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Zawiadamia,
W

Tczewie,

Akuszer i ginekolog
f Hi' stałe 1 przyjmuje 00
dziennie od 4-6, w niedzielę od 1{)-12
powr6cił

Zielona .M 5.
DENTYSTA

oddziałów

i

GllCK -ROGACKA

Gdańsku,

z dniem 1 styeznia r. b. otworzył

Łódź, Główna

własny Oddział '

Pańskiej

przy ul.
Załatwia
asekuracj~

ekspedycję

cienie,
I Inkaso.

we Lwowie

krajową

I

da

zagranł(.tną,

5. 37-1

gi dla zawarci.a J.><lkojtt preliminaryjnego w Rydze. OsiągnElIl~my w
tym akoie wi&le j nie motemy go
niczem nt\raŻ'a~, motemy Vle wszystkich dal szych poczynaniach trIko ~ jego uznania wychod\',i6.
Francja w swojej abji antysowieckiej zawsze b~zie d~iałae
[X'd wpływem rosyjskiej emjgraoji
poIJtyeznej, której rol~ okre~lili
właśnie niedawno dobrze jej ziomlrowie i współbojownioy w dekla-

Ni 3.

finansowanie, magazynowanie,
815-1

upeóurr

ra.ojf z dnia es atycznia: ufgdy niozem do zwalczenia bolszewików
nie pomogłal 8 tylko ~rsenkadza.
ła innym f marnotra,!,Jła ogr?mne
fundusze. Polska WI~C musI wyr'Ą~nfe pomimo najSzozerazych
czuć przyjaźni pow~edz~8Ć:_ w te~
akoji nawet z FranoJą Dle Jes, mi
po drod~e.
Dr00'8 strona sprawy to Interesy .!~gl,t na w8chodzie. Polska
nie mo~e IiIprzymferzae 8ł~" kon- ~
wenojt mi1ftałnej, ozy gospodarczej z }!~ran(t}ą tak, a.by z przymierza tego wystawa.ło jaktekolwiek eho~by najmniejsze ostrze
antyangie18kle. I gdyby jaki krótlrowzl'OOzny p<lHtyk fran.enskl zechciał ezyni6 Z Polski n3L'z~dzłe
!.\ntyangi-elakie na w9ch<ldz.i-e. to i
w tym wypadku, musi6łby usły
szeó od P()}aki wyruoie: drogi
naS1ie rozohodzą się. Polaka mote
być gwarancją spokoju i porzl\dku
na w8ohodzł~ En.ropy. Poleka mote być czynnikiem uwzgl~dnieuia
polityki Franoji 1 Ang1łł na wllOhi)·
dzie, jako ałła pacyfikaoyjn.a. u-

u:

Dr. meD. Z. ,tronson

Piotrkowska M 80.
Telefon 378. ~

od istniejąoych ju~
Mławie, Herbach

1

nie zamówłonyt1t Redakcja ale ~

~Ód1.-Pi~~!~\f~~S5~~

Łódź

że niezależnie
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mo:tll wiaj,,08

'W sfi~dzje

wll5m&łellłe

praG)' twórozej i produkeji • .lełe] i
te momeutl staną si., jasne" Paryto podeus wizyiy Naczelatka
Państwa, to doniosłojC§
b-Qdzie
ni&Zwykła 1 na długie cn;asy wi
d04zne bQdą jej konystne wyniki,
St. Gr,

Zawiadomie
Niniejszym mam zaszczyt zawiadomić W. Panów, ~e z dniem lo-go
stycznia faoryka wyrobów bawełnianyeh została w pełni urllchomiona.
Jak przed wojn8, wyroby mej fabryki cieszyły siEl powszeohnym uznaniem
w Polsce, na Li.twie, w Rosil i w krajaoh Nadbaltyckich, tak i nadal doloże
wszelkioh staran, by utrzymać moje przedsiębiorstwo na wyższym pooiomie.
Wszelkie zobowiązania mej firmy mają moo tylko wtegy, gdy zaopatrzone są podpisem syna mego, Henryka Kocbańskiago, proku-.
renta fimy.
W nadziei> że W. Panowie raczą mnie i nadal obdarzać sW()jem
pełnem zaufaniem, kreśle się
Z szacunkiem

Ch.

Kochań5~[: "

Podróż

I

Naczelnika Pans1wa.

PARYŻ, 3 stycznia (East- posiedzenie Rady NałwytlBej. Wizyta
Expres). Marszałek Pilsudski Naozelnika, O ile nie Końctyłaby
ma odbyć konferencję z pre. się pl"zed 19 styoznia mogłaby Da·
zydentem rzeczypospolitej fran- stąpić dopłero po zakon~ Bady
cuskiej, prezydentem rady mi- Najwy~szej. Wobec tego Naeze)
nistl"ów nazajutrz po pr~yby odwiedziłby Pllry~ W ostatnich dDiaoh
styoznia lub p'ieł'W8Zyoh lategOo
ciu do Paryza.

Ministrowie polscy kt6rzy
będą towarzyszyć

Piłsudskie

Paryt

I

8 styctnła (Pat).

PomimO wladomo~ci,

Haws.
otrzynulnych

mu odbywać będą przez cały
czas z odnośnemi ministrami z War'gzI\WYł tłtrZymttje siC tu prle' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _......______________.. francusk:iemi konferencje. Po- konanie, ~e stan zdrowia Naczelnika Pań!twa, PiłsUdskiego, pozwoli
byt ma trwać 4 dni.
Ł6d~, dnia 8-go Stycznia

przeD

1921 roku ,

poDróżą

Mówią, te pOi:Jeł hfądz Lutosław~ki
!'lQ
najgor8~y dzień w
SWI nI 7.y<,in Oważa ten, kiedy wziął
zrana do rElki gazet~ i przeczytał
teks~ 't.aproSzenia Nac7ielnika Pań8t \\'11 do Parj'~a.
Przez ca1y teu
dZ i eń ksiąrlz Lutosławski był nieswój, chodził ponury. głosu nie

za hi prał, bIł się z myślami
mógł pogodzi ć się z tam, ~e
fral1~uski nietylko zaprssza
1a Pilsl1(~skjeąo. ale jeszcze

i nie
rv.ąd

naD

Sekwanę.

endecki prnwicowy, ae nIe trteba
się wdawa6 ~ lewicą, centrolew(~m,
Daszyńskim etc.
Trzeba ikorzystać t okazji, ~e
Polska Partja Soojalistyczna odwołała swego męM zaufania z rządą i wróoić do "~abjnetu np. pana
Qwież)' ńsldego l' Gł". bl'ńskiego,
u
'i
Ta snpozv cja polityc~na
wpłynęła koj,ąco na nerwy przyjaoiół
ks. Lutosławskiego. Oczywiście ua
myśl im naWet nie przychodzi, że
gdyby było w niej choć ziarnko
prawdy, 00 wydaje się wrEjcz nieprawdopodobnem, byłoby W niej
008 tak I1pakarzającrego f niedoposzczalnego l ~e pomimo największyeh sympatji dla narodu frllncoskiego, trtldn<l byłoby mówić z
nądem, któryby tego rodzaju lekeje Cth~jał dawać Głowie Państwa
Polskiego. Dla psychologji niewolniczej, która poza ob.oym panem (ozy to Mikołaj' Mi (właJ' ewicz,
c2ly p. Plchon wszystko jedno)
nie zna 1 znat nie obce tadnej
władzy, ,,~tej koncepoJi niema
IHc złego. Poza jednak sferami
ks. Lutosławskiego nikomu nio
podobnego do głowy przyjść nie
J

J6zeC1lyni
to w takiej formie, j~, Oddaje hołd
.Jego bobaterstwu i dokonauytn
prZlf2i~ń czyn om,
Jak to Franctja, ten jedyny po
,Claracie sprzymierzeniec, a raczej
~edyn)' prawdziwy pan-rozumują
endecy-wchotlzi w stosunki z tym
J>rlyw6dcą jdeol(}~jt "landsknechtów Wilhelma" (tak pisali endeoy
o lel.!:jonacb Piłsudskiego), bolsze'Wil.6w z Belwederu? - Na8t~pca
3wa - Clemenceau i Piłsudski, to
P~oł11"~ellio wydaje się endecji za·~ełłd!' nieznośneD1 j nie do strlłWlellltl.
Na jakiś czas za przykładem
ksj~dza-posła endeoja i paderewlIzczyzna zaniem6wiły. Ale jut po
".vgodoiu wróciła im mowa. Zro- może.
zumieli, domyślili się. Ftancia
Jeteli wiąc ch~e siEl zanallzo'\Jzywa Naczelnil(a po to, aby Go wać przyczyny j oele !iaproszenia
to oj()owsk u skarcić i· pouczyć, do Paryża trzeba roznmować ina•
'
\e należ,. utwonye w Polsce rżąd czej, pojść in.llą zllpeblkl drogą.

Zaproszenie Naczelnika Pań
stwa pols!\iego do Pary~a oznacza, ~e Francj a, kt6ra ze względu
na swe interesy finansowe, najdłużej j najwierniej
stała przy
angien regime'je rosyjski:lJ, pogo,
dziła sią z myślą, i~ dawna RosJa
jako jedyna potęga. na. wschodzie
EU1'OPY nie istnieje. Pogodziła SJQ
i jednocześnie uznała, że tl\ jedyną potf'ldą jest
R~eczpospołtta
Z '
tego
płyną
F ranc
j a ojll:t
h ee dalsze
j
kPolska.
On se k \vencJe:
mnsi chcieć llagiąć po puyjacielskn
POlSKę db swoich interes6w eko,

~o.mi~nc-pol1tY()'!lInyoh.l1a wscłHlZJe uropy.
Interesy te poJegajil ph-edewszystkiem na jakiem takiern zauezpiecMniu dawnych Daletności
rosyjskich, a z drugiej strony na pewnej rozbieżnośćl z polityką
AugJjl.
Wobeo tego sytuaoja Polski
nie jest łatwą. utrzymanie i umoo~
nienie serdecznej tJlzyjażni z Francjł\ le-ty w interesaotl PolSki, wie1& należy czynić i tlozynid, aby
cel ten osiągnąć, ala nie motna
dla jego osiągntęoia ani na cbwi·
141 zrobić Polski narząd~iem polityki fran.mskiej. Gdyby Franoja
weją~ w nadziei w ten lłlb inny

spo~b odz~słtaDia zapła~y długów

c?clała ~oplel"84S alłiysowl&~ki\ .k-

elę z~r.oJllą,

Polska maił SIę w~
prZ~ol~8tawie. Nl.e bezpodstawDle
w ll~~e akoełiaJąlS~m na razie
dvmlsJą p Dailzya.sklego Naczel~',.
.Qłk: p.ńału ~ Jego uala-

mu przybyć do Pary!a Według poprzednio oznaczonej daty, Jnaczp;
Według wia.(Iomośoi ! wIarogodnych zródeł wyjlizd Naczelnika Pan~ bowiem podról musiał~ by~ odstwa do P~l'yM wskutek stanu zdro- roczoną o dni kilka z powodu spotwia ulegnie pewnemu opóźnieniu. kania Najwyższej Rady sprzylnl " ,
Szozeg-ólnie wobeo tego, 1:e w dnil1 rzoliych,októre. ma hastąplć w ! 'ć:'
19 stycznia rozpocznie si~ " Parytu ryto dn. 19 sfyt:zhla.

Kronl'l'apOl'llykIi p' OISkl"eJ-/kOnfilł'enCJl
I

1\ ks. Sapiehą tOl58ttsygasprawy ukonstytuowanła
~ rady
j l
P l-k
ł6
.
- 1~ : - .
• kPo~mroto~nW~je~jl~lPt~
..::u~ek1a~Pl''!el
'#
'"
e'....
,h ..s o_~ Ił g w1t
15 lutego, jako w drugą rooz~
~iee*or-eiD poseł włoski podejmo
nice Ii'amiętuego ozynu legjollj· wał p~of. A,ioUco ~. Dllś
stów na zllak: prótestu pueoiw)ro połudme od~dzie p. AUobeo
traktatowi brzesklemu za co na
WitOHm, \łi~aorem
stepnie lIw.iQziono kilkaset legjo- opu l ar8Ba"..
,
nlstów w obozie ' węgierakim. Hoszt
.... Konferencje polttko· gda4skie,
i Marmaros»Szi-get oobędzie 8i~ ptowadlOne od paru. dni '" War8h~le
we Lwowie zjazd ko-łeteńsłd b. wcsoraJ zakoócayq 81.. Wyn.Ud Ioh
więźniów z Ront i M:armM'os~- ~ prowlBoryCSDe, W lllłym odb~dl\
Sziget p(}d ~rotektoratem gen&f. Si'J toJtowaula .deftnItywne.
Hallera.
' - Według ReDiera data plebiscytu
jąo

rent 'Vlaret.

Da GórnyD1 S~JtIł tlO8i&ła usłalona ł

- Dnła I) b. m. odbyła Ii\ł~ " etle- błdzie ogłouoruf., gdy prace prllygóskim Oiaszynle pierwsza konferencja toW&W6Ze będ~ ukońcmoa8. (Butozesko-polsklej komiSji admitllst.raoyJnaj dla Sląska ~ny:ó.Bkleg() 1 obsza- RxpN88).
rów 8piaz& i Orawy, Zadaniem tej
- Według ag. Rellieta gabinet
komisji jest ,wprowadzenie w flycte glelBkl odmówił propozycji Ilłemł-eć.
ozesko-polskieJ umowy, podpiSa.n~ w .Idej. dOOlagajl\~ej się zmiany w regu.~i1!:;p~~li:;~g:J. pł'asklej s ma. lamin le głOSGwanla na GórDym 8ląskll.
_ Wezoraj l'zybył d.o Warszawy
- Szef s.tabu armjt IAtwy środ-.
kołDisarz Rady ligi narodów w Gdań- kowej ogł8.Słla, iż Zł riyeznia r. b.
sn prot, AUoUeo. Wizyta. ma oha- rzyły !dę znów wypadki
rak~r półurz~dowy. OhodzI. o, poro- rozejmu prse! wojska Litwy
nłDleDie 1J1~ w sprawach, wymk&Jącyoh
bm • .a
II tOU,W$CJl polsko-gdańskiej.
sklej. .......... LItwy środkowej
. . , . oma.wiauo ..czor~ Da..»1'OłIIIIILo

Nip.dzh'1a !l stycznIa 1921 r.

