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Łodzi

w

lh~ąrtalnie Xk.
M lesłęc~nie

815.
105.

za roznoszenie
15 mk. mies ięcznie.
Z przesyłką poczt.,
Kwartalnie Mk
3\;0
miesięcznie
:
130.
poza Łodzia egz. 5.50..
w AmerycelI, dolara.

miesięcznie.

zgodą
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.18. Kaśo! IlIszki .Ni ".

Z Warszaw)' ogłoszenia ftG ftozW0JU ,rz,rjmuJe 'l)yfl'l.:znie .,Rekga:" 'li ;.:~o2s""a Ja.~ua. 10•.
Za terminowe Wychodzenie ogteszell i oiiar adrni~istraela nie oalpoWiaGla
--

TELEFON 28,

..."...,.~..,....r.."...r..l"'..",...r""/""J"..r.."..r.".~,,,~~~.r~"'~.. A~~

*

0dQszem;-\ uonumerów

naSlę )ne~o

dnIa

są orZvltlli.,rv<lne do~odzl[lv·

S wieczór.

tekście mk. 1&, zwycz,ajns 7 rok.. łłąkpoh,gi mk. tJ za wiersznanp!lrel. Oraohne ngł3i3Z1Ulia m]( UiO.. "~
zawyraz,najmnie,l tS. Dla. pos~llltująCycą pracy 111lk.Komonilcatv.mJt. 12. Ogłostenia za.rniejs. 50 proc. <!rf.)~ej. O~ło3z;e.niazagran.20}~ ..
drożej. Stronica przed tekstem Wtekście Jla. ogt~szeń pol:l~lelona na sześć ła~ów Zł.. te.1t~temna.5IamÓI1l. W tei'~Cle . i przed. te.ksteiD
pr~~j1n'lJem.>'o~ł09Zeltla
nekrolorJi tylko na 2 " 6 lamóW' ArtJkad,b·ez oznaczenia honorarlul1 tl'lO"Ha R9d~k~Ja Z'3. bezotatne. Mążlla zana\1lulĆ u&QZ-.a&jH VI ZGIERZU u 1'- Lacha Kiosk
'"
'..
. . . . . . . . . .....
. .
W Pabjanicach, tt. p. Z&tprskleg6 ut. Zamko\l?a.
'
l4

C ENf\ OGŁOSZEN:

Przed tekstem i w

: -M~4c,,1\~"""';"":,;' .. ,

~ 'lII~; ..'

".

'

'I'

,to,

\

jej 118 odtrąconych konku-

1

refltów-- farsa w5

cz. z

'Hennv PartsD
I
Uważamy ź.e p. Rychter. o ile byłby
: wiekiem dobrej woli i czuł siE: niesprawiedl

przez· 1 u5un i ęcie gGZ zajmQWil
llego· stan~wL;kat to mó~~łuy .wYstąpi(~:'na:dr()gęi

pokrzywdz:onytn,

~

';,

sąd(l)wą~ą nie powinien. wykorzystywaćz.ajmp\1,a,l,
. negO przez siebie stan.wbJ15a,$elf.eW~Ę:~~·! ".~.
ku, Qoehodząc spraw .(;)sqbistye~ P~~(>,,:
.. nędze strajkującyeh prf!l;ownik6w.:pr;zez,za,
/,.:

\

Rolnicze~:aand1c:)ua~na prowjncJJ,dziatalnośeiąswoją olrejmające
•

gro.chy ,ląasło,

• •

dwa

I

sło~inęł mięso,

w

wj~,kszycb ilościach

, wanfe eałegożycia pOdmięjskiego"Qrąz,'

.~ rtllcanie kalumnii. . ,.

c·'·

..

'.:~ . : '

"

.•...

J

..••••.

•• i
·OSobiśtęse ,~. R1chtera·~ajlel'fej 'c~araitłł~,
. ':'ryzuje poni.zszę oiwiadzenfe p•. ,. p ... koRtrblęrt1i~/
I

j~ n~łk.t6ry'ćh. urzędnik.ew bi?n~wych~:kt4fz~'

,I,

I·

la źYWoy.ud:uał w ~Y~lUZNHP:ku,Zawc)~o\Ve
wobec. tego cztśdejstykali \ się 2: .. ~1eb,te,.·
"j ;;tko
bliżsi
świadkowie •. agiti1~~Jj
działalności K. Ry-htera, ze. wzgl~dl1na.·słan:
wisko jal\ zajął on kilkakrotnie . wc~wnae~i
dla kraju
żnych, njemQ)źemymietzauf~ni~';'

P r z ę d z a l n la n a 1&·.8 9,

'tJ?~~~l5a.lnyzastępea

do jego A . J )ty.Nieehcą~· być' g9łc)slow:nl.i~'~
pr~yta:czamy parę faktów z dOBY. ostatłdej" :'

.na Kongres6wkęfabt..
F.· PRZYBECKlEGO VI Poznaniu.
.hu.rtowyehwódki

cht;cającą d$ podiJis6w na . P0ŻyClk~
ni a" dowodząc· . (tłllłblicznie W . lokalu,·
ie. rz~dIi1je b~dzie miał czeliD pokryttej

wódąJt

&i; ...

CZłI_Ie,slod ..

.....--.........""'iI.IlIiI.....~......__............__......____________~__............~......................_

'~.";: :.V" .I v/-",ijij~ijfli~,na łO~lKiG~ ~m ~ja~h@jal~ij'N~nn,
.. ft; •.•..•

dące

.\VidG)k6~

\tv. 8. 1(. D.
~.i.···ljlrz;e~mi.I~;~~ti~.;i;'llł:a .~yci e po,li ..

.t:111'a~t3\l~m.t:L~ń'Ut·· •. \;I!"

