmpefJahstycznym za-

Za dolary, funty i franki
zaangatowani

~

Potrzebna

I

która

rzecz

prosta,

nie)

mogą myślić o odzyskaniu ea.! \
tej Tracji; bardzo im atoli za- ~
leży na posiadaniu Karagacza,'

chcian~om. Dość ~owiedzieć,

t. j. dworca kolejowego przed
Adrjanopolern. a takie, by~
może. odcinka drogi żelaznej w
kierunku Dimotiki.
Czy iednal~ nowy rząd tu.. I
recki będzie umiał z równem
powodzeniem wygrywać bitwy
dyplomatyczne. jak wygrywał
bitwy na polu wojny?

--------------------H.
..
UpU]Cle
p O Z y C Z li ę .

w walucie polskiej

Turcy,

minal~

że, oSlągalą~ zwaleme s~ltarlatu
w dawnym Jego kształcIe Orełatą.
cIa ruzpętala i jakgdyby wskrzef"eszło
numerów
- - - - -.....- ..- - - - sila nonowo dawną uśpioną
przesunł., si~ przez 9cen~ teatru .. SCALA
PRACOWNIA SUKI EN DAMSKIGH"
potęgę Turcji.
ąd 8~45 do 12 'W nocy.
KOSTJ UMUW oraz 'A L T
Jut nielylko Grecia i wraz
z
nią
wszystkie państwa eałSzoz~g6łJ patn stronA 8.
G'óreckiej, kańskie, le same "wielkie mo- Sprawę rokowań lozańskicb
II
• inl,
carstwa" europejskie zmuszone utrudnia niezmiernie złożony
AL 1 Maja lA 16, m. -tO, parter.
,
Poleca
się
nadal
Sz.
Klhent\[oln.
się ujrza y powstrzymać i ba- splot krzytwącycij się intere- I
Właśelcielk.a roApzynn gorsetów z Warszawy
rjerę postawić wzbierającej fali sów państw bałkańskich. Do
NOWOOTWORZONA odwetu tureckiego..
ajtrudnieJszych zagadnień naleK
Ludy bałkańskie, które od ży mianowicie,
obdzielenio
przyjt"chała do Lodzi, na kilką dni Hotel "Victoria" pok. ]\i 4, z du~A
tat
dziesięcIu
u:stawicznie
prawie
państw
tych
wybrzeżem
J~or..",
tylU wyborem gorsetow, pasków i staników ostatnich modeli parys dob.
8
brodzą po kolana we krwi wlas~ I skiem w sposób, czyniący za.~
l70'iłł-L
nej i we krwi swych sąsiadów, dość ich potrzebom w zakresie
e'"i.·
I
ul. MU.~ 26 (róg Pańskiej)
spostrzegły lliemal tut nad kar-I posiadania portów dla, celów
ułśći opłat~ za bllety wejścia.
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Węgle e)

A PTE...

J. Sletkl-ew' I·cza 1S-k,'

swym
wzniesiony zwyżeglugi kupieckiei.
na·
miecz Kemala-baszy
Mo-· przykład,
żąda dla Bułgarja,
siebie t. zw,
(',listwa zaś zachodnie, które l "dostępu ekonomicznego do
V
potrzykroć i po-czterykroć do- morza Egejskiego". Sprawa a..
ą
konywaly między sobą podzia- toll dostępu tego potrąca ()
po ce-nach nlte' kor,kurenc7)n7ch.
lu łupu tureckiego, przel<Oflały politykę Oreclł i Rumunii !
, "".",'tf/ Sp:-zedaż hurtowa i detaUczua. .."~..,,
:ił~dać WIIZęł1ilt~, Unikać fal:s71'Ka-1 się naglp, że miast zdobyczy wszelkie zaś tarcia wewnętrzne
h •
t6w. Ilepreuntaef& na ł Ódi I skla<1
aJeWSnl Sp. z ogr. ocJp. lo\\' .Poltrad\!- Piotrkowska 8~ tel. 5-34 wo.ennej, czeka je na wscho~ międ~y patl~twaml• balkań~ tHePiotrkoWRka 44, telef. 10-89.
~ .
-- ozie wirlmo n łw~i wojny.
,mi otwłera 1 ą tern szersze pola
Sl;.ład--boczniCIl Beudeta plac la ul. KoastaratY.Rownka Mr 121.
Kupu)cI bUe~~ skara,ow 11
Badźlak bądź, początkowe I dla wpływu polityki rosYJskiej,
róg Letniej.
. dni konferencji 10/311 Ide' zewi· klór a półwjsep bałkańskI, vi
Uw. gal Po ' adamy s alp. ~a €kładzie wlęk -7,21
fj f
1/ fi
\~f saly na rzecz pacyli.{Clqi blis- ~ tlIy:-1 0. Jz,edziczonej po car~r.lt
.
ilo"ol węgla wszelk 0.1 !:la nn ów040 1
UI
li ~~.. Idego wschodu e 1en plus n e· Iradycji, lIwaia za ::lwą don:en~
. \, ... " l ....... ,
..
!o raCJlUOb bialłrj li r.IIIUiOi.
wa,Loliwy: pa(JSlWa baikiJllSKle., uplzyW!tejowaną.
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Uwaga

Rosji

skupia

oczywiście. t~a .cieśninach.
było dawnie], I tak być
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!

się,

Wlozann-Ie •

KonferencJ-a

WyJ8§nienie Sytuacji sejmowej.

Ta~

.

1". Wii:asa z p. Seydą,-Znamienne uchwały
R j
t llk d
b:.ł
Piastowcy Idą na ugodę z Chjeną· - Fałszywe pogłoski. os a zaproszona y o o o ra"
\
t lk d
MarszaUdem sejmu Rataj, marszaUtlem senatu Trąmp.
w sprawie cieśnin. - Benesz mediatorem. syjski ma dwie
y o
rogI
d tu R
o litej .
rtadzleje sowieckIe.
I przed sobą:
bądź dążyć do czyftskl.-W5to~ sięga po prez!; en ' fQ zeczyposP.
mUSl Konferencja

. : obecnie, przyczem interes ro-. P.S.L... Piasta". I bezpośredniego

opanowania
".P.R. na usłupad, Ch.łeny.
cieśnin, badź starać się pozYWARS;: ','.vA, 3G listopada. - P. Witos w rozmowach z p. S,~y·
, "l IJaństwa, przy- (Tel. o~ l1asrel1;o kor~sp. ) W" dni u. uf.!
,1
•
. ~j,C,
: ze
. za
sk~ć wpływ
musłał lO1)OWla~~~
legające do nic l1, o podhoiu wczora.1S~\;n Sy!U3C:'.<8 l'olityczna cen~_przerrowadzC'Il\~ .D; Tramp[)
f
. ' ~ SO "l'ecl'a na gnmcl~ cbu ~zh
. Zl1~cznvm IClSłl:-.kiel!O Ha m~rsz,l?I\. senatu,
c.osrom prz~" oSJ~
~ K , slopniu wyjaśniła. się. l<:lu 'z do Ch~Jc. Na w:;c~nll WY:1or }). R~..
n ema obecnte mowy, ale za~o !'hr.strzygaięcia ZagadKi oblicza l taja na tt'<1r~zall{a se~mu. O~!ltern usilniej dążyć Ol1~ będzIe naS7.ego patlamcntu letat jak wia- CZeil!C t? O!)!lrłC jest na te~, ze
do utrw~~enia swych wpływow dom", VI obradach ldubu P. S. J. . z wolne.1 ql\l przY ~!o30wamu Itl.\.
'nad Bosforem. . Ta przesiąk- "Fia~ta". Obrady te z~jęły wno· marszałka, VI' • s~maCte , skorzysta
.
.
. ół s u fdj ni~omai cały dzietJ, a poprze· tylko ptęcttJ "l3Stowcow i w ten
( l11ętyn~ K!Wlą gruncie p wy p dziła}e krótka ~ol1iercncja p. W;. ~pos6b Cb~Jc .. Na wraz z większo,Bałkanskiego, tym klasycznym tOlil3 z przedstawiddclU Zw. ltd . ścia piastowców (w senacie ul
• terenie błędów wielkich i }. . I;;7- fi~r~ p. ~\arianein <:;c. 'd:t. Konfe, i enpeęrami zape" ni większość
en więk ~ch zbrodni poF~'yki renc;a ta ~vydsncł(l :o-,l,,'e p!ę(no n,lld13 p. Tr~~llczyń~kte2:o.
~1'"
'mocarstw europejskich nie ak, ·lhratiacn.l uch;vatac!1 P. S,. L. ! Stano~lsl\O N. P. R. ZUP ,,;Tl!;_
• dl'
i u ~a tlOSledzPn!u klubu WJęk~z"~ IdOkładm~ charakterYZUJe anon:z~pewne, po dl ?Ś C! a pps c.w pr7€~,lhvhmi3 () sytlJacjt Do!it~'C·(. mowy v,'ywind w .-Gazecie WarZlama bolszewIckIego. Ze Wir- md i !:'/.;.mwmiczne,i wygłosUł oP. lszaw.:"iej"'. udzielQny przez sea
no to hojną ręką je~t s~a~1.! na ,,~i il:)!5 i R~\tal, później rozpocz~ł'llnatora en~eero~sklego.
Bałkanach, o tem rowmez wCjt- ~ :t' i1il.rdzo przewlelrła dY!ol~Il!'\l<~'1 Oczywisc1.e gdyby te wyłicze e
pić niepodobna,
Czy wyr a kt,óra, neSTU!. d~PlefO dzisla:\ sb lilia zawiodły przy głos~wanlu w
.plon czy też przeciwnie ·tłu- zakQ;czy. 'Pozostaj" df) wyslu- \ li>ejm!e. które ?dh~dzie ~Ię. PO po.'
t ':
. d;'"
- chama jeszcze około dwudz.iestu iudmu. sytuacJa łę Zmlenł.
m:one zos ante \V ~aro Zk, za mó;Vców.
.
Lewica. to fest "Wyzwolenie'~,
lezy tymr> za:" c111 leszcze od 1 ak wYJdąda!y dekoraCJe,. Re- P. P. S., <I także blok mnieszości
takhl. rOZl1mu. a przedcwszy- zultat-y.zas akcjI S3 nastcpu,ącc: l1arooowyd,. ndV,HIl<l swe 2ł(ł~y
c;tkiem poczucia rzeczywistości "Vysum~ta dla fonny kaudvd!ltu~ ,1emol1straryjuie w senacie za p.
te strony kierowniczych limy- ra p. Witosa na.1llar~~ałka se]mu. Pral1SS, w seimie za p. Śmi.arowa
z~~tał3 11fZez mego ~ame~o

uktady p. '''Hosa z p,
łlłów ente.nt~.
....
fmęta,
ZJawiła
si~
wowc~as
kan~
Seydą
dQtvczvty także zupełnie
W kazdym raZIe, lą:lt o Jest dyd~ttlra (). Rat~J.a, na'" 1Uą odby· konkretnie sprawy prez.ydentury
,

•

•

T '

pewn.e: piąty rok ~~koJu europejsktego wschodZI pod 7nakiem
kon]'unktur' .w którvch
•
'
J
niepodobna rozr~iTl1Ć purpury
zórz od luny pozaru.

co& . skim.

CZY

PARYZ.

30 listopada. (PAT).
LOZANNA, :30 listopada, (PAT)
Hans. _ Pogłoski. jakoby ohra- Odpowiedź al.iantów na. oole 'Ra-

" przYJę'y
t n!e
. bezdy w L
o~anl1le
P1ecz~:, kler1lnek, !U0gący aopr?:
wadzlc do zerwama konferem:]l,
są l1a.lzupdniej bezpodstawne. _
P o l'owania toczą się pomimo
n2potvkania zrożumatych z 0':'-tun' rzeczy przeszkód. zupełnie
normalnie. Zachodzi po~eJrzenie,
że wszvstkie tego rodzaju pOgtoski są puszczane świadomie w celar:h spekulacji giełdowej.

LOZANNA,:iO listopada. PAT.
Wczoraj wieczorem doręczono
d('l egacji rosy.i.;;kiei odpowiedź na
not~, w której doma~afa się do~
puszczenia jej we wszystkich pracacb konferencji. francja, AngUą
i Włochy

jednomyślnie

obstaj~

Kowskiego
w koó('o\vvm ustępiezaznacza
co następuje:
'Wobec nonownego zapros~ellia
d
. i
delegacji roc;y,i<:. ie.i o WZlęC a 11d~iaf:l w r.okowan!ach w sprawlr
~leŚ~lI?: P1erw~z~ spotkanie ksi~
~OmlSJ! t~OW~Z~IO~ej t przez on r
rerenCJę .0 z a ,an
ej spraw~
z deleg~cJą sowlec ą, wyznac~o
no na pIątek w godzinach popołttdniowych. ,
'
LOZANNA, 30 listopada. (P T)
~fery mia.r?dajne w Lo?a:~ e
p!"zyouszcz,aJą. ~e Benes?:
,pl Jako posredmk międz\'
Ją
a francją. Jeden z męió~ za t+ania Benesza odbył wczoraj konferew'je z Rakowskim. . .
MOSKWA, 30 listopada.. (PAT)
Stiekłow w ,Jzwiestjach" wvpowlada nadzieję, że konfel"ęncJa w
lozannie przyniesie Rosji sowteckiej nowy traktat rapalskl z

k

przy 5tanowisku przewidzianem
w nocie Poi"care;::o z dnIa 14 bm .•
f. zn., żę delegacja rosyjska dopuszczona llYĆ może Jedynie do 0brad w sIlrawie cieśnhl.
Włochami.

-----0-----

Włochy

a sprawa 'Salonik i Dedeagaczu.

Stanowisko

włoskie w
i

sprawie

BułgarJi.

tądaft Jugosławii
'

ło Się głosowame" t~'ne, ~tórello RtecZYP~l'P9łite}, twierdzić 11 a" RZYM" 30 1istopada.. Oma~ając zydent ,Mussolini ,,;,ez:wa~ .nawet
były na"t ;.PHjąCj' ~~. pe"mo me mozna. ale wedhlg problemat Adrjatyku prasa wlo- faszystow dalmat~ns~lch l flU!TI eń -

rezultaty

RkątaJetm8 g~OS
~4 gółOSr~
ąw t, 73~ tP'
osó·w· ro'l~

S Im

wszelkego
prawdopo'Clobieństwa
ten llrzewidu.ie
ulokowanie ska podkr'es'la

układ

akC.l.· ę .J'lgosta~rJ·l·
,,,

w skich do

poszan"owam~
.

O.bOWIaz. tl-

strzelonyc~. W?bec tego ~Iu.b '!~ p. 'iVito5a "W Belwederze. jędno 8 kierunku uzyskania dostępu do jących traktatow, oŚwladczal~c.
znał. że ollcia1n!e w ]ęjitO umemu cześnie zaś obecny Naczelnik morza w Salonikach. Zdaniem pra- że winny być o~e wvkonru: ę ~o-