Nr. 8

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

Sprawa 6órnego SIQska.
BYTOM, 8 stycznia. (P AT). Depeszo z Berlina donoszą, że rząd niemiecki wyśle do ententy nową notę z
protestem przeciwko regulaminowi plebiscytowemu na Górnym Sląsku, ogło
szonemu urzędowo przez międzysojusl
niczą komisję w Opolu. W pyoteście
tym wystąpi rząd niemiecki przeciwko
rzekomym trudnościom, stawianym
emigrantom, twierdzić będzie także, źe
czwarta. kategorj a wyborców "wyda.leni" na. Górnym Sląśku według pra.wodawstwa niemieckiego ni-e istniała.
Naj silniej prote s tować będzie rząd
niemiecki przeciwko niedopuszezeniu
do głosowania tych nierodowitych
mieszkańców Górnego Sląska, którzy
mieszkają na Górnym Sląsku od l-go
1914' roku.
Niemoy domagają się, aby dopuszczeni zostali do głosowania wszyscy,
tórzy się łn eprowadzllt do 1 stycznia 1910 r. .Berliner Tag.- twierd~l,
że regulamin koalicyjny pozbawia w
ten sposób prawa głosowania 80 do 85
ent urzędników niemieckich na
ym Sląskll. 30 do 35 proc,. funkcjonar,iuszów prywatnych i 10 do 30
proc. robotników prywatnych. Niezawodnie cyfry te wzięła też pod uwagę
komisja koalicyjna przy układaniu
regulaminu plebiscytowego, jednakże
w tej mysli, że ludzie, którzy byli nasIani na Górny Sląsk przez rząd niemiecki, głównie w colach germanizanrskich nie powinni mieć prawa do
decydowania o dalszej przynależności
tego kraju.
Bytom, 8 stycznia. (Pat). Niemstarania, aby skłoni6
zmniejszenia kosztów
okupacyjnych na Górnym SI,-\sku.
Wedlng depeszy Anglia i Włochy
skłaniają sią do tego wniosku.
Dzienniki niemieckie donoszą
z Berlina; ~e minister spraw zagr.
vuuvu" przemawiać
bądzie na po siedzeniu komisji spraw zagranicznych 11 stycznia taUe w sprawie
plebiscytowej Górnego Sląska.
wszcząIi
koalicją do

cy

Plebiscyt a sprawa

odszkodowań.

Pary!, 8 stycznia, (PAT) Reu·r donosi z Londynu.
Rzqd anelski jest najzupełniej przekoany o tem, że przy najbli:l;szym
niu się koalicyjnych "re·
erów ministrów dojdzie do zuągo porozumienia w kwestjach
chodz. rządy angielski i iranIstnieje jednak mniemanie,
konferencja brukselska w praswy~h nie pO'Stąpi tak dale '
aby konferencja paryska
powziąć

mo-

deoyd ujące postano-

nia.
Plebiscyt górnośląski

nie

zewsząd szpiegami ozerezwyczaiki,
kt6ryr-h przydzielono misji w charakterze słu1:ącyeh. Dostęp do mIsji dla osób postronnyoh jest trudny, gdy t zblitająoy sią do misji
sł\ narażeni na aresztowanie.

stan będziemy mniej odczuwać
nit dzisiaj. Pokój i porozumieni e
o to cel polityki naszego narodu.
Po przyjącin wladomo~ci prezydenta Massaryka delegacja opuś
ciła Pragą.

Praga, 8 stycznia, (PAT). Baiu od kilku dnł delegaoja
lłedok[ja
łrodkowej; angielska
zwiedziła Kładno, dla
WILNO, 8 stycłlnia. (East-Express) zapoznania elą
ze stosnnlcami
Generał Żeligowski wydał zarządzenie
tamtejszych
górników.
Delegacja
wstrl'lymujące dalszy pobór rezerw do
armji Litwy środkoweJ. Według jego zwiedziła równiet rewir węgłowy
ośwIadczenia liczba wojsk zmniejsza Ostrawsko-Karwiński.
się wskutek demobilizacjI.

armil litwy

Massaryk

O

Śląsku [Ieszyńsklm.

Praga, 8 stycznia, (PAT). Cz.
B. P. podaje te wozoraj była T1 a
aod.1enejl u prezJ'denta Masśaryka
deputaoja lodnodci ze Śląska Cleszyń9kiego j czeskich obszarów
Cieszyńskiego. Ma!!saryk przyjął
deplltacfq w ob~onodef preZ'ydenta
ministrów. Ministra spraw zagra·
nieznvch i ministrów Grnbera i
Pru8z·Y. Massaryk podkreślił, ze
połączenie okrękn

Hulozyńskiego

z Cz e chosłowaoją je'st definitywne.
W składzie delegacji ze Śląska

wiąoa

Stambolińskl VI

Pradzl.

Praga, 8 stycznia (Pat.). Wczoraj w domu gminnym odbyło się
przyjęcie bułgarskiego prezydenta
ministr6w, Stambułińskiego, wzięli
w nim Odział ministrowie handłu i
rob6t publicznych, oraz burmistrz
miasta. W odpowiedzi na przemówienie powitalne podkreślił Stambuliński, że nowa Bułgarja niema
n.ic wsp61nego z Bułgarją przedwojeńną, jego misja nawiązania przerwanych stosunk6w z państwami
koalicyjnemi powiodła się.
W dalszym ciągu oświadczył
Stambuliński, że polscy mę1:owie
stanu i inteligencja polska życzy
sobie zgody z Czechami. On sam
starał się o ile motności poprzeć
to życzenie. Po osiągni~ciu porozumienia między Polską a Czechosłowacją, co zdaniem Stambuliń
skiego, stanie się rychło przez porozumienie gospodarcze, przyjdzie
czas na wyr6wnanie sporu bułgar
sko -jugosłowiańskiego. Bułgarja liczy tu na Czechosłowację, jakO na

Cieszyńskiego znajdują sią hUe
renegaoi KoMoń i dr. Pełz, Mas saryk przemawiał do delegacji
Cieszyńskiej po czesku i niemiec·
ku. Do niemieokich członków tej
delegacji przemawiał po niemiecku, podnosząc :I;e jest on pointor'
mowany o tem. jak wiernie i 10jaloie pracowali oni dla dobra republiki czeehoslowaekiej. W przemówieniu swem powiedział Massaryk miądzy, innymi: ..Do was,
panowie ze Sląska Cieszyńskiego, I pośrednika.
mo g ę przemawiać krótko: jesteśmy
W rozmowie z redaktorem ot Ven my starymi znajomymI. Na Śląsku kow", oświadczył ' Stambułiński, że
Oieszyńskim panują inne stosunIo wygłosił w Polsce ogółem 20 przenit w Holozrńskim, rozumiemy mówień w intElresie czesko-polskiedoskonale słowa panów Kotdonia go porozumienia.
i Pelz·a. Na Śląsku Oieszyńskim
Dalej oświadczył StambuHńśki,
osiągnęliśmy tego, czegośmy so- te mimo odnośnego stanowiska
bie ~yozyli, pragniemy jednakze belgradzkiego rządu, zabiega w dalpolityki · pOKojowej t jesteśmy szym ciągu o pośrednictwo prezyprzekonani ~e nastanie czas, w denta Masaryka, w celu doprowaktórym z państwem polskim b~- dzenia do zgody między Serbją a
dziemy ~yó w przyjaznycll sto· Bułgarją. Bułgarja chętnie podda
sunkach. To co sfę stało nie mote sil} wyrokowi sądu rozjemczego,
być zmienione. Jednakte ,jesteśmy złotonego z przedstawicieli róż
pnekonaoi te w przyszłości ten nyeb słowiańskich narodów . .

ostateozny wynik głosowaa: z tego tei powodu sądzą
Anglji, że kwestja odszkowań nieda się załatwić de.t
.
k f
..
, nIk"ywmeEnal! . ond erenO]I
P -pa"
ly~ l~J. " &Q
';Jo. e
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~HIOlllo'.jana PlebIscyt ma
odbyć w marcu ostateczne
cyfry odszkodowań niemają być ustalone
.
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. 1 maJa. r •. b.
~ez~h An1a przewIduJ~ 3 mlesIące na
hUczenie wyniku plebiscytu
.L1voJQ,okiego to niemożli wem
t aby sprawa odszkodowań
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m?g1~ y
zai3 ~l.oną W wymIeDlonym termInIe.

miSI·. W8ł·skDwa wPłeskirswł!.
ów. 8 st.ycznia. Donofłzą z
lurowa, te bawi tam pohka
a wojslIowa, złotopa 1 Jrilku
cerów 1 tołnierzy, którzy wieszw hotelu Bristol przJ ulicy
androwskiej. Na froncie bowywieszono orła polskiego z
isem: .. Nie rzucim ziemi skąd
ród". Misja otoezOlla jest

była

pr~edmiotem

Zdziejów

rokowań
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Votum zaufanIa dla Lenina i TrOt.ieun.

BemobllłzaCja

, Bosil.

angielsko-sowieckich.

Londyn, 8 stycznia. (pat). Lord sowietów zgodził się na rozejm
Curson wysłał do Cziczerina notQ, z Polską rząd angielski natychmiast
w której powiada: "Rząd sowietów oddał do dyspozycji rosyjskiej dalew ostatniej .z pośród swoich licznie gacji handlowej okrąt woienny dla
zaczepnych noi rozsyłanyeh po świe- ponownego jej przybycia do Londycie z łatwo zrozumiałej intenoji po- nu. W swem pragnieniu 'Przyjaznego
wtarza zapewnienie, . że odpowie- porozumienia t rządem sowietów
dzialuość za przewlekanie rokowań w zakresie nawet jeszcze szerszym
leży wyłącznie na rzą~ie Wielkiej rząd Wielkiej Brytanji nietylko przyBrytanii. Twierdzenie to jest tak jął u siebie Ramieniewa, ale Dawet
zupełnie niezgodne z rzeozywisto- zaproponn w~ l . f\ l W był on zaopa·
śoią, :1;0 zdaje 8i~ by6 nieodzownem trzon r '\'
' .~ twa do rokod
' . "
.
,. '
. }"
'ó
o eprzec le .
wan \\ , . . ,,,,,uu .e pre lmmarJ w,
w d:J.lszym oiąga noty lord Cor- dotyozącyU .l konferencji pokojowej.
son czyni przegląd szeregu. nastąpu- Kamieniem jednakże wiącej interejących po sobie trndnoścf, jakie rząd sowa! sią sprawami wewnętrznej
angielski napotykał, poozynając od polityki Wielkiej Brytanji, ani:l;eli
chwili pierwszej decyzji, powziątei sprawI!, stosunków rosyjsko·ang-ielprzez radą najwytszą w dnio 16 skieh. Ponadto wprowadził on brustycznia 1920 r., w sprawie wzno- talnie w błąd premjera angielskiego
wienia stosunków handlowych z Ro- co do sowieckicb warunków pokosją. Były wówczas wszelkie widoki jowych, postawionyoh Polsce. Takie
na szybkie i pomyślne zakońozenie postąpowanie Kamieniewa mnsiało
sprs.wy, gdy oto rząd sowietów wy- s!ę s~ończyć jego odwołan~em, poznaczył jako swego głównego dele· clągaJąc za sobą w dalsz61 konsegata do rokowań Litwinowa, które kwencji zawieszenie rokowań. Przer.
go osoba była nie do przyjęcia dla wa ta długo trwała, przyczem narządu Wielkiej Brytanji, wobeo po- le-iy ją przypisać prawie wyłącznie
prz~dniej jeg~. działalnośoI w t.ym zł?mn. traktowaniu. przez. wła~ze sokr~Ju. me mnleJ przeto rząd ~ngIel- wleckl~ poddany~h anglelsk~oh na
skl wysłał specjalną delegaoJę do terytonaob, znaldu'ących S\(~ pod
Kopenhagi, gdzie osiągni~to pewien kontrolą rządu sowietów, lub w sremodus vivendi z Lltwinowem; potem rze jego wpływów. Gdy tylko zanastąpiły rokowania z Krasinem, cząta
została I wymiana
jeńc6w,
które doprowadziły do wysłania przez roltowania z Krasinem zostały wznorząd angielski w dniu 13 ozerwca (Wione.
noty, zawierającej warunki układu ,
W dalszym oiągu noty lor{l
h Fłnc1 low rgo. Przyj~cie tyoh warun- Curson ~wjadcza: fakt te umowa
ków prze~ rząd sowi.etów w dniu angielsko-rosyjska dotychczas nie
7 lipca mogłoby- doprowadzić do została pedpiaała jest spowodobardzo ryohłego załatwienia całoj "arry głównie przez stale ' dwu·
sprawy, gdyby nie to, Se epizod baczne stanowisko rzlłd\l sowiewojny polsko-ros.yiskiej 1lCzynil Da tów w spNlwie wartlllków, jakie
razie niemo~liwem 'WZD()wienł6 lO- sam zaakceytował w dn. 7 lipoa.
kowań pokojowych. Gdy tylko rzątł. K1f&3tja illterpr&towaala umowl &

fioznego ol,reślet;lia obszarów, w
odniesIeniu do któryoh mogłyby
być słusznie wysuniąte specjalne
interesy rosyjskiego. rządu so·
wietów i w odniesienin do któryoh.
rząd Wielkiej Brytanji przyj ąłb y
na siebie analogio?ine zobowiąza
nia. W tyoh okolioznościaoh rz q, 1
jego królewskiej mości ~ywi nadzl ej ą, te zamiast ci ągłej bezo ·
woonej polemiki rząd sowi etó \V
upowa~nl Krasina do podpis ania
omowy handlowej po .lego po wr i ).
cie i nasŁąpnie w wykonan iu tej
umowy b~dzie mogła być z nalAzi ona nietylko miara. istotnej SZ OM~ ·
rośoi obu stron ale rownie~ pi "'r wszy krok kil odbudowie mat erja l·
nej pomyślności wschooniej E u·
ropy.