I

. '

bron strejkową, dzemu ·,rzeszk~dzić,. niestety,

ł1iemGże roz,watnielszajinteUgentniei~zac:zęść
pr~cowQ.i~6Wt będącs.t~1~maj0ryzQ)wanąprzez

.

.

. .. 2)podobtłe sŁamowisko zajął

·062.'

~

h;ez

cji werbunki!
wać

ochotniczego,

t1.(.),: (j$~.~fstycłl·1.'H:lra:j:hJ!.;~~~~G:·(l~~~;;Y\

odradzając

i~tarlr~Y!;r~1~~!:1 ~j:~~~:

i,·

wypowiedział. się

.ili;~J1ie,ł'

'czai'

przedplebiscyteill
py najQdpowie<;u'ftlS,ZMIt
Są~zimy,

,.Dr~tvte)ftd

·':(.,0.· umi,~'

i ...

. ···Uwaźai'iGw.zasadzię katdą akcję
\V'A~a> s~J<q~li.~J... przedewszy3tK i em c;11a'
~p.łe~zę·nstwa.,llJtęlpod Jisanizrpuszcm są .()~.
g61elaprQteso,~ąć~pr~eciwclągłemu nieu$pr~;';
.1e4h wAta,tUlU ,9't~l:ł~~łP4ci..por)'wln,h& II'

.
i po

de wOjska~
,
'\ '. . 3) tlii. uwagę, niekt6ryc~ Izlonk6w
. cownik6w K.D. na ostabtim