J. Pr~emyslłi.
została ,,:ysumęta kandydatura państwa kandydatury swej by nie sy włoskiej, Vvtochy nic nie będą kolwiekby mo~na zarzucl~ ICP
- - - - - - - - - - - -....- pOsła Rata~a na m~:Łałka sejmu. wysunął. nie chcąe. być konłrkaua miaty przeciw udzieleniu specjal- treści.
'
Ta samą większoSC13 został .u~ dydatem przeciwko p. Witosowi. nych koncesji dla Jugosfawji: banRZYM, ~I) listopada. (PAT). SO(lułłstów au~tr'la[ki[b
c~walon ' wnIosek o pozostawu~~ T~k ' wy~dąda I"olst"zygnięde kowvch, .finansowych. oraz han- \V!(\ski~ kota polityczne VI sto
• b DlU .....'olnej ręki członkom klubu, . dk": . t i' d cllowych na ierytorjum Salonik, sllnlm do żądaniaBufgarji oddani;)
wobec mhwał o@newsku . przy ilłostlwaniu na maTi!ozatka zaga I se.lmu. Se~a!l . prezy en ale stano"(~"czo przeciwstawia się Jej DecJeagacza. stoją na stanowi I~
• .
"..
'.
senatu.
tury, a c~, z~*em IdZIe ł rządu. .:. udzie1el1iu Jugostawji dostępu do ~kll możliwości poparcia 7-e stromI
w:'E[)~~, 30 bm. (Pa~). P:!
O pOWyższycb uchwała.ch kl1!~ • Ocz~Tvn.sr.cle wszystko {o l~o . . . e morza w Salonikach w z:nacżeni11 Wioch tego żadania. ale wytaczktaqe ml~dzy r~ą~em wledensku bu p, S. L. specjalna delega~ja ~w f~zlecK. ho jął, wskazah!'\mv pOlitycznem, to znaczy wra;r, z po- nie w zakresie ekonomi "znym. _ .
.8 OPOzycJą socJ~h~tyczną W r~- trzecb. do której weszli pO'jl'owie "Vyże~, uch.wódy klubu P. 5. L., siadaniem calkowitem tego fer y· Odrzr;caią.c projekt oddania Bd dzie zwlazkowe.l me d?prowa~zl- I Klernik. Bobek i Erdman, ?:.diOrnIJ~ w~:feWt. hA',e~d:umj_~ llr.z!!l.owego toLium i wladzv po~tyczn:.i, fo jes t ga :.ii tego portu w'posia~anie u, rn
Iy wczor~j do r.ezul!atow. SocJa.l- nikowała ktl1b( mCh-Ję.·Ny i kl11~ ~Q;n:!? Katu, tes;o li.~.ubl1. ~" JJa.f~ZO tak. jak bylohy to zycze1uem. rZ<\- z c;;tą wl;3dzą polityczną. Podkr~
rlel!10kracl pOSIadają W radzl.e bom lewkowym.
Qa!ełW~ od ~ednOlliyś!j1osd. lWIą- liu belgradzkiego. Co sie tyr.7,Y pro ś1a !".ię równ\eż tę okolic ność.- ze
%wlązk~wej ,28. gl?sów.. Stronm- Pozatem klub P. S. L. uchwalił l:k !ud. na\' ... pąd ~tór!go aU~JlI-, blematu A.drja~rkl1, pisze .. Messo- Bulga 1:la, będąc w lepszvch wa~
ctwa mleszczatlSkle tytez. A~y u- odpowiedź odmoWllą na propl)zy., c~aml cała t3 kOJl!hU1a~~a pohtys gero"to niemożliwe są w tym funl\ach
finansowych,
aniie1.i
niknąć d.alszego przewlekam a ?- c1e klubu •. Wyzwol~l1ja'" która czna zr('..dz"Ha się .•1,s~n1e stara się zakresi-e Z!l1ian:\ bez uprzedr.iej Niemcy. nie zap!acita dotąd nic z
, brad mIeszczańscy ezł0.nko~le brzml: "Uznając potrzebę silnego zatrzeć k~l!'pr",m)tuJą.ce dla kOl1- zgody Wl'och. Mówiąc o trakta.cie tvtuhl11"lf'invch od niej odszkodD ..
rad:y związku wy~zU z sah pOSle- rządu demokratycznego, niżej ~rahel1tó~ slady swoJeJ
w Rappalo i Santa Margaritha W<lrt Wfoskie kota polityczne ~ą
I dzen. poczem soclal-d?mokracł u- podpisane stronnictwa,
h'orzące 1 o ~,\oJem !wczo~ajsT:em OO~le- .. Messagero" obiecuje, iż traktaty, zdania. re Bllłgarja w granicy
'\ c~walm protest przecny protoku .. wzgl~dl1a wjęks~o.Ść sejtno'";".ą, g?~ ~. zenJl!. og_?slł takI. etl~gmat~czny te zosta-n. ą. WYk. onan~., jJi"J 1!1.imo: że IS\VYCll zdolności płatniczych po:
; łom genewskim i pr~eclw usta,,;ie towc!\a we własclwym m0mcnCłC komumkaL ,,)<lub p3rlamen.arny tlie czvnią one zadosc aspIraCJom winna hezwarullkowo za J:łClĆ l
o odbudowie Austrjt. Rząd. wme- podjąć w tvm kierunku inicjaty- Zw:.. lud. nar. wysł~cbał. reiera!u \VlocIi co do Adrjatyku. 'W tej przytcm zapłacić również , Włosie oba projekty ustawy Jeszcze wc. W razie niemożności oparcia p. Sevdv o sytuaCJI .llohtyczne~. sprawie, pisze "Messag'ero", pre- chom.
.
raz do parlam~ntu~ O,,,ukr.otne U-;, rządu o bezwzględną WięKr-ZOŚĆ! po ,przelJr?wadzełl~u dyskllsl1,
------01---Ichwalenie proJektow . ?ez zmian sejmową '1alezy oprzoć ~o na w ktor:~ wZlęl~ u.dx1a.ł. p~, St.
'przez parlament uczym zbvtecz- większo~ci w701ed"e;.
GrabskI, HarusfęwlCZ ! mIlI. wy,n~m pr~edkt~danie i~h poraz d. n1 - • Niżej ~odP.i~u~ stronnich"t'a o- ;..aził j:d~lmnyślnie .zgodę. z tak:Y.
gl ra?Zle ZWIązkowe] do zatwler- swiadcz3lą, ze w próbacb StwOB .\ą .I?olit) czna t}Twczaso",ego ,.li cdzema.
rzerua rządu. opartego całkowicie. zycmml ~Iu~u, ~<itóre . ~z~tało w Odbedzie się ona 10 b. m . . - Kto weimłe w niej .. dział:
lub częściowo na słi'onnłctwacb POI'ozumjcnm z kOmiSJamI par·
Reforma
we WłOSl9[b prawicow~"c1t. nie wezma udzie. lametltarriemi N. Ch. re R. i N, Cb. _ Qłosy prasy angielskiej. - Obrady ! francuskie ..,iały
charakter' badań.
•
.
. fu w żadnvm wypadku. z wyjat~ S.L. ...
RZYM, 30 bm. (Pat). W C7.aSIe Idem . konieczności tworzenia rzą~
Oczywi§.cie, że pod tym ko.
PArNZ, 30 listopada (Pat.) - : u:nie, Jednakże, zdaniem ~zie~nika,
ttarad, odbytych między prezy- du koaJicynego w chwili na1azdu lliunika.tem kryje się ,ile ukryta Na zawiad(ynienie Bonar-Lawa, o·, warto Je uczymć dla uZy.lkama po. dentem Mussolinim przewodniczą nieprzyjacielsldego".
radość z powodu pa'dl.! z 1). 'iVito- zna;miającf', że gotów on jest zor;: wszedmego pokoju.
cym parlamentu de Nicola i prze-I Sens tych wSŹysik}ch ucbwał 15en~, zapewnlajaQl111 chjemN,jaPARYŻ 30 iisto ada (Pat) ~
wodniczącym komisji spraw we~ p:astowców jest
natsępujący: stowskiej spółce rzady w Polsce. ganizow~ć zebrani~ ~remierów:
francuskIego, angielskIego, wł?· W
.' b d 1 Pdyńskich pownctrznych Gagerano, poruszono
------0----.
ski ego i belgijskiego w Londyme
. sprawl~ o r~. o.,". na konIe,
sprawę reformy wyborczej. - Ze
\11 dlJ'lach 9 i 10 oTudnia Poincare dar e »Pebt Pans~en , lt
._.
.
'"
'.
.. t· b d te rozpatrywana
tr6def kompetentnycli informują, Porządnk dZI'nnny lIeJ'mu I' "nn~to ilości mie.isc: Niemcy l, Cb. Z. J. odpowiedZIał,
że
zgadz~.
Sl.ę
na
rencJl
ej
\m
dla
Ntemiec
:t~ odnośny proJekt ustawy zosta. '"
"
~ l
Mi li • N. - 7. Piast 3. N. P. R. -- l, Wv~
datę l,onferenCjI,
sprawa mora or]
k
nie przedłożony parlamentowi W WARSZA W A, 30 bm. (Pat) . ...:.. zwalenie - 2. Zydzi - 1. Ukraiń powyższą
oraz kwest ja, czy ~a.leiy .,na . on.
płerwszef połowie tygodnia po o~ Dyrektor
kancelarJi sejmowej cy i biat?rttsini - 1, P. p, S. - 2.
BRUKSELA, 30 listopada. (Pat.) ferencji brukselskIej zająć. Sl~ utwardu sesji, tj. OKoło 15 stycznia zwołał na dziś posioozenie przed·
Theunis
i Jaspar wezmą udział w staleniem całego długa mem1ec·
roku przyszłego, .Tak donosi "II stawicieli Posz.czególnycb klubów
zebraniu
premj'erów'państw sO.iusz- kiego i czy nie możn~?y ledno.
Mondo", Mussolini w związkl1 ze
czesnie zbadać kwest)1 dług 6.w
sprawa, reformy wyborczej opie- ~~j~~~~~:i:~le:ie~~r~:~~;~ :!~ ~lPłegosf~lt
międzysojuszniczych. _ W~eszcle
W f!nl~n~ji. niczych w Londynie.
rać się ma, wecllug doniesień dzien siedzeń plenum.
LONDYN, 30 listopada. (Pat.) mają być TOZp ... tryw ane środk1 przyRYGA, 30 listopada (Pat)nlk6w, na systemie większości.
Jutro odbędzie się pOjiedzenjc Z Helsingforsll donoszą, że na Reuter. Pohrierdza się, iż w przy. musowe przeciw Niemcom na wy.
Przyznaje on liście większości senatu z następującym porząd
dwie piąte ma' l1dat6w, przyczem Idem dziennym: 1) ślubowanie, granicy fińsko-sowiecKIej straż fiń szłym tygodniu ma się odbyć po· padek, gdyby nie wypehli~y. 011~
pozostate mandaty mają być roz- 2 wybór prezy4jum, początek o ska aresztowała znanego Almana nowne spotkanie premjerów: an- zobo iązań.
Tolsa, który w roku ubiegłym był gielskiego, francuskiego i włoskie1zielone proporcjonalnie pomię godzbde 11 rano.
PARYZ, 30 listop,ada ~Pal) Hav.
przywódcą band, jakie wtargnęły go.
Przedmiotem obrad będzie
dzy przedstawicieli mniejszości.
Zaś o godzinie 4 popołudniu od- do Finlandji. Przy Tolsie ,znale- sprawa przygotowania konferencji Petit Parisien" zaznacza, że na·
;ady prowadzone w pałacu Elizej·
będzie się plenarne posIedzenie ziono mapy i plany. Prasa iińska br kselskiej.
ski m w poniedziałek i we wtórek.
Dlbrzvmi Doiar WGdańsko. Sejmu z następującym porządkiem przypuszcza, ~e zanosi się na noLEAFIELD,
30
listopada
(pat.)
miały jedynie charakter. Lwykłych
we
wtargnięcie
band
komunistyczQDANSK, 30 listol'ada. (AW). dziennym:
Polradjo. ..Temps" omawiając spra- badań, wobec czego me spowo\Ą7 c 7.oraj wieczorem wybuchł 01- . t) ślubowanie posłów, 2) wybór nych.
wę najbliiszego spotkania się pre- dowały, ani nie mogły ~powor1o
bn:vmi pożar w tak zwanym wol- prezydjum, 3) wniosek ppsła Liemjerów w Londynie, zauważa, że wać jakichkolwiek decyzJI. Porunvrn porcfe Neufabrwasser. Spali- 'bermana i towarzyszy w sprawie ~18ygrowi[l nie
gabinetu. nadaża się sposobność uregulowa- szona jedynie kwestie środków,
ty się t. zw. szopy Nr 1, będące w wypuszczenia na wolność nowoposiadanIu polskiego zarządu ko- wybranych posłów KrólikowskieRYGA, 30 listopada (Pat)- 11ia zadawalającego międzynarodo· jakie Franc.!a,. ~~.óra, nie . pragnie
pod~jm?wa.c lDlqa!ywy .~:z PD:~~
lE'i. Pastwą pożaru padły olbrzy- go i Marka Łucidewicza.
. Me~owicz 'zr~ekł się forrno~an~a wych stosunków w Europie.
Wprawdzie
wszyscy
będą
muZUn11ema s~ z SOJuszmkaml, ~Icl
'nic zapasy sukna, skór, farby, oliga~metu poh~y~zn:go z ra~ll.e~la
sieli się zdobyć na pewne poświ~- łaby zaproponować . tym ostatnIm.
\vy, maszyn. do szycia. medyka- POdziBl' mie,' S[ na \lali seJ'mowRI'
ZW1ązku WłOŚCljansklego. Int~la.y_ ..........
. . •. , . . '8ID1!aI
:nentów i t, d. Tuż przed W'Ybu~
1 1 . wa wobec tego przechodZi na
-:;hem pożaru zaladowano do szo- WARSZA\VA. 30 listopada. _ st:0n!1ic~o centrum, ale i ?no ma
pagandy bolszewickiej, która n1t\
p~ !ckarstwa, wartości około 70 , (AW). Na Qzisiejszem posiedzeni2 111leWIelkie ~z~nse utwo~Ze?la rząbyĆ podobno uskuteczniana
wc
Stacja
wszystkich językacJl.
. .
1mbon6w marek.
klubów sejmowych ustalono po- hd? na z~~aaZle P?rO~Umle111a stronOgólne s!taty w towarach tak dział miejsc na sali zebrań sejmu ' :llclw. ,:,oraz Wlęcej szans zysku- telefol1u bez drutu w Mosl, wie. . Stacja ta zo s tała wybi),jowaTlł
~palonych, Jak zntszczoilych przez między poszczególne kluhy. _ Je obecnJc rzad fachowy.
.
Rząd sowiecki zo.kończył w {,rzez pracownię z NiżnieF:?~N0w 
'l o:aco l wodę. "\vynoszą miljardv '1' W pierw!';zyrn rzędzie foteli potych dniach instalaCję nader po-I ogrodu pod kierunkiem. \vlelkJego
f]tne sktadv uda!o się obronić. - szczególne kluby, liczae od prawej
--"
tężneJ stacji telefonu bez drutu w I towarzystwa ni~miecl{lego.
,~Y.!1ą Jl9ł~rD l.l!ewj,;;!l.~_ ~t&9n.v. '. Qt~YjIl~ .naste.oUiBC'P
- ~-...u... p,'~cnei dla......-RtQ!:t"
--~.~... _,lw...;. .......... "
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Nowy kurs początkowy rozpo..
,
czyn a się VI czwartek,7 grudnia
Jest to osta.tni kura POCZl\tkow7 w bietąc7m
roku szkoln,..mt
Lekcje we wtorki, czwartki l soboty od 7.80 do 9.80 wie cz.
Prosimy o wczesne zapisy.
Knrsy jflzyka angielskiego W. S. Jesienia.L6dł, Zaohodnla 45.
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J tro otwarcie konferencji.
- Scisłe
.
,
porozumienie pal\stw baltycklch i Polski.
RYGA, 28 listopada. (Spótnio- rozbrojenia odbędzie się dnia 2
na). W skła~ delegacji estońskiej grudnia, Dotvchczas przybyły dena konferencję w Moskwie weho- legacje: fińska, estońska, łotewska
dzą-: poseł estcński w Rydze Se- I i litewską. Przybycie delegacji
jamy, poseł w Moskwie Blrka, ge~ ' polskIej oc~ekiwane jest dzisiaj.
nerał Lija, pozatern rzeczoznawcy
,
pułkownik Reka, Laaman i DitRYGA, 30 listopada. (PAT). _
tmall.
•
M
I
i d I
Delegację litewską na ](onfereneyerow cz w wyw a z e z
cję moskiewską stanowić będą po- przedstawIcielem
"Latwijasis
sełlitewski w Rydze Saunius, wi- Westnesis" oświa,dczyt, że..delcgaceminister obr0J1Y krajowej Pa- cje polska, estonska, łotewską
poczkls. dyrektor departamentu ł finlandzka pracować będą na
Lisowski f rzeczoznawca wojsko- I konferencji w M.osk,,:ie w ścl~m
wy gen. Radus-Zenklewlcz.
po~ozumienlu. natom1ast Litwa JeW skład delegaCji łotewskiej dZJe tam ze sw~bodnemi ręko!f1a.
wchodzą: wiceminister spraw za- Przed konferenCJą nIe porozumiała
delegacji. -

RTanicznych Salnais, pierwszy se- się. ona z zadnem z państw bałtykretarz semu Wesman, dyrektor ck!ch. ~rudna w?b~c t~gO prz.ewi(l
' .
.
departamcntu noIitycz. Schmann i dzwć, Ja~ie zaJ!"~e stan?wlsko.
Wsp61na akcta sprzumlerzon.'ch przeciw Grec31. _ Wra- pomocnik szefa sztabu Ramats.
Meyrowlcz sądz! Jednak, ze inte.:
;,
~
.
res og6lny będZie na konferenCji
ienie w Angl~1. - 9bawy pewnych k6ł angielskich. MOSKWA, 30 listopada. (PAT)'I' czynnikiem decydującym.
Kr61 Jerzy. jest więziony . Ul pa CU. - Wzburze~le w O
f
Orecji. _ Francja le odwoła IIwego przedslawlclela. _
twarde kon erencji w sprawie
.
l'Iowe are szłowanla.
.

a

~_
~

Konferencja w sprawie rozbrojenia ~iyCr~~iSJ~D'łu~~o~~~~Ze~fs~!:j::
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rów otoczony był odn6śneml de~
legacjami .na czele .mając Krzyż '
Czerwony .oraz licznie przybyU
lekarze i siostry miłosierdzia.
Duchowieństwo

też wystąpIlo

b. licznie na czele mając zakonni.. '
ce klasztorne I cały konwent ka.. '
pucynów. Celebrujący ks. prałai!'
Niewiadomski kroczył otocżoriy :
prałatamI i kanonikami kapittily,
warszawskiej.
Laweta zaprzę:!ona w sześć ko- ,
ni wiozła trumnę, na której umie... ;
\
szc,zono czapkę generalską.
Za trumną w pIerwszym rzę..
dzie szedł przedstawiciel'Naczel.. \
nika państwa i Wodza, naczelne... :
gO generał Jacyna, prezes miniO! l
strów dr. Nowak, minister spraW! \
wOjskowych gen. K. Sosnkowskif l
szef sztabu generalnego gen. W~ j
SikorskI, minister Darowski fU .. j
czna grupa generałów z gener. '
Rozwadowskim na czele. DaleJ '
posuwały się olbrzymie tl,urny. i
w$ród których wIększość stano..;
wili wojskowi rozlicznych bron~ i
Poza trumnami prowadzono przy.. "
obleczonego w czarną siatkę kc- ~
uia zmarłego generala, oraz szedł i
pułk piechoty I jechała baterja ar..
tylerjl. Pochód zmykał długi sze..
reg samojazdów i pojazdów dy.. '
gnitarzy państwowych ,I woJsko.. '