kilkakrotnio ponawianpi dyskns,ii z Rrasinem lct6ry
jest dobrze ~wiadom powoli6w,
dla kt6rych rząd Wielkiej BryŁa
nji musi obstawa~ przy swem ~ l\ 
dania włączenia .lo wst~pn proponowaneg-o układo w specyfikacji, okre~laiąoej dokładnfe ~e o'
graflczne obszary ilo których w
szc7.eg6tno~ci mIałyby si~ stosować ponawiane wielokrotnie ze
strony rządu sowiet6w gwarancje
pO'ITstrzymanta sią od wszelkiej
propagandy lub wrogiej działal
no~oi sklarowanej
przeciwko lmper.lom BrytY.lskiemu lub interesom W. Brytanf/. Og6hle jedynie
zapewnienie, bez ~adnego tego
rodzaju wys7:ozegóbienia, miałoby
niewielką warto~ć i mogłoby .1eNauen, 9 styoznia. (Pat) . {, V;l~
dynie wp.rowadzió do przewlekłyoh
t e wentualnie bezowoonyoh spo- dynu donoszą, że rząd moski \'l\'{s~~
rów fi powodu kaMego terryto odmawia aania gwaranoji co do rp:
rjum, jakie nast ę pnie, według ~ą wstrzymania siq od propagandy boIdania rządu 8ngjelsltiego, nalata·
szewicki1lj w Indjach ang.
łoby zalfczyć do t ej kategorji obszarów. Rząd Wielkiej Brytan.1i
uważa :l;e sporom w tej dziedz1nte
nale1:y zapobledz raczej zawczasu,
aniżeli odkładać je do politycznej
LONDYN, 8 strcllnla. (EasL-Rxpr)
konferenoji w późniejszym okre- Rada sowietów wyraziła votum zalJfasi 11, na kt6rej stałaby sł~ ona 0- Dia dla Lenina. i Troekiego. Program
ozywistrm powodem prt:ewlekłych przedstawiony na ostatnim posiedzcni u
dyskusji i zwłoki bez końca. O ile ma. charakter wojowniczy (!! ?) Prze·
rzqd sowietów zamierza wykooać widuje on wojnę 'Pn:eciw Pols ce, Ruswe zapewnienia bona fide, w ta- m1lDji i Anglji. ,.Temps" pisze, że p okim razie w interesie stron obu Utyka bolszewicka skierowana jest
ńie mote ustalić nawet najltej- przeciw:_tym tśr~em pań.stwom. .
O'
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k śl
(WIadomo c powyzSZ& nOSI wy·
s~e", O z~rzu 0, przeClwft.O O re e- raźne eechy tendencji, gdyż jednoczeOlU
w Jasnyoll wyrażeniach ob- śnie PAT przyoosi wiadomość o o s i ą 
szarów, do których zwłaszcza sto gnięclu porozumienia anglo-rosyj s kiesowaó sil1 mają te zapewnienia. go, a ~okowania w Ry~ze są ~ . naj'7
••
t
'
d W B' t 'j- lepszej drodze. Nalezy ZaDZ (\r:ac na
EJ swo)eJ S ron)
rzą
.. ry aUJ nadejście z Moskwy za kilka dni tek.
wyraZIł gotowość
wZIQcia pod stu obu przemówień ora?; rezo1 uc1i.
rozwagfl analogicz.nego geogra- ,Przyp. Red.)

MOSKWA, 8 stycznia. (PAT). Rad.
Na posiedzeniu mOSkieWskiej gubernatorskiej konferencji bezpartyjnej Danilow referował sprawę demobilizacji
czerwonych oddziałów. Już wydano rozkaz wypuszczenia rocznika 85, a w cią
gu dni najbliższych ma być zwolniony
rocznik 86, 87, 88. Z dalszych roczników nie można na razie zwalniać z powodu braku środków przewozowych,
jest jednak zamierzone rozpuśzczenie
--rocznika 89, 00 i 91, w razie zaś gdyby
nie groziło żadne niebezpieczeństwo
rozpuści się i następne do 94. O dalszych rocznikach zadcc)/duje się póź
niej. Wszystkich rozp u~.l cza się za dokumentami bezterminowymi tak, aby
Co Anglja zarzuca bolszewikom'!
w raz ie potrzeby mogli być wezwani
na nowo. Ta beztermin~ość może się
W zupełne zwolnienie. Mło
POLUHU, 3 stycznia (PAT). Radjo. Urzędo- zamienić
d zi e ż rozpuszcza się do domów. aby
wo po\wierdza się, że rokowlIlirmia pomiędzy zapobiec dezercji.
rządem angielskim a delegatami sowieckimi

ał odroczony jakkolwiek
westja głosowania emigrannie jest jeszcze wyjaśnioPosiadanie jakiejkolwiek
-"~Sl~l' G6rnego Sląska będzie
~"'C!;ało z konieczności przy- w Londynie doprowadziły do ugody, którą
_IJ"'OV temu państwu, za kt6rem Krasiin niezwłacznie przedstawi
w Moskwie.
wiadczy się og6lna więJr- Spodziewana jest zgoda obu rządów.
... ..,·rn"".. głosującyOh.
Cała ta
_ _ __
sprawa wymaga ieszcze 0statecznego uregulowania.. Gdyby plebiscyt odbył się nawet
w najbliższym czasie to i tak
trzebaby czekać 3 miesiące
nie zosto:łby stwierdzo-

nd. 13 czerwoa f 7-go lipca

Powiaty POdola za lbrutlem
O przYłączenie do PalskL
Lwów, 8 stycznia. Przejeżdża
przez Lwów do Warszawy delegacja z Podola za Zbruczem,
zło:l;ona z przedstawicieli włościan,
mieszczan 1 inteligencji WSZjstkich narodowości, przy wybitnym

ła

wsp6łudziale reprezen ta lllów 1'1 1nośoi tydowskiej. Deleg a cja ll POwa~oiona przez olhrzymią w l~ k·
szośt powiatów: Kamieniecki ego ,
Płosklrowskiego, Latyczows lt,i e ~o
i Uszyokiego, 1łdał& się do naczel-

nych władz w Warszawie. W zwią
zku z pogłoskami o chęci bolsz ewików oddania wymieOlonych po·
wiatów Polsce, wzamian za :l;ą d an e
złoto, delegaoja prosić b ę dzi e o
poczynienie odpowiednioh kroków
dyplomatycznych, a~eby te powia·
ty zostały przyłączoJle do Pol słu .
Delegaci, którzy przed kilku za. iedwie dniami opuścili swoje mi ejlica rodzinne, opowiada.ją stras·tn B
rzeczy o stosunkach panującyc~
pod rządami bolszewickimi.

PowstanIe antybOlszewiCkie na
Kankalie.
Paryż,

B stycznia (Pat.). W. B.
K. Dzienniki donoszą, że na po·
łudniowym Kaukazie przyszło do
powstania antybolszewickiego. Bolszewicy stracili 6000 żołnierzy, 100
karabin6w maszynowych i 6 arm at.

-------------------------------------------------~

Prezydent ministrów francuskich

ustępuje.

Poldhu, 8 stycznia (PAT). Z Paryża donosz ąa
że uatąpienie prezydenta Leygues spodziewa..
ne jest w najbliższy wtorek, pomimo, że niema przesUenia gabinetowego we właściwem
znaczeniu 1!.eQo słowa, pewne zmiailły na sła ..
nowiskach ~ninistrów r6wnież mogą nastąpić .
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NowI miljonerzy.
We wczorajszym eiągnieniu "miljonówki"
wygrane

t

dł

.

y na numery nas ępu.1ące:
2723207 niesprzedany, 1273099
wysłany
do
Wielkopolski,
1171414 przesłany do kasy
skarb. w Pinczowie, 0742870
ł'
d W' lk
l l( (P t)
wys any o te opo S l a.
Ustawa mIeszkaniowa.
pa

Jak dowia-dujemy się, ustawa o .,ochronie lokatorów"

będzie ogłoszona

Ustaw we

środę.

w Dzienniku

podjęto uchwalę,
aby pod \\yższyć
mnotnik: drotyzniany poczl\Wszy od
1 sty~znia 1921 roku dla pierwsze~
kategorji w wysokości do 400. Min.
skm:bo zalecono opra~owanie szcz'Elgółowe wn:osku 'W sprawie odpowiedniego podwyższenia mno~nik a
dla innych kJ3S miejscowości. Rąd a
ministrów obradowała nadto flad
sprawą zwalczania, drożyzny zbytkq
i wyłoniła komisją eelem opraco wania i pr-...edlotonia odpowiednich
wniosków. Komisja ta ma równi e~
projekty zarządzel\ mających na celu
powstrzyma.nie lichwy towarowe i;
która niweczy korzyści, jakie wyni ·
kają z podwyższenia wynagrodzt\nia
funcjonarjuszy pańsf,wowych.

Uposatenle poliCjI.
Rada ministrów na posiedzeniu

Strejk kolejarzy?
Dziś,

w niedzielą rozpocznie ~ię
dnia 8 b. m. ob~adowala nad spra- w Warszawie zjazd zw. zaw. kolewą uposażenia fl1lłkejonarjuszy pań jarzy, który . zadecyduje o wybucha
stwOWJoL Po obszernej dyskusji strejku.
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DochOdy 20 mili rd,- ~~datki 1Omiljar' ó·~

