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opurtuDłsta- aby 'Ida6 8pl'a,,~ i wzią~ nowe nością z podan~ przez PAT wiadomości o demobilizacji arrnjł somi. Lenin w najn-<>wszem 1U'z~do- Instrukcje, gdy! ,je~o pełnomoc
'łdnikdw Mnzyki.
wem MwJad~eDhI, sapowledział niclwa nIe są wystał'cza.jqoe dla wieckieJ. Dajemy ją jako, próbkQ
politycznej).
hRo ... Arod~, O-..gooc!ł. 8.16 gra następuj,"y program: "kaMy uu - załatwIenia ws'&ystkien spraw, a niemieokiej metody(Przyp.
Red.)
o omioDJ warntat, kaMy k~młn, przedewszystkiem do.tyO'!ących poprzyjechał na krótkI czas.
J __'
kaMy awalek uprawionej slerni, lityllznych punktów traktatu_Przyjmłlje ed 4- 6 w. Caviełniata N~ 39.
I,ałtła najm ie'sza budowla, są Handlowa umo\\ a, którą nloty! fi
D
wsp nlałemł .wycięstwami, k.tór~ ministrem handlu Robertem H(}rne
Kopenhaga. 10 stycznia (Telpo M'Ił\ ml~'liJnarorlową wagą l i która przewiduje zało'-enie anwł. "Głosu Polsk.") Przewodniczą,
znaez 'e ,ter 87.ej prolf'tal'jae- glelsko-ros,)'jskiej ,,1'rade~Corpo- ey 8 kongresu rad, d. Kslinin.
lurt_ poleca
bO 'k' N
'bliższy o ratlon·, jest ju~ gotowa,
DRUY.AaNIo\ i s:n.AOl
Caly proJ'ekt zoatał jut oglo- wydał odezwę do wszystkloh ro·
lrle' rep II I. l a II.~J
PAPIERU
kres czasu . 'yrzeka Sl El on zwyb6tnlk6w Rosji sowieckiej. W oA._____
J. OSTROWSKi
cięstw wszelki' Q'O inn flg o rodzaj no 8Z0l1Y w ,,1'lmeste·. Zrozumiałe dezwie !l.wraoa się w pIerwszym
m
. . .____________________________________________
Mft
lód;. Plotrlnl.ska
65.
Jalmam jest te~ tych 5 tylł~ey jest, te ten traktat zgodny 'li CIl- rZQ dzie do ch'opów j przypomma
"specjalistów. dla' ~:;r;4'\mJsłu, kt.ó- Ją zapowiedzianą po~it1ką gO?PO- im o konieoznych dO:ltawach. zboża.
rych Rosja zamler a nią M od darezą moskiewsRą 1 stanoWIący
Dalej pisze: J pszc ze rok wJNiemieo, rrzyb~d1\ t ł tylko 'ra Jedno z jego zwyciQ9tw - byłby siłków i uregulujemy stosunkl tranzie panojącego tam okoju.
nieohybną farsą, gdyby !6wnętn sportowe t pdcimy w ruch 'p rzeoportunistyozna pauza daje ebwi- y pokój nie został lltrzymany. lYSł. Jeszoze trzy, cztery lata
; to Krasstna, które ma dla
Tendencje pokojowe istniefią :li!sr6wno w Polsce, lową wygranl\. Wiadornośe o poI
, " i w republioe nie b~dlóie tle o:lzhtdró~y KrasgIna to~ 81\ uspa aj._ ROSJI ta· wn~ne znaozenle pon- nyoh l obutych.
J tsz.~ze Ó lat ~
jak i w Rosji.
.