,PRANI(fURT, 30" bm. C~. W).l mogłoby przyJść do nowej woJ~
,.Frankfutter leltung" donosI z ny bałkańskiej. ,
~zymu. że. obecnie odbywa się
BERLIN, 30 bm. (A; W). Tutejz~wa wymla~ depe~z w sprawie sze koła greckie donoszą, że król
. Dalsze zez!,ania oska~żo.nych, .
w. pólnej al{cJi. przeCJw GrecJi. - Jerzy usiłował przeszkodzić straLWOW 30 r t d (A W) wać dla IdeI komUnistycznej, lecz
Projektowana jest demonstracja ceniu ministrów lecz interwencja D' 30 b'
~ opa a d .' . do partji jeszcze nie przystąpił.
W}~.
I
Hot y w porcie Pireus, w której jego okazala: si~ bezowocną _
ma
'. m. w sm~mt mu rozDrugi oskar:tony Was-yl KorGdy pochód dosięgną~ rampy: t
mają wziąć udział Włochy.
praw przecIw komums om, prze- b ' . k
l'k
i
ł
d
Wskutektego stosunek mlę?zy , słuchan() dalszych pi~ciu oskarto- uCla '. ro Ul , prze y propagan ę kolejowej. p'rzy zdejmowaniu tru- i
, WIEDEN, 30 bm. (A. W). "N'I nim a rząde~ rewolucyjnym Jest nych. - Oprócz jednego z nich, komuf11stycz~ą leszcze w Am.eryce, mny wojsko sprezentowałO broń,
Wiener Abendblatt" donosi z Lon- bardzo napręwny. ,
,
Me.linowskiego , który przyznał, te dokąd ~yemlgrował te WSI p~d ą orkie~try zagrały marsza żało..
.
d~ nu, że Bonar Law oświadczył
Według doniesien z Belgradu, jest wyznawcą idei komunistycz- K0.ł0mYlą. .P? powrocie do krajU bnego.
Vv'Czoraj w izbte gmin że nie po- ~raził król Jerzy. po wykona- nei~ wszyscy wypierają się tego.
ag!tował ws~p~ chłopÓ~. W są- Zwłoki przewiezione zostan~
. • ż d j bl'ż j i f
..
mu wyroku, życzenie opuszczenia,
.
dZle wypiera Się wszystkIego. Na do Lwowa.
SI":, J. a nA I e n ormacJI o Grecji, jednak rząd sprzeciwił się . Malinows~! ~etnale, te. jako konferencję był zaproszony.
z~.SCiU.w tenac. Zarazem po- ternu, wobec czego musiał król st.rzelef ukra,Ins,kl dostał Sl~ ~o
Inni oskarżeni, Kazimierz Pot\ lerrlt on
poseł angielskI pozostać na miejscu. Jest on lak- mewoh .rosYJsklei i tam przez. kI!: piel, Izajasz Rozenberg i Włady- laarn~zfowanle
Bon,
KnOI'klera,!
z~st~ rzeczywiście ?dwofany. tycznie więinłem w swoim pała- ka lat pracował w. organizaCJI sław Meszero, tłumaczą się, te w
~~
~U"
fz~t1 an~iklski starał Slf~ przesz- cu, a dostęp do niego mają tylko soc).a]no,demokra~yc~neJ, po r~~o- konferencji ś-tojurskiej byli, lec~
W Salzborga
.~ .
{o(~IC wy onanłu Wyr!lku, zaw:ła osoby, cieszące się zaufaniem ko- lucJI zaś bolszeWickiej na UkralDle. nie mieli nic wspólnego z komu. ,
amH1jąc rz~d greck!, ze w r.azIe, mltetu rewolucyjnego.
Do Lwowa ~rz~;ecbał na konfe-jnizmem.
Przewlekła a nierozstn:ygnłębll
Rdyby GrecJa spełnIła sWÓJ za,rencję, na mieSiąc przed aresztoDalszy ciąg rozprawy na tąp! dotychczas ostatecznie sprawa hr.
BERLIN, 30 bm. (A. W). Z Aten waniem go, Zamierzał' on praco- w piątek.
Bogdana Ronikiera, o~kartQnego \
miar, poseł angielskI zostanie odwobny.
.
donoszą, że wzburzenIe z powodu . : ..
'
,
przed laty 12-tu ' o zamordowanie l
Robert Cetn, : Interpelował mi- ~tracenia !"inistrów greckich rQ·
•
0-•
.
nieletniego brata swojej tony, \
ni~tra. czy, dla uzasadnienia od- snle z kazdą chwilą. NIesłychane
lor '
ł
e,
e
Chrzanowskiego, wypływa znów:
\vołania po"sla angfelsklego'z Aten oburzenie wywołało z~ła$zcza
na widownię.
"
. i
może wskaiać na jakiś precedens. straceąie Ounarisa, starca l czlo..
Publiczności warszawskiej zna· ,
I~iedy Bonar Law odpowIedział, wieka Chorego, którego forrnaln!e . , ).,
ne są dobrze .wszystkie fazy tegq-'
ze, po zamordowaniu króla Alek- zawleczon? na mleisce e.gZeku~lt
.
• . ..
procesu, który przez długi czas J
sandra, Anglja odwołała również Koła pohtyczn~ są zamepob)jO- Sejm pruski stanowczo .ypowledzlał SIEl przeciwko był ~ensacją Warszawy.
S\VBrYO posta z Belgradu zauwa- ue z powodu WYl~zdU posła ameprzyJęCi" Imlgrant6w żydowskich z Węgier.
Po p~ewrocie, jaki w kraju pa';.,
żył CecH że W ówc ' t
rykańskiego, uwazając ten wy'.
stąpił, lit. Ronikier , zatądał, pod.
j
• d
t za\sz o. o zwyś jazd za zerwanie stosunków dy- BER1.-IN, 30 ·lIstopada. (PAT). świadczył, że llczba obcokrajow- czas' 'okupacji niemieckiej, rewizji
ers
o e~6Ie, kÓ plómatycznych.
Na wczorajszem posiedzeniu seJ- , ców w Prusiech wytl~si . według swego procesu i został uniewin-\
cza ne
mamy
mnan e wyro ~ t KróJ Jerzy czynU wszelkie wy-/ mll pruskiego odbvła się dyskusja ostatniej statystyki okolo 120.000 niony, następnie zaś, po wyjściui
re zapa { po prNPrtwa z~n~u l' sitki, aby nfe .dopuścić do strace-, nad interpelacjf\ niemieckieg-o na": 1- w czem jest 26.305 polaków, okul1ant6w, mieszkał w kraju i VII
proreSu artego. . a o o WIa - nla f zwracal sIę nawet o inter- cjonalisty dr Braellera, kt6ry za- t16.668 rosjan. podczas zaś wojny r, 1919 wyjechał zagranIcę, zac-~Zj d ~nar aw, ze rząd rotwa- \ wencję do panstw zagranicznych pytał rząd orusld, co myślł ucz y -/ światowej okoto 40.000 żydów
patrzony w legalne zupełnie pa)
xy
o rze całą sprawę, I uważa
PARYŻ 30 bm (Pat)
P'et·t· nić w 'sprawie ograniczenia ży.. siedliło się w Prusiech. Wpraw-.
p b
ł
j'
A
odwołanIe posła za zupełnie natu., P "
,,'d
I'.
d"
l dowskiej imigracji z obcych kra-j dzie Pruw zdaniem ministra mu- plery.
rze ywa na pIerw w . uzą
ć fr.ancu- jów. Minister spraw wvwnętrz- , szą się spr;eciwić dalszemu nanły strji, na8t~pnie w Szwajcarji i we
ralne,.sttacenie bowiem ministrów, I skaiflnslieenm °s,tniOoSd'wzoeł rw
o-recklch
t t
k
t
Y
Y a swelto
Włoszech, a w końcu powrócił dQ
...
zos a o wy onane me przedstawici la d Pl' mat
nych Sewering oświadczył, iż.rze- wowi żyd6w. lecz należy to uczy- Austrj'i i osiHdł w Salzburgu.
prze~ rząd prawowity, lecz przez
At
. e ż y °l
YC :t.nego Iczywiście Prusom grozi wielki I nić w porozumi~nlli z lnneml krakomItet rewolucyjny
z en, pOTIlewa wy mnan Ie WYł
ż dó
W l
i ' j j i li
d6
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Przed laty dwoma, na skutek
ęg er, pon e- am
gą naro w. a ow <;m rozkazU z Wiednia, zaaresztowa.no,
.
roku o zdradę stanu jest -sprawą napłYW y w z
WIEDES. 30 bm. (A. W). "N. wewnętrzną Grecji.
wa~ rząd węv.lerskJ zamIerza WY-l Niemcy zwlą::ane są w tym. klC- hr, Ronikiera, z Polski bowiem na. ,
BUDAPESZT, 30 bm, (Pat). _, da!tć z kraN ~Ielką Ilość Ży~ÓW, runku odpowlednieml ZObowląza- desłano ~ądanje wydania go. Po.'
Wiener. Ab~ndblatt" donosI z Londynu, ze mektóre polityczne ko- DziennikI podają weClług InŁrasl- ktorych znaczna .częŚć chce Się. 0- n(ami.. Wkońcu ,Se;vering zaz.na- nieważ jednak ..zobowiąut się nie
la angielskie nie są zackJwolone I gent" z Aten, ze skazani ~inlstro- , siedlólć' w Pru\si lej ch. .,.ęewentng: jczżył , kze Pirzlke'tUdlj:,lel11le żNiem ielc Jesćt wydalać z Salzburga i stawić , na
ł
i
d
k zwr CI uwagę g narouow na o, I u a we e. z na e .vs ę 1czy k "d " d '
t
pr ywr6co '
z odwoła .... ta posta atJR'lelskiego z i f
z
•
Aten Obł:wiają się bowiem ż ~ e gctlera;ow e prze e~ze tt- ' że Niemcy I Prusy takiego napły- z tęm, że za kilka lat będzie mu- aL- e L-ą ame, prze o
rYJ:
t
f
'j
t
O' e CJą zachowalI zupełny spokój. Na lWU obcokrajowców przyjąć u sie- Isiało wvemigrować z Niemiec kil- no mu wolność.
An", ja s rac swo wp vw w re- pvtanle czy prag-na sni~ać swą 0- b"
D . l j
ł'" k
'lj'
l i kI h b t I
Niedawno hr. Ronikier, ołrzy.
cj! i nie będzie miała możności t t i ' ,
i' d l' ż d
d
le me. mog~. ZIS e, sze pOłOZe~le ! a mI onow n em ec c ro o n - mawszy pozwolenie władz salzbur. ,
wystąpIć skutecznie w obronie ~Oa;;e~'7f.°r1~ ~:zek~l~jęaW~~v~c~: prOWlzaCYJne, oraz sfos~Inkl ml~-l kÓw.
.,
I
•
skich i pozostawiwszy swój adres,'
księcia Andrzeja który ma za kIl- k 7 i
b Ii t
I ' b ' i ,szkanlowe. goso?darcze I robot~lP~, przemówIemu Sewermga \\-yjechał z Salzburga do Wiednia;
J' d f ó i i ' tć
d
5 a an przy y s arann e 11 ran. cze nie pozwalaJ'\ na to aby le- , WSZyScy m6wcy nrzemawiall 0t
da n r. wn e s anl Jrze. ~ą- Baltazl przed stracenIem oczyścił szc~e bardziej -powiększać liczbę stro przeciw dalszemu nrzyjmo- gdy i ednak wysłano mu am z,
~m ,":oJennv m., ~\
rZ~J. oze- st<lratJnle jedwahna chm,tk~ mo- obcokrajOWCów, Rząd pruski czy- waniu żydów w granicach pań- Salzburga pewien dokument urzę-'
mo;y hest z ang-Ieks, a. sJęzmczką nokI, po!"zem ~arozył go. Stratoc: ni też wszystko co może, aby z'a~ I stwa. niektórzv zaś biali nawet dowy i nie znaleziono go poci
'kOs en .ur~, a ws ~ltIekk tegodsPO- z gorzkim uśmiechem spo?:ladn.ł , beZpleczyć krai przed nlenOżt\(!a- wyd~Jcnia zamieszkałvch łuz w wsInizanym adresem, odoowlednie
rróewlenwlosknv z anglC s ą r ziną na iofni 7rzy, ,mających wykonać nym napływem elerrlentów ży- prlłsl9.ch żydów. tak wogóle ob- władze wiedeńslde wysłały za nim
k
ą.
egzekUCJę, poczem
skierował dowskich. NastępnIe- minister 0- I cokraJowców •
list gończy. Skoro zaś do Salz·
__- _ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ burga powr6cił, został, jako pQoo
Zachodzi również obawa, że fe.. wzrok na dom, w którym mieszka
żeli AnglJa nODrze w Lozannie żą- jego żona.
de;rzany o chęć ucieczki, zaaresz..;
dania tllreckle, dotwzące 13clto'dATENY. 30 bm. (Pat). 0('0"'r3ł Latour I Wr6hlewski, oraz oflGe- towany, tembardziej, że i rząd polrowie najbliżsi towarzysze broni sld ponowił żądanie .. wydania hr.
nIej Tracji, to Serbja I Rumunja łowie Popolos, Usmanls I Valełta
sprzeC'lwJą się temu. a wówczas zosłall aresztowanI.
zmarleg-o. składając ją na )awe- Ronildera. Donosi o tern .Neue
. cle przvbranei w zIe1eń, noczem Freie Presse.
Wojskowość f SpołCc7eństw<:l rozwinął sIę wspaniały i dlll~i połoszach
odszkodowanłeach,. nadzwyczaj uroczyście żegnało chód w stronę Alei Jero:,olimsldeJ
.
.
bohaterskIego generala I obrolicę a następnie na dwor7:ec koleiowy
sowłer".
RZYM, 30. 11. (P,at). Prasa wro- Włochami a FrancJa. różnice zaś Lwowa. g-en. Wacława rwaszki~- dla przewiezienia 7włok do Lwoska szcroT,o omawIa kwestję od- poglądów dotyczą tylko sposobu, wicza, ktclreg-o pogrzeb .odbvł SI e, wa na cmentarz obrońców LwoDonoszono niedawno o wybu..
szkodowali n!emiecklyh, przy- postępowanIa w tym wypfldku, dziSiaj w połudnIe z kościoła św. , wa.
'
dowaniu w fabrykach rosyjskie!!
Na czele pochodu jechał konno pierwszego sawochodu sowiec...
czem podkreśla, że Mussolini u~ gdyby NIemcy uch:v1lłv się od pla- Krzvża.
waźa tę kwest.iG za nawskróś te- cenia. WIochy pomimo wszystTrumnę ze ~~tokaml ustawiono omeł1dant m. War~? liwy generał Ildego, który ztJ§tał pr~edstawlc
chniczną. ZrJanfem orasy wloskIej ko l1ie odmówią swego poparcia tla środku IwscJoła wśr6d mn6- Suszyński przepasany przez ra- ny przewodnicz ącemu rady so..
Niemcy będą m siały zapfacić od- dla polityki francuskie;, · postawią stwa krzewia i śwIatła. Nahożeń- mię wstęgą czarna, poprzedzając wietów. Obecnie przemysł c;owie-.;
szkoclowania. o ilo tvlko rzeczo- jednak warunek, aby Francja na stwo żałobne przy licznej asvścle orkf'estrę i dwa szwadrony szwo- c}\i zakończył budowę pierwsze..
znawcy wydadzą opłnje. że pla- przyszłość wieceJ brała pod uwa- odprawił J. E. ks. kardynał Ka- teźerów. Następnie oficerowie nie go samolotu czerwonego.
'
cle mogą,
gę interesy Włoch. W ten sposób kowski.
l śli b. liczne wie~ce od prawie Aparat sowiecki posiada wv~
.. Messagero" pisze, źe nfe spo- chwila obecna (doskonale nadaje
Mowę pogn: ebową wypowle- wszystkich organIzacjI . wojslw- glad nieco dziwny: przypomina
sób nrzVPuścić. aby Wiochy przy się do tego, aby rozpocząć dysku- dział ks. prałat A. Nlewiadomskł, wych na czele z wieńcem od Na- on dwa samoloty, których skrzy..,
swoim stanie finansowym mogły sio nad cnJoksztaUem problematu dziekan korpusu warszawskiego, CZeh1f.gO wo(li..i.i. .T. Pib~ldsldego. I dla zostały ze sobą połączone, zrezygnować na rzecz NiemIec z franctlsko-włosklch
stosnnk6w. slawiąc
czyny bohaterskiego
Ośmiu oficerćw na szln:.r:atnych Są to więc dwa odrębne aparaty,
należnych od nich odszkodowań. Oświadczen'e piezydenta Musso. 1zmarłego generara.
I poduszk~ch aieśll ordery ze wstę- z dwiema gondolami ! dwoma mo-,
N~' chórze śpi.cwal! (lrtyści ore- ga:nt
.
toram! . Apar~t ten, może unl,eś6
Niemcy zn'ajdą środki do zapta-, Hnic~fJ w parla'TIenc!e kończy
cenia, zwfaszcza skoro się zwa- "Messagero", że dewizą po!itvkI ry I gr~.ła orkiestra. !dóra przy
ZP. sztandaramI wystąpay na- . siedmIU pasaze rów I n:oże latac VI
żv, że łeh zapas złota dotychczas \yłoch ..ni,c za nic!', ,- j~st Istot": WVl1?Szeniu trumny odegrała mar s~~nujące Oiganl.zacje· zgrf'n łtt~!~e I c~ą~u 5 godzin z szybkością 14~
.bvnaJmniei nIe zo~t~ł WYCZeiPa-! me fundamer,tem ohecneJ t>:>1ityk;i' sza źat')l)nef!o Chonłna:
ma . r enJieśh:lI~ze, . stuclel1ckH,', I kllomet rów na ~odzinę.· Może 01'l
ny. Co do tego punktu panuje zu-l za~ranicznej Consu1ty, '
,.
Trumnę z ko'§dofa wY',feślI ge-l wyższych uczelni, w~zystide or-I być z l~twośclą przekształcony.
o",łna .ładtlQ1łl.v4J.n.~6
».otn1e~ .
~,.. a łłana;«
Ułc11UU" v.Jm1~~-.u.::Je u.t~ec~M ~ ~- I!.a ai'3.I'il,t wojskowy.
-
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DZISIEJSZA POGODA
~odczuwały od dłuższego czaSl1
Posi.9dzenie Informacyjne.
Ostatecznie komi~Ja m;hwaliła
•
Lbrak w Łodzi. biura 'nformacyjne ..
z powodu zdekompletowania lłcz- co następuje: Płace dozorców, u- KomunIkat padstwowego fnstv-łgO o zdolności kredytowej I orgaPod przewo d n j ctw em prezesa
staJone w dniu 24. marca 1922.• tutu meteorotoglcznego.
nizacji firm handlowych ł przemyrady młejskieJ p. Remiszewskie- by radnych o 31 proc. a obecnie podniesione zostają o 350 proc l
ł
h
6b t d i
h
·o. nk6w rat
d'
dl d '
Prawdol'odobny przebIeg pogody w · S owyc. oraz os . ru
a,CYC
cz
8
powolanie
przez
go odbyło się posiedzenie in f or!
wynoszą. ygo mowo
a ozor: dni\l dzłslelszym: ,
.
'Się handlem i. przem~s17m. Brak
rnacyjne w_ sprawie ewcntualne- dy do sejmu i senatu. Mówc;l jest cy I-sze.1 ~at. 9 t~S. omk"k dl~Ito . Dość pogodnie. mroźno. Słabe wiatry , ten szczeg?l~l1e .dot~dlv.:le. ' O~kZllgo przeprówadzenia w,~yborów ' u':' zdania, że w wyhorach wzięłyby kwrcy n-e.1kkartv· ?5 m~6"OO keJ pólnocno-zachodnie i zachodnie.
waty bankI I WIelkIe fIrmy, zn1U-ej, kat..,
m.
szone nieraz pracować z ludźmi
• . at. 4.500 m -..
i
zupełniaJących. W zebraniu brali udział wszystk e ugrupowania, l dla do.wrców V-te) kat. 2250 mk. Sprawa WGdocląllów f kanalizacJI. zupefnie sobie nieznanymi, CO 'Przy
ud~iał przedstawiCiele frakcji, ra- nawet te, które w obecneJ radzie tygodmo;vo.
.
.
poważniejszych operacjac~ kredydni dr. Rosenblatt. Kozlołklewl- miejskiej nie zasiadają. Radny ReDo f-el kat. nalezą domy fronSprawa budowy kanallzacJi ł towycb sprawiało wiele kłopotu I
czówna, Holenderski, Kotkowski, miszewski wypowiada się za prze towe 'w śródmieściu z conajmnlej wodociągóv: weszła na ~ealne to- trudności.
..
h 4 klatkami schodowemi i central- ry. Toczą SIę pertraktaCje między
Ł6d ki dd i l
. k b 1ó
Lichtenstein, Adamski i Pogono- prowa dzeniem uzupe rmającyc nem ogrzewaillem.
' ;,
.. - p. S zymonem W egmals
' t rem. repr.
z o z a ZWląZ u an
( wl
ł
Do II -glej
wskl.
wyborów.
dOITlY frontowe w śródmieściu z magistratu. miasta Łodzi, a towa-' w Polsce. pierwszy poruszy myś .
. Dr. Rosenblatt w imienin reRadny Kotkowski sprzeciwia
. . ·2 fc nami i 3 klatka-1rzystwem budowlanem ,Batlgnol- stworzema.w Ło~zi plac6wkl mJ
• N P
mco,.l1sacJmhondJeo]'' cmO ,} oYraz dOnlY' 3 p'lę- {le5" w Paryżu. Zostały' już usta- formlacdyjneżl. k on1.eczne J• ł tZ tute~o
prezentowanej przez niego frak- się temu, tlwaz2t.1ąc, że am . .
wzg ę u e t u t e]sze ms v c~e
trowe narożne ' bez ·oficyn. Do nowiane podstawy, na których r o - . '
". tji oraz w, imieniu frakcji orto- R .. ani ugrupowania. wchodzące ITI-ej domy 3' piętrowe w środ- boty przeprowadzone będą wdg.fmansowe zasypywane Si Pt'
a:"
I (foks. oświadczył się przeciwko w skład Ch. Z. J, N., do tych, WY- mieści u z Jedną oficyną, mnieisze projektu inź. Lindley'a. Również mil ·o lnforńmtwacje •. pochod1;q'e . z:
wyborom uzupełniającym, gdyż borów nie pójdą.
domy n~rożne 7 'urządzeniami l dziś w sali techników lnź. hydro- I ca eśgbo Ptaksi ba Ikf zagrar d
a
no
ugrupowanie
polltyc~nc
nie
Radny
,
Lichtenstein
uważa,
że
d"
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t p . - i wału innej pracy t braku person echce wziąć odpowiedzialności za możnahy przeprowadzić ogólne jednopletrowe I parterowe na . s 1 WygłOSI o czy t na ema " 0- . 1
. 'i j . d
i d t
nrzedmieściu, Jo V-ej pozostałe l gląd kryŁyezny na dotychczaso- l u. najczęsc e. me o pow a a y.
gospodarkę miejską. Dr. Rosen- wybory, jak to miało miejsce w ' t ' d
Iwe prOjekty kanalizacyjtle j wodo- I Po porozumlenIu się z oddziałem
, blatt proponował, aby zwrócić Tomas:7.owie i Pab,ianicach. Mów- maZe • °ómdY:.ś .
. . d I 1- ciągowe w todzi". Prelegent m6. ; .związku banków ~e Lwc;>wie; któ. d
.,
'
. t d ..
. k
a sr mle cle uwaza SIę z e
' ry swego czasu lUŻ powołał do
d b ł t t . . ł ••
. SIę o mm. spraw wewn. o ze- ca Jes z ama. ze w ZWląZ u z nicę od Placu Ko~cielnego do ryn- WIĆ będZIe o warunkach Łopogra-. i
zwolenie ohliczania quorum nie ostatnim ' wynikiem wvborów do ku Oajera. oraz od Targowej wy- ficznych, geologicznych i hyrolo- ~yc a po o ną ns y UC1[, roz:J
od liczby. ustawoweJ', lecz od Ii- sejmu rada Imłefska winna się roz- łącznie do Pańskiej włącznie
gicznych w Łodzi o stanie sanitar- .lącą ~Ię bardzo. pomyś nie, au!
czby członków faktycznie obec- wiązać.
Dozorca otr~Ymufe hygleniczne nym miasta w projekcie inż. Lind- I ~Ó~~kIb' zorgj~lzod~łr1ał
ŁÓdzl
mieszkanie ze Światłem bez pra- lley'a j postulatach racjonalnego ' k~KI.et .IUTo, . a. ~ o zL p ale wnie zasiad<ljacych w radZIe.
Radny Adamski stwierdza, że
!
. ktu
'
ł' k . I"
... 1 IS nteJąceJ lUZ we wow e an IZhc~l
niedalekiej przyszłości " inne
Radna Koziołkiewiczówna wy- obecna rada miejska nie jest już wa przyjmow~nia ,obcycb lokato- l pro~e c· 6Prz~sz e.J
.
.
rów. Do obow~ąz.kow dozorcy na- wo o l~g w, raz sposo a(c )IC Oddziały związku banków 'w polPowiedziała się za, przeprowadze- Wl,ecel wyrazIcielka 0.g6ł~ ludno- leży utrzymam.e ~ porządku przy reaHzac]i.
.
blp.
sce w tensam sposób zorganizują
y
. niem wyborów uzupełniaJącycb. ŚCI. Żadne ugrupowama me prz
należnej częśc~ ulIcy, podwórza PodwyższenIe taryfy kolejowej. u siebie oddziały biura informa, Radny Holenderski uważa że stąpią do uzupełniających wybo,. or.az klatek sc.:hodowyc!t, które
.
. '
cyjnego tak że cała slużra kre. ,
'
. ó .
l'
I
ć
I wmny być raz na tydzle6 myte.
Jak SIę dO)Vladujemy ze źródeł d t W 'i f ' .
P l
zasadniczo powinny być przepro-\' r w I ·na ezy prz,ysp esz.y
WY- j Do mycia schodów wfaściciel nie- miarodajnych ostatnia 50 i 100 I y ?d ?- nlormacYJna w k O shc~
d
. .
d · k .. fy kIj
zna] kontrolą
ZJe S ę Zbank6w
czasem Biuro
w rę lódzac l
wa dzone wy bory ogól ne. .J e dyną bory, 'ogólne' .
ruch orno ś'·
CJ ostarcza w mleSlą- proc. po wyz a .ary
o e owe]'!' pod
radą dla wybrnięCia z obecnych ~ Radny pogonowskl. podziela w cach. zimowych odnośną i1~ść go- o~azał~ się .(jak to byłO. do prze-, kle nosi nazwę Identyczną z na.warunków jest przyspieszenie zupełności wywody radno Adam- rąceJ wody. 'V-( domach z fIlt:aml.' wl~zema) mewys!arczaJącą I ko- zwa biura lwowskiego, t.l. "Wy/przeprowadzenia ogólnych' wy- ~skiego. Wobec takiego wypowie- ora~ motoramI d.ozorca obowlaza- szto~ eksp~?atacJI, a. zwłaszc~a wiad-Biuro kredytowo-informa.I.
d
d ' k'
;
..
..
ny Jest urucbanl1ać motor I utcZY- admmistracJl kolejowej pokryć me cyjne i wydawnlcze
założone
b orv.w o ra mlejs Ich.
l dzema SIę sfer kUPIeckIch koncep- mywać filtr w porządku. Czysz-! jest w stanie.
l k' i
t '. f'
i d'l;
j
d'
ł i
.
laI . .
W.0 b ee t.efJo mIar?
. d'
• d~e we,
przezSka
. pozs ogr.
te nsty
uc}e mansoi .\. Ra d
nyR em iszews k'I s t wer
Zl" c a przeprowa zema. uzupe n a- czeme t. zw. ~z. (I ~dbywa SIę
aJne wla
odpow."
lZ ostatnio obrady rady miejskiej jących wybQrów do rady mlej- na koszt właŚCICiela meruchomo- koleJowe JUZ obeeme rozpatrują
•
CZYiJłą przygnębiające wraienle ~ sklej w zupełnoścI uc·:-!dła. (blp). ści, przyczem praca ta odbywa kon!eczność dalszego pod wyższe'dnlk' dl
,
sIę w obecuości dozorcy. Właści- nla taryfy kolejowej prawdopo- Nowy nakład przewo
a a uo .
ciel nieruchomości obowiązany dobnie od dnia 1 stycznIa r. prz.
rzędu stanu cyw.
j~st dostarczyć dozorcy. ~szel'
,.
Nakład wydanego sw~ą '~asu
o~orcow.
kl~h plezbędD.ych narzędZI, Jako!o Depesze dla Oóroego Sląska. przewodnika dla urzędu stanu cyI
Orzeezenle nadzwyczajnej komlsił rozj~mczej
mlOtel, łopat l tp. w domach z f t1Od dnia 1 grudnia t. b. cenę (WiInegO, opracowany przez prew
•
traml d ozorca otrzymuie raz do dowodu nadania telegramu ' dla zydenta Rżewsklego f kierowni.
' GÓrn. Sląska potiniesiono z 3' mk. ka ·u. ·st. syW. p.' Szwarcmana. w, Zgodnie z zapowiedzią onegdajlktóre do porozumi.enla rde dopro- rokwtu bśluzl~ i fa~tudcb.
w lokalu inspektoratu pracy pod wadziły. . .
'
.
a. c CleIOWl . . omu oraz ~o- niem, na 6 mk. ·nlemiec1dch.
jstat wyczerpany. Na skutek licznych zgłoszeń ze strony woje\ przewodnictwem. okręgo.wego J-n- Punkt pierwszy porządku azien- zor~y przysługUJe. prawo rOZWląfspektora p. Wojtkiewicza odbyło i nego, a mianowicie sprawa przyj-' zama umo~y naJmu po · uprz~d-: Zasiłek śwhłłeczny dla urzędnl- w6dztw, starostw i urzędów stasię posiedzenie nadzwy-czajnej I mowania I wydalania dozorcówó.n!em dwumIesięcznem wymowl~ków państwowycb.
' nu cywilnego magistrat orzystę'komisji rozjemczej! powołanej został wyeliminowany. jako nie- m~. RO'Ewiązanie umowy .. mo.ze
Dowiadujemy się że urzędniCY pqje do Wydania drugiego naktap!'zez mlnist.ers~wo ~racy i opie- łączący się ściśle z żądaniami e- kas~PjfĆ be~w-Ymówie!1la. .0 !Ie państwowi otrzym~ć mają jedno- d? No~y 1lakład będzie uzupetIn społeczneJ w celu unormowania konomlcznemi.
om s a rozJemcza. na ządarue Je- razowy zasiłek przedświąteczny mony 1 rozszerzony z dodaniem
warunków płacy t pracy dozorDtuższą dyskusję wywolała ~ej. ze stron,
Po'W-dY ~w~l. w wysokOŚCi 50 proc. poborów z danych, dotyczących kresów ł b . .
sprawa terminu wymówienia pra- n eOla za u~asa ?De.. yrnlet1l?: miesiąca listopada r. b, Wypłata zaboru pruskiego: l~odnie z. u"ów, domowych. .
~~ 'l~rtln~ł obbW~ZU]ą od d~la zasiłku ma się rozpocząć od dnia chwała rady miejskiej nadwvzka
. W konferenCji brali udział przed cy dozorcom.
stawiciel M. S. Wew. komisarz
Właściciele nierucbomości ob.' - . 1S opa a r. . o. czasu znua- 10. grudnia r. b.
z wpływów urzędu st. ~yw. ma
rządu Stanisław tżycki. przedsta- stawali przy tern. aby óbowiązy- ~k ~lt:~r j~d~~rO~~~ ~0:~0~6\~,
Zarządzenie
okólnikiem w spra- by~ użyta na tego rodzajU WV(
'b1 a )ąla
WicieJ ministerstwa sprawiedJiwo- wało . WYmówienie 2-tygodnio- marca 1923 r '
(b ) . wie tego zasiłku ma się ukazać w wmctwa.
p
ści sędzia S. o. Rudolf Jackowski, we. Przedstawiciele dozorców
c .
lp .
najbliższych dniach.
z ramienia włascicieli Ilią.r ucho - wykazali, iż jest to niemożIiwem,
O lokal Y. M. C. A.
mości pp. Wojciechowski, Wart- g-dyż zajęcie dozorcy jest ściśle fł
SłUżb~ telefonIczna.
Dowiadujemy się, że lokal przy
czak, Szenwic i red. Milker, a z związane z kwestją mieszkanio- \ .
W urzędzie , pocztowym w -Po- ulicy Piotrkowskiej 243, zajmowareclw (p.0w. włodz!mierskiego) .il,ny od szeregu lat przez Y. M. C. A.
ramienia dozorców. pp. Rapalski, wą, a pozbawiony pracy dozorca
Kaferski, Żvwicki i Brzeziński.
zostaje wyeksmitowany z mieszw agencji poczt.owe) w WałkowI- f ma być oddany niemieckiemu toprenumeratę czach (pow. łnmecktego) zaprowa- warzystwu śpiewaczemu. W ten
Na wstępie insp. pracy zazna- : kania. Wnoszą oni o ustalenie ter'
.
• dzo.no S~UibfC telegraficzną i tele· jsposób, za?'użona insty~.ja, szelomif zebranych z przebiegiem minu 3-miesięcznego. W dyskudotychczasowych
konferencji, sji na wniosek komisji wszystklefOnIczną·
rząca oświatę i kulturę fIZyczną
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J. PRZEMYSKI.