N,I'I~1.łela !) !ltyor."fll 1~2-' 1'.

~~~--------------------------------~-

którą retyseruje dyr. Zelwcro.
łlNale~y przyznać, te państwo,
wicz wyposażono w nowe oryglnalne de- które słabo u posaża swoi ch urząd ~
prr.ez ul. Czystą j Krakow"llde koracje i ltOstjumy.
flików, jednooześnie, zaś grozi im
• Przpdmie~cie studenci i zatocza
karą śmierci za zamachy na mitlDzisiejszy
koncert
popołudniowy
, Pierwszy budżet. poko;owy pail-/ sporzlłozony również na rok bie- j" na taras pf\lacu Kazmiprzow~
Sfwą polskiego, sporządzony przez żący, przeznacza na wydatki okrą- ski ego pod tablicQ T:.1deusza Ko~
Na dzisiejszym koncercie popołu nie pllbliczlle, samo stwarza nirImlnisterstwo skarbu na rok bieżą-~lo 15,976 milja_'dów koron, do ciuszki, kt6ra .przypornina, 1;e w dniowym, pierwszym z cyklu symfonji nor malne warunki ~ycia, narla;qrBeethovena, grać bę4zie prof. Seweryn mu formą pochylo~ci, nalktórej
q, fest najbardziej jaskrawym do- chody mają wynosić 15,536 miljar- tvch murach odbywał on swe na Eisenberger.
zbyt zbyt łatwo jest sią pośliz
"odem tego, w jak krytycznym sta- dów koron, czyli niedobór nie uki w SzkoTe Ryoerskiei.
gnąć" .
ie znajdują się nasze firianse. Nie przewyższa jakichś HO miljonów
O g. 1 Pl>· odbądzle stf) w stlli
Koncert Emila Telmanył.
10 ju1: dowód, lecz ~roźne me- koron i stanowi niecale 3 procent nniwers ', teckip.j uroczyste -posleSkrzypek węgierski Emil Telmanyi
mento pod adresem kierowników bud~etu, ~dy tymczasem u nas nie- dzenie, na kt6rem ustępujący rek- wystąpi na jutr7:ejszym koncercie abo- UsiłowanIe zabójstwa na tle
miłosnym.
MWf państwowej.
dobór wynosi aż 80 'proc.
tor Stanisław Thngutt zda sprawę namentowym. Na program złożą się:
Liszta
symfonja
"Faust"
oraz
koncert
w dołu 7 sierpnia 1920 r. w mieszNasi ministrowie winni się poNo tak-powie każdy-ale od- z rozwoju uezelnl oral'l p-rzeka~E'
skrzypcowy D-dur Brahmsa.
kaniu Bronlsławy Jankowskiej w domu'
.źnle z~stanowlĆ ~d losem. Pol- budowa kraju, przemysłu, rolnic- uroozyści e swemn n~stąpoy jego
N! 4l przy ul . Przejazd VI Łodzi, brat
kl. kt6r J .rozpaczllwy .sta~ !I.na~- t va, zrujnowanych 6-letnią wojną... ma!!njfjcpnoji rektorowi Janow,i Występy baletu opery warsza- właścicielki mieszkania, Franciszek
~owy, musI d~prowadzl( lesll. nie l a1<by się zdawało. Ale tych SO Kochan owskiemu władzą rektorską·
Jankowski, wystrzałem łl rewolwem
wskiej.
7.adał ciężką ranę kochance swej Si ao upad~u panstwa,. ło w naJJ~p- miljardów nie . otrzymuje ani miniPo przemówieniu Dl)weg-o rekW czwartek dnia J5 I piątek dnia nisła.wie Kminczak Przeprowarlllone
zym m~le .do ~odboJu el<o~?mlcz- sterstwo robót publicznych, ani mi- tora nastąpi imatrykulacja- nowo- 14 b. m. o godz. 8 wiecz. w Sali Kon- w tej sprawie śledztwo wstępne ujaw- .
ego. Wmnl onI albo ustąpI c, albo nisterswo przemysłu i handlu, ani wstępuJącyoh ntndent6w.
certowej odbędą się dwa występy bale- nHo, co następuje:
tu opery warszawsKiej z Haliną SzmolW początkach stycznia 1920 roku
~eź nakre§Iić program ~ospodarczy, ministerstwo rolnictwa, lecz całe
c6wną, Ireną Szymańską i Piotrem Zaj- Stanisława Kminczak poznała FranciRejestracja Inwalidów•
• t6ryby dawał :hocJaż nadzieję 80 miljardów - tę bagatelką - polichem. Przy fortepianie Marjan Ru- szka Jankowskiego w mieszkaniu Dle·
Ohr. ekspozJtura sek. o-p. m. dnicki.
leps1:e] pr~ysz!o~cI,. progra!ll; któ- chłaniają koleje L. ministerstw~
jakiego Bolesława Me]chinkiewicza, z
który~ od 6 lat zyła. Pod wpływem
~by powl;dzlał Jasno! z,lest .źle, spraw wojskowych. Wyłączmy z tej s. wojsk. w Lod71i podaje do wia
U.czucIa, które powstało w ciągu mie~
ale to wyl1lk długotrwałe] wOJO;v, sumy drogi żelazne które po pod- domośc{ wszystldoh lnwalid6w z
Sląca od plerwszego poznania
się,
jednak z ch~if~ zawarcia pokoju wyźszeniu taryfy i po uzupełnieniu b. armji rosyjskiej jakote~ osobom
y~Jad
Kminczakowa oddl!.ła się Jankowskiewszystko P?Jdzle ~u Jep~!emu; od- taboru przez przyznnne nam loko- poszkodowsn ych na zdrowiu wskumu. Stosunek ten trwał w tajemnicy
Co kradną?
przed Melchinkiewiczem jakiś czas,
razu ~ta~ su: !o me. moze, I~cz ~a motywy i wagony nięmieckie, da- tek dział ań woj f> on ych, te ostawreszcie przypadkowo został przez
Jat dZIeSIęć, plęlnaścle, dwadzleśc!a, dzą nam d.eficyt najwytej 10-miljar- teozny termin zg'łaszal1!a swych
'Z mieszkania Urbaniaka A.ntonlego, nlego
wykryty.
pretensji w celu otrzymania od- zam. przy ul. Aleksandrowskiej 125,
budżet państwa, po przeprowadze· dowy.
6. czerwc~ 1920 r. Kmino7.tl.Dnia
róźnych rzeczy na sumę
nlu takich a takich. planów g~sp~A więG. reszta - te 70 mlljar- szkod owania ze strony rządu ni e- skradziono
kowa rozsta.ła się z MelchinkiewiczPll'i
150,000 mk,
i zamieszkała 15 Jankowskim w mie:?;mieokiego, oraz zarejestrowania
da~czych, o ty!e. SIę. P?prawl,. ze dów - to wydatki na wojsko!
- Z mieszkania A,jgera Salomona
dOJdziemy."mOleJ wIęcej do Jego
To tak wygląda pokój w ro- ~ię na komisje przeglądowe upły i1am. przy ul. Gdańskie.i 46, skradziono kaniu wspólnem w domu :M 33 przy
ul. Milsza w Łodzi. Pożycie obojga
równowagI.
ku 1921. Wszak nawet \V czasie wa \z dniem 13 stycznia r. b.
różnych rzeczy na sumę 60,000 mk.
kochanków było zupełnie dobre, pr7yL Z mieszkania Perli Szylis, za.m. czem Kminczakowa nie dawała powodu
To powinien powiedzieć nam najbardziej intensywnIe prowadzorz~d. fl jeśli tego powiedzieć nam nej wolny z bolszewikami nie wy- Kursy samorządowo - społeczne. przy ul. Nowomiejskiej 11, skradziono do zazdroścł. W dniu 19 lipca 19:':) r.
Jankowski lIostał przenie.siony do Warró*nych rzeczy na sumę 50,000 mk.
nie mate, jeśli nie ma on nawet dawaliśmy więcej na armję. Jak
Wydział powiatowy na jednp,m
- Z fabryki M:a.lera Edmunda, ~le szawy, skąd przybył do Łodzi 31 lipca
w przybliżeniu jasnych planów na więc sobie wytłomf!czyć tę pozycię z posiedzeń powz., ucblwałEl o szczącej się przy ul, Drewnowskie.l 84- tegoż roku i pozostał w Łodzi do (l-go
przyszłość, jeśli państwo żyie na naszego budżetu'?
Wszak !,ażdy zorganizowaniu na terenie powia- skradziono pasów transmisyjnych na sierpnia; którego to dnia otrzymał OD
polecenie od swej władzy powrotu tło
](redy t ~ dnia na dzień, ial( pierw- zdrowo myślący czlowiek musi zro· tu dwudniowych knrsów samOfZą s'umę 30,000 mk.
Warszawy. Wieczorem tegoż dnia JanZ mieszkania A'l1'!:onfny Szylke, zam. kowski przybył wraz z Kminc7.ak 110
szy lepszy lekkoduch, jeśli rząd za- zumieć, 1;e państwo zrujnowane nowo-społecznych dla funkajonarmierza zawsze po~yczkf'mi łata~ przez wojnę nie może 70 procent juszy gminnych, członl,6w rad przy ul. Cmentarnej 10, skradziono róż mieszkania siotry swej, .Bronlsław,v
nych ,rzeczy na sumę 15,000 mk.
Jankowskiej, gdzie w towarzy6t\"1I0
wszelkie niedobory budżetowe, jeśli swego budżetu poświęcać na cele !ł'minnycb i wog-óle wszystkich
- Do policji tutejszej zgłosiła się niejakiego Różaiskiego spędzili wic'ząd myśli, że to łatanie jest zn- wojskowe. Ani zakupy materialu miesz 1 iańc6w powiatu, interesują
PudrzycJca Lidja, ' zam. przy ul. Roki- czór. Jankowski, który jes7.Cze pr7,cd
)ełnle normalne i trwać będzie za granicą, ani budowa fortu, ani
cych się sprawą rozwoju gospo- cińskie.i 47 i zawiadomił-a. że skradzio- przybyciem do siostry bawił się r. Jwwiecznie, jeśli rząd tak myśli-to wogóle żadne względy "bezpieczeń darki Itornunalnej.
CelAm ułat no jej świnię wartości 22,000 marek. l~gami, przybył do jej mieszkania sil~
jest on nie obrońcą naszej niepod· stwa granic" po przeprowadzonej wienia mo~no~ci wysłuchania wy- Sprawczynią kradzieży okazała się me' podchmielony i zachowywaŁ si~ w
Ketwig Emilja (Nawrot 30), która sprzeJegło~cI, lecz grabarzem naszego demobilizacji nie mogą pochłonąć kładów jaknajliczniejszym słucha dała świnię rzeźnikowi Kertnerowi Kn- stosunku do Kminczakowej dziwnie:
początkowo przeds ta wił j ą Różais ki" litu
bytu p ństwowe~ol
w ciągu jednego roku budżetowe czom, l{ursy powyźsze zostaną ~olowi, zam. przy ul. Placowej 11. ,jako żonę, następt;lie nazwał ją "lcoNIepodległość, wywalczona przez go fantastycznej sU,",:,y 70. :niljar- zorganizowane o identycznym pro- Swinia została. odebrana, a Ketwig are- chanką" Melchinkiewicza, wreszcie V.:1pytywał kolegi, czy Kminczakowa il'"t
cały szereg cfiarnych pokoleń i dów. 2dd~~, nawetlnalbard~Jel meu· gramie w r6~nyeh terminaćh w sztows.no.
ładniejszą od jego poprzellniej koel, ,n~
Dratowana f obroniona przez nas dQlny mI Olster skarbu me zechce trzech punktach powiatu, a miano·
ki niejakiej "Weroniki".
Ponlewuż
Ostrożnie z naftą.
samych przed paru miesiącami, w ten sposób obciążyć swego bu- wicie:
z~branie przeciągnęło się do późn<,so
Onegdaj -przy ul. AleksandrowBkiej WIeczora, Kminczak. czując się nio·
uległaby sprzedaży i poszłaby w dżetu.
1) w Lodzi, w sali posiedzeń
11, Fajga Kujawska przez nieostroż zdrową, pozostała. na noc w mioszk:~n u
zastaw do obcych. Stuletnie męki
Jak więc rozumieć tą pozycję Rady Miejskiej (Pomorska- Sred- M
ne 'dolewanie naft.y do ognia spowodo- Jankowskiej. Jankowski zaś udał r 2
I krew przeląna miałatby pójść na naszego budżetu?-pytamy po raz nia l!), w poniedziałek dnia 17 j wała wybuch, następstwem którego do swego domu około 1 w nocy. pl'. i11ame1
wtóry.
.
we wtorek cłn' 18 stycznia 1921 było, iż odniosła ciężkie poparzenia czem zapytał stróżki, czy .,Stac 'l '
'"
•
•
My, któn:yśmy zawsze odswali roku; 2) w 'l' szynie, VI sali -po- cir.ła. Ku,lawsKą Pogotowie RatunkOWI! wróoIła. Otrzymllwsr;y odpl.lwiedż, .
przllwio~ło do sz-pitala przy ul. Drew- nie wróciła, posl'.edł znów na li I \I' '.
"Ministe rstwo skarbu w budte- możliWOŚĆ dalszej wwjny, i wszel- siedzeń SąJu Pokoju, w -piątek nowskiej
w stanie groźnym.
Wrócił po upływie 1 i pół god7.\ (
=ie na rok 1921 prze\:'duje do kie popłoski )tO wojnie na wiosnę" dnia 21 i w sobotQ dnia 22 stysilnie podchmielony zapytał, czy \',;' .
:hody w sumie zaledwie 20 miljar tłómaczyliśmy swego rodza;u psy- cznia; 3) w Zgierzu, w sali .,Lu<::
cHa "Stacha" i poszedł do swego m, '.
~V;nEJS~1 (Ozielna 10) szkania. Nazajutrz dnia 7 sierpll,:l
iów marek, wydatki zaś w sumie (hozą wo:enną, od której trzeba tni" (Łęczycka 2) we grod~ dnia TEATR
pod dyr. A. Zelwerowlcza.
wyszedł o 8 rano z domu. W godL.illi
)kołO stu miljardów. Lwią część leczyć ogół, teraz, patrząc na bu- 26 stycznia i we czwartek: dnia
Niedziela, 9.I po po.ł: o godz. 3 po później Jankowski przybył do mlc" ,wydatków, gdyż aż z górą 80 mil- dżet na rok 1921, przestaliśmy wie- 27 stycznia.
cenach popularnyoh "Pan DamaK,", kania siostry swej 13ronislawy. Lid y
ard6w, mają pochłonąć minister- rzyć w szczere i!.tel'lcje pokolOwe
kom. w 4 akt. J. Blizińskiego. Wiecz. wszedł do mieszkallia, Kminczako\'.·;),
o g. 8 "Szopka Polska",
obJ'. leżała. jeszcze na łóżku, zaś Bronis hItwo spraw wojskO\'tych i koleje naszego rządu, którego mimo wszelZ cechu rzeźników.
wa Jankowska siedziała przy stn!',
Or-Ota.
l'ie zapewnienia i enuncjacje poko
tnmstwowe".
W dn\l1 6 styc7.nia w domu cecho- _""""."...
_ ...."""'..,._ _ _._...._ __
Jankowski przywiLał się z siostrłl i
Ta kró~ka wzmianka dzienni- we, poświf}ca .trzy czwarte wyda t- wym pod pr7.eworJnictwem starszego
szedł do obecnych: "darujcie mi, llIe
wiem, co robię". Następnie wyjął ]'I}~aTska winna być umie~zczona nie ków państwowych na cele woj- cechu Andr7.eja Lutrosińskiego odbyło
wOlwer, wymierzył w leżącą KmincZ:lI robnym
drukiem mIędzy wiado- skowe. Dosadniej nie mógł nas on się nadzwyczajne ogblne posiedzenie
kową i strzelił, trafiając je, w· piel'bi.