>··mielskich
~~~f~·~~~~~~"~~~~~l·;niee~ye'ż," ni,dość~uświad:.)mioll,rn.asę. dają.cą się . nieraz sam,pfze:$i~ U.~i~.~{:l!~~
.n~ środki wal
jałt i W daaym wypaa~t1. pewo.dować. ~ cełach, . tlaja,'n2ileży
'_~,'~"'''·'''·''''ł.& pr~e·.
(i~k. dyrektoro·· ..... .
. ·.a5 osobistych sprytnym Je~n.stkO~t "IelJe~ącym, ... celę '{eg_ 'o.l:]'01\f::,'
nl~ęj. 'pod,"\jl:\anych, u
. się z Cil0brem a'li ogółu pralow~uk6w~ ant całe· r
·.ZlOmI:;.L"w·,.v' . /,
nidt~były
członków·
gospołęcz~I1stwa. > . - .
PraąO·"łl l
,Kolei Doiaz
Pr6c~tego' wd~.,nYm'wypadku. do .,rzeko~'·
1l!I'w;'g;az;;iach" kilku. słów ......,,···"'' ',· ...··
m$ . ,~k0nomlo~rięj· wal~i./,.~o~~aly.. zast 050 wa .Re
p~·Of'w·C>wania IDrzyczyn, jakieJ
: . Zarząd·Z;~lązt{'utak>·"nieetyczJte .. środki.
~~ .........·.~nli(ze Związku' co 'niniej
lIlłl1GZna. napaśo . ;wgazetacb ;na :d&breimiCJ
.. ;'itr~~~llieSGIi.aryzowania siU'~'.·!~jifl~.:~ii::i~~i"t
tera !T~\\la.~9. :.jU-ż· .lJJ
U$Dralwtj~au.w

Ule ·moie '.t .

zwalczała

1) Rychterenergicznie.

I

; ".. :wi4ocznem\
ocl rozwaienia!.
Ricach moźUwośdJ

. omicznympr~c(ł'łfl

ze

'H''''-~''~'' .~praw

'1t!:ł,t'fH1:t:lalny
·7'\1II'!t"I~

z

Związkiem

u:ąd Koła nh~

'ZaWGD'"

'd;G,._ '

.ekonomicznycb,·.

warul1łkdalszych

pC)Wrotemu..$unf,t~Ó;

!Waniłl
;pattj~

ę

spn:w;mi iA:ok:jd\: ~oiazdo'A ych'przez
~,tórd bez f;::dnegn uCHIHvat
inienia oŚ!TIiela sit: wydr,n' ;:lĆ odezwy w irnieaie ..
~pracownik6w kolejel(; \.vyn1iBmy całkow.tą
pe
l... noś~ł że cały og6ł ~ncowAik6\v kole:e!<. bez
jwzgl~łłu na fasze 'Wystąpjenl~ ze Zw;ą~·kłJ połą
iczy ~ię znami w wyrażeniu [-burzenia i wzgar llll
~dy dla niecnej rabaty komunitsów, pod5zywa:ą
(ych si~ pod Ilczciwe i po~skie im'E: ogółY !)r....
eownik6w. Do wyrażenia publicznie f:!"> protestu wzywamy og6t pr~cow!1ikto)w..

i..:omunis!ycz,

NastępUje

37 padpas6v,

Łudz

dn.31

(8)

SlVCZ ..
:5 ~4
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~~D

T
LLOYD GEORG Z.t\DO\'VOLOl'JY'FARYż. 31 (PAT) •• Echo de Paris" po_
\ta~let że Liovd Ue~r~e,przed wviazderp. z Pa.l'yża wyraził \vóbcc Lounlera pełne zaclowole:::
nie ~l'ezultatów' osia~nietvch. na konferencii1
Rezultatv te umożlhvinia "-tV znaCZl1VUl litO}):.
idu przviaźń fran~usko angielska.
J.

L

PROJEKTY \V'ILSONA POPARŁA RJ-\~
DA.•
i,,' PARYŻ. 31 (PA"f) .ITemps'~ podaie. że
iz:>tezvdcnt Radv Li~i na.rodów w' oopovdcdzi

ną.ostatnia dem~:3ze \Vilsona
menU i Pfoblen1u rosviskic~o

\V s1Jr~lwie A.Ą.r~
wVf$l:ztI do \\la::
SZ'ln~tonu tele~raln zawhtd:11nia i acv \Vilsont:
~ .ie~o p0111adY~ost;;.lv zbadan~ przez Rade.
KONFERENCJi\. \V BRUKSELI.
l
P MYŻ. 3,1 T"V ulyśh lnstrukcH otrzyma
nvch od władzy naiwviszJ i czlonko"l,vi;;; konIe
:rencii eksportów\v Brukseli zbiora się \v Bru
'kselidnia 7 iute~o. Na konferencje Ziproszo
IlO ~leJlatów uiel11.1e~kich.

' ".',,,,...

.,':'PARLAlV1ENT ZGODZIŁ S~···
. ~NAUEN 12{Pi\.T)](llnister Shl10ns pro

'Sil o natvchluiastowe odroczenie parlamentu
!Rzeszy do cZ\~;ilrtku popołudniu o uinieszoze,:
lnie iako pierwszy ptii1kt porzadkttdzielln(~~O
id:vsl{usi! nad postanowicnil1mi ko:nf.~l',.:;ncU na
/ryskiei. l'arlament powziaj odnośne ucb:wałv.

, ..

SCIGAł,UE

~., . "

8 1' ,

K,CDl\lTJN1STÓWVlE FR..'"\N#
.'. '.",
'ej!.
..
PA.RY2. 31 (PAT)' D".\·}iennikif'fZVwia"

,~lia wielką wal1:e

do

.poszukiwań prZCii,fO'Wa

~onych W" środowiskach komunistycznych

'IPO$zukiwania doprowadzHvdo
fałszywych

,vvkryciafa~

pa.szportÓ\v, które i istnienie
rpozostaie" w zwia.zku z kone:tescmw '''fours.
'ipQtatemna. obecność kcmunist6w we Francii
n:a, kongresie oraz komunistki niemieckie1 K.la
YZetkin. Abram::>wlcz który został aresztowa.nY W Nicei iest meżem zaufania Lenina. i

{bryki

\\! tych dniach odbvł sie zjAzd starostów
z PO\Viat0w wschodnich. polożol). vch na rubic
żach KzeczVPoslJ~litei poiskiei. PrzedstalVio~
110 tanl kwestie W:\Żllfł dla nas. bo mvśli i da
;,';:Cll ludów ś\vit:żo odzyskanych, Staro~towię
pf:ledstawili to iasno i szczerze.
\V \voiewódLtwic \VOIYllSkleln powr~ca
jące wlad~,,I~ poi.~ude ludu0Sć wltai'l z entuzia.
Zll1';;Ul; l1iestetv stOiunki te obecnie ZDJil.C;Gnie

OCillodłv dzieit;:i rO;łau~lJ.tyni

OkOlicz1l0ŚCIO!U.