Zmierzch sułtanów
i eunuchów., .
Słusznie rzekł pewien paryżanin. że ludzie w dobie obecnej
c,ierpią na brak chleba. ale nie
mogą uskarżać się na brak wra-

widywaną potęgą sił, dążeń, prze- tryumfuje.

I

istoczeń

Nowość' tryska z ja- Kiosku,

zamykają

jak gdyby tą czających we krwi niewinnie mor

wewnętrznych I aspira- kichś nieprzebranych źródeł pod- sceną pozornej opieki okres dtu- dowanych ofiar. Abdul-Hamid. ucji. Wprawdzie już mlodo- tttrcy ziemnego nurtu. Rzeczy nato- giej opieki rzeczywistej, jaką on- wiózł ze sobą ,na wygnanie czteswego czasu dokonali przewrotu miast, z któremi świat zżył się od giś osłaniali Turcję, mianowicie, rech eunuchów. Mechmed, uchow zastarzałym ustroju państwa szeregu pokoleń, zapadają w ni- przed zaborczem ramieniem Ro- dząc na statku. angielskim, aby 0ottomańskiego; te atoli zmiany, cość, jakgdyby . tknięte piorunem sji. Jakże atoli radykalnie przesll- siąść na Malcie, nie zabrał ze so-

jakie wnieśli obecnie do Konstan- niewidzialnym, który ich korzeń nęły sie role: przed laty niespef- bą ani jednego z tych panów zatynopola nacjonaliści
tureccy, podcina. Do .zjawisk tych, skaza- na pięćdziesięciu, gdy R()sja zwy- gadkowych a strasznych: w noprzekraczają miarę niespodzia- nych na zagładę nieodwołalną, cięska stała u wrót Stambutu, An- wej Turcji, w tej Turcji, która
nek, do jakich przywykły w sweJ. należy przysłowiowy, uroczysty, glja na kongresie berlińskim. w proklamowała u siebie prawa
teń,
niezmiernie sędziwej przeszłości pół-sakralny przepych, otaczają- osobie lorda Beaconsfielda, po!o- czfowieka i obywatela, nie zna., . WOjna światowa pozostawHa mury grodu konstantvnowego.
cy dwór padyszacha, który, jak zyta swą ciężką rękę na armji ca- lazfo się miejsca dla tych ohvwaLudzie, którzy wracają z nad wiadomo. "jednoczył w sobie naj- ra Aleksandra niedopuszczając jej teli 1łszkodzonych. Wraz z instypo sobie jakgdyby caf y splot prądów nieukojonych, które raz po Bosforu, przynoszą wiadomoś'ci wyższą godność" polityczną i n3- do okupow_ania stolicy suftanów. tucją haremów oraz niewolnic haraz wstrząsaJą powierzchnią Ży- 'oszałamiające. Kto znał dawną ', czelną wladzę duchowną. Dziś Dziś nad Stambułem wisi również remowych znikła też i ta instytucja: rzeklbyś, te nietylko sztuka ' stolicę sllftanów, ten obecnelro i władza "duchowna sułtana została ta cieżka dłoń angielska, ale zada- cja barbarzyńska. Nie o wiele
,wi~owjskow~. ale sama histotja Konst~ntynopola gotów wcale nie' 'o~~zielon~ od j~g? w!adzy.świec- nie st,awi ~obie wręcz przeciwne: w':ze~niej -, przypoml1ijmy ~wlata wstąpIła w znak kinemato- ; PC!zn~c: U ws~ępu j~gO !Durów, klej. KaIJf istnJ~Je mezaleznie od \rurk.o,,: me ~opuszcza do odzy- ~meslOne zostaty rozkaz,~m papte
skama Ich stolIcy!
!z~ słynne ch~ry. e.unuchow w kagra!u, Wszystko dokoła nas (a I WlClnle]e, zda SIę, napIS, g?rujący głowy rządu panstwowego. '
1I]oze f w nas samych!) przehywa ; po~ad wrzawą setek tYSIęcy lu- \
Jakiż ol1~rzymi przeskok ,w 0-' Tak to wygląda konsekwencja phcy Syk~~y~skle.1.
'
,v.' stanie płynnym;
wszystko ~ZI: .,Zmiana właściciela".
. byczajach stolicy sułtanów doko- w polityce najkonsenkwentniejCzyhz me zakrawa to na tra
drga, mIeni się, ftiluje. To, co ;
Tak, ten napis streszcza bodaj J.1al się od czasu pamiętnej uciecz- szego mocarstwa!
gdarsę - orzekł swego czasu
.'
Leon XIlI, - że już tylko pacleż
p'rzez wIeki uchodziło za nieru-j istotę rzeczy. "Zmiana wfaścicie-! ki Abdul - Iiamłda! Ten ostatni
c~ome, poczyna się ruszać; co i la " -oto hasto. które przewodni- ' chronią.c się przed po~C'igiem re~
Podmllch przewrotu politvcz-! i sułta~ uŻYwa.ią t~ch .nieb?rak6w
ln~l,r' symbolem zastoju, staje się l czy ~to~unkom .obecnym na ;za- ~ wolucji młodo - tureckiej, opusz- nego zniósł zarazem szereg tych i do. udZIału ": kO,ś~lelnych l dworv.' ~c 0wnfą gorączkowych prze- . chodZIe 1 wchodZIe.
,czat pafac przed świtem, pod oslo zm.:.;:iol1 charakterystycznych a ' sl\lc:b "v'Spam~tosclac~!
111 1, 11
•
i ,Na gr'tZ?ch pań,stw dawnych, tną mroku. . Sułtan ostatni: Meh- ma10wniczych, które zdawały się i , ~, ~to. skonczyła SIę epol\a eu/,,Jb~z to dawne są czasy, gdy ktore padły, powstają paJlstwa no ' med VI WYJechał ze sweJ rezv- stanowić niezbedne akcesorja 111 11 !-tow.
bhsld ! daleki . 'Jlsch6cl az ja Lvcki we: w państwach zaś istnieją- l dencji pośród dnia, transportov.:a- 'vscnodu tureckiecro.
I.
*
pr:edstawial ~Slę o~zom nas;'~'y:TJ, cych, ua miejsce gospodarzy da,,'; lly na ostomo~1Ych <Lutach ~zerNie pozostato "śladu z da \\'l1c.i , Jest to fa ~t godzien U\vydat!lfe.
~a"o olbrzymle krolestwo zaczu- nyctl, powstają go~podarze nowi. ! ',:onego krzyza, kt6rt' dOWIozły tajemniczo~ci haremó, suttl1 :,_ j tłl~.. ostatm Cllntlch schodZI z
·rOW8ne sn11, spoczynku i ni ezmą- I 11ie łudźmy się czczemi wyraza~ ! g'o do wybrze ża morsl{iego: tam skich. Przestały szemra': font311- I pola!
'
fne g?, ~~wato się, .~'\wjetyzmu? m~ ~butwial e.1 pociec~y, któT·a u51- 1c~eka! nań wojenny statek all-! ny w cz,.arodziejskich ogiOda
To zdanie chciałbym ze szczet1apoma t vWny~ !?Zbl;y t~n. o?rn tUle '1 7 n~ 0 ,.~1T1ó\l,Ti,Ć. Z0 przem.iatly ~ ~nelskl.
..
. haremowych , Znikły zastę py eu- gólnym powtórzyć naciskrem po'd
.,aszycb oczu ,Ul. \\ '~ze~me]: 0- , odbY\,laJą SIę tylKO t!a pow1erz- r Tu warto w.trącic pewne wspo-! r.lUchów. owych, jak sie wyraził adresem czcigodnych tJost6w ria~:cme n~~u;Ua si: uwadze po- \ c~nj, ż~ I~ie ~ieg3ją w !~tote n~iaz- . !TInienie his~o!yczne . . Anglicy, da-l :edml~l1d de .Ami~is. postac( zto~ ' szych 00 se~mu tud;:-ież: do s~rlafu:
szecI;ne.1 l u.. cja, mby nO\yy wul I gl f.p?bczne]: Llldzkosć przeIsta- ]ący schrOnIsko na swym statku wrogich, ''PIastujących \V J;;;dne]
- OstatnI eunuch scnodzl z po.
~n. wybuchaJ~cy zgoła !lleprze- , cza SIę od stoP,<lo ~ą!.~w. ~owo!t.!~~~łe~łl 2i w~góYl llćh~~ ;;lręce ~..i~i SRisku. a druga~ r.~~~ę~-,~ ~i:~ż_n. RąDOWi.r. UJ 101,_. "
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wśr6d