J
podrót _ to
tyczne
dyt oznac'U ono fa'ktycz- rauy zadane przez WOJD~ naszeJ
OBJ'} "rzez Anrrlję Hce.
ego
,
gospodarczyoh z ne wsaanłe
ó Ł"t.. '} 0. zn'" gospodarce uądą wyleo~?J1e .. Do
Podczas gdy prasa francuska i
BułgarskI prezes min. Stambu- aUle, stosunl(ów
' .
l j k
1
f ł b
wn e" 81 y I
,.~. I Polsk •
praoy, proletarjusze 1~08JI. NIech
angielska nie traktuje jeszcze spraw lińskl wyraził się niedawno, że AuglJ& - a Dle zf'rwan B, a Sil- n e m a o y
ą •
'lje zwyoięstwo na froncie pracy!
polskich z należytym zrozumieniem regime Lenina i Trockiego może ,lzą nIektórzy. Jedzie do Moskwy, lorent. bet: pet
i pcwagą a opinja paryska łub lon- si(: utrzymać tyłko przez wojnę;
dyMka kontentuje słf) kr6tkiemi pok6j będlde dlań zabójczy, chowzmiankamI rzeczowemi (często in- daiby dla tego, że doprowadti do
stycz.nych do stosGn\:6
WIEDEŃ, 10 stycznia. (Tel. wL
spfrowanemi) o zmianach politycz- buntu czerwonej armji. Niejedna
uop~wadzają do ostrej
StłwletOw.
• Gl. Polsko "). RZl\d bolszewicki prz
nyda w Warszawie, niemcy z wła- mowa Lenina i Trockiego świad,
słał do Wiednia ag :aŁorów 2160 awą sobie gruntownością oddają się czy o tern, że mniemanie to panu
Kopenhaga, 10 stycznia (Tel. chl opstwa.
trzonyeh w pieniądz€'. W Wiedni
je i VI Kremlu.
badania k\vestji polskich.
bfti
• o cent
u.
prasie berlińskiej raz po raz
Tymczasem jednak ukazały się własny- "Glosa Polskiego"). Na
I\UJ.
,utw l : "
agt
11, k....,~e
spotykamy się z artykułami, kt6re na wc;chodniej wido !1 świata po. !; ongi i
~o~'jeiU
w Mosk ie
'>We dZIał 111 ~~ie na Au.u;",
n(J~ wszelkie cechy znaJomoścI lItycznego pewne symptomy poko- przY.lmowa i llrlział z głosem doW niedziel ą ubiegłą podallśru ~ Czecho-Slo 801 1Igoeławj~iPo
rzeozy i, acz nie pozbaWione moc- jowe, kt6re należy wziąć poważnie radczym t w charakterze "' goścl "iadomości ag-. East - Evpress, z
nej domieszki po!onoobskich ten- pod uwagę.
r6wniet prze'istawlcielfl pa.rtji 0- której wyrikało, it rada sowieBJ .
ROSji.
denqi, nas samych niejednego moNie chodzi tu O zaproszenie, PozycJjnyoh. Czas ich przemówień tów w ~,Ioskwle przyjęła prog~m
PARYŻ, 10 stycznia. (Pat). "Magą nauczyć. Z jakąż radością po- wysłane przez MiJleranda do Nat
witaltbyśmy tego rodzaju głosy czelnika Państwa polskiego, choć i ograniozQny był do 15 -u mino. polltykl militarystycznej. Wiado- tin" dowiaduje się Londynu, że władze
udzieliły pozwolenia przyjazcho&y w .przyjaznej" nam prasie ono słuiy sprawie pokoju. Grozi Mieńszewik Dan, któremn czas ten mo~ć t~, noszącą ooohy tendencji belgijskie
du przez Belgję Krasinowi, powracają
franCD5kiej, gdzie w najlepszym ra- ono Rosji na wypadek zerwania na mooy uchwał kongresll llrze- opatrzyliśmy z&strzeteniem, które cemu do ROSji.
zie drukuje 'si~ artykuły, z pewno- ~okowań. ~~kojowych 2 Polską dłntony był dwukrotnie po lO m. obecnie, istotnie, sprawdza siQ.
ścNł polską pisane ręką!
Jeszcze sllmeJszym oporem sprzy- poddał dosadnej krytyce system W "Petit Parisien· z dll. 6 b. m.
rząd
W numerze "BerJ. Tgbl.· z dnia mierzonych sri polsko francuskich
..