1.)0 c.zc~ci z powodu 11.i.eS'inaV~'1HH::O
Vv'~nia apara.tu; $lChll1nistr$Łcv'juegO

fUl1kciono

a przed~~
\,"6b\'stkienl apr'old~acii. J~k l1aiszvbs.;';e usu::
n:.. CC1C tych niechp"ł,"-"~Q.l1 kiv w il1tercsi~·pa.{l;:

w stanie pokryć z wlasl1,v~h funduszów na

połowy

rozchodów" i db.teso .konieczna
pomoc materialna że strony władz
nvch \\l'V'soce ni~5Pt·z;vh\.ifl~a okolic~nościa dl,
rozwoiu idei sanl)rz,adu l!minl1e~o •. iest' wieI
ka. rozci~glość ~nlil1. Vf których wioski sa ni,
raz oddalone iedna od dl' LlJ:liei .0 kilkidzi~s1~t
klm.
\V samorzadach mieiskich. których stan
przedstAvlia sie lepiel od amiullvch. fest dużo
br~ków. któr~nale~vpoddać radykalne; zmi.
nie. \IV- plerwszVln l"zectzie n.leży radykalnie
uzdro\,;,ić system l.iodatkowv. no~dem Vf ma-

1lh~t:r9..t2tch 'fi prz·ew~żl1(li ilości miast urzed.ni
cV sa dotad lnil.n:)\Y·aul i nrzez to nie posia.
l1vm na \VOIVlllU " obota allltvpaiu.,twowa iest d.ia :taufa:nia ludn0ści.
prowadzona PXZCZ l\osj4il;ll•. przewa1i.~ni~ b. Us
\V dalszvm ci~Jlli' Obl'~d ZiAZd PTJochQI
l'2;edników pU1;b~\vio.(lych oLccnie śroci.:.ców dzi do 5;;:~o punktu por ~.dku .dzienn.t».!o. mia.
Z;;trObKowania. ;&V.lÓW SiOlljS~ÓW. ktÓl'V111 prze;: n()ldcie do beW'iecaenstwa. publlczn~go.
cnvstawiaia sie jednak iv<lzi ortoJokjl. O!l1Z
BE.ZPI~CZENS1'WO rUBLICZNE.
cześć, (jl;:l'liU~.1CÓW. lni~,d~ykt,Ql'Yll'li. a~itlac~e ptO
'~~~a:;;l Pl'Zed.~'W5:~VF'd"~~ern Q:l1CbVlenstwo Pi'AI'
E[;;!zekutv'W. be:,n:l!:{!cgeó:siwa publiczne,
wiJsla:'tvnc, nieuzll,::.j~~f~ ,i?afl:~twO:Yoś~i po13k!(;j f.fO pow
tatów Y~ch()dniCl:l ie:;t obecnie pohcia
l11H~ narodow(.l:~CJl I~l:i;: CZCSl. ktorvclt i~;i;t o,~o
p.łl.{i~hvo'fl'A, Ż"n~&IU:l,;:na pOlo~'a ora:.ł etapoJ .
lo 30.000. X"'Jie111::!v. Zl"~Jzta nidic~;:ni. c.:.:~g ~;W..f!;.:s WL
. . .
czna czcsj Ukr~hl~ów pI'J!;cd~t~wi$,"r,·· ek"
Dai\!: iie od~ZUQ brtk pcnsonelu
ll1ent loi~lnv w §to;';t;:.:d.~\J do "p ".:tL9t\'-}' .a..l?ol~l,;j~::
uglw
f.!o. KorzvsraiSl.c z ~:HL:kógci W."~.nicv, zr~~~:t4 :netiW. ln(l>f"lDv ;taoLti 1~.k": n~./.eŻy
sh':.bo :;jtl':-r,::;;zonei. bob~l!,~·i(':v·pr011f~.d;lZ'i u~~Hn~" ti4łi; J;'<:;;.,;;!e!te, i rozr~u~o~~e tCl'.eUV. Ko-Iate;ul
;rGbo'te tf;flhlcV in~. która ieclnB:k.ż~ zL itlt podat b:::'~nj;i!I: 'l)oHcht nie iest o.cat~tcc~nio ;a;aOpaLl'~l)
l\t~ Vi UIUlU10UI'Olfłli11t:. butv CiCPt4 (Hj~ie~ i t.d:
llief10 gruntu nie zn&'idu je.
\Vobec ll~tdel" t~trW1f,Ho.1.elka:t.nau.ikaci'.i. niemo
\V~l'nocl1iel1ie ~p.r~ttl ~;dn1h116!tracyinc;:
$10. po})r~"f{ie!1ie, i.prowizacii I. t~iż~ zn"uliei::. żhwll, t~st ~j)~'~,W}10,~Ć O!'~4U!Ó\'f b~~p.U';:c:.#eńs~
SZCU1Q ilości st .. ciOl1o'wane~o wojska.• które ~:, 'filiĄ: polichli, b~'e'Tlern D.ie pOiiii_dtl ko·ni. Upoś~,
la rzeczv· w kradu wvs.dodzonvl'n.musi 'Jy6 ~rtie :b.ltlAtciOrHAr117.3ZY '~JoHl..;ji jellrt nader m,!~,
'dl~ ludnośCi cie};jił,l"oĘ;in, t:;\w~t~,il itiitr04itowse co wz'W"inzku ~e "·~rn5til.l~Cit drotv~n.:I.\ .I't1li,
za sku:Łcczl1 v śr4Jdek pr:ęeci~fIi·f.biuania . :roL~ aie. i;we~tia 1fVnla~4~,.ca. iak• .I_·~h~~ego
~uIQw:J(.nia~ .Po
c ko:n,fUkty miodJV ~~ll(U~llJ.
cle ant"',rpalistwo'f,;i..
,
'
l'nel'i~ a wla
i ~Ywi1n~mi' . polic;
1: QVliiatv pl'zvizłcao ii\foiew6d~twa PQ1~ ,któ:nł'Włkalrv'''''..Pl).~t.i,Wi
'
sklego nif.!dv ~ Od:;r.il~C.zQ.ły. sie zo,,''twem bOt!
(!uctw~:ru. 'a ObC:pli;;;~d~eDt;łne tvlr~krotni~ .j~rtJ al;lMtdnk~o wvijt~'niolle't1r~:r'·' pX':i~e'O~rvr.rc~
od.powi~dnich wb,:lz T{Crłf}t:Olf
S(\~'owosci POi.~.t.ii

\. roawzgledolll . p61itvcz;:

<

t)~

'won,IV·. prz!:(t::;tttV;n,tH~ Gbr:a/~ OS[,:i1tec~lH:1 :fU
\v llLck:t6rv~h po{vluLach ludno~ć ŻyW!
sic km,'fj, i t;,·~v'f'~;l.;Lnp:;:(rw:l(lzenie \V tych \''I':;~~
l'unkaci1 r~t(~i():w.hH.~J l.lAiini:ui.;:i;h'<.1t,;ii <.bpókl ni:~
ll.aki1.l'lni sie gIodn·.:;i ludn0~cł kst l':leC;";it b421.1;;
dzo trudna. D.t'u~lrn C2,y:~·lJ.~~i,k.~c~n pi{:'I"~V1~:i:\)r;,;t.:.:
dni:"; i wa~i dla l'o,ć!\voil1 ,HhainiE;~l'~ICii, jest do
1)l'o\"'·t'1J.:Izenie do E't41l1U użY"\,.di.lc:~~;ci dró~ kO;i
n11.:r:.~kacyil1vch zup~ln.ie w' te'i czcści kl'g hl

inv.

d:noc;n~~nie oj(l'Q~
dal'llH!f ii.

\V

t.li

z~,k;t~skorn,pctencii

s~erc~u de~~'ri.~;!"l1J.tÓ'w

,vvP()wi~

r}1"2,tf~ PP. Stilfołitów w c~a$ie Q