młodzieży,
pozostała
by bez dachu nad głowa, i bvt jej
'byłby poważnIe zagrożony. Mamy
nadzieję. że nasze władze nie dopuszcza do tego. aby "ciocię Imclę" wyrugowano z jej siedziby i
sparaliżowano ze wszech miar pożyteczną jej działalność. Chyba u-

nłedzlatek dnia 27 b. m., wedlu g kUl rej
franciszek Olejniczak zmarł po SPOZycłu w restauracji wódki firmy "Ostrowi t"
wyJaśniamy, iż jak wykazała sekcia
zwłok zmarłego, ~mieTć nastąpiła wsku.
tek wady sercowel. a nie z po'''odu zatrucia alkohoiem. .

POLSKI

Krewnym przyjaciolom i znajomym, którzy oddali
nieodżałowanemu

ostatnią

posługę

.,

B. P.

Jakóbowi Rosenthalow·

stawa o ochronIe lokatorów po'\ 'tnna
obowiązywać
prr-etlewszystldem. gdy chodzi o tak zashlioną instytucję społeczną, jak
Do sklepu WoUa Kurca przy ut.
Y.M.C.A.
Wschodniej 70 przyszło dwóch elesrancko ubranych panów t dwie
panłe iW fokowych pattach, proOO[hn~l,nla adm
sząc o pokazanie kilku sztuk toDręczenIe zwierząt.
waru. Podczas oglądania towaru
Za dręczenie zwierząt POCiąg-,zniklY dwie sztuki wartości około
lIJęty zost.at do ~dpow~edzi~lności miljona marek. Po wyjściu .. kuChami '~hdawskl (6 Slerpma 12). ' pujących" właściciel sklepu zauNłedbały felczer.
ważył stratę l zameldował w 5
komisarjacle pol. pallstw.
Felczer Władysław Linke, zam.
Zarządzono
natychmiastowe
przy ulicy Brzezińskiei 39, został
pociągnięty clP odpowiedzialnoś-ci śledztwo. dzięki czemu udało się
za to, że odmówił pomocy lekar- schwytać obłe "damy" .
.skiej pOdczas nteszczęśliwe~o wyOkazało się, iż to są znane poliDadku, mimo wezwania policji.
cJI szopenieJdziarki, Helena Rapczyńska (Rokicińska 13) i Małgo
'Potajemny handel' wódką.
rzata
Grzybowska (Zachodnia 22).
Policja zatrzymała Salę GrosTowar
zwrócono własclcielowl, a
man. przy które] znaleziono bań
kę blaszaną ze spirytusem. Przy złodziejki osadzono w więzieniu.
rewizji 'w mieszkaniu znaleziono
h li
"
jeszcze· kilka butelek wódki.

PJerwnonedna kllientala.

sldada serrleczne B.6g

zapłać!

) RODZ.IIA.

infsfratyine.

SDfaWa Jł 0'' 0[U

._

"

Z powodu zgonu

B.

p~

Jakóba Rosen aa

w)ąaiamy .

w cięil1im

smutku pozostalej rodzinie. nfLsze serdeczne

współczucie

firma fi. J. Xaufman ·i Sz. tewin.

iJłp.rnt

SBanda. w Izbie. Wraienie
w ParJiu.

Wykrycie Jaskini gry.
W mieszkaniu Jana Taflika przy
ulicy Kiliń~kiego 223. policja .wykryła potajemny klub karCiany,
oraz nłedozwolny wyszynk a!koholu.
.
, Przy hazardowej grze zastano:
Alberta Krau~e ł Gotfryda. Fogla,
zam. przy uh~y Zarzewsklej 76.
Gustawa Lewma (Rz~go:vska 35),
Wład.rsława Przedzlnsklego (Nowo-Z...rzewska 76), Ryszarda
~raunera (Nowo-Zarzewska 39),
I\ntoniego ~etlołowskiego (ulica
Rzgowska 3,,). Józe~ .Kloczkow:
skiego (Szosa P~bJamck~ 12~ I
Antoniego DębickIego (KIIitlsklego 223). SkQnfis~o~an? kar.t y, 0-.
raz kilka butelek.wodkl, a .sprawę
przesłano do sądu. .
(blP).

Z powodu zgonił
PARYZ, 30 listopada. (Tel. wt.)
B. P.
\Vczoraj przyszło do gwaftownych scen w izbie, kiedy deputowany Ledoux wszedł na m6\vnicę,
celem poparcia swoje.i interpelacji
w sprawie głośnego filmu Grifskładam pozostałej
rodzinie
~itha "Dwie sieroty". depo Dandet
najgł~sze współczucie '
I. roj".llista) wUo"zd mli zmenacka
'n a głowę miedziany rondel.Maks Horowiel.
Na lewicy wybuchła nieopisana
wrzawa, podczas gdy w centrum
i na prawicy klaskano i worano
chóralnie "Casserole!" .. Cassero- PfeEiJS~Y
Je!" Przewodniczący Arago nie
ł
mogąc przvwrócić porządku po- SIf ODe l przemys OW[ÓW
dal ~ię do. dymisji. Zastąpi.ł g'~ P.eelełifrote[bnfrzneJ';
ret I zagroził. wykluczemem fJJe'
sfornych posłów i zawieszeniem \. Polski związek firm elektroteim djet poselskIch na cały mie- · chnicznych zwołuje do WarszaWYJASNlEN1E.
siąc. To poskutkowało i Ledóll'X y na dnie 8, 9 i 10 grudnia··r'. b.
Ponie:Waż w niektóry~h dzieni- mógł przyjśĆ do stawa. Odpo\vie- piej ~'szy ogólnokrajQwy zjazd
'kacn ukaza'la się wzmianka o tern dział mu Barres. Poseł lotaryńs]\i kupców i przemysłowców . branjakoby'riiejaki f'ranciszek Olej- wygl?~i~ d~vttgodzil1na mowę, w Ży .elektrotec~nicznej, odbY~,się
~ niczak, zmarl z powodu spoży- której oswladczyl:
m211ący w SalI stow. technlkow,
- " .,!3yfem na ,,~wóch si.ero- {!L~
'Yypraco:w~ia programp
cia wódki firmy "O~trowjt". 0kazuje się, iż wzmianka ta ukaz a- ~a~h } spędzi1em mezapomm.any aZJałat1!a na najblIzszą ~rzys~tośc:
la się nie we właściwym świetle wleczor r~z~osz'y .artysty~zneJ. --: pozn~nta wyt.wórc;zoścl krajowej
z powodu tego, że informujący Jest t? ~aJPlękme~~za. wIzJa ep?kl I zO!Jentowama Sl~ w o.gólnych
był wprowadzony w błąd.
Wi:lkleJ ReWO~UCJ1, Jaką m.oma kon}unkt.u~ach bran~y. Zjazd ten
Pranciszek Olejniczak, jak wy- sobie. \\ryobrazlć. ~mysł m~J ~o- n;oze mlee znaczeme bardzo do;.
:mzała sekcja zwłok, zmarł z po- rzy Się '': ~achwycle przed ~lentU- mosle ~ ~lalsz:ym !OZWOJU elek:
wodu przewlekfej choroby serco>- szem 9n !ntha, który w km~ma- trot~chm~l kr~JOW~J .. puedstawl
wej a nie wskutek zatrucIa alko- tografte Jest tern. czem Michał bOWiem Jasno 1 dobltme czem rozhoł~m.
Aniol był w malarstwie Odrodze- porządzamy obecnie, cze?:o nam
~owariysze zmarłego żadnych nia. Stuszpie pisał wczoraj jeden br~k i .w~l\aże- jakich śroąków ~a
skutków wódki nie odczuli mimo z krytykow: "Wulkan to chyba lezy uzyc, aby tak powazllą dZleiż użyli jej w nadmiernej' ilości. z si.ebie wyr.zucit, nie czł.owiek". dzin~ uniezależnić od produkcji
'VyrobV\. iirmy "Ostrowit" fabry- Śmlt:~zl1em. Jest ~ytaczame .pr~- obcej.
Gr~pa przemysłowców ele~tro
kowane są pod ścisfym nadzorem ten~Jl o takle. lub. mne z:'ł-barwlen~e
lekarskim z najczystszej okowity pohtyczne WIelkiego dZIeła sztukI! techmcznych urządza ~peCJalną
17083-i
Griffith dał poprostu natchniony wYstawę na czas zjazdu, aby
'. . . ______________ \ObraZ jednej znajciekawszych f.- wszystkim uczestnikom dać moż•
pok historji, odziawszy go purpu- ność poznania wytwórczości rorą, perłami i złotem swej przebo- dzimej i udowodnić, · że pomimo
r .
gatej fantazji. Zamiast procesować niezwykłych trudności finansoPotar w fabryce. DnIa 25 1i1\l.opada br. "się Z nim o zabarwienie politycz- wo-gospodarczych. początki przewybuchr w przędzalni firmy "Bracia; ne. chodźmy lepiej WSZYSCy' do mysłu elektrotechnicznego ' już
Slebermann". przy ulicy \\iierzbowel 18 j "Casina de Paris", bo właśnie za zrobiono. Od dobrej w.oli 1 poparna kremplachpoiar, który obIą! olbrzY-1 kwadrans rozpoczyna się akt cia społeczeństwa teraz zależy,
mie rozmiary, zagrażaJąc całej fabryce . . pierwszy! Mowa Barres'a, gorą- aby na tak mozolnie wypracowaDzję~1 odwadze pracowników zapomo- cb oklaskiwana w izbie, wywarta nych podwalinach stanął potężny
cą gaśnic "Mlnlll1ax' pożar został uga- W Paryżu piorunujące wrażenie. gmach w szerokim stylu więlkie

Wyrażamy szczere wsp6łczucie
szej, z powodu zgonu Jej olca

Jakuba Rosentbala

koleżance

naI

B. P.

osenthalą

Jakóba
Kolelanki

~I.

4, Gimo. Romany

Sobołewskiaj-Knnopczyńskiaj.

3gólnokrajowy zJazd nolk' b k ó'
w
brliriv

I

Po długich i ciętl<ch cierpieilhich
listopada r. b, o gt!ldz. 12-1'.1
.

I\"v

B. P.

I

Sara .z Głowi·ńskich Bergmanowa .
poł.

Eksportacja zwłok odu ę dzie się dziś, o godz. 11 przed
Głównej Ng 9.

z domu przy ul.

Mąi,

Głębokie

córki i syn.

wsVólczucie p. Dorze

zgonu Ojca Jej

b. p. ]akóba

Rosenłhala

H. Halpern i H. Bronowski.

Wynadk..

17096-1 go przemysłu,

szony.

Głębokie wspt"łczucle Wrrll.lIalUy Do1'ce i Lutkowi,

du zgonu Ich Ojca

b.. p. Jakóba

wystarczającego

nietylko dla potrzeb miejscowych,
ale i .mającego możność eksportu
na wielkie rynki ROSJI.
Teatr mieJski.
Na zjazd napływają zgłoszenia
D ... t t
.. k' d ' dl- '
ń kupców i przemysłowców elek. Naiechaolę. Przy zbIegu ulicy Zawadz- I
zl.sla l ea r :n1~!S I ale a zrzesze trotechnicznych ze wszystkich
ki~i i Odllliskiej POWÓz, należąc3' do 10 rob. linfel. "Nmę Kamp~~.
.
dzielnic Polski, mających
na I
p. A. C. naJechał na przechndląC3, Annę I \ VI sobotę "H~rsztyńskl, arcydZieło względzie tak interesy Własne jak
Prusak (Szkolna 17). Najechana odnio-I Juhusza Słowackiego.
i dobro krai4 i jego sprawy gossra obrażenia ciała.
(bip).
'""
podarcze.

Pod samocb\)dem. Stefan Doloczyl1ski,
(Targowa M) prowadzac ~amoch6d naiechał na przechodzącego ull.:-ą Adolfa
Grulka. kt6ry odniósł poKaleczenia ciala.

I

Teatr i muzyka.

I

KA-KA-OU Kabaret art~!ł
d

1{ ,·yminalistyka.

'

Co kradną? Ze składu Mordfi Hamera przy ulicy Połudntowej ~O, ulewykryci ztod~leje skradli belę o1I'~(lk6w war-I
toścl millona mkp.
.

I

SDrośtowanie. Wobec tego, iź w pi[śmie DilłZ4lm·!.1,ka?1łh lWa.w:zm~ ~ P

..

PolskiegoII.

&

Pr O gr a m Nf- 8.-ł

•

Na Czerwony !(n:yt.

I

~

udziałem sU nOwoangazo- -

I

.

ltochwerger

o czem zawiadamia

Bezimiennie
Rozental 000 1000
mk. mk.
Bp~imiennie 400 mk.
Na inwalidów.

Na pomnik Poniatowskiego.
Na repatrjantów.
Henryk G., Henryk L., łnż. StanI.
Dyrektor gimnazjum im. 1,5. Slw1M
~~.~ rupki. zlożone ~o lego dyspozycji przez slaw P. 15000 mk.
~86 ucznióW kl. 5-eJ 5200 mk.
177 Na klinikę położniczą (Sienkiewicza 85).
.
Na Uzdrowisko.
Lissner 8000 mk.
lai
I

I

175
Zebrane w dniu urodzin Er1,.. 'VI' aj179 landówn\) 25000 mk.
176
184
U~·
Na NIedolę Dziecięcą.
Bez;fmiennie
1000
mk.
185'1
Na slqlrb
n~l·odowy.
Zl;vrane w dniu urodzin Enl)' WajM.icbał Kryszek 5000 mk.
landq\\laY 25000 mk.
176

Brygl·nalny
Jgzz
band I
I
U,. _ .
l
.

'óz~f

oJ'

"rltm;iltra'
r":JIr&

wanych.

b'. p.

zmarł śmiercią tragiczną

złofo'le wadministr. "Głosu

Mallte1Jtlu, ZachodnIa 45.
1\7'·Ś
II,~,

Dnia 30. XI b, m.

01:iar~

•

- Z mieszkania Olgi fUip p'zy ulicy
Piotrkowsktej 51. skradzio'11 g.H';erob~
wartl)~cI milie·na marek.
_ W kasie skarbowej przy ulicy Ale- Z
je .Koścluszkl· 41. skradzIono Karol?wi

Re!~oldowl
.(Nawrot 29) teczkę z (c.to,,'ką wekslatnJ na sumę 2,750.000 mkp.

-

pod dyr.Wł.llRa

W

Rosenłhala

~!~r~\e~~j~ie[~~k~k.

•

-

CZ"'IfT-taJ01e

•

."KurJer"'" WI·eClorny"
e

ił

. \

;t.QOS POLSKI"
I.6d:ł

1 grudnia 1922 r.

"GŁOS

G

1 grudnia 1922 r.