,Ilościami bieżącemi, lecz wielkiemi przekonać o swej polityce poko- przy udziale 152 rzeźników, oraz deleW z\\iązku z pierwszym udzia- Gdy
Jankow:oki po strzale skonstatogatów związlm hurtowni ków i detalir
)
'okciowemi literami rozpIakatowa- jo\',ej.
stów żydowsldch W crlu obrad nad łem Pl,Iski W
olimp,iadzie wał) iż Kminczakowa zyje 1 chwycił lio
~~ ,po calem państwie. \\'inna ona
Również i za.granica nie inaczej ścisłem slr,sOWiłniem się do cen m!j,- SWP.g'o czasu
prasa europejska raz drugi za rewo~wer, lecz tenże wJ'r~
NlS!eĆ nad biurkiem każdego Ul'zęd- to zrozumIe, j3k: chQć do dalszej ksymalnych. Zebrani. majstrowie po po~wi tlla sporo miejsca Polscfl, wała mu jego siostra Bronish\wa.
Sąd uznał Franciszka Jankowsl:iet
d b' t t ·
.
:lika w minist<;rstwie i nie dać spo- woiny, dążenie do dalszecro krwi dluJich debatach przyszli do przeko- . ato
naniu., iż j(~dynem wyjściem z trudnego 1
nowemll e lU an OWI na mIę- go za winnego usiłowania , Z/lobóJHwa
wjnie zasnąć żadnemu obywatel 0- rozlewu.
'"
polożenil1 .iest urząd7.enie tak zwanego rJzynarodowej arenie sportowf'j. Stanisławy Kminczakowej i skaz.ał go
Ni Rzeczpospolitej.
Czy taka winna być nasza po kotła. czyli organizacji wspólnego za- Zainterpsowanla to na ogół nie na zamknięcie w więzieniu, zamienll~
I 80 miljardów nfedoboru, to jest Iityka w chwili zawierania pokoju kupu i poiizialu wieprzy. System ten zualazło i często prasa zagranic?- jącem dom poprawny na przecIąg 2 ch
lat, z następstwami, przewidziunellli w
"
ś'
l
."
~oś potwornego, coś, 'co ni~ JTla z sowietami, i w przededniu ple - ma. polegać na tem, że wszystkie wieprze, znajdujące się na targu i przy- ną więcej po WH)Ca a ImeJsM spor- art. 2!'!, 30, 34 i 35 kod. kar, zalicza.i ąc
Nprost przykładu W dziejach żadne· biscytu na Górnym Sląsku?
prowadzone do rzeźni magistrackiej i towi polsldemu od
niejednego Jankowskie~u 4 miesiąoe aresztu prewencyjnego.
10 państwa. Budżet państwa S.H.S.,
J. U. bałuckiej, kupuje w tym celu wybrana lziennika polskiego.
ba __ ~~..-a. . . . . . . .~am~"Ba~. . . . . .~~. . . .~~=-am. . . specjalna komis.la zakupu, po cenayh
Dłuższy al·tykuł, który niewąt
na ła wie oskarżonych.
m.aksymaln.ych 68.mk, za funt ?itego pliwie zajmie szeroki orrół pol- Komunista
,
.
e
,
Skróty telegra.ficzne.
WIeprza, azaby mo przekraczac cen
.
. ,..,
Sąd okręgowy m. Łodzi 8 stycznia
U~ZąC
maksymalnych przY' kupnie i sprze· ł sJn~h spo!'tO\~OÓW zamIeszcza po·
U
lu
•
Termin doręczania telegram6w ze dajy miQsa
~
wazny dZIenmk szwedzkl"Idrotts- r. b. 'rozpoznawał sprawę dentysty Gu.
skr6tami telegraficznymi upływa 1 luteZauaniem zaś~wy1Jrane.l komisji blltdBt".
stawa Klukowa, oskarżonego o propaZ t
..
.
d
ó
go r. b. Kto więc z zainteresowanych rozdzielczej będzIe zabiele wieprzy,
osób nie wznOWi do te~o terminu skró- klasyfikacja mięsa i na5tępnie podział
as anaw18,l~O s1l:1 na por. w- gandę kiomunist)'czną. Szeżególy spra'"
Pomoc dla dzle polskicb.
tu na rok bież~cy, nie będzie mó~t l!a- tegoż mięsa pomiędzy wszystkich oawczq wartoŚCH\ klubów polskIch, wy następujące.
W lipcu 1920 r. policja dokonała reP. Herbert Hoo\ler, który jak ~a-' dal otrzymy\vac telegramów z om6wlo- członków. jak miejski[\h, tak i bałuc- autor na.iwy~E'j stawia "Cr8cowię",
i
t .
I
k' .
I
nym adresem.
kicc. Czynności komisji rozdzielczej później zaś lwowską poo'oli"
wizji w mieszkaniu dentysty Gustawa
orno S Ol na cze e amery ańsl,lego~rozpoczną się od 1l0niedv.iałku, t., j. 10
'd
I ' kt
"t r• l .
Klukowa w Łodzi przy ,ul. Piotrkowlzialu raWnkowego, zawiadomił misję Zła"Jdzenłe prawa o karze s'mier stycznia 1921 r. Wszysil!ie wieprze, . uar .zo O tal fi er.ys yczna z~ a
lIa Pll"
b'ó k fund
ó
..
. .
Iwzywiezione przez cz1onków, podle- nIe pOSIada sportuwIec szweckl o s~iej Ni 5. W zamkniętej szafie, którą
osu,h ze
ci dla wOj'skowycłl za sprzenie- gają kotłowi. Dla wojska. podlegają Łodzi:
otworzono za pomocą sprowadzonego
dl z .I r. a.uPis z
d Wh przed .
~?aczonyc
a z?wlema
e nyc ZłewIerzenie.
dostawie wieprze żywe lub bite prz~"Wielki
ośrodek
fabryczny, ślusarza, pod książkami naukowemi zna:1 rozpoczęła SIę 111 Ameryce bardzo
d ż d m p
r mz
Ź
)Omyślnie. Z ogólnej sumy 55,000,000
W zwiazku . z obniżeniem się wozowe. po a ny
ozo e
rze nI. Łódź, zarzucił podczas wojny sport leziono 56 sprawozdalI z różnych dzieliolarów, które mają być zebrane aże- wfllnty, kara ś,nierci ma być stoZ Tów. leltarsklego.
przekładając ja~ sią zdaje nad nic organizacji komunistycznej W Łodzi.
~y :zapewnić dożywianie biednych dzie- SOWI\Da wobec osób wojskowych'
.'
niego torsownq... spekulaeję, !\lu" Oględziny zabranych z mieszkania Gu:i Europy _ jut są zebrane lub zagwa- doplAro W wY\Ja ,lllaeb !.""dr sprzeNa posled2:enltt ~ dn. 5 b. m. wy- Gr tam śpią, a jednostl\ i robią stawa Klukowa dokumentów, wykazaj)'
..
.
_' .
brano zarząd W składZIe następującym: pieniAdze"
szereg artykułów agitacyjnych, spru\\'o'antowalle 10,000,000 dola.rów. Tak po- nle~lerzenle prz.ekroczy sumę.1 0 prezes-dr. S. Sterling, wice-prezes dr.
~
•
zdań z życia i rozwoju partji komuninyśJne rozpoczęcie zbiórki dla biednych tysl "cy mk., a me 2 tys. mk. lak J. Roliński, sekretarze: dr. J. Michalski
oraz pracy komunistów w róż
stycznej,
Izieci Europy. daje p. Hooverowi po- d/itycbczas. P071atem wiek w któ- i dr. F. Klozenbergj skarbnik - dr. T.
nych fabrykach, związkach I instytu\lód przypuszczać, że i reszta fundu- l'ym kara mo:1;e być zast~Jsowallą Mog!Jnicki,. bibliotekarze-dr. Z. Prechcjach. Z tregci tych dokumentów wy. b ft dnye h dla przeprowadzenia 'ZOS tł'
I dr. Z. Gole.
,zów Illez
a przesulllp' t y z }8 na 20 l,<1 t • ner Do
komisji bibljotecznej-dr. A. Mł.
wnioskować można, że są to raporty
Ikcji będzie przez lu zi dobrego set·cll.
kulski, dr. S. Skalsld i dr. F. Venulet.
ekspozytur komunistycznych władzom
\1 Ameryce zlożoną. R.aclosl1ą tę win- Z uniwenytetu Warszawskiego.
Skllldkę roczną podniesiono. do 400
CIekawe motywy wyroku sądowo centralnym partji, pisane na maszynie
lomo~ć p. Hoover uważa za najlep ze . W poniedzlałf'}{ lO-go styoznia marek.
Niezmiernie wymowne i dla na- na jednej stronie arkusz}', starannie zEJ•
loz(irowienie noworoczne, jaj le Ame- od')(~ d1.le sj~ uroczyste otwaroie
Teatr PolskI.
szych stosunków charaktery$ty()~- brane i najwidoczniej przygotowane do
)lka może przesiać biednej pol~Idej ((tInt alrarlomfckiego w uniwersyDzi§ w niedzielę TeAtr Miejski da- I).e są motywy wyrok.u w sprawie drlłku w gazecie "Komuna".
lziatwie.
ted~ warszaws'kim.
je dwa widowiska: po południu o godz. lrondu k tora Petera skazane"'o z~
Sąd uznał Gustawa KI~kowa z~ Will'
po nab teńs'wle - rel:tor, senat, 5-;ej po cenach pOj)ulamych ukaże się
I
, . ,
nego należenia do k
1 st"
zawsze
mile
widziany
sarmacki
"Pan
kradzież
przesyłek
amerykl111Skich
.
'ornu 1.1 yczne! pnI"
)twarcie gimnazjum miejSkiego. profl'sorowie, ' I!o,'pnci oraz mlo·
dzit~ udadzą się ua
Plac Saski, Damazy" j. Blizirtskiego wmistrowsklej początkowo na śmierc, a Ba mocy tjl robotmczej P~lski z wle~zą, ze t~.
. W niedzj~lą, dnia 9 b. Dl., o godz.
interpretacji dyr, ZehVerowicza i o godz. decyzji Naozelnika Państwa na, ~o~a. obrała SObl~ za ,zadanl~ obaleille
g'dzle
nastąpI oddanie przez wJa·
l-ej, popolud~lu .odbędzie się uroczy"
jlstrueJącego w. paustwle polsl{fm ust.rolc.
8-ej wieczorem "Szopka Polska" Or-Ota killroleŁuie ci A :1;kie wiAzi anie.
Ito~ć otwarcia pierwszego ośmioklaso dte wojskowe \\'bdzom uniwersy- VI pięknej oprawie dekoracyjnej A. Pro...
'<
l
li
k ł
<1 l t
1 ł
Mianowioie sąd ustalając naj- spo ec~n:.3o l s aza na . e a c ę:.. (' ~
f.e~?)llmnazjum mje~kiego przy ul. Sien- teckim działa zdobytego na nie- naszki l doskonalym wykonaniu całego
kategoryczniej złą wolę J>etc>ra go wl~zlenla z pozbaWieniem p",:"
de.lc~a 44. W z\"'l7..ku z powyż " zem przyjacielu, jako pamiątki boha- zespołu..
~r .... ~l uroczyste J.e,witanie przez wta.
We
wtorek
Teatr
Mif'jskł
występukt6r1 przestępst.wa dopuścił Sl~ przewidzianych Wart. 28-51 kod. :1'-';' . szkOlne ,U.CZIIlUW tegoż gimnazjum, terskich walk naszej młodzieły w Je z !1rel!' e 'l, którą będzie lromedJa
k har
ił
• d'
.
.
obronie
ojczyzny.
za
którą
tylu
.Mol; '1 1 \,' ,) Ql(~ '1':1 :-: prolo~iem, epilo- J a o."
I nę'4Z1~ .n~ z1 JBDeDll
lOIZy Wstąplll swego CZ8$U do annji -W
Ilarakterze ochotników.
~ ! baletem jJ. t, "C'''ory ~ lU'olenia'~ . Z.,C. .a:.
74
eddalo swe 7.yoie.
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Z n~eprzewidzianycJl powodów wyprowadzeriie
ukochanej naszej

zvvło~·-:

-1z Wernerów
ś. P.

\

odbędzie się'

nie UT niedzielę, lecz dopiero vv pOłAie
działek} dn. 10 stycznia 1921 r., o godz. 11 ran<;> z domu.
żałoby do kościoła św. Jana, skąd po naboze, ństwie zaloba:
nem zwłoki przepr.owadzone będą na l11iejsce spoczynkil
do grobów' rodzinnych na cmentarz e\vang. =augsbursl{~.

Giełda

warszawska.

Notowania z dnia 9 stycznia:
Wal u t y: Ruble carskie po 500445.-, 426.-, 458.-; ruble dumskie pą
1000--.-, 90.-; ruble dumskie po 250
-.-, 75.50; dolary St. Zjednoczon. 750.-,
680.-; franki francuskie 44.50, 42.-;
f~anki szwajc. 114.-:-, .105.-, funty szter.
2/00.-, 2550, markI nIem. 1025.-, 975,-,
korony austr. 114.-, 106.-, liry włoskie
26.-,24.-.
A kc j e: Bank hand!. W Warsz. od
1 - 8. em. 1700, 1725, 9 em. 1625, liW;
Bank dysk. warsz. od l - 5 em. !2375,
2450, 6 em. 2500, Borkowski 2950,
.292:; , 2700, Lilpop 15300, 16200; Ruazki
12500, 12150, 15125; &archowice zaktady górnicze 9500, 9200, 9650, Warsz.
Towarzystwo Fabr. Cukr. 16750, 15900,
Firlej
2500, 2650;
Bracia Jabłko
wscy I-II em.2300, 2525; Bank Zachodni
od 1-2 em. 1600, 4 em. 1575, Bank Kredytowy 1 - 5 em. 2525, Bank spółek
:t;arobkowych W Poznaniu 1-7 .em. 4100,
Zegluga 1625, 1600, 1575.

dewizowe.

Giełdy

Zurych.
Berlin 8.92 i pól, Holandja 207.75,
Nowy Jork 652. Londyn 23.02, Paryż
58.50, Bruksela 40.50, Kopenhaga 105,
Sztokholm 154, Chrystjanja 104.50, Madryt 86.25, Aoen~s Ayres 225, Praga 7.25,
Budapeszt 1.7 i pól, Zagrzeb 15, Bukareszt 8.50, Warszawa l, WIedeń 1.45.

P c'aga.
Berlin 121.25, Warszawa 12, .arki
niem. 121.25, marki polskie 11.

Berlin.
Dolary 71-77 i pół, franki belgijkie 452.50, funty 262.75, fr. 427.50, ko-

rony czeskie 81.20, korony austr. 11.45,
Amsterdam 2322.(15, Bruksela 456.25,
Chrystjanja 1168.80, Kopenha~a 1176.50,
Sztokholm 1506.43, Helsingfors 275.62 i
pół, Włochy 251.70. Londyn 265.46, Noy Jork 75.03 i jedna siódma, Paryż
431.50, Szwajcarja 116.85, Praga 81.75,
Budapeszt 12.10 i pól, Hiszpania 954,
Wied. sto 158.56.

U'"Q

Czem byli

i

Z

ludzie?

Wielu sławnych Judzi, a nawet
genjuszów zaczęło swoją karierę od
bardzo skromnych początków. Antonio Canova słynny rzeźbiarz byi
chJopakiem w kuchni i odznaczył
się poraz pierwszy zrobJwszy na, stół
sign. Falero lwa z masła. Jan Jakób
Rousseau był lokl{jem, Molier pracował u tapicera, Edison roznosił
9:azety, Newtoń był pastenem, Rep l er synem karczmarza i chłopakiem
do posłóg, L::tplnce był synem ubogiego wieśniaka, Hersc hel organista, Humphry Duvy służęcym apteświata.
cznym, Faraday uczniem drukarskim,
Livingston
robotnikiem w pl'ze17.alni
List zwrócony po latach 50-ciu
bawełny, papież Sykstus V pasteIstne curiosum pocztowe w rzem a Adrjan VI przewoźnikiem.
tych dniach znal azlo się w posiaW&!!&!iiikii&i...............ew;
w
i
daniu berlińskiej . dyrekcji poozt.
W dniu 8 sierpnia 1871 r. mięJzy
5-6 po pol. oddany zpstał na pocztę
w Berlinie list polecony,
który miał zostać wysłany drogą s~e~jal. chor. uszu, nosa i gardła
pow;zoócil
na Ostendę do Livet·polu. List