,
~m"9i.'ffa b(;:iilPl~c~:n'l$twa publlc~ne~o :w
sio! k(Jn.łeczllO~ć ~el.::kcii fUll.kcionar
pOlicii: P;;:ol~,td an~a;~O't~~il.nia poEci··..,·n·."'H-.T

nyclt

HC:.Gby :u:lĆlllobiHz':nvarl.'l{cn ~okl.\~r~"'f., 6\o1'U.~"'"

zn:i.szczollvch. Pod wZi.!ledcm pQlitycznvU'\ sv.,: ność wprowadzeni~ d!1l tipl",:wnoJci 'W
tuacią. na l'olesiu' n szczególnie i \V okolicv llych wypadkach policUk01111Ci.podporia

Brześcia. skonlPUk~'Jw(;lna iest dzidd "'.vplvwom.
elell1.ent6\v rosyJskich. na,stroionvch. reakcyj
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fa uroczyste

bne- n IJUŹ fi t

!Za spokój duszy ś. p. Prala~a S Z M I D L A.,
Na powyzsze żałobn~ modły zapraszają wiernych i
,
systa pnrafji św. K r ~ y z s.. .

-

rodzin~ w~zysld e

dnia 5·~o lu'ego \l}iell(ą ZahJi.~ę fa ..·
w sali ł-I.HI . l,)wc6w PoL;:dch nr1.y l)ł.
PiolrkO W!ildej Nr. 108 -»- pro,~r:lrp na4.tf uró··
zma!cony. B.lIl!t.o bh€ie zaO,lalri:ony. - Pocz,~~
.
t;;i( o gojlhh~8 ej wieczorem.
ą p~
radOści
z.
ZJrząd
aw,l't
Z~gn:~jącl\arn
wita jaknajwięl{s,.:rą.rlość łaskawych g)ś:i.

sobotę
neczną

Bractwa i A·
312
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,-""Obywate1ctRuciy,*"wPab J'ab!ckiei doiyfC'-'na:
tsfępujące ofiary na pleb:8\:yt -Oórn o Śląski: P.P.
Skoi1ie cki 200m . S. Czerwiński 20J m. J.

;J.

·Szczygiehski 100m . AG Gbss 100 m. A. Piotrowiczl 00m. \V-ł. Piotrowicz leo m. A.Kra tof
50 m. Odróin yc:h osób zebrano 270 In .. Razem
ll

wlęe ,-łGzono ·1120
f ..... . 'Na kościół w

m.
Rudi:erabjanickfeJ do dys ..
Jara Skoniec. .
tp'ożYc:ii ks. Potapsldego żłożył
·/~t500 m•. (7)
kc,: r:

"ł,"...•..",............. UnlWfrsytet'po. ·S%ethn.,.Y....-',.. _
--'---~_
w.

l, .

lutego o 7·ej wieczorem .,Seml..
:'narjum- oS-ej , ..,Przestępstwo w psychologiCZ"
\ray.M oś·w,ie:tlenIu".Obydwawykłady w referatach

l'" .. Dnia

3~go

,lp. Kempnera.

Tegoż dnia przy ul. ~ RzgowsKiej Nr, 30
I~wygl@si p. Lorenc (l) g. 7 wieczorem prelel<cj e:,
{';Jik powstały w Polsce khlSY' społeczne-. O

\'..

;łl-łi p. Taubc!nszlag powie:

miejskiego. (7)
..... EI.Rldrownl,a.

\~Qr~,du

" 1,:

\

,..

uO·or~a.nila,ji

sa-

·

Łódzka elektrcwnia je~t urzę<iem panstwo...

Krzy ża~
2) O godz. 9 rano nab;JleLi~two uroc!.ys"
te 'v kośdele Sw. łCzvla.
3) - Pochód ze śzrąndarami szkoinemi i
o~kies!rami rad lr.oś:1oła ul. ~jenldel}dcza. Ewa:,.
gieh:ł:ą. tJio:r!{o Nską do ł:)lacu \Volności. gdzie
lla~tę;JuJe rozwiązanie ,pochodu.
. 4) Pr1.ez cały dzień trwać będzie na uli..
c~ch miasta i w lokalac h R~v,;sta na akc.~ ple..
szkobc h, i

przejśd~

do

B le'y! do o':! by.; ia " W ka~le;Handl:>wc6\fi
Pol~ki,h w d4,cń z:.1l?awyod.gQd1!in1,~_:er :p;)1

.

I

Te atr i
DzrshI

%.

powodu

n4iłem

W

'

SOb.0tę dla mtodz~ely po natntŹSZ'l~D,i!;:f.
.,KomeJJ10myłek" Szekspir~.o .

cenach
wiecl. na widowisku lud.owem .,Pan O...
J. Blizilhkiego. (1)

chce raz narok ;; dać, swoim członkom
.
piękną zabawę W,llPOl~ninkuf. bo:. z ofiarn a
QÓrnyŚląsk.nie bęiilzie korzy:!itałJ· Re~ursa.. (3)

iw.

W d .

zespołu.
zniżonych cenach

8

l{e~ursa

W domu.p •. l\1eissnera przy It

Teatr d:ije .

A. D: , DuhameHa

\0/ piątek. p'O
ia.. 1 urolenia".

Tylko przy wę;ściu będą zbierane ofiary
na Ś1qzaków. Bufet będzie tańszy nit zwykle.

Bezczelna kradz:ct,

święta

wykon aniu naszego

Rlemteślnt:z~urtą·

dz:a dla swoich członków na Gim)' ŚloiSk
bawę bezpłatną w dniu 5 lutym 1921r .

s~tuka.

widowlsl\a: o' godz• .3 pJ poLtdniu p0ce
populd r;lych po raz o ;Lltni' w bieżącym se~on.
ja tl. B~r~era.
.. Powódź i' znli,omita komej
a
gOdle 8-wie :z."Z.

Towarzystwo R:!sursa

·'~~~!~1)

I

f!a Górny SJąs!c.

-

'

pol.

kośdoiaS N.

blSCytOWą· (2)
-

~7)

TowJrr .y$two Śl;eWY1Cle przy l{o~cjele ~w.
Sfan'sł..\wa ł(:)stki. "Chór Iv1ar8t1:iki" t:rządzl W

,
-Prog ram..
pochodu mł::>dz!ezy
szego
. Program ,dzisie1
'L~;: .
.
:·
ącv
Jui
'" jest nastę
1) O godz. 8 ej rano zb:6r!~a młojzieiy w
.' l .

" .. ~---;- •.
".,
.' I
... Ol"
·
P,•. genera". . :;Z:W~ki o.rzymał ad p. n:- mi }ltra w~jny zawI3domH:nle,. ź~ z03ta! z~ol~lony
~%esw~jego urzędu.. ~. m.lDJst:r dzu~ku;e lene..
~nłowJ za owocoą słuzbę.} .m~~ną obronę \;Tra..
;,.
:jł:b,WI{i!, kt~rąlsam. ~Sobl~cle ~ler~w.ał.