Ukazał się niedawno "Rocznik jęczmieniem, owsem i ziemniakaPolski" w opracowaniu Ignacego mi), w r. 1919-1920 hektar. 7 milWeinfelda. Jest to zbiór wiado- jonów 748,800. zaś w r. 1920-21
JI.'
.
h 9290900
hekt ar ów .
mo"cl
statyst ycznych, obrazującyc
..
warunki gospodarcze, polityqne i
Zbiory przed wojną i obecnie
społeczne naszego państwa - w (1909-21) tak się przedstawiają w
, formie streszczonej i jasnej.
całej Polsce:
W r. 1917 wyszło pierwsze wyZ jednego hektara zebrano w
danie podobnego rocznika (w 3-ch· centn. metr. w latach 1909-13.
jtEyka~h) w. opracowaniu E. Ro- pszen. tyta jc:czm• .owsa ziemno
m~ra I I. Wel~fe1da! które s!utyło 12.6 113 12.0
O
mIędzy inneml dla InfOrmacjI kon.
I
10.3 ' l 3.6
gresu wersalskiego. Nowy .rocznik, w r. 192i
którego francuskie wydanie podane 12.0 11.9 12.3 11.3
86.6
będzie do wiadomości
.
.
zagraOlcy,
Jak widzimy, zbiory dor6wny%a~lera c~ły ~zereg danych, op(lr- , wują plonom przedwojennym, a
!r~tyst;~Zl1~~h~tyc:ze~Sk~~6p~~~~~ n!ekiedy nawet ~e pr~ewy~szają;
dzooa jest do końca r. 1921, a w nt~sze są tylko. zbIOry zl~tnntaków.
niektórych wypadkach posuIiięta i Rok 1922 podmósł jut lednak nadalej. Całoś~ stanowi niezmiernie ogół cały plon.
po~yteczne tródło informacyjne.
Produkcja roćzna' z~6t chleboWartość pracy tej szczególnie wy- wych na głowę wynosIła. w l~tach
sok o ocenią ci, którzy dawniej bo- 1906-10: w. b..Królestwl~ .kllogr.
tykać się mu~ieli z trudnoś~iami, 223, w b: dZlelntcy p~uskl.e~ 402,
gdy sobie i innym chcieli oświe- w b. dZielnicy austrJacklel 16~;
tlać warunki gpspodarcze Polski.
zaś w roku 1921: w b. KrólestWIe
kilo
gr. 196 w b. dzielnicy pruskiej
•
Z boga t ego zasob u ws kazan
'..
l
pr yt
.~ '1 418, w b. dZlelmcy austr. 11.
Rocznika.
I ten stan w z. b. poprawił się.
;zere
c f z hoczk~y p.om ej
óT sK r, c ara ł e?z~)ąCtCh Watne są wskazówki o odlo:~~ic~~~. e nasze po o eOle e O-I gach. W r. 1919 było odłogów w
tys. hektarów:
I. Zawod, 'udno'd.
w b. Królestwie
670
• Ziemiach wsch. 2,800
Na 100 ludności miało utrzyma" Małopolsce
1,176
nie w Polsce: z rolnictwa 65, z
W roku 1922 odłogi stanowiły
przemysłu i g6rnictwa 14, z han- w tys. hektarów:
~~d~:oT3ni~~~~:bw~ incnych zah-I
w b. Królestwie
40
,
'.
zynnyc
to
Ziemiach wsch. 300
było w przybhteniu 33.
w Małopolsce
30
Z tego przypadało na zawody: !fzielnica rolno przem. handel in ~ III. Hodowla b,dła I zwie11
8
'1
rząt domo~ych.
~~~~:a ~
31
9
ł~l' W r. 1910 było w Polsce: koni
13
10
8 3,4~2,~00, bydła rogatego 8,371,800,
austrjacka 69
- -OWlec I kóz 4,277,100, trzody chlewZaznaczyć nalety. ~e liczba ne]' 5231 100
WOl'na dotkliwie
r~ dno śct,- ~awod.owo czynna, wY!10- przetrzebiła te IlośCI. Natomiast
_sl.ła w kr61.e~twle 29.pro.c., w dZ.lel- w r. 1921 mieliśmy jut; koni
n~c:v pruskiej 45 proc.! ..'W ~ -a~strJacT 3,197.700, bydła. rogatego 7,878,300
klej 56 proc. Są to Jednak dane owiec i kóz 2,170,000, 'trzody chlewz.prze~ ~ojny,. wyprowadzone z nej 5,166,200. Prócz owiec tedy
ntewspohmernych ~etod._ statys- stan posiadania mało się już różni
tycznych.
od r. 1910.

l

i

I' .' . ...
i

!ł. Zasiewy:.
VD P~zem~sł.
W całej Polsce obSIano S-c..1U
Pomż5za tablIczka !lustruje stan
gatunkami zb6t (pszenicą, żytem, przemysłu przed wojną i obecnie:
'w dniu
1.VlI
przed Wojną
1921 r.
6,191 .f4,844
O!!"ółem
Metalowe.
886
812
Chemiczne
180
182
Mineralne
857
34:L
Włókiennicze
1)399
877
Papiernicze •
314
235
Drzewne. ·
925
712
2Q4
Przetw. zwierz..
260
Spożywcze
1,426
1,424
czynne

-

··

· ·.'

I I I
1*-78 I
I
I
proc. stanu zatrudnieni
R,'bo!o",
puM
przed wojną
wojn"
w ty.. .

92
101
40
63

·
·.

o

·

75

77
127
100

·

401,2
4,1
11,8
43,2
177,0
13,9
27,3
8,4
55,5

dn. 1.X
1921 r.

proc. etanu

w tya.

r263,4

47,1
10,3
21,3
103,7
10,7
19,6
6,0
39,9

I

przed

wojn'ł

66
73
87
49
62
77
72
71

72

wzro~cie zatrudnienia w prze2,034 przedsl~biorstw odpowiemyśle dają pojęcie następujące cy- działo, Ze w kwietniu r. 1921 było
fry, które dotyczą jednak tylko u nich zatrudnionych robotników
przedsiębiorstw,
jakie nadesłały 225,200, zaś w kwietniu
1922-

odpowiedzi na

urz~do,wą

ankietę:

r.

270,100, Wzrost

l

Q&

uczynił więc
_

I

v.

'Z e statystyk-.

Zakłady

POLSKI"

1:.6d:f

?S!???

20 pr.

Górnictwo I hutnictwo. " szą jest jeszcze ws~az6wka z k6w, co znowu jest spowodowa04
W ę g i e 1 k a m i e n n y:
pierwszego kwartału r. 1922, gdyt ne nieregularną opłatą robotni~
.
rok 1913 rok 1921. ma~y !u dane, wyratone w war- k6w. z powodu braku środków
okręgI
wydobycie w tys. ton toścIach.
.
p eruężnych.
.
m
Dąbrowa
6,819
5)59
~rzyw6~6Zł
:~~~~lcY'l.j
w
.)
I(ursy
walut
w MoskwIe.
s
K~aków
1,910
1.672
cZśaSle.,wYó nt 36 828' ·1j ml k' mwp·~ Dnia 21 listopada b. r. urzędowy
CIeszyn
184
148 . domo,
za wyW
,
mI.
m wskazup. la biuletyn gIeldy
.
te zpóźniejsze
dane
mosk iewsk'le j noOgółem 8,973
7,579
ją dalsze post~py poprawy bilansu towar nast.ęp~Jące kursy walut",cu
W,. g i e 1 brunatny Pro- handlowego.
dzoziemskIch. 1 rb. ztoty- ~oo
.~
.
.
rb., 1 funt szterl. - 7,800 rb., l'
dukCJa węgla brunatnego wynosIła
VII. Sp6łkl akcyjne.
dolar - 1,900 rb., l frank tran. w roku 1913 ogółem 163,400 tono,
.
84 rb. frank szwajcarskI .- 2m
zaś w roku 19~1 - 270,000 tonn.
Nowych spółek akCYjnych po-: rb., korona szwedzka - 420 rb.,
S 61 k a m ~ e n n at warzo~ka, wstało w r. 1919-70, w r. 19~0- 'li:-a włoska - 55 rb., Ura turecka
przemys!~wa l handlowa mIała! ~49, w r. 1921 - .279. KapIt~ły
1020 rb., marka 1l1emle~~{ ... produkCji w r. 1913 tonn 187,000,! Ich w r. 1921 czyniły 13,393,2 mllj. 033 rh korona czechosłoWll !al
w rokl,1 192~ tonn 30~,000.
I !"kp., wobe~. 396,3 mili. w r.. 1919 ~ '50 rb.~ 1 z~łotnik czy~tego loRudy z e l a z n e 1 wydobyto l '. 1,727,4 mIl]. w r. 1920.
ta
4000 rb
w roku 1910 - 330,000 tonn, w . Przemysłowych spółek akcyj-,
.
roku 1921 _ 239,000 tonn.
nych było w r. 1922 - 530 z ka.) Ceny na giełdzie moskiewR u d Y c Y n k o w e j wydobyto pitałem 29,432,5 mil]. mkp.
sklej. Urzędowy biuletyn giełdy
w· roku 1913 - 69,000 tonri, w
' ,moskieWSkiej z' d. t1 b. m. podaJe
roku 1921 - 57,000 tonn.
VIII. Banki.
następujące ceny tranzakcji towa
Do powytszych cyf~ dodać .naNa początku r. 1922 było og6- , rowych (ceny w znakach pienieżle~y produkc~ po~s~lego Sląska łem centralnych banków 92 z 401 nych 1922 r., franco stacja Mo~
Górnego, a mIanOWICie: .. ' .
oddziałami, z ' kapitałem zakłado- ' skwa).
W roku 1920. produkCję węglalwym 6,177,2 milj. 'mkp. i z rezerPszenica 1200-1250 rb. za pud,
24,637,300 tono, produkcj~ rudy .wowym 2,205,5 milf.
żyto 1050~1075, jęczmień 10~---.
telaznej- 62,600 łonń.
Z'aznaczyć tu jednak trzeba, te 1050, owies 950-1000, siano praH u t Y t e l a z n e w b. Kr6- realne kapitały osobliwie-dawnych sowane 350-400, proso 1200 lestwłe Polskiem miały w wielkich banków są zn'acenie wytsze od 1300, kasza gryczana 2100-2200,
.
h pro dukcj'.
k 1913- przytoczonych
'
. .
plecac
ę· w ro u
tu ImIennych,
po- ryz. 2800 - 3·000
' , mą ka razowa
.
418,400 tonn, w roku 1921 ~ niewat większość banków nie prze- 1200-1300, mąka pszenna ptcr60,400 tonn; w stalowniach: ,w r. . walutowała swoich kapitałów.
wSZy gatunek 2800-2900, rl~ą~a
1\)13 - 599,800 tonn~ w r. _t921-1
fI'# _
.
kartoflana . 240g. mięso śWleze
118,000; w walcowmach: w roku
Oto sze-reg danych, które za- 4000-4100, c~kIer kryształ 9200.
1913 - 465,600 ton n, w 1921 - czerpnęliśmy z .Rocznika Polski·, Dla porównama na1et,Y przy!o92,100 tonn~
.-'
.
oświetliwszy je' paru dodatkoweml czyć ntektó~e ~eny giełd z~ozoJest to . znaczna- . obnitka, l uwagami.
'.
wych prowmcJon,alnych: PI~tro. .
C?OĆ P?prawa )u~ . nastąplła w po· I,
W pracy p. Weinfelda zasób gród - owies .S20/b. pud, zyto
rownamu z latamI 1919 i .192~,. wskazówek jest ociywiścłe bez po- 1200-1300,' <'\<," .''1'~'''' 'tr.Alla1ttt
p~zyczem rok bieżący uJawOIł r6wnania obfitszy i wszechstron-j
JUaOSLAWJ~
WIększe postępy·
..,
nie·szy. ·
,
R -o p a n a f t o wa. wykazywaJ
Sł. A. I(empner. ' .) Niemieckie wagony. Z 61a1oła w r. 1913 produkcJ~ 1,113,700
grodu donoszą, że dnia 22 pat...
tonn, w roku 1918 - 745,400 t.,
dziernika Jugosławja otrzymała z
w roku 1919 - 891,700, tonn, w
.
. Niemiec l1a raCh~k reparacji
roku 1920 - 765,000 tonn, w ro261, lokomotyw, 8,2 wagony (w
ku 1921 - 704,900 tonn.
ROS JA.
I tym
321 sanitarny eh) i 64 cy'"
VI
, sterpy.
•
• Płace robotnicze.
. .) Stan przemysłu weglowego. ; OJ "H" 'd l
. ni
Z BI
) an komunikują
e zagra czny.
a..
Z danych "Roczll1ka R o płacach , P rasa sowlecl{a po da j
e, 'ze we- l logrodu
że według
robotnic~ych przytaczamy -<:harak- dlug ~rzędowych danyc~ _wzmo- dan ch generalnej dyrekcji Jugoterystyczne wskazówki o płacach gla SIę ~nacnie produkcja węgla sło~iailsldej !mmory celnej zomurarzy i cieśli w Warszawie w w mosklewskletn zagłębili węglo.. stało -wwIezione do JUD'osfawJl toroku 1921. Wynosiły one w stycz .. wem. We wrześniu wydobyto 2 warów"w r 1919 na ~umę 3 milniu dziennie ?92 marek, w lip~u-I miliony 115,000 pudów węgla, jard6w ·dena~ów. w r. 1920 - 3 I
984, w g~ud.mu - ł2!296, ZmIany . po~czas gdy.w sierpniu tylko - pól mil jarda denarów i w r. 1921
są oczywl§cle w ZWIązku z dro-1 968 000 pd. LIczba robotników w -4 i pół miljarda denarów' wytyzną i z~ znitką wa~uty.
.
tym czasie z~iększyta się z 5.144 wlezIono zaś: w r. 1919 _ 'na 100
Z tabhczkł • Roczmka lt , obhcza-\ do 8.396. - ZwIększenie produk- miljonów w r 1920 - 1 Ip6ł miljącej nt,lminalne i realne płace w cji zagłębIa moskiewskiego ma jarda ł w' r 1921 - na 2 ł pół milprzemyśle w okresie 1914 i 1922 wielkie znaczenie dla przemysłu jarda
.
ol!a2;uje si~, ~e współczesne płace moskiewskiego, ~zczeg~lnle wo- 'I *) ił t
A t jl Z B' ł
d
o ~ z us r •
la ogro u
realne po większej części nie do- bec kryzysu, jakI przezywa zaró'wnywują płacom z roku 1914. głębie Donieckie w ostatni!11 cza- . ~ono~ząi ~e w tyr h ~~iach 'ljJu~oTak nprz. rzemieślnicy metalowi sIe.' Jednakże zaopatrzeOle tego &t~Jal ~ rzym~ ~ d mi on
otrzymywali w styczniu r. 1914 przemysłu w węgiel nie może z o yc 1 .orOl~,. J~ o rugą r~ ę,
pła~ę 100 mk., zaś w styczniu r. być uskutecznIone w stopniu do- pr~yp~daJ~ceJ..Jel sumy, pozosta"
1922 płacę 75 W niektórych tyl- statecznym
póki nie zostanie ł~J z l~kwldacp banku austro-w.ę.
I
t
k',
, biu D _ glerslnego. Pierwsza rata w wyko wypadkach
płaca pr.zekraeza I' zwa czony ryzys w zagię
o sok oŚ cł 10 mI·Ij·
.d
100
nłeckiem
onow po k'lk
l u rrue-awne
.
. .
siącach była wydatkowana na poVI. Handel zagraniczn,.
*) Kryzys w, zagłębiu Donice- krycie długów
zagranicznych.
klem. Według danych urzędo- Druga zaś rata. natychmiast po 0Przywóz polski z zagranicy wy- ; wyćh w paźdZierniku r. b. w re- trzymaniu została wystana do
niósł ogółem wr. 1920- 3,529,811 • wirze DonIeckim wydobyło 21/Sz w a j carH, prawdopodobnie w
tonn, zaś w r. 1921 -- 4)845,046 miljon 300,000 pud. węgla i antra~ celu sprzedazy. "Prgowinsky
tonn. Wywóz zagranicę wyniósł cytu, co stanowi 66 proc. ilości, IGlasnik" energ'lcznle protestuje
w r. 1920 - 620.315 tonn, w r. przewidzIanej przez plan produk- przeciw temu, przypominając, że
~921 - 2,027,044 ton n, W~łtazu- cyjny. Sprawozdanie urzędowe przed wojną zapas zlata stanowił
Je to na znaczną poprawcr . bllansu objaśniają
spadek
produkcji 60 proc. banknot6w, a obecnie
handlowego. CharakterystycznieJ- zmniejszeniem się liczby robotni- wynosi zaledwie 2 proc ..
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od dnła 26 października (8 listopa- pierwszeństwo maja, komuny i ar- podarst osłabionych przez nfesz- wania zIemi. Kodeks uznaje czteda) 1917 roku zostało zniesione na tele przed innemi postaciami u- cześcIa żywiołowe. świadczenIa ry rodz'ale użytkowania zleml. 1)
zawsze".
ż.ytkowanla ziemi.
mobilizacyjne, służbą sowieck:~ gromadzki (obszcz!nnyj) - (wyWszystkie ziemie w granicach
WszYSCY tiżyt1mjrl'::Y lJodlegają lub społeczną z wyborów i t. p.) równawczy podział ziemi międzY'
R. S. F. S. R. należą wyłącznie ' og6lnej kontroli organów złem- o pracy robotniczej najemnej w !tospodarstwa), 2) nat1l'lalowy
-0do państwa, i stanowią jedyny skJch l są obowiqzani wykony- gospodarstwach rolnych (dozwo- (uczastkowyj) - (niezmienny roz..
t(omisarjat ludowY roinictwa państwowy fundusz ziemski, kt6- wać po1cenia tych organ6w co do lona jest w wypadku niemożności mIar .praw gospodarstw na posz..