przyjm.
codziennie
od 10-12 i od 4-6.
ten powrócił do Berlina 27 grud
Piotrkowska «2m.
nia 1920, przez lat IJezmała pięć
dziesiąt podróżując po świece. PODieważ nie udało s·i~ znaleźć
adresata, list Ów przelezał a~ do
Choroby skórne i weneryczne.
12 lipoa lIH4 r. na poczcie w Liwznowił przyjęcia
verpolu. Po jakioh regionach i Godz. przyj.: od 5-1•• niedz. i św:ięta oef II-I-ej.
krajach tutał się on podczas wojBen.ed.yk..1;~, i.
Amsterdam 21600, Zagrzeb 424, Berlin 924, Bruksela 42.50, Belgja 4255,
szwajc. fr. 15945, czeskie 10425, franki
39.60, Holandja 21250, Budapeszt 112,
Bukaresźt 855, Kopenhaga 109.80, Londyn 245~.Medjolan 2315, 'Zurych 1 450,
Chrystja ja 10950, Nowy Jork 679, Paryż 5985, Praga 750, dolary 1680, dolary 167,
ofja 720. Sztokholm 13995,
Warszawa 8875, korony czeskie 751, korony węgierskie 120.55, lewy 720, marki
polskie 91.25, marki niem. 923, ruble 336.

Ze

(W gmachu teatru "Scala"
Cegielniana ~ 1~).

ul.

,B agatela"

DrQ Woły'ński

.....

Złoaziej

R.

ł.tp.
Sa.,;;vi:ń.sk..:l.ob.

I .

Bronisława LubczyńskłrL
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Bazm'nej M 8, na Stary cmentarz katolicki nastąpi dziś, o godz.
4-ej po po!., o czem zawiadamia w niootulony:m żalu.

Rodzina.
Przed rokiem 15 tylko nie wielu cia, Goethe pisal tragedje w ] 2,
wybitniejsze iakieś zdol- Rqfael zaezął swe prace w 11 rob,
ności, ba nawet niektórzy ze sław HoJbein w 14.
nych Judzi ucz. li sią bardzo źle, a
Linneusza uważali nauczyciele poZ okazji narodzin córeczki
prostu za półidjotę. Podobnie bar- u pp, Szperling ofiarują na
dzo tępym w nauce był Walter Scott
rzecz pcbronki "Hercla" .
i Byron.
m:r'k. 300....
Np.tomiast .Mozart grał na forteMikulieey.
pianie podobno już w 4 ('?) roku żyokazywało

Przedsiębiorstwo przemysłowe branży
możność całkowitego

przystąpiłoby

ł

. O!erty
pod

skIego
;:pętt

do

spółki

lub

kupiłoby

uprasza się s~!adae
lIt "C. F. 200 .

. . .

gierasieński

wełnianej,

mające

zatrudnienia

Dwóch asortymentów

Dr. Szumacher

pod dyr. M. Tarłowskiego.

Dnia 6 stycznia r. b., o godz. l-ej w nocy, po krótkich
cierpieniach zasn~la w Bogu

ci~~kioh

Z początku sławnI

Wiedeń.

~ "

-TEATO
~

ny i po niPj, tego nie można było
stwirrdzić. List opatrzono w dwie
dodatliOw8 marlu i pokryto n1(: rniecltiemi i angielskiemi dopistv UJ i.

przędzalni,

I

wymienioną przędzalnię.

w administracji

"Głosu

Pol-

48-3

'

N\~~~~~:

Pod

maską S;!~\!Il~~:.

jako
Nadto część koncertowa.
Kasa czynna od 12 - 2
N"u..1ia
Bezn.ol.
W niedzielę, d. 9 b. m. po 2 przedstawienia. Początek o 4 pp.
i od godz, 4 po południu.
Sketch KOllrada Toma. kapelmistrz, diriżent i maestro i 8.30 w. - W środę, d. 11. Benefis R. GferasieJp;'dega
Początek o g. 8.30 w.
~.~~~~~~~~~~~~\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~)lanizacja
~t,

.

Koncertu lEO KORAK.

A KONCERTOWA

Sroda, dnia 12 stycznia r. b. o godz. 8.15 wiecz.

t'Jiiecz6r

Pieśni

; Ai'aji Operowych
-

BiI~ty

DAJE -

da nabycia wkasie SaU KonC. od lO-l i J.7, w.

At:ja z op. "Pikowa Dama";
Noc. Romans.
Tak prędko zapomnieć.
Pośród hucznego balu.
Arja z op. ,.Jolanta".
A gdym siedział z \obą.
W noo księżyrową.
Arja z op. "Ellgenjus~n (' gin .
P-.
Wszystko mija.
p;
"
Wody wiosenne.
Glier Ach, żyć, będziem żyć...
.. Nie splataj kwiatów.
Czajkowski
"
"
"
"
"
"
"
Rachmaninow

baryton bohaterski opery moskiewskiej.
PaL( fori4Di-anie dvr.. Tąodor

Hwdera

.
Nłeozfe1a

•

ZARZĄD

9 !1tyoznfa

'9~t

łJ

r.

·1 Do pierwllomdoej loi1Jlu[ji BBodlOlVel

Pozwalamy sobie zawiadomić Sz. Kliientelę, że z dniem
1 stycznia 1921 roku otworzyliśmy

I

Banku Handlowego wŁodzi Oddział posyłek pncztowych

na zasadzie par. 51 i 52 Ustawy Banku zaprasza niniejszym
pp. Akcionarjusz6w na

w dniu Il lutego r. b., o godz. 5·ej po południu, w gmachu
Banku Handlowego w Łodzi, przy ul. Al. Kośoiuszki 15 odbyć
8i~ mające.

Porządek

dzienny=

2) Pomocnik Magazyo-o

3) Inteligentny 8iuralis a

Dom ,canDlovo-tkspeDycyjny

,

H. Przedborski i S-ka
.

Jest

(w dziale sprzedaży).

Zachodnia 68.

86-3

......

elb
eh•Rel erger

.

~.

~.'

Oferty do adm in. "Głosu Polskiego"
sub "Merkury".
344-1

. . . . ' :. t· . .··

Piotrkowska Ni 64

iSienkie~cza9m.43I:lW--lt-I-·f·-~o---upoważniony i polecany do wykupienia handlowo-I Ył\ wa 11l\ wany

przemysłowych patent4w, oraz ządanych do tego fabryką z wieloletnią praktyką, dobrze @oezW szczególności ważne dla nowozało- n~ny z przemy~łem ~łókiennic.zym. i 1'GbO~:l
żonych przedsiąbioratw przy nowej procedurze blUrową, ~be?me na mewy'móWloneJ posadzl~

koncesji.

gotów ZIDl8TIlĆ swe stanOWIsko. Oferty składnc
267-2 W Adm. "Głosu Polskiego" pod lit. G. K. 3S-i-!

.

patentowej.

8-0 klasowe filologiczne gimnazJ·um
.

320-1

dnia 7 stycznia 1921 r.

Łódź,

w j~zykach: polskim, niemieckim, fr8llou"
skim i angielskim.

Z poważaniem

.

WniQsek Rady o pow~kszen~e kapitału . zakładowego
Banku i wyjednanie odpowiednich zmIan w UstawIe.
Do urzestniczenia w Zebraniu powymem mają prawo akc.lonarjusze, którzy do dnia 27-go stycznia r. b. zło~ą swoje
akcie w kasach: Banku Handlowego w Łodzi lub Oddziałów tegoż w Warszawie, Lublinie, Radomiu ł Kielca
lub teź w "Mitteldeutsche Credltbank" w Berlinie.
Bilety wejścia wydawane b~dą w lokalu Banku w Łodzi
na trzy dni przed terminem Zebrania.
Złożone akcj e zwracane b~dą po zamknięciu Zebrania,
pooząwszy od dn. 4 lutego r. b.

przy

Spodziewamy się, że Szanowni Klijenci, którzy dotychczas darzyli zaufaniem naszą firmę, będą również i nadal
popierać nowy dział naszego interesu i pozQstajemy

Ogólne Zebranie

1

1) Koresoundent (ka)

ul. Zachodniej .Ni 68.

~

Nadzwyczajne

znajdującym się

przy naszym ekspedycyjnym interesie,

po '~ zukiwani Są-

Zeńskie

Powafna firma Transportowo-Eksp.edycyjna poszukuje

)łarji j(ochsteinowej ~ó~c~a~~ka . %3.1 Fachowca.- akwizyt~
Egzaminy

wstępne rozpoczną

si~

"Z._
H.'
88-2
d. lO stycznia o godz. 4 po pol. _ _Oferty
_ _pod
__
_do
_Adm.
_ _"Głosu.
____
_,

Do sprzedania:

Deklaracje przYJmuTe kancelarja codziennie od g. 10-12 i ~;-~2w.
Czwartek, dnia 13, oraz

~

piątek,

dnia 14, o g. 8 wiecz.

T Iko Dwa

Występy

r

Starzewska, Zgliszczyńska, Jało
Kułakowska, Koclubińska, Cleplłńskl ł
II Skrzypkowskl.
Przy fortepianie MAR JAN RUDNICKI.

wejściu

wieczoru odmienny.

Aselmracja i
Własna

Ło...llz" Paotrkow~ka
lU! I,

wypłacanie

fi

zaliczek

got6wką.

Własna

pakowmaI

_ _800_-_6

Zgłoszenia przyjmuje kancelat:ja gimnazjum od godz. 5-7 WłJ~~=1

I

Dr. I. Silberstrom

00 sprzedania

biUl'ko, rosyJska bibI.foDr. S~ KARTOR Zielona 11 (ró~Zacbodnfej) teka, lanszafty, dwa fuChor. skórne
I weneryczne. tra, kanapka i dwa fnSpecjallsta. chorób wene- Usuwauie
szpeellcych włosów. tel. Wiadomość' Srednia
rycznych, s k ó r n y c h Prsyjmnjo: od l-S 1 '-8 wiec •. M 59, Szumiński. 62-3
l moczopłciowych.
Niedziela od 9-1. Panie od 4--5
I

8-kl. Gimnaz,j um Żeńskie
i' Zakład Freblowski

K. 'W olfsono"",ej~

paczek pocztowych.

pakownia!

Rozes

Choroby oczu
Piotrkowska 2
Przyjmuje od 12-lił-6 Przyjmuje od g. 11-2 i
Zawadzka 6.
od 3-/5.
51)6-12

Egzaminy rozpoczną się we wtOi'9k, d. II słyc:2n§a 1921 r.

Sz. Cukier i S-ka
Przejazd Ni I, (róg Piotrk.)

ekspedycje

Lekarz - Dentysta

CI

~

Załatwia

w oen-.

258-ń

B-ki· F~I· Męs k·le C·ImnazJum Z· ydowsk·le Sch,w eig N.
l(
, W
18.

Bi uro Ekspedycyjne Paczek Pocztowych
~ .SZYBKOSC"
ŁODZI,

salę.

Dr. med.

L • SZA

w

15- l

'UTspolnlka'

Po programie tańce.

Nabyte bilety na dzień ~ 1 17 grudnia r. ub. uprasza się
zamienić w k!\Sie Sali Koncertowej na powyżej
oznaczone
193-1
dni w godzinaoh od 10-1 i od 3-1.

wł ,

międz::"

z urozmaiconym programem. Udział biorą najwybitniejsze siły artystyczne.
Sala efektownie udekorowana w stylu" wschod.
.
.. ..
nim-o "TOMBOLA", - Bufet na miejscu. - Szczegóły w programach. z kapItałem me mmeJ mlIJona marek. Oferty
Bilety do nabycia w cukierni Gostomskiego od 11-1 1 od 4- 7, a w dzłe2
sub. "Fachowiec".
29-1
Wieczornicy w kasie przy
na
- - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Młeczkowska,

•

F b k t kt6
'ad-d ... lokal
a ry an,
ry p08I a ł1:l,Y
trum miasta, poszuku!e

Wielka WIECZORNICA

HAunA UMOL[OWnA, IRnA SZYMAńSKA, PIOTR ZlJUCH

każdego

1 maszyna do wyrabiania taśmy łyozko~p.i
(Bastbandmaschine) najnowszej konstruko:j<

w Salonach Miłośników Muzyki (Krótka M l)

UDZIAŁ BIORĄ:

Program

-

Na rzecz "ŚWIETLICY" (Moniuszki .Ni 3).
Wiadomość: ut Milsza 10, m. 4,
W niedzielę, dnia O-go styoznia r. b. o godz. 4 po południu odbędzie się godz. 2-8 po pot.

8aIeft· Opery Warszawskiej
wieka,

=

~ Ren d ez wous swiata towarzyskle~o. =

Zawadzka Ni 23.

I

Leeu.ie pr~lIIi.niallli R5atgł
I '.iaUem.

Zapisy nowowstępujących uczeni c przyjmuje kan- Piotrkows~a Ni 144,
celarja codziennie od godz. 10 - l i od 5 -7.
róg Ewangelickiej.
Egzaminy rozpoczną się we wtorek, dnia II 6oru:. prlOyltela: 9-2 T· { od

~r~.,!!!,!!!~~2' :'I~O;-!3~6~-~8~O:P.~D:I~.~pa~,,~o:<l5-6 ppp
B'ol'
~~::::;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~n:~~~_~~:!!!!!!!!!!~,!!!",!!~:st:y:c~z:n~ia~1:9!2~1
~

fi~m~ branży n'aan~fakturow!:j, Ważne dla Fabrykantów i
.1O~Jąca lnte!~s . w . centrum ~lllasta, prz.y UlICy
Kupców'

S

79-28

k~ O~

""y
..a.-

wolowe, cielęce, kosie, bafa.
nie, królicze i t. p.40 w'yg~rbowania oraz wyprawien\a,
10.1' OWS
a
- przyjmuje
Anło.l.,o
Choroby
kobiece
i. weBlłdorf• •garbarnia
Lod.i, al.
Mie1li,.
neryczne U kobiet.
.icu Ir, 7, przy R)'lllm Be-

E

• Br •
ugenJa
OralUm
C
p' t k
k 121 18 2

Elegancko umeblowanego
f~~y~~;.eWo~ie~i~I~~ł ś!1ę t! ~rosman
.
a
R
Dr 'E ISNE

łuckim.

11-6

Jochwet zgu:"
I'
od 9-1.
245-3
biła paszport niemiecPlOtrkowskJe} l CIeSząca Się w ŚWi9C16 ban•
"
ki, wyd. w Łodz.i. Ul-3
dlowym dobrą opinją, poszukuje
Oddaje się część obszernego lo- pokoju wceotrum, ewentualDle dwu poszukUJe
Horo~z ChaJs zgubU~
kalu frontowego przy ul. Piotrkow- młode bezdzietne mal~eństwo. Zapłacę do- . •
paszport polski, wyd.
skiej,
na.
brze. Oferty E. Fejwlewicz, ul.
19.
w
160-3
•
ny lub mteres komISOWY, ewentualme
p . p.
L'
S-~ld' k-r-et Mar,ja ''''ub. Ua
.
" . l
ól'k d . t
nYJmUje w eczDlcy -.
J
"'O
mogę przystąplC la w sp Dl
o ]n eresu:
G'
t I t l' l b- t
"Un1ta-s" róg Pustej i
paszport niemiecki,
Wiadomość u S. Altera, Piotrkowsl{a 68./
lpS SZ U Ul ors {J, a a as roSienkiewicza od 11-1 0.3 wyd. w ŁodzI. ' 64,-3

a

~.

nad,ającą si~

skład manufaktu~-

,:f. P."

239-3

----------------------------------

ry anty

Per'ty

wszelką Biżuterję

~mB~tfR

A. lewkowicz JUBILER

I

I wy, modelowy

i

murarskI,

Tow. Akc. Zakładów Gipsowych
W A P N O (Poznańskie) po bardzo

t kapitałem najmniej Mk. 5.000.000

dla powiększenia interesu. Dobry zysk zapewniony.
Oferty upr. złożyć w adm, "Głosu" pod lit

Składowa

Wtorek, 11 stycznia r. b. o g. 8-ej w.

ODCZYT
Józefa Czechowskiego
(docenta Aijowsklego Inst. Handl.)

wi~:i!~~~~2aż 2'-,

"Rosja cesarska
i
Rosja
sowiecka"
(na podstawie wrażeń osobistych).

Pracownia

Łodzi.

~..§1~t§1~~
"

,~.

'IDOM

.

ó>

Telefon 1091.

I

#'

KOMISOW~w~ HANDLOWY

U
·
J~bilerskal l

Kraków, Starowiślna 19

na temab

owrócił.

.A:.~irszbau.xn. "

"

Benedykta .M 2, (lewa strona).
IZawadzka N2 12 (wejście przez sklep sp ożywczy
..
..
.
przyjmuje wszelkie roboty ze złota. srebra i plaŚ
fi
I
T
ŚĆ
h
Tre ć w ar szacb.
re waszac.
tyny oraz fasono\\anie drogich kamieni pocenah przYJmuJe do komlsow~J sprzeda~y 1 kupuBilety dO nabycia w SnU Konc. od 10-1 i 3-7 w.
przystępnych.
4~-2 je na własny rachunek wszelkie towary,
S9. Piotrkowska 89.