.;' '.. - D~'YlajUjemy. SIę, że Obzew.)kl przechOiolzl
_,do koml~li kontrohStan6w.
,
_ Z Rudy Pabla nt ckj el.
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Pożegnania karnawału.

";,.:,.,,, ,.
uatt\ptenle Generała Olszswsl<1eno.

t,r1.yz 1

św.

ua''''3''1.;'t.r4 ;m!

Reduta.
DzisicJs:t3 Re:!uta Artystyctna odb~izre'

bez wzgl~du na ~wi3tłQ od gOdl. 3 WleC!. :.
3 rano wS:lHl<oncenoĄ;ejnz4JL)iollej·

Anny

poniedz. po pot•• ~ 'Iddtki scho
dowej na 2, piętrze izolacje porcelanowe. psu;ąc
przytem przew odyele ktrycl ne. P. dodde f był

Spodzie.vać

1t>skr adllon ow

się 'należy,

że

n,ktni e

Qi'UŚ ..

iedynej spo:;obności wesołej z'.\bawYł
n;e będZIe p-osp~1itej .. l(arotyU~" (7J.

bezczelny. że wYflió;;ł sobie do pracy
drabinkę zna J duląCl się'n3 dole, obol{ str6żoWni

na·.

na tyle

na lIplętro, gdzieH lzna:e ziono opartą ośda- ~

~

JĄPONłAZ

CHINAl\iI.

..' .
POLDHU. 12. J~ AT)·Z Pekln u.

_...

uwag~ wbścideli dom6w, by nie
.
pozo5tawięli drabine~(be~ zamkniQcia, ułatw.ając· "~rafuia
. że chińskie iianoń$kiewł~dze
wytryoj
••
panom
;ć
czynno
w tenspo s6l>

n;-•. Zwracamy
ella'·.

tymczasem daje nam obraz j a - : '
.., i
tystycznej instytucji:.
ezwaniacb swoich do płacenia za: I

. ł skie podpis~łvw. cz.'V'artekw.PekiIlie
sle. akt wOlsk~wy
~"
:_...... l' nlącą ~t0t:eJ znos~ ZU'l~C
V ~d ~aUl
-laP?l lskt, obOWla
a n'lalący na celu wspoldzlnłanle
••
I~~,l.~.
czas WOlny na wvnadek wto.r'!PJ
.
' wscho dniej Syberii.
'"t&4;i~''''",·~::
''';.7)

1';"
i

' .

..

..'
i . ' 1 'd It
••
'.'
Zawi;:ulomhm;e.
nypon,
k ntemlec.kł Jest· um eszczo
~
.
. , .'
"
"
..,
", . ,nasza mowa ząmowała druga- 1
i
na
,.
r6','1
aurat?
taRest
;Y$zen
Sto~ap
ą~
:Zarz
.
,'
1
low państwie. polskiem,1V
Ik'Jm itt..·

"

~""",'~.;W;I?"

'.'

.,
. tak
ta kartki te pbzostały po. o.sku tek interpelacH .laK ,czł?nj~6w
~PESZ'r
BUD'j\
,',
'..
tk~e
,'Y~zYs
~uleg~
d~la2.
od
#w],~
post'~110
ł
ment~w
ni, upow·atnib:zarządu,. do Jakła~ł
nYił 'Id.:~J.t1!~:'·;~'iI··,(J2i·<r:~1l;i[~~Gł1
.1'pon
clcc~A
ze
Je~nak
Sl,ę
e~
1owan!
z~st9!
y. otwortYF z
pOdobnie drukowanycli.
.2!.

'l '. 1920r .
Q$'lczędności. to' każdy 2: ~o: Uchwały z~~, k.:Vłetma.}3kwletm
,tS)
3,21
.
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ZARZi
Z powa~a,mem
' .oz a elektryclność.
w.
7~ei
~0dl.
'o
..
b
r.
. ; W środę d.S lutego
.;Ilkattk~.
nia
:Zobra
Og6łne
iesi<:
odł:H~dz
af.
arjip~r
S:.%lUPyJ '.. %apobieg.1i~ W k(ln:el
człoąków . T·waławnledliel~ d~6 lute~oo
. ' ·Zar,,~d.
gOj:ló4ej'pp.-pur~~tu,ąhlie~w lokalu T.wa'Mut.
"
.
im. Szopena, PicHrk;owska 92
.;.,110/.,•••.:.".T.i.łbUeU8z0WY"
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ś1~.z i~~~r~z
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-(kt)

ilych

\Vłoski

za1tranłcz,~
wviazdemzParvżaudal t

minister spra,v

hr. Sforza przed

s.ie do p. 41łaCLI EHzeiskie~:U? t:!Jzie mitl.....
ł b.ard.Z~\

~11l1crandem."·.1 LIoy ,
' ';', ' ".,,' .:.:~, '~',Z,l
Cle zlota i od tr.i5cch dni~ miruo ci~~łvch narad wyniku. przeCiwnie l1a\~·et zaostrz\'ła svtuacie.
....:--(kt) Rzym::;kie koła polityczne ,vvra'!aati
uie ,posteJ.')tria rumrz6d. - W celu ostate{~zneJoffe w osb.tec:lalvch swvch ustepstwach la wI r .
dl'
lt tó k ni wJ.
4"fowviaŚ11iell.ia. SyŁuritc li i znalezienia odl.1owied nie chce postapić O(:)1HH; 30 111il lonów rubli zło 'l e Kle za owo en.le z razu :l VI O' Ctc~
nie~o lnodus viv-endi prze'widywAne, jest stJot tych. Nadto l1e~Uiuic zt1pelni~ inne asze da~ Cl .'.
."
'., ~
;j~~"'ł
kanie wic_nninist'ra IJabsk:ie;[.!O'.~ JOf,fem.
lei idĄce ż~dt!lht. lako to odszkodowanie za
--Od) Rzad arecld . . ~ ...fitvkował S"4 ~aOaOl
\Y,sobote od a. 1 do ś PR~ odbvwala ,sie l'iapicrv eIllhvine. tlll.bor kole iowy i t. d. Prze- n:1 Wysłanie delr:!!ntów na konferencje \V Lon!
n!irada l)ablkieeo z Joffem.. 1 etns.tern Qto;YtiI wodniczAcv dele~~t!ii sowi,~cki·ei d#tie cość cv- dvn,ie i wvraz~ł l1adzieię, ~e traktat f)ok()ioWY~
, nY1n. wspólnej konferencii pr~ewodnicz.cvch llicżnie do zrozu111ieni~t. iż połozenie sowietó\v w Scvre bedzIe ,v calosci utrzymany.
.f
obu delef!acH bvłasprawA złota.
.
iest,' w' tei chwili inne.- d"L;~O ,·,.L m\'ś.lnieis~.e