(Narkomziern) wni6sł na czwartą rym zarządzają i rozporządzają należytego 7.użytkowanla wyda- pracy, t. j ..Ieżeli obecni :LJonko- ozeg6lne kawałki ziemn, 3) sto..
se<;ję Wcika do ostateczncf{o za- komisarjaty ludowe rolni\'twa R. nych im zkIll.
wie rodzillY gosoodar.3[wa prlł';li~ warzyszeniowy (wspólne Użyte
twIerdzenia kodeks rolny (zbiór S. F. ę. R.• sprzymłe~~on7v'ch i au- Prawo rolne i obowiązł5'i csób u- ją narówni z robotnikamI liajem· kowanie ziemi przez członków
praw rolnych; kt6ry poł&czy w tonomlcznych republIk i lch orga- żytkujących ziemię i ich \\-spólnot nyml). (',hrona pracy rohotnik6w komuny rolniczej, artelu lub stoharmonijną całość wszystkie de- ny lokalne.
są określone przez OgÓ111~ prawa rozdąga się i na wf~~.
twarzYSzenia wspólnego użvtko
krety rolne i rozporządzenia, jaZiemia z tego funduszu jest od- R S. F. S. R. i przez kodek~ rolny.
Rozdział czwarty m6wi szczc- ,wania Ziemi), 4) mieszanv. Sprakic się ukazały w ciągu 5 lat i - dawana do bezpośredniego użytKodeks wykłada szczegółowo gÓfLWO o wspólnode rc.JJlej (st.). I wę wyboru· typ,u użvtl\owanla
tl1lcnia rządu sowieckiego R. S. P. kowania wspólnotorn pra"ujących wynikające z tych zasad postano- watzvszeniu uivtkują ... j<l.h) o ie-,Ziemi decyduje ogólne tebranie.
8, r~
rolników, osadom miejSkim i pall- wienia o istocie praw dp ziemi go składzie organach zarzqdu, II ~rzy .przejśclu wsn.ól~oty ro.l.1 o zatwIerdzel1iu go przez se- stwowym instvhtcjom I przedsię. I (ziemia Jest wydaw~na wszyst- prawach i obowiązkach w~pó!t1Ot ne] ~d Jednego typu uzytl\<?wa ma
sJt.:, Nclka, kodeks rolny będzie biorstwom. Ziemie, pozostałe w I kim obywatelom R. S. F S. R., roJnych. ,
tziemI do drugIego, os::>by. ł1~e zgałe'Jynem prawem rotnem R.. S. P. funduszu po oddaniu z niego ziem nragnącym uprawiać Ja. własną
Kodęks szczegółowo zatrzvmu- dzające się na zmiaJ1Q. mrtlą praS. R. 'Wszystkie do tego czasu wyżej wymienionym użytkuJą- praca" ale nie inaczej, Jak tylko za je się nad określeniem pojęcia wo pozostać. przy doty<..hczasowvda!1e przez rząd sowiecki pra- cym- -stanowią ziemię belPośred~ pośi'ednictwem wsr.ófnot uźytku-I "dworu" (t. j. poszczególr.ego go- wym ~ystemle.
wa rclrlcalbo wejdą w skład jego, niego wtada!11a państwowego i jąl,;ych, nie może być absolutnie J spodarstwa. zagrody P. R.) (za
PrOjekt kodeksu "!a być przes.l~o zostaną uchylonI'!.
~ą państwowym majqtkieril ziem-, wydana
dla
poszczeg6lnych ł "dwór" uznaje się (lparta na pra- ni~nlęty duche~ dama WSl t~wa;
lasac.n!cze p/'\stanowienill oro- skim. Mogą one być odc.awalle na osób llŻyfku'qcych, nie nalp.żą- cy w rodzinie w~p6100ta osób, te] formy uzytkowama ZIemI,
ie~~ów :;pl'owadze.ją się do nastę- spe,c.ialnych warurkach lnstytuc-Icych GO stn~.rartyszenia roh,ego; prowadzących wspt'me gr)spodar- stworzenia pewności co do dttla
"l1Jacych tez:
jom, otg.anizacjom ł poszczegól- pnlPno, spr,,:ed.~.ż, 7o<tpis tcs!amen- stwo wiejskie), łlad ooazialem jutrzejszego i pra\~a do..zlemi .
., ~ re... r01!Jcy~n:j V!oU robofni- n:y m osobom.
I towy albo d'arowizna. ~1k równieź tych gospodarstw. nad :;ll)dkami
Obrady czwarte . sesJI \VcJka
\r6w i~'h~cf&~ pr.1WO orywatnePrzy lIRtdenm koi~jności na- ·zastaw Ziemi S1 wzbronione) o przeciw kh rozdrabianiu. .
li~d koct~ksem rolnym rozpoczęły
fO p;nlanan!a. zll~rn!, wnętrz. wód dziara ziemi (rozum'il'! ~tę ziemi dzierżawIe z:emi (cza~:owem u- Ro::dział: szósty jest ~(5więco- SIe w dmu 24 b. 1lL
, tasów.w gyanlc~ch R. ,S. P. S. R,,, l'czerw():wej- l .niewykofzysŁanej) I stąpieniu nraw do -ziemi dla gos.. . nl" zagadnielliu sposobów użytko-.
Or. L. P ..

Zasady kodeksu rolnego
. R. S. F. S. R.
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Zieliński 15300.
Stara~how;ce 58000.

Wa"'!!UHłWI!I~a_

.

Koron',! au str. (czeki) W plac. 0,".4,75
0,25.
Korony cz~skle (ozekl) W plac. 540

W żąd.

Z"rard6w 1075000.
B:c!a No1:>el 19000.
Wildt 941.10

Urzedowe nofowania

żąd.

Pra~a 247.50
Marka poIska 46,75 •
Warszawa 46.25
Tendencja spottolna.

W BerlinIe.

Zamknięcie giełdy

545.

BERLlN, 50 listopada (Tel. "'Jasny
Marki niem. (~ot. \ '" plac. 2. t5.
w !lJd. 2.'20, tranz. - . "Głosu Polsk.'"). Na urzędowej Qieldzie
Ce~ieiski ~701'lO-49!'!OO
Marki 'llem. (czeki) w plac. 2.10,
nolarv
berfiń~kiej notowania byt" następujące:
Modrzeł6w 7tOOO
w tad. 2.15. trlmz.-DolMV
GDAN'S K, 50 listopada (TeJ. wt
Amsterdam 5.007,&>-5.0132,70
Litpo"
61000
'lI,\iHon6Wka W płac. - - W żąd.
rranki
Bruksela 4G'l,75-501,2,)
Poclqk 5900
"Głosu Polsk.,,). - Na dzislejszem ze. '
17'25
Marka
Helsins!fors 195,51-194.49
OstrowIec 7?iOOO
braniu giełdy gdań!?kiej notowano:
Mediolan 311 ,'i6-575,44.
Rudzki 41500
Now,,-Jork 7.680,75-7.(19,25
Lond"n ~4.71;;-54,8S7
KarasińSki 10200
giełdy
Bel~ia 111'i-1117$)
Londyn 55.511-55.689
New-Jork
7.630,87-1/199,13
Bracia
1abTko~lSC\' 9150
Berlin 2.1 7. 'iO-2.1O
Paryź 555,66--536,54
Wczoraj na warszawskiej Slietdzie nieP'ryż 545,63-5ł r{.37
Parowo~ 89M
Gdań~k 2.12 ..5rl-2.10
Holandja 5.067,51-'3.082,69
urzędowej notowania były następujące:
Zurvcl1
1.44Q,57-1.4.
j
3,6:5
BorkowskI
8825.
Lnndvn 78S00 -78iOO.
Marka poIska 46,88 - 47,12
Dolary 17500.
Madryt 1.192.01-1.197,99
Ze~luga 5700
'owy lork 1737.1-17ł51".
Warszawa 45J 58 - 45,62
Pranki fr. 119:1
Wiedeń 11,02-11,08.
Nafta 51:xl-5500.
Drobne .oolarv 1i28j-17t15.
Poznań 45,25 - 45,49
Punty
~8000.
Praga
244,58-245,62
Hurt
42f'fl.
Parvi 1210-i208.
Tendencja bez zmiany.
Mnrki
n'f'm,
2.50
Budapeszt
5,54-5,56.
Haberbusch
t4..l)()f,O
~!lwalcaria 5245.
Ruble złote 88<; OOJ
Bukal"eszŁ .102,74-105,26.
Kłjewski 40000.
PraS/a 547.50
Ruble srebrne 5900,
Sof ja 57,10-57,00
W iede,'t 25.00
Bilon 2900.
Tokio 5.090,75-5,709,25
Włoch~' 852.
Rio de Janeiro 957,60 -962,40
ZURYCH, 50 listopada (Telegram
Listy zastawne.
Marka polska 46,50
wlasny "Gl. Polsk.-)
Ł6i1t, dnia ~0 listopada.
Warszawa 46
Miljon6Wka 1725.
Berlin 0,06,75
Dolary St. Zjednoczonych (gotów4 ł pór proc. listy zast. ziemsko za
Tendencja
spol{Ojna.
Wiedeń 0,0075
WczoraJ
na
nieurzędowej
giełdzie
ka)
w
płac. 17.500, w żąd. 11'.150, franz.
100 rubl! 850.
Praga 16,9~
W
m.
Łodzi
panowala
tendencja
nieco
5 proc. obJi\t. m. Warszawy 570.
Budapeszt 0,25
Dolt'łr~' St. Ziedn. (czeki) w plac. słabsza, przy obrotach grednich.
Akcje.
Bukareszt 5,50
17.175, w żlJd. 17.220.
Kursy ksztaltowaty się następująco:
Holandja 212,50
Esn]! Dyskontowy 21000.
BERLIN, 50 listopada. (Tel. własny)
Franki bel$!iiskle (czeki) w "tac.
Nowy-Jork 500,5
Dolary 17400-17500-17275
.
B:ank Kred. Warsz. 16750.
1115 w tąd. 11 20, tranz.
Po zamknięciu giełdy, notowania były
Londyn 24,20
Funty 78500
f:iank przem. lwowskich 5200
Franki francuskie (czeki) w "tac
Paryż 0,57,55
następuJące:
Bank zj. z. polsk. 86..1)().
Franki fr. 1205-1202
1210, tąd. 1215, w tranz. Włochy 26,25
Franki bplg. 1125-tt23
Zw. Sp. Zarobk. 10500
fIolandJa 5.088.
Prankl szwajc. (~ot.) w plac. 5.220,
Bruksela 0,54,25,
Franki szwaJc. 15225-5224Bank przemysłowy 25000
Bel$!la 492
Kopenhaga 109,25.
w żąd. 5.255.
Marki 2.20-2.13
Bank Handlowy 54000
Nowy-Iork 7.800
Sztokholm 144,75
Kor. austr. 0.215.
Bank Małopolski 5100.
FrankI szwajc. (czeki) w "tac.
Lond"n 55.000
Chrystjanja 99,&J
Kor. czesk. 550
Firley 53qO.
3255, w żąd. 5250, w tranz. - Włoch" 570
Madryt 82,75
Liry 825.
Punty an~. '(czeki) w płac. 78.700,
Cukier 520000.
Paryż 5'57,ro
Warszawa O,015,M
Leje 105.
Zurych 1.455
DrzeWO 6700
w żąd. 7HOOO. tranz. - Ootówka.
Stan. Ziedn.1745O-17275
'
kanad. 17325.
szwejc. 5255.
niem. 2.20.
C7.t>kl i wptaty.

Orzudowa

l [larnej

Ceduła giełdy pienłeinej

giołda

gdafisla.

warszawskiej.

Końcowe

wtO~lj,

nntowania w lory[bo.

Czarna ułełda w tO~Ii.

--o

Poszukuje

się tło

Hieurzedowe notowania w BerlinIe.

następująoych

kupna

Nr. Nr'.

"GLOSU POLSKIEGO":
r. IG 9-1, 6, 13, 14, stycznia, 8, 29, grudnia.'
Z r. 1920-- a, 28 czerwca, I, 13 lipca, 28 sierpl1ia.
I września, 4, 8, października.

Administracja

"Głosu

Dziś,
>

niedzielę,

tokarze:

dnia 3 grudnia 1922 r. od godz. 10 rano do godz. 10 wiecz.

mogą 8i~ zgłosić,

Łodzi

otwarta zostanie w

,....""u.v." .. 78.

Re~tal

grudnia o godz. 8.30.

fortepianoW7

'al Grudnia:

II EdIth VOigtla;llde;J1

115
1
l!!J"

II Kwartet R.

I]ID "

(Seweryn

l--I

Wykwalifikowani
W

pi~tek, l

Prof. Max Pauel' Stuttgart

Polskiego".

~RAND-HOTEL- ŻÓŁTA SALA

w

Sien-

750-8

(skrzypce)

e 1I

(Wiedeń)

Eisenberuer l

Wystawa obrazów
Południowa

ra

Ni 23.

Specjalista chorób

I

I

skórnycil i wenerycznych.,
P1lyjmu.~ od S-I') p61, l-a l
i od ,-8. P "n '-5.
l
-~.----~. j

I.
I

I

:: Sala Filhar:monii. ::

lor. J, SołowiejczJk :

:.;.......:=;.,;:;:;.:;.;;;;;;;;..;;;;;;....;;;;;;;;;;..;;;;;;.;;.;.Dziś,

,Chor. sKórne i weneryczne
I ul. Paó.,Ka Nr. 4

,p:-------------IIIII---------.
·W Sali )4uzeum
i Sztuki,
~auki

Piotrkowska H~ 91

WYSTAWA

Artystycznej F otografji

\(I

i róg

I

wagi 20 łutów, dnia 24 listopada na ul. Piotr. l
kOWRkie.i pomiędzy ulicami Ewangielicką r Główną. ł
. UCMiwy znalazca zechce łaskawie zwróclo za'
sowitą nll~rod:l do firmy
77-1
i
..AMERPOL". PiotrKowska 36.

O)ZI.

sława otwarta do 10 grudnia 19~2 r. cOlzjennie od g. 4 ej,
,.. niedziele od 2-ej do S.ej wiecz.
9:~3-1
~E

,

Teodor WAGNER

ŁODt. Piotrkowska 101 tel. 591.
Rok załoi.Dla 1901. Poleca

~--------~i··-~--···

I

Konfekcja damska:
Palta,
Suknie
Bluzk',
Spt\dniozki,

WINA
WÓDKI
KONIAKI

r

F... t,oh,

. -'- . "
~.-

_
.

054,-2

~

, k6rą 1

I

Grnpa .0" (poozątk.) rozpoczyna 4 b. m. Gru-'I
'pa "C· dla zaawansowanych (kurs uzupełnia-I
ijąey) - 8 b. m.
043-2,
----------------

a

Kompl.etne

--=",.------------.; ,,,

ŁóilP:i,

proszę złożyć

Ijl- .7
I

"Głosu·

"Pl"llędza".

'- =-k l
b~os a zaga lony we se
do adm.

pod

ł ł

42·2

Łóżek mdn!r>\\

l

O

cD

urządzenia

pokoi:

stotowych, Sypialnych, Salonów i Gabinetów.

Meble kosz;ykowe. - Meble biurowe. KuchnIe białe
AlII!:\81.vn Mt'l)li

Wl. IlOKISZOWSKIEGO, Łódź, Piotrkowska Nr. 116
Teteł. 21-61. l piętro, front. Telef. 21-61.
Przyjmuje zamówienia na wszelkie robotr z za.kresu. stolar·
stwa i tapicerstwa. Uwaga! W niedzielę ID t 17 grudDla :m 8;
gazyo ot\'\'3rty od <:;od;-. j-;> po południu.
692-i

~::!;1~łi:~~o~~:!:~~fi::~~m~r:i:f:di~~~~~~D1\,
u(tl@a"
k ~
lokal w oentrum miasta i 20 mil. mk. Ofal't~'\

LIKIERY.

l:l'yte

gobehnp.m

Konrada. Jarnuszkiewicza i S-ki
WvroLJów D-ci Thonet
M'a terac;y.

sKłada

Piotrkowska Kg 108

'W" spolnł

'MEBLE ~abjn~t.Q\n~

FabtrJ'czr»"

~- :

'SzkołaTan'ca W . LioińskieQo

oraz Bielizna
n~;tanie, " firmie

I

"Chad- Gad-Jo".

z kuchnią komfortowe, z ,,"szejkiem! wygOda-\
w z:..odzi na takież w Warsza- • _ _!!!lI
,wie w okollCy dw rca Wiedeńskiego. Ofer·:
pod .Zam. ana 17054·

Sżopk·

Artystyczno·Satyryczn~j

llll

_________I&liiII_-_lIIIll'JDmmmlGl.'l_(DDtŁy

wiecz.

I przedstawienie

Zydowskiej

3 pokoje \

'ZamIenię

'pół

\Yystępują: Gruobeum, Pryłuckl, perimutter, l{amióska,
Cejtlln, Broderzohn, ARz, Dr. Szyper, Kipnis. Wildman, No nberg
i InnI. Ri1et~' UIlllyWRC mll~na '" Rali ~'lbl\rmnnll. 110-1

zorganizowana

przez Klub 14iłośnikow fotografji \'

grudnia o godz. 8 i

~

l

zagubiona

torba srebrna

piątek,]

łylk

Kónstautruowskiej

'I· przyj. od _l i' od 3-4 i pól
!I36--'l~ ,

Została

w

e

'Sten3t~p-'stka
kores~nntlent(a/l
e"
-

I

•

l

w.ję;;y.ku

polskim, T'o?znkui e .1,osa.d
st,\łl' lub \\' ~or1zmnch wleczor.o·
w\c1l. Ofllj'ł,y rio rod. "P. 't'.'
72;-:!
'. - : - Ił

'1:"\

i , używane.
'
sypialka blrJa, stołowy 11& sumę 400.000 mkp, płatny dma. ~-~o grudnia szaf Y białe dr:bo we oraz
lnOiJllił
II
IJrzYJmuJe rob t ę _za.ro bkową na war.. \
lIr. mę~J
". b. S wystawienia p. Kantorowioz j .Frcnkel na
leżanki, biur,
U tf ł\
!\
szVttach gładkIch 1 kolorowych w roz- 'V rlaze~ ~l.cenie~. N Csernl1ewskiep:o. _Miejsce Płatno'lko, sprzedaje po cenach Chorob skóri1l.' i lVenco ,'
. .
t.
"
l
l
I
1~ U
.II. sc! Poznan, Wronlcka 92. Powyzszy 'Weksel unie- przystępnyen. Plotrkow1 laracu ;,)6 ea., 4·4- ca., 54 cal., 64 iot"'<"WAka Sl!. vatnłam. taskawy lilnalazca zecbce PowYZSZY !tlka 261, m.• , II pIętro .. " r.Yt~n,:", _/' kar$kuło~Y", H.··. ,."
cal • .Ofert y uprasza 8ię dn ~Glosu
Choroby sk~rnt'
w~1rsel pnynteść pod nUaj wskazanym adresem: front.
57!;-:!O f!17.N~I.m. o~ I~ .,~;
ISPf!lE!daIlW, dUUI'l~l_r/'~
ł weneryczne
Łód'- PiołrB,oweK. ",O. H. MołYl.