.meble, fortepiany; pianina, kasy ~elazne
r.!
..
._..
529 O
A ~
portjery, obrusy, przedmioty zbytku i t.p
I, Ostrzeżenie.
niE'.
.'~
. -:-~ L JI
Warunki naj dogodniej sze.
13-3
•:CISR.I,
:l.
3
rasy WIlczej, wabi SIę" UX ł
S
CI
arę
Skradziono dn. 30[121920 r. na ul. Gdańskiej,
Odprowadzić za wynag'rodzeniem na ul.
Hurt.
Detal.
.
. b b'\' b k ..
w tramw. M 8 p. E. Ryczke z Kalisza pieniądze p' t I k
L
L
k
2
usuwa S.IQ z kOl'zemem ez Du I ez raJama na sumę 68,410 rok. wraz z portfelem, zawierają10 rwws ą 48, o.
eszytis i.
2 8-3 ~§l~r§1t§1W1t§1
M.
cym 1 krótkoterm. Pożyczkę Państwową za
OuZ U.
J~
M 1064212, wykupioną w Warszawskim Banku
,------'______
w Kaliszu na im. E. Ryczke na sumę rok. 2000;
l długotermin. Pożyczkę za N~ 261!!1l na sumę 3000
. .
,
.
marek; Miljon6wka wykupiona w Poznaniu w p-ol-ftranSmIS)ę 55 mrm średmpy, 10 metr. długOŚCI
skiej ,K~~jowe,j Kasie za M 0017946 oraz kontrakt wraz z 5-cio hengarmami, tamźe dwa łóżka
,
"RolnIk z Kępna na wagon towaru.
331-1 Z materacami. Wiadomość w t.kalni BarcińStały skład tranzytowy
209-16
,Męzki
ski ego, Długa M 76.
57-1 wszelkIch zagranicznych tytoni surowych
f uUeJowy,
pracowdo fabrykacjicygar, papierosów i tytoni
j i:,. ' hsolwent szlwly handlowej, obezFilja w Poznaniu f Eydtkubnen.
l li I: j', koresp. bandl. i wog61e wszej ką
' : J : n : l . p o : r 1 i 'ty'to:n.1.
PŁf.:.CI

b d
kro. aw
t war d nla s k
""
to".. t ".
k
18
eWln, ...
r ans a
-

· t
e

pierwszorzędny

11111I'l'\\., pos~mku.ie

Zac:::;:..IN"

SP RZE DA M

Krauriee
FRANCISZEK
C.HOJNACKI

posady od l5-go
Nawrot NR
Wk' . pierWSIDrZl!dne.
P,yezniCl. ł..Iaska we oferty pod "H. Tu. y onczenle
't
do Adm. "Głosu Polskiego",
96-1
fłajdł'o*ej za

35.

CeD,

83-10

S

'"

T y t O n' suro\Vy

E

HEI~TVBERG

MEYER & C'

pr."Jłłanfl8. z ur~ą~zeniel11 przy ul. Piotrkowskiei d? od,,lU~ _ ,
leo
..
"'
stąpI6ma. Ofert.y do Adm. "Głosu PolskIegO
GDANSK, Aokerschmledeg-asse 14.
,sub.: ..K. li. 100".
85-1 Adres telen.: X.bacolI.
Xel~B. m~

I .

Iłr.

Caslno

Sensacja sezonu!

S

Sensacja sezonu!

Dramat wschodni -

"

Dramat, wschodni -

w 6 wielkich częściach

w 6 wielki ch częściach "

według słynnej pantominy Freeksy z najg~ynniei8zemi gwiazdami ki nemat, i ulubieńcami publiczności: Pol.. _egPi, Aud
Egede Nissen, Jenny Hasselquist, Pawłem "'egenerem, Harrym Liedtke, Ernestem Lubiłachem wrolach gł.
Paweł Wegener, Młody Szeik - Karol Clewlng, Sumurun - Jenny Hasselqulst, Słutebna Aud Egede Nfssen, Oarbusek - Ernest Lubltsch, Tancerka - Pola Negri, Nur-AI·Dln...:.... Harry Lledtke,
Starszy Eunuch, Handlarz niewolników, El-Blm I El-Bom, niewolnicy Nur-AI-Dina.

OSOBY, Stary Szeik -

lIuskaoja mllzycZIl'8, oryginalnie skomponowana przez znakomitego kompozytora Wiktora HollIndra, w wykonaniu orkiestry teatru "CASINOC( pod dyre·
keją L~ Kantora. - Wobec niezwykłej długośei obrazu dawane będą oodziennie 8 seanse o godz. 5-ej, 7-ej i g-ei. W SOboty, nie <'miele i święta 4 seanse
Passe-Partout mewa:ble I
o godz. 3-ej, 5- e.j, 7 -ej i 9-~j wiMzorem.
P .....P.rtout nie.a*•••

•
Piotrkowska

72.

-

pod

Poozątek dziś

tył.

•.

.'\t:.

~

e

Szczury Paryskie

72.

O.tatnie 2 dni!
• r

•

II-ci
epizod z serji
.

Zaginął
Buchalterka
dziewczynka

W

... '"

..•

~

.:,

I

Łod-zi,

ank upiectwa olskiego
ODDZIAŁ . ' ŁODZI

załatwia'Ć będzie
wchodzące.

który

wszelkie

czynności

w zakres bankow~

Walne liR

I

Resztek ~~~'f.h ~ł!~l::

Instytucja Centralna
wWarszawie
a,
dom wlasny~

t

Oddziały.

Lwów, Kraków, Gdańsk, Poznań,
• Lublin, Przemyśl, Stanisław6w,
S nok, D!~h Obycz, Borysław, Jarosław, Nowy.

i .~ącz.

D'.ł b1ca , Sniałyń.

ks, Flanela, BarchallY, We~'
na, Szewi~ty, Korty, Boaiony, WelJur na Suknie,
Ubrania, J!.ostjumy,PlaltZCZe
Bielitnę, POśCliel i In.

uni. BRYl~~a56
w;>odwórzll.

II

IO~łOSleni8 drobne:
~

Brylanty,
r..".il • to, biżuterjo
kupuję i pla~ najsumienniej, Chodźko, Południowa l, sklepjubllarski.
998-30
Ił ft Knpuję futra, ża
klety karakuło
we, fokowe, gardero-bę,
bieliznę, dywany, meble.
maszyny do szycia, pła·

A' '.1\.
cę

nlljl~piej.

W61czań

ska 43, Chrzanowicz.

---------...!..
RI a.'AI Koks sprzedam.

n,l1.

Oferty pod .200'
do .. Głosu·.
303-1
Welury w r6tnych
A."
A kolorach, różne towary łokciowe naj taniej

nabyć można; Kil1ńskle
go oM łO m. lO. 510-40
Ił

Kupią różne

meble
n.n, dywany, garderobę, bieliznę, płaoę najlepiej. Benedykta 28 m.IS,
parter, Łaznyk. 11l-30
~
~.

1\

otomany, oraz skórzane.
WIadomość:
Piotrkowska 163 m. 5.
299-2
.
DO sprzedania kredens i
Ameryklll1Ski8, szwedzkie
garderoba prawie nogumowe na płótnie wa. Wiadomość: Konstankołnlerl!ykl, mankiety i tyno-wska 43, fr., III p.,
półkoszulki
trwałe
~ od 3-5.
810-1
wielkim wyborze. .Eko~rancuski język. Przyjnomja", Piotrkowska 30. i muje do kompletów
115-2 uczniów i ullzenlce prot
.
Buchalterka i stenoty- Janod. Piotrkowsda 93.
05-3
pistka z kilkuletnią Zapisy od 5-6.
praktyką biurową pos~mFo'rtepian
piękny
"Schrakuje posady w \Vi ększej
dera" do tlp.rzedania.
instytucji. Oferty sub Rozwodowska M 6 m. 4.
.Buchalterka".
286-3
72-2
Biegła stenotypistąa-ma- Gabinet, salon, stołowy,
szynistki, oraz zdolna
sypialnia i dywany są
biuralistka 1 pomocnica do sprzedania. W. Łuksiążkowego posznkuje ozak, Rozwadowska.Nl! 2.
posady. Oferty sub. "Ble341-0
gla".
37-2
Intelige~tna siedeIl1n~HI'yczki naj nowszych fa- stoletnia panienka poson6w, pfJWOZy, landa, szukufe posady lmr,jerki,
wolllnoiki na telaznych luh sprzedawczyni w jai gumowych kołach, szo- kimkolwiekbądz zakłary angielskie, homonta dzie. Oterty do .Głosu·
sprzed~m. L1liń.skiego 28 Bub. Z. B.
,62-2
638Kupię biUł"ko szafkowe i
sprzedania sklep kołóżko metalowe z malonudny wraz z miesz- teracem. Zawiadomienia
k aniem. LUdwIki M 23. w admin. ~Głosu· pod
813-2 .Biurko".
326-1
.
wynajęcia dla pa- KObieta
do sprzątania
nienki pokój umeblopotrzebna. Zawadzka
wany przy rodzinie. Na- N2 23, gimnazjum Woltw rot 2 m. 31.
840-1 s~we,j.
30ó-2
Futro i maszyna do szy- Kto moze pośredniczyć
eia do spr.tedania. Ul.
w celu matrymonjalWschódnła ~ 57 m. M, nym. Łaskawe oferty pod
Lewin.
334-1 " Wy nag rodzenie". 289· 1

eałkowite sypialki- i stołowa. Piotrk(}wska 103,
7ó-1O
zlę Przeżdziecki.

11j

Ił Ił

krzesła,

A Kołdry

w róźnych
• kolol'aeb, towary
łokciowe naj taniej nabyć można: Główna 35;
sklep frontowy.
66-n
Łótka, szafy, bielli.
A• niarki, stoły, krzesła
wyprzedaję.
Piotrkowska 101, Korozak. 330-2
Pipikowa, ul
Akuszerka
Piotrkowska 132 m.14
dla 1J a ń przyjezdnych
,3~'75 I
lokal.

-

męskie

,

00

00

złoto, srebro,

K

K

_ _ _ _ _ _ _ _3_'_2

ekcji języka rosyjskiego udzielam. Łasks,we
oferty do adm. "Głosu"
podlit.• W.T.SS", 318-1
ałżeństwo franlluskoruskie li: ó-letnim synkiem poszukuje umeblo.
wanego pokoju. Oferty
do "Gł~su· Bub .E. F.
29'l-1
Roubaix _ .
kazyjnie do sprz.edania
Oklozllt systematyczny
nowy. Tkalnia sztuczna,
Piotrkowsko. 1l7. 311-1
arasole podarte poł.&mane, laski grzeblenie, pOdpinki, szpilki,
wachlarze, cygarnice napnwia Edmund Kadyń-ski, Nawrot 20. 829-2
-o k 6 j .umeblo'!;any do
wynaJęcin. Sie?kteWi.ćza 29 ID. 8, nr ~)lętr(}.
34/)-1

L
M

P

p

....~........==~Dm==~..-==-=-~..aasa. . . . . . . ~. .-=......Eam--

trrh'M

-

A{leslęoznie M. 120.-. Kwartalnie Mk 360.-. Za odno-

nenie dopłaea się Mk. 15.- miesięcznie. Prenumerata

prte:i pOll2:tę miesięcznie .Mk. 13ó.-. Kwartalnie 400.Zagrnnicą Mk. 200.- miesięc'linie.

Reda.kk>.r i wydawOl. Wanda Sacbsowa.

umcznle nie

'1\1

· k'
amł:l· panien

UrząDzenie

II
Oul)
1 składu towarow mll.ł!u.
poszukuje ~ię p o k o j n fakturowych d1J sprzeda.
względnie wSp~p.eg9 :& nia. Wiad'Omośe przy ul.
oalkowitem utrz manie m Sienkiewicza 63 m. 4, od
d i i 1
II ki .
przy 1'0 z n e zr e c eJ. g. 5-4.
-IG-S
Zglo8Senia uprass& się do .Glo·
suu "Pod dohl-4 op1ek4"· 311-8

Xrawlec aamskl
otnymałem

mi~4zy Pl.otrk."sq a ~ielonl\
ak6r~8Qą ~"
lawieraj,cą
!Uemłeckl, na iJillę

wiosel1lll modele pas.porl

najnowas&. Przyjmuj~ obała
lunIci: komju_l i palta. Z.
kostjum 1600 mk., sa palio 1200
rok. Wykon}'wam solidnle.
M. ROZENCW AJG, Wschoclnia
~

Zgubiono

40.

Annl

eh"e

Jaaow~j.
zatrJIJlllać
paB~1>orl.

zwr6el6 torbt i

101141 6-

OGŁOSZENIA. ZwyczajneJ 5.-

poznania tak

S

U

U

___

•..,

launbłoBe

5

~'"'...-..-~

dokumenty:

aloerzakFranCiszekzgUbU dokumenty woJskowe, JUljusza 1'12 2\l.

8

388-2
hęCZY118ki Rywek zgub.

C

paszllorb niemieokI,

oraz k!ll'tę powołania
1888 r. wyd. w Łodzi.

36-13
------------_.---

składn.ó w .Głosie". ló7-~

----------------Inteligentny
'.20"

Złe·

Młod,

836-1

fizyki, ię~ykóvr . Kiliń·
ski ego 86 m. 3, od godz.
7--q wiecz.
69--3
przedam maszynę Singtlra i gramo!o-n z pły
tamI. Dzielna 16, Grochulski.
su-s
ne jeune dem.oleelle
fera. conna.issance d'un
jeune bomme pour reJ:10Uvelłlr 1e culte hellenique
sous "M'. J.n
336--1
czeń 7-kL niemieokiego
U gimnazjum u d z i e l a
lekcjI niemieckiego. Oferty do • Glosu • sub .Niemiecki".
314-1
czenica 7-ej kl. udziela
lekcJi l korepetycji.
Wiadomośc: Długa:Ni! 81J
u dozorcy domu. 69-3
I, lOSy 1 roi Wilgi, bryki
.li towarowe lekkie i ci ęż
kie sprzedam. Ktlińskie
go M 28.
19-6

Zantimię mieszknle

06 POko,iacb,fra p ·,
w dzielnicy..
ozwadowaka na'iesz nnie
o 2-4 pokojach z wygodll-e
mi. Oferty pod .L. H. 100

do Adm.. riGło&U
15!1-2 pod ~. T.
Polskiego u•
07·1I

Technik Dentystyczny

farb i arz
na

bawełn~ wełnę

_ _ _

o

uJ. Piotrkowska N 8,
Przyjmuje wszelkie yoboty na
podniebienie I bez podniebienia,
złote moaty i koronki.
Ceny
przystępne. R<lperaeje wykonywam na poezekanill.
UWABA: Dla rallobllk'. 25 proc.,
łaniej.
:>7-2

ftladel Ben.lnmln żgu bił.
13paszport niemiecki, wy~Y_~Łodzi,
321--2
\n echan~k Heraz zgubił
,I legitymację na 6 osób,
nr..z kartki okresu 127,
: 2łł i J 29.
346 1
aWiJlotskt Lejzel' zgubił
patent 11I kategorji,
różne papiery oraz pie309-1 niądze. Brednia 40. - l

flła!llńska Marj" zgubne.
" dowód 09obiaty. wyd.
w gminie Barczowie, 4()'2
uks Henooh zgubił r fi
szport zagranicz ,I_
wyd. w Łodzi.
a~;rynbaum Adam i'lgubil
G matrykułę, wydanl\
przez ,L6dllkie Męskie
Gtmnazjum Zyd.owekie.

F

S. Xarmazyn

w

zegarki. Płaci ceny w Bydgoszczy korzystnie poszukuje posad~y. Mo
do wydzierżawienia.
te być :na WYJazd.
n aj wyż sz e
JUBILER 1U-2 Zapytania pod 2118 do Oferty proszą do adm.
Mossego, Byg- .,GłoslI"!!Ub "AniHna."
LEWKOWICZ Rudolfa, goszc:z.
29·3
8(\~3
Piotrkowska 89.

2 ubtkac.F. Za pośred
niotwo-dobre wynagrodzente. Oferty pod "J. P."
do .Głosu".
342-1
podręczna poszukuje. za'
jęcia do
krawcowej
Oferty sub. "ZdoI nil." {l.g
pt'aczka p-;;;zuknje prania w ,1omaoh pry~
watnych lub na stałe.
DzjeJna M 2a m. 13, DomaD.ska.
232-3
p-;;nreńka . intellge;rrta
poszukuje jakiegokolwiek zajęoia. Oferty do
.Głosu" pod .U.J." 312-3
Rutynowana kr~
poszukuje szycia w domu prywatnym. Of:rty do
"Ołosu Polskiego
sub.
"Przyjezdna".
71-3
Ró~ne meble do sprzedania. Piotrkowska 223
Dl. g, parter.
4v-2
Rutynowanamaszyni.stka
poszukuje posady w
biUl'lte prywatnym. Oferty. ~od li~ A. Z. w admI~lst~~CJI "Głosu PolSkI ego • _
,35-=.2
RUi)rnowana pomocnica
bu?haltera, stenotypistka l koreilp1)D.dentka. z
dlugol etnill praktyką blU
rową, P08zulrn,je po~ady.
Oferty sub '1 6 . 29 do
,!,.,GłOłill".
50-D
sprzedam tanio p arę
srebrn:ych lichtarzy,
trzy japońskie chustki
Tkalnia sztuczna Piotr~
k(\wska 117.
25-3

d~

lD10dt ezłowlek (s wytszylll
WJk8~ałc6niem) pGazulrnje od·
powlednlej
posady, dobrze ob.·
Znalazca ze·
znan1 z biU1'owośc~. Mogę
pieniądze i
zł.żyt kaucję 50.0001411:. Oferty

platynę, i place na składy ptz~dZ11 sztuce i luźnej