-(kt) \V 11ail)lHszvm czasie odbcCtzłe sl~
Nadto rozrnowa '\>'liccministrtt Dabskle:il -111i podczas U:it:llanl~\ i Pud1J1SYWal1111 prchll honferCllCia pl'Zedst.lwicicli mocarshv SOiUSZł]
Jto z JoHenl dotvcxvł~\ rnożllo~ci ro'Zwiazania milla~H...
•
niczvch w sprawie tnl.ktatu W Sevre.
.{
innych zQsadniczycn IPraw 1. Ogóln:;;"o ln:ZYfl
Z tego po·W()(l'l sprawa roko\vml 'POk010ł . ,
. ,
. • '\
spiesz~'l1i~l pokoiu.
.
,,,ych przechodzi \V nicl1okoiaca faze i Wy twa-(kt) .,Journi1.l' dowiaduie sie z Lon(Jvł.
\Vvnik narad pod~n'V zosŁanie prz';)'z wl, r~a svtuacie dość po\vaiha.
'.
nu. że Llovd Gcbn!-' zUlnierza 11odobno WOra.
c~lninistra Dabskic~lo \vicc:z~n<.~l'n. na pbll!\rl/l
"!'~a dziś. na niJdzicle. zapowIedziano wc- ~adzi.ć pewne zmiany \v składzie ~abinetu 4ńJ
n~rn posiedzeniu dtJl'eatrtcH..
wnęt.rznc obrady dckf!:l.cH polsldei. któr~ od,; 1.!lclsklellof,.~,· "h\
\Vczoraisza konft~rencla w'icemini.stra bvwa.łn sic od rana \v ciaflu cdct.!o dnia.
-(kt) Krvzvs bezrobotn,·ch W Aru:!Ui
Dabskics!o z JOffenl .:. . . . , jak to wiado111Cr11. stall'
'"'''.''' ,' . . _..".~"n .. '., .... '.", -.
wzmaga sic z dnia na dzielI. l\1imo wszelkieJ.!'
I'Im'Il'JI2!!Url~jMI~~lYat:;,~'M?i\~!!f!8_.a.'A4"IfI.'S~'.rJ[!! .dilUIiIM1~ ~rodkó\v nfzedsiębral1ych przez rzad Sytua.'cj~
Jest ·bardzo powa~lltt.
;
'. ",
. -(kt) Kurs markipolskiei wy~osii aził
S!~twówka 7.50 do 7.75 przekazy na Warszaw..

Rokowania pokohJw'e utknełv

Dt!.

punk" lo sic dele$!acH polskieł. nie dala l}ożadatle!!o

s~rdec~na

Qorlt em..

rOZlnowez

!"

TO TYLKO DL..Ą USPIENLĄ. POLAKóW.
BYTOM.' 31' 1 (PAT) Pisma nien1iccki·,
donosz~ 2 Berlina, żo zapisy na Hstv fi!łOS~lił\
cvchsa bardzo niellczD1'~ .~. \V sam vm Bcrli~
nie utzadzol1015 biur do .,m.pis6w. \Vedle oś~
,viadczenia Ma1:!i3tratu berlińskioQo zaledwie
1 trzecia wszv'Stkich
\!1ira\vnionv.ch do
J1łosowanin t~rosHa o zlłnb',. v!) ich na, lir-Jtv.
Jest to, iak z~12:naczai.\ nisnta niem. obiaw b~~r

, ra" my doskonale wlelnv.tecz kt6ra dla Euro-

BYTOi\L 311 (PAT) \Vczorni odbv l sic

w Opolu widldo ZI.:bl"1.ni:;:: kobiarzv nolskich.

ostro Pl'Z;;~

" \VILNO. 31. OU1a.'\vbda.1C uch\v'ałe kOlii
misii se1mowe;' wil:ń3ka ~.l~zeczpospolita'·
,pisze w' c~rtvkule:.,Zien1ia. \Vileńska - czelł
'ścia Polski": . Ziemi n vVilel1s!~~liest

cześcir.~

d,

Polski. Stwierdz:;;nieurQczvstei prawdy, któ-

I•.•

,-(Id)

.
. "~'
Aaitacl a tlolska, wśrÓd emhtrant6Vł

py L:achodnici. lnało orientuiftcei sic w stO~ s.!6rnośh\skicbrozwiia sic bardzo pQffivślnle.
8ullkach f;!eoSlrafic'Zllych i wprowadzonej w \V Bcrlinie i inn \Tch mie i scovlościach odbvwa:
hlud nazwa ",Lit"·;vyJ\ bedzic nli::tła znaczellie ia. sic wiece,. ciesz!1.cc sie wldkim J)owo,b:~,
dccvdu iaceao t1101nell.tu, iest punktclll' zwrotlII nicnJ.
.
llyn1 w stosunku 1')olskieh .czvI1nikó'\v l1rzcdo~
wvch do Z:.H.!~1dl1icnia nasze i poli tyki ną kre~ . ;,:;,,::;.:,:"
sach wschod.nich. Sc im. t!roczvś,.:;i~ oś·...viudcz~\. ifi.J. ~ .'
że Zietnin \VHc(1.~ki.l. to (~L~lnb polska. t~1.k sa:l
U10 iak zimni:.1. Kl'nkowska. \Varsz~nvska lub
DO OBOZU POLSKIEGO..
inna ~a POinor~u.lub (;~:1.licli Gwar~ntt.!i(.! on
BERLIN 31 1 (PA.T) A~itacia' T>olsk~l
l1~nl .. ze w c.tr?{~lZC uktn,cow: b~z \vvn~)\'·llcdze: wśró~l emiurant6w g,ć>rnośl:ąskich rozwiia sic:"
nHl s~e lud::oSC.l ,?rzył~cz~~ll nl<~ bed:l1ct}l'v ani hardzo POIl1vślnic. \V Berlinie i innych mleh(.~
do, LItwv l};J'\v~en~klCl. ani do i'.adn~g{J m,ne~o f.CO.\voścach odbvwah\ sic vlicee, które ciesza~
pa nst y,' t1.. ] ~k:e H\Sn~ s~orln~lł<?w:11111';} l?lctn:)p: . się l)o\voclzelliclu. Ell1i(!ranci" przechodzą. b~lr":
CVt11 Ceovl0d,Zl. ze P~l~ka. ,10St, S~H.1C!0!l"l:.l 1 PC\'V'jIł d.:&o liczni o do obozu polskie~o.
.
na swych t">rn w do LJlen11 Vv llensklC 1 ł tf;mba.l
dziei zasluou ie na podkr0ś!enie. że politvk'!'
,~L,::~~:': :t.""
- _......,,*-_.~.......~.. , ..........
kowiefls!::t icst w\+kl'ctnn. l~o, nbonarta n.~t ż~1.d#
\VYSŁUCliAl/\J
. \, "~,o
nem Dra\vle. a tylko na złlchec~1iach.
> . tf!ntlJN. (PAT) ,.• Rclcllsta~t' u·ctl\tntit

dżo s!nutnv.

lTchwalono wnios~k nrdtl:::Jtulacy
C;.w.~oJllosow~lniu .ł~nnif!rb.:n.tóvl ..

7.~;J-7.

.._....M•••·~••d.l-~h-~m_~t~:n-M.~~