..
o
8 be m. znajdujemy artykuł wstęp- Polskie intencje pokojowe są zu armJI stałej l p~oFonował. ~,tl\O  c7iytamJ p. t. ~Po:ra:tka militaryPary~, 10 stycznia. (Pat). Bn.
ny p. t. .Pok6j na wschodzie". Po- pełnie uczciwe f szczere, xreszt4 rsenie Da jej m1eJ8ce m1l1CJl lu- ::łtyolDe1 partji bol81ewwkiejC de- Członkowie k()Dstytuanty rosyjdajemy ~ jego ponftej:
uwarunkowane także przez trudne dowej. Dalej D8.padal ostro Da peszę radjową z Berlin ...
skjej zgromadzili SIEl wczoraj pod
Marszałek Piłsudski ;edzie z War- połot.enie finansowe I gospodarcze, zewnętrzuą
polityk~ sowietów,
• Według otrzymanIch ostatnio przewodnictwe 'J Axentiewa, byłe
szawy do Paryża, a pan ł(rasin od- Dymisja. Daszyńs.kiego, świadcząca wyrażająr.ą się w formaoh tajnoj dopesz z Rygi part ja militarna go prezydenta rządu ty rICZR'iOWebywa obecnie podr-6ż z Londynu o chaOSIe, panującym w stosun.".
go, Zgromadzenie ohiadc7iyłosiEl
do Moskwy, Jednocześnie nadcho- kach wewnętrznych polskich, musi dyplomacJ1. l ~row8d~ącą. o~ton. wśród bolszewików odniosła na ZI\ zDlosienlem rządu bolszewicdzą JÓŻne wiadomości ze WS(:hodu także wpłynąć bamujfłco na wszel- szachty z tUl'eolom! naeJonah8"aml ostatnim kongresie sowietów w kiego. Rótoe stronniotwa polityi Zocbodu. te pertraktacje pokojo- kie przedsi~wzięcia wojenne. Zazd przeciw Armenji. Da'l O'lhvilld.)'MI, MoskWIe znpt'lve f lusko. Widz ąc ozne l osyjskłe przf'dstawlone przez
we ryskie, które prrez czas jakIś w Pary tu ,:ie. zaimponuje. sow.ie- :te Rosja b"ldzle prowauzić tylko wyniki l'łOSO\TaUIU, Lf'uin uat)cb· Kier enskiego I Czernowa, soclaliści rewolucyjni przez Makłal,o
uległy pewnemu zahamowaniu, obe- to~. Przemk~Jwe. o~o CZlczerma wojny obronne, sowiety zd promiast \\ ygłosił długie przem6wie, wa. - Zgromadzellle ma na oelu
o.
cnie znów posuwają sie naprzód. dOjrzy w tym JedynIe Jeden z owych
Jeszcze w tym mtesiącu nastąpi "beaux gestes". w których tak ce wadzą pohtyk~ metylko polrojO\\ą, nie, w którem o!iwiadązył, iż jest przed i~wz)Qole akcji 1 propaganostateczne podpisanie polsko-rosy;- lują po mIstrzowsku nad Sekwaną.
NastQpnie mówca at,akowal po - przedsta\\ icielem polityki paoyti dy przeciw obe..:nemu rządowi.
SkieiO pokoJu. PewnoU tego fakO wiele watniejsze jest to, ~e litykę wewnąt:rz lI l1 sowlctó ..... któ- stycr.nej".
ta niejednego może zadziwi. gdyż tendencje pokojowe, idące od we· ra zaskarbiła
sobie nienawjść
'1
l
.
'
pertraktacje w Rydze nie Wykazys ę ostatnIo
w chłonstwa.
Konstvtuoja
sowipcka lUOI'
~
I·ko'"m.
wały. u tadnej re stron z6ytniej wnątrz
Rosji b. wzmoCntiy
silnie. Ostatni
wszechrot
J
n r;-DO"ti prZY1łławaO"2
gY"
U Ił t
tendencji do przys~ieszenia i za- ,syjski kongres w Moskwie wykazał została zburzona, zamiast systemu
Z ł<lmstw nlelnłeckkh,
-xkończenia sprawy. Przeciwn~, pa" to wyraźnie, Mowy Lenina, stojące rad wprowadzono samowła 'litwo
,
o'
o
l
'
l'
l
'
t·
o
l
IWleden,
10
stycznla
...
~!iincheJoffe przedstawiciel rOSYJ'skl' wy- w pewnejoś'
,,'l'imes" 101 dyński donosi. ~e
sprzeczno CI z Jego po- (oml. arzy 1 o Igarc IJQ par]l c o - , !