~~~~

PRENU rflMERATA".

pies' It~~ !!!"t"

prAktyką

skład aptec7.ny w pOSZUkUję 2 P o koi z tudent udziela matemaKupię
śródmieściu. Of~t·ty z
kuchnią, ewentualnie Styki, łaciny, chem.ii,

podaniem przybliżonej
ceny do .Głosu· pod
.Skład apteczny". 231-1
Upuję meble garderob.ę,
bieliznę, futra, dywa·
ny, maszyny do szycia.
Płacę najlepiej. Wajnrwlljehj ~enedykta M l,?'
._~.epIe.
115-00
olonja.lny sklep sprzeK dnm z powodU wyjtlz.
du. Konstantynowska 53.
._ _2_2-'-_4
rawaty, przyjmuję do
roboty, przerabiam
stare.Oaglelntan.a M 53.

pol.

rasy wUczej (MU&wy) w męskim. damskim i wojskowym ubiorze, jak we wszystbiurową pragnie zmienić Proszę odprowadzić za kWh towarach, firankach 1 dywanaoh.
posadę. Oferty sub "Pra- wynagrodzeniem. Długa
152-2 PIotrkowSk. Ni 117.
cowita" do ~dm. "Głoett". 27 m. a.
201-3
wieloletnią

pomiesuzenia fabrycznI
m
b~.!'~
!l!
..
11

<O

spodnie

RutJ'howana

Wysokie jasne

~

Al• Meble
sprzedaję: sza- DO s~rzedańtl\
f y, łóźka, stoły,
fu ro, buty.

Pań!

Korzystajcie z okuJi!
Tania wyprzedaź

DYREKCJA.

Próżn.a

3 b. m.

zginęła

ośmioletnia, na imię jej było
IrenII, ubrana była w btonzo·
we plnszowe palto, "losy blond,
oezl duie niebieskie. Ten, kto
jlł prZ<ltrzymnje, będzie ściga·
ny sądownie.
ZaWiadomić: Dzielna ~ 44, No·
wiński (siettant).
20t-l

firmą

pod

poniedziałek,

z

W pierwszych dniach Stycznia ·1921 zostanie otwarty W
przy ulicy Piotrkowskiej nr. 49 t Oddział naszego Banku

a po

o g.

-------_._R

Gesza zgubiła lusarska Józefa zgubiła
pa87,pod rosyjski, wyosobisty, wyd.
w Tuszynie.
33-3 dany w starcrewie. 39-3
;ak'owł;'k Helena zguirszubski Salomon zgubił paszport niemiecbiła legityll1ac;1ę na 2
osoby.
t307-1 ki, wyd. Vi Wilnie. ::'87-3
er-diger Jakób zgubił
ewkowtoż SZIlPŚ& zgurosyjski, wyl bił paszport austrjac· danyIH1~~"ort
\\ Łodzi.
148-3
ki, wydany w Bełcbeje·
wie.
B01-8 i'y tll, ch Marjanna. RgUbdH dowód osobisty,
ęczycki"" Maj er zgubił
pa.szport porski, wyd. wyd. w pow. Sochaczew146-3
w Łodzi, oraz książeczkę skim.
zwolnleni~ wydaną wP.
K. U.
038-3
atellak Wojciech ~gu
bił legitymację chlebową na b ol3Ób. 806--1 bi:i:uterję, złoto,
anelak -rzrael zgubił srebr-o, plałynę
paszport niemiecki,
i aegarkl
wydany w Łodzi, oraz
książkę odrocllenis 1896
roku,
302-3 płaci
LUBKA,
adel Beniamin zgubił
h:gltymac.1~ na 7 osób, Sienkiewicza 'lO, lU.le
oraz 7 kartek 129 okresu. ost. wejście parter.
:t2·!-!
8e-1
Gldberg

G dowód

S

K

W

-

W

-

Ł

M

F

-

-Brylai1ły-

M

reny nalwyisze

N

:
tr
~en. ~a wiersz nonpal'elowy jednOSŁp!ll&OWy.

DrObne! l.-M . za \vyraz, najmniej
• 10.- M;k: POSZUkl\'VAme p~acy 75 fen. wyraz. Nadesłane: przed tekctem 15.- Mk., w tekście 20 Mk.
po tekśCIe 10.- ~k. za Wiersz non~. (str. ;) sz,p). ~ekrologi: 7.50 Mk. za wiersz nonp. (str. 5 sz:p.)
Zatęczynowe i zaslubtnowe po Mk. 300 po tekjlJle. Z/\ te~:nin. druk ogI. t ofiar adm. nleodpowiada

-=======-

W drukarni ... Głosu PolskleS!o" .P!ot.rk~\uka..sa

•