~~~I•••f•••••! • •_
•
_
~~·~~~.I:.n•••••
a••~"_k'mm•••-.I.lwm••I~_.«.i-_~

.. ,{'·.,./·:

~u~~łutioMw~d~~ja~ądOwcQnw~~~.

.
.' '
.
ł'
' , v i a kOllfereneH paryskiej. Przed plenum odbe ..
AO"łVA.
,uważa, te s us.znem j~5t «by n~\f"1!lsfnicy byli d1ie s. ie posiedz;;1:'1ie komis. li spra\v za~ranic% J
,~'~ '. ~:1~', _
'(1 Ił .~ ZOlU ;zcni do WY~l l!;!fl$ltJ..c:~nia iz~Ój ~powodo.. nvch 'Przenlawiać bedzie ministor Slmolls~
~
,
\V I(owlu tnJllw'tno ,040:05 re\\<fzli u. wanych przez WO l1r;;. ,7)
"Mlit._ _ lin.
..
n:ejakie:g~ F,~47na of,c,or.~t ~y~lo~e~~l~.
~
(kt) Na c;u~ pti1l;;~ttld G6rn,~~~ire~o
nlJKARESZ~r, ..~ ł l. (E. E.)Tutefszo'\~
~1.1 pleb i1~\ ~o'łel 7" ~~raiU16 N t 85. n.:tbol, J, ~ br,.u ~ pnyg~towano w Dr'z/lłie j Li~!!i~u 1;000 mie,'Sc; dziennild stwierdzah\, ze tt luasrobotniczych)
nmgów" Fleden lule,ł VI os :llllej chWila. (.7) t. dta 'dZIeci, ,który. c.h fłddce maJ·!ll 'tlI.YJ·fi,lla}: na wzmaf1a sie z dnieul.każdvnl t;Zroźny nastrój \
,
"l
,,~ t j I ' ' ' '
wzglcdem 3~ej mi<:dzvnarodówki. Po ostab
(kt) Wedlu:! .. le l\t:~rn" Dumer, minister fi- l Gjrny SląSl< na ghsowanie. (7)
nim streiku robotnicy zaczeli masow'o opus~-:
nan5ów, w .rolmowie z dslei~Hiią unęinik6w}
-~(kt) (PAT) Naib1iżs;!';e posiedzenb Set, czać svndvkatvkomt1t~istvczne. Ruch "ten ro~
oświad~l;ł.
w obe'nei chwtli nhpodob;Ul jest: mu ~daliskic!.!o odbedzie sic "« czw,al'tek.
szerzvł sie również i na Transvhvani~. Jldiio,'
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3. NO\VE AKCJE V EMISJI. WARTOśCI IMIEN1\TEJ PO MAREK POLSKICł15~O.UCZESTł'.J[CZA W ZYSK..~CHBAN;
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