łN
h I ht ;,
t
ciągał coraz to nOWe noty, proted
I d'
k
o' .
o
n~I' l,eu s.e • l\C r r:
pn
o I"/,Y stujące j oskarżająCe polak6w o prze nimi pog ą aml - po azują rnl1ll1styc~ne.J. 116wca przyznal, lZ mały z Helsingtorsu isl,rówkQ z :a,~zeln1k Pallstwa ni(~ został za~
[Ifllswny do Au;:(°lji i ~o je t mało
nieuznawanie Iinji demarkacyjnej, przeciwieństwo jego polityki w sto- aalz c,fenie koncesji Dl:api- wiarlo!l!ością, ~o rzqd SOWIf'clti po. , przez pre 10"
sunku do
Trockiego. Lenin nie a I~I- ... tom zau a an.-czn-m v_
W'clal 11a ,'li, do Moskowl."J .korncll p °awdoporlobne, ~ebJ zaproszenie
przeWI'dmnej
mnnafja po- 2'Jl%adza
się z dja~nozą StambulińJI
takie uastąp1ło.
kojowe z października.
skiefo. On reprezentuje w istocie lo nreuniknion ,jednak r.prze onlltów 8, 9, 11, 13 j 14 armjl,
Pr~wodnic"'!M'y
del~acj'i
pol· po ,.lty k
k"
" CIWlł Hlę temu. .I~ sprawę t ę ora't;
40
Posie)zellip kouwentu sr>nJ'oró v
.....-6
ę po OJoweJ
gosp'o d
arcze]
sz' Rz('(a
tklch lCl~lValerii.
Wlto'onÓ
. Ibro'ent
ć o lW
skieJ, p. Dąbski, stawiał ż~danla konsolidacji. poj~tei oczywiście na rózwi-tzano p("zez dekre- d n) s do dvs~o "':j t la, /
~"sejmu. którf-' h ło wyznl\C'lOUe l~a
zapłaty odszkodowall wojennych w SV'ł6j spos6b i wSlystkiemi mMli.
a o
• t:: zyc.J WO]S a.
'17 b. m. zostal,) odłożone. Tormiu
zk>cie, na !,tÓre rost'anie nie chcieli weml. d r"'baml
ruf'
•
sztabach panuje
fuch,. ')1'6 WYZI'&
praCUje
na uzys ka· ty, t " n przed zwołaniem kougreł °ć
. orrruillny
.,.
, zony.
sil:} zgoddć Te w;~lttdy pozwała- niem koncesji zagraniczneto kapi- J su rar!.
tak, ~ Sil' Zl . mOZDa, IZ stOI!ll ~
Iy przypuszczać, te nie SQ. zupełnie t_Lu dla o" w"en'la ros"JS' ~'Ielfn
.
o
znowu w pr7.ededll1U wu?uych wyur
ni 'dzif'l" !l st °ll"uia
'"I
iItI •
by I
7
"
~ orI{ornunlstyczllQ mlQdzynarod6w- pudków. Na UkraInie, a hwlas'icza I n
","
<
~ i.
bezpodsta ne pogłoski O ponow- ,amzmu gospodarczego; polityka k
d I d
J"
I
\.
l [_o.
obra,lowll w Gru zi:ldztI :>;jar,,1
nej ofenzywie rosyjskiej na Polsltt;, kt6l'1l pl'ze widllje przedewRZlst~ a pro~a z o rO'T. l \VO,l'lOlł\ pro- w O.{O leli\: \ \.IJo~af 'tTf k~ori~C" lIal'odowoj .1 artjl robot lICZ 'i z
którą odłowno do wiosny. LeniR kłem pol:4j. A dla przepro;'a. let.ar.latu. Na C łej poliłyc
kOWe przygn OW[Ulla or y I Ilc),JII.e, POIIlO l'za. Na 7:j '7.ulie ob"lmi b.fprzepowiadał zU1'eme powodzenie dzenia tej polityki p~Eliada za
.J~
riipGczy a
cle~ka Oahl jaJllo~~ wYPQ ,J~ollo do ~'obo,t, li delegaci organlz~('ji narodowej
tej ołeNywy w swej mowie, wv
•
j!
ś~ Dl
i . et I
h
h cze&