aWD o~ ',~- ••
mOGllS: 'aly z C.I • •VWJ
..!'olsk},e~_ ~j .P. ~_~.. ~8~. __O~9_·!ł....!...
;~!t;:!lłt;Jł~"
alt!! 1~ _
'ta i
/
;,t,14L-18 c~ańs.lU\ 4. m. :U. ··0.,','.
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OtOS POLSKI

-I

sprzedajemy dziś garderobt}, ni~
w stanie wyrabiaó nową.

1esteśmy

75~

,1edwabnego
trykotu haft, M.-

65~

szewjotu 11~

I

~

• ozyste,j wełny 225 18~
• ang towaru 125
10000

• opalu
12~
• ledw. trykotu 29'-26~

" ró:tnyoh tanioh cenaoh.

oszer. 190 cm. w gr'zebieniu 96 obrot6w na minut~.

10 krosien typU C. B.
o szer. 215 cm. w grzebieniu 84 obrot6w na minutę.
Wszyst1de w jaknaflepszym stanie 4 skrzynkow
z Jłrznikaml wątku. maszynami Dl 82 nlcl,.lnice z kom
pletnem i Z&flaSowem wyekwIpowaniem gotowe do praoy.
BlitsZ6 szozegół, w kantorze fabryki Piotrkowska
]ł 242.
11087.....8

S H Jł

nOSZeDla. drubna'

·Schmechel i Rozn

'N k' h
au a wye

polsKa śpiewaczka, ur7Wki z operetek
,

om-Romano
przyjechał

I daie dwa wlerzory
Di~dziel~,

dnIa 3 grudnia r. b. oraz we wtorek

ł

I

Autohypnoza

I

(samousp lf·n\ e)

,

Zagadnienia
duszy ludzkiej.

EksperyMenty
Fakirów hinduskich

Nowoczesna
telepat)a

I

-

o YI OK

BlIl'ty do nabycie w kasie FdharmonJi {okno

KU

"

.

MAZURKIEWICIOWNA

1} codziennie od g'. 10-1 i od 3 -7 wiecz.

I '

'piewaczka.
i

Ważna nowość!'"'
Poznaj
siebie!
watowych
.

A. Marchewka
ł:.

ód

ź

P
Jamo
...k a 3 (d aWII 1e,J

Ś

re d n I a l)

Prn"ze Hr.. Kllll'lllele mnie
_

zaloty, ....a!I dr. Pnunaezenle,
l!dolnoaei. Prlyśl ij c~e nrc.\j

t;rch dnnych

lera S.kolnika (autora prac
naukCtwyohl listem poleconrm

1$1 -

nankową

uueg61ow,\

ana'izę

charakteru, określenie watniejszyeh ,darleń 2yeiowycu,
•
• • •
• •
OdpowiHd,1 na srcaerze zadane
wJadająca gruntownie JęzykamI polsknn 1 Dl!)' pytani •. Cenne w.kIlzówki I,
· l'
t
f'
- . k
rady. De 'ego Je.lcle 1I.qnowmice
um ze senogra
lą niemIec -ą·
BZy nlWÓł' Ch. s.Y\l~rl'-SZko.
Ofertv
pod
l{
O
97,
kB, IIlewiel~ •• lee& treści" bO_ _ _......
J
••
gala ksll\ieczka "Tu.jemnIOA ,
~.~
~~h
Powodzenia". Raf/y, wSł'al.ow"
ł
fil""
Ii._
ki, uwagi, JAk żyć, po.tępować,
panlenlli.2ł- aby osia,gJląć powodzeni., doĄ-'

.

J

KI
Iaubert
2 Claitons2
Tańce

Relaudinos-Pawlicki

1-1

Int e.1j H
lUI na
~

brobJ't, U1e"aIeżność.

.

udowo-

Hanu fa k'tur zysta

~:I~~UItą~~e~~r~
:z~~\e~o~:!~~
tH wykonanIe .. naJtzy wy,

lokal w nal'lepszym punkcie po- Blęń,
pocztowe i t. d_, Witej
POIJla ri aJ'ucy
•
uZnaczon& 8um. nie mote "'y~ZIJI(nlP wspólnil!1l Z kapItałem
Oferty do dawać s1~ Ibyl "'Ylok!!. Dla
badan oaobl8tycb ptmyJmoje do
• •
d M
f kt 1... ta"
" OlOSU pO ,. IIOU 1\ u,zye.
10n~2 g~dzilly 12 7 Pil. Nad.wyczej
eieka·w.j tre401 ksll\Żli:i. liata
t
.. d i ·
por 1I;)stnwatl.y darl!.ło. Na Vf1'
teli d

n .

een n" m",o z enlEtC

poszukuje .pokoju

I"'lllt

doll\cl7t laacnk

!Adres:

Tańte

.

loe".

Ps;;:~-gra~I)~~;

pn~'lCJ(l~inlfl umeblowanego Jt:b nie, z osobnem SZYLLER-SZKOLN1K. ł
we111clem
r'ena obojętna
Oreny -pod "lntell. \WarSzawa, Wydawnictwo

geJlt!l:Y" do Adm "GłOBU"

ł

l rł': l: l A'•

: ł rt_ tlIł ~

c

~

e

,

,MIesięcznIe
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Pols!dAO'<:,,;-. Pidrkcwslta M.
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D OB RZE

~

OKAZJAI

I

Doniesienia rozma' 'lł)

Poszukiwane.

Kasa czynna. od godz. 11
do 2 ~. p" i od 6-10 Wi6~Z."
~'~tłia.1l

-

do- ~ą. do o~stąpie~ia: salon ~nany U)'I'tlKlUl" orkiea.
I
~rym litanie, na mężl gabmet plZoy ,lOte-1 \ry poleoa d 08 k u n a ł '1
e~yznę arednlego wgrO- lig~ntneJ
. r o d Zł n 1 II &espól muzyczny na tli u,Stil, Spód elki, kolnl~rz na Zachodntej przy hon- by, wes~la, zalJaw y eto.
l fokowy. Rzgowska .111 ,. stalitynowQluej na kUla na ządanill Ja~z-bluld.
gospodarz.
Ofi8-2-l gOdzi,n dZienniC. N8jtllO Ul. 6 ::5ler~aia lU In ~4 I
_
..1IZ4IAI
n~ /lownle.) dla Jekar~ •. Ot.
O;i4- t
I
BUD .100·.
O~1-2-lD -

Posad·
J I praca.

....

M. li
h'HlflłlJnie)lk. 9.000 -. Za odnollzenil\ "Gł.USlE~o IA."
}.lI.. !i:(G- mlesi".\.::nie. I'renuol(;rd& prze! poctt p
~
:Mk. 5!<CO Zl\lltfnlcą }.jk 4.0C-o tri~il~~lIie, :-..r.=r-_ _ _=
ULLWiXWZ

~Gł.:>su

. "Świt". PIękna 25.

I.sprzedam futro 09w

c:haraktel'J.t7 ne.
~

I

,.----

· "

WENTERY DUO

gę,
m~a kilku godzin powlltnej
umysłowej praey, koszty ogło-

I

---

Akt muz,kalny.

AnallaQ wys,\'1a t.i~ po olny-

- - ....

o

P

R 4

o

I

L

o

I

Akt ekscentryczny.

mlllllca. s"iad6ctwo z ukończeOlIJ. kursu buohal · lenie l.wyeięsko przeciwsta",l~
terjl W 8"kole p. Mantlnbanda, pisząca na maszy ~ię losowi. Praca "Ilukowa p.
Dl!: llOszukuje od ZAraz "o@adv
w 1aklmkolwlelc 8zyll
.. r.-S,kolnl~a Z8.8zclyeop
~
na mn6stwem odezw I podliłtllUr!P. Oferty pod .• W.H rio Adm. ..Głosu Pol kowań w ~oe'yl:\yeh pIsmach
• \(irl:/o"
{/:;8-2' krajowyoh l zagranloznych_ •

modena.

-k\

D

śpiewu,-.

duet

'119-1,

n.n,

Tajemniczy strzelec.

118

otrzymacie od
uczonego ..syeho-grafologa SzyI

Do biuI's importowego potrzebna

stenot Y

eharalrter ~IBma lub Ia!nt~r. osoby, zakomunl~"Jt1~
Imię, roI< I mlHsiąc urodzknia,

30 wan~J

odwiedzić lIe osób nAJblihlej rodzinn

'Pist k a

'

Poznaj innychl

wyrabia 2:nowu rótne kołdry watowe i puchowe
W wielkIm wyborze, na hurt I detal, z akuratną
obflłuva,

I

12

kołde;~

Znana fahryka

a·.

przodaz'•

Kpo

Komiczny ekscentryczny ali: t Da
drabinach.

a sugestia
:M

LBkale mieszkania.

•

Milośt

,

Z

PolsIU komiczn7 duet
'piew o7.

Wy luwanie
fluiduillne

B

S

o

DUET JA SZEK

,

geot po Ul' ooovl!rser .N lidealOle wprowlldzooego ftuf'rbaoh Leopold Z,I'tUN. lW-.
050-1-0 wydawnIctwa, na pens1ęln bił dowód osobisty,
:
i prooJ!nt. Ty Iko dod
Ł d l
967-3-.
,udentka udziela lek. śwIadczony akwIzytor, ~!...:.....w_!! z.
_ , ..,..:
oj I. i rzysposabla do poslada1ąoy rozlegle t'lto-'8Ielous Róźa UOI. glmn.
egzaminu poJedyńcllo lub sunld w BteraolLpr~emyp. Aba zgubiła matrY-l
grupami.
IJM-3-u słowo-baodlowycb, bt-kuię.
091-1-.,
--.. ,
- dzie przllęty, Osob,. nlo
,
1
tudent udziela matema- posladaląoe
pferwuoreDQwlll!f Jósef lI~ubłł ltyki, łacIny, !ł~1kl l rzędnyc'b
kwaHflkaojł
kartę reJestr~oYI~ą,
Jęlyk6w. K\I\ilskte!l;086-3 m01l;1\ się ~\e fll gowaó. r.?~: ~!>. «
031-3-11
i(druga,Jlrama) 061-6-0 Zgłosić się w godzlnaoh cm\g\e\ KazImIerz S~Il
I ~ . -~~-- blllrowy<lh do .. Prtegl1\- bU kartę beztermlooAmeryki powróoiłam du Wlóklennlczeęo , Za- wego urlopu, -wydaną w'
IndzIelam anglelski.- cbodnla ta.
OIH-3·plll Grodnie,
918-3-s'
go !lz;y bką melodl\. Zgla- ........"'P
_1i!Ilf\.<n'L~ l - - -- - - - - -__
szać się prosz, do Ban•
• ![rltchman Judka .~ublł
ku Ludowego Andrv.eja
I
~
tymcz. dowód oso7 (z podwórza) od B-g
bisty wyd. w Ostrowou.
wleozór w niedzIelę od
(Za wyraa fiO mlL)
071-8-.
1~-1. Tel. 32(0.
Doktór medYC1D1 pOliU' Gat Abram zęublł kart')'
037-2-n
kUle 2-3 pokojów (ubezterminowego urlo--'
_ _IIZ:IlIIIIII_~_ _iIo meblowanych lUD nie) pu rocz. 19::U.
000
"l S
ewent. jednego pokoju - - - w
•
I U O
przy rodzinie a prawęm Guterman Nuta ,gUbił
korzystania 2-8 1J0rłzłn
kartę, relestraollnlłt
I! (Za wyraz 80 mk.)
dzlenole z drugiego lpo_ r.?.c:.z. lli83.
03!l-,'}'1
·AAA p uj Ił meble, ko.Ju .lako poczlłlcalnl. 0- Kuperberg NUlen zgublii
dywany, gar- lertl pod .0. M.· do .Glndowód osobisty l kar• ••
derobę, maszyny do szy- su916-3-m tę wymeldunkoWI\ 'VIJcia. .Płacę Da.lleple1ł = . - ---;-:-Idane w Klelo~h.
'
Wajnreicb Bllnedyk'a 19 odowma do wyna.]ęc18,
088-S-_
20
(pomiellzclellie na lód
.
-..:....,
,-1 mięso.) nl\toa N3 54 ,U Krakow8ka Pola uozeni- :
· Ił I Kas Ił ognloŁrwał" g08po~a~la. _ ?78=-:m
oa glmn. p. Aba zgll"
apu41dL\m, ,,:a.lO- Oddam wspQlny ładny blł~atr~kułę.:....!~-l:!,
reioh. Benedykta .N! 19. f
po k ó l. umeblowany llapoport M8jer sgublł'
,
995-10-k uc~nlowi sLarszycb "ll\s. Ił dowód osobisty wyd.
t - . - - : - - Orerty pod .Uozeń* do w Łodzt.
970-8-5
o sprzedania dWie sza- IIdm•• U10su·. oM-1-m ~*
~
Iy, lustro, Bt6ł, tl krze'-..-...
_
Hozenf_rb ~ózla zgu.blł.
sel w dobrym atanie, dę- pOkÓj fi utrzymaniem do
m a t l' Y kił ł ę s21kołJ
, bowycb. Plramolrlcza 9,
wy.naJęcla. Oferty pod pOWSI. liiI.
06\1-1-1,· m. 15, od 2-',
SiI-S-k .~.ral I!O~6~.l ~ (!-żmldtFa~~ublł;
I-~--~'
poszuku lę pokoju ume- 11 paszport zagtanlczny
\ i.l o epr~&danla bila r d
blowanego, II osobnem wyd. w_K...?~~g9~5.:~
l
kr,glelk'owy. Milsza W8jsfllem, na god~iny zagUbIono kartę powoI~~w.!!.rnl</l._~~ dzienne. Łaskawe oferLyl łania na imię 'Chila,
I j' &szyny do szycia nuw'e do .GlOBU* Bub ~r. IS. R."l HenfyKowsklego, wytlaI'~I UŻyWAne, na "aty. _ .__ ~_~097-3·lJl,0" przez P. K, U•. Ló~Ii!
Awret, Benedykta Sł.
pOszukują pokol u ume. Imlaąto. _ _~Oł-:~~
J6929-&
blowanego puy rOd~l'IL' gubiono kartę d mob!------ ole. Zapłacę 7 J()(J() i WlęIIzallyjno, wyd \Y P.
'pies rasy w i I ~ Z f.I j .do oej, miesięcznie. Ohlrty K. U. LOt.lz 1\;02 rollu M
sp!'zedanla. Ueg~elnla- do adm. "Ulosu Polsk." limię Maxa. KaJusz)' ..lerĄ.
na ~ ~. KozaklflwlcZ, Od pod t, Woco"
11:&7-3· m
O.U-l) III
l - l i 6-8,
9t15-a-k
._-~._.-~._~
poszuklwa~l ,Jeden ~u- ZagUbiony pallpon oku:
ianino zagr"nlozue _
ty, pokÓI z IWClJDlll, ,. pallyjny oraz kartk'ł
.
d
moi,lwle w oentrum lUli)" li poczty ,na 11tH na Iml~
ę
pler'4p~wt rkż D~. sprZ1!1' I's ta !-'oilrednluy pużącJa- hst~ry LedermaD wyd,
d am
11
'
m 29 U10 r 1ows..:a
I
• nI.- Ł Bsk. uf lir ty do Ul 0- w Lollzi.
Od:.l-J·s
we liC e 8-2_k Sil pod .J. H. aO~·_
.:.'
......lwI

S

Gwiazda polarna. FantaI
st7czn7 alU świetln7 ..

5 grudnia

'
o

FATA MORGANA

eksperymenfał~e

.W-a;:

.

oonnalrunoe~ ldOI'Uy-akwizytor oglo- Zaooblone dokom2DtJl
fera
.,e\lne bomme InteIU-, szenlowy potrzebny do
(Za wyraz 90 mk.)

Ame17katisc7 akrobaci
parterowi The best ol the
Wered.

Łodzi

do

I

PAWEY & Co

SALA FILHARHONJh DIIRlna 28.

bu-I

I

kuplecistka polska

789-3

yksdałeona panłeuka, 'Oddam chłopczyka 7

W ?ualąoa

tydokładnIe
godnlowego na ",Iaschalterl~, oras piflanie ,IlOŚ6. Diielna lO, m, 8.
y,
\I, na maszynie, przyjmie
0"-2-d
:.._ _ _ _ _ _- _ posad~ praktykantki Ja praoo ....n'asllklen
I skromne wynal(rolizenle.
dy· Główna 65, front
I
owaOIO'IŁaSka!e olerty lub _F. 12. pIętro. Wykof\ozenie
R. 10:> •
864-2-PPlb8rdZQ staranne eleg-an(Za wyraz 40 mir.)
Zaofiarowane.
ckt9 Ceny umiarkowane
l A LtnguaJ'tJm Schola- (Za wyraz 00 mk.)
_~ l)~
• • . własolclele AmbpianIno dobre do wyD ...
llll'd i Deb. Francuski" potrzebnJ a ..ent do tab·
Jęola. ZachodnIa 'l,
angIelskI, niemle.,kl, -I ryki wyrobów cukIer- m 3 od 11-2. 079-1 d
włos .• t, rosyjskI. Piotr :nlozych. G. Turlkow ul • ..:.....!...
_
· kowska 120, od 4-9_
Piotrkowska M 249.
WydZlertawlę ewen.tuaU
i
•
165:>O-SB'D
977-3-pl
spr21edam gablOety
--~- dentystyozne,
Wlado, Donne lec;oos de oODver- potrzebna inłelfgeutna mośe: ZachodnIa 41 u
aaUon e$ Jitlerature
panłtn1ra do II letnle- leobnlka.
010-2-d
frangaise. .1.. L. 100· go dzleoka. Piotrkow049-1-» aka 50, Fuohs 081 3'p21

ERWESTÓWNA'
KAZIMIERSKA

Łódź,
o

22 krosna typu O. I.

Śpiewaczka. p l o. ankarz
i duet humor7st7CZft7 ~

Paletka I Sukieneczki dla dziewczynek

Piotrkowska 100. b'i1ja 160.

Cbemnitz.

Noc nad Nilem. W7stawoW7 alU Krokod71oW7 Nlght
en NUe.

8500

• tnlonu ga

-

Alfonse Sayto'n
Company

Spódniczki damsk.

1~

• ozysteJ wełllY 16'

zgarbardyny
eleg. fasony 811.-

mało' u~yW&De

pią;tek

- 1 grudtli - nla 8.45 wieczór ~

I

6~

barchanu 75

Dzł'

z ozyste.f wełny no'W'e
fasony '5,- S8.- 3~

Bluzki damskie
li

18~

z szewiotu 21.-

z lekkich Roglelsk.
• tó\Val'ów 75.- 68.- 45~
z weluru w dobryoh
gRtunk. 110,- 96 - 86~
ubierane futrem eleganckie wyk. 14:;.-126222
z angielek. mater.
modne fneony 126·-11 O~

korłowe
wyrobu fabryki' L. Schonherr

32 krosna

Suknie damskie

Palta damskie

-'1

PrzygJtu ,\lit,! I Uli UtUiel,
korIlVtlt~c. ~o Jel •.lr~t!oI IlJ.
czwartej, pl:\teJ l szóstej
osZUkUjQ 8Z101& w dO(Za wyrAlI 60 mk).
za wyruoleni" Jil./tlady
maoh prywatnych. Ol. AkusJerka F. B1L\Bzazy. llluruwlIl.1tllfllren_ pierwpod .l:3zyo111 11030"
kowa. Ul. 6 t:lierplll/\ s~orzędDe. Ol. suo IO~OQ..lO-1-PP Jti 22.
OlS-:i-d replltytur .. 00 .Vloau*
(Za wyr~ 40 mk,)

P

:,t-

1>,

I

"Ierą, llonpj!r~I\I""Y J..tJl\l~·P\llhl"',Y .~"

WYC'M,JNN: 160101". ar.
J43t...\A ,,; pUdl , ., '8 ... 010 4U ""L
r,0 '.kści. aoo IIIk. la wl~rJ. D~l\p&relo"'l (sIr ~ 111'&1').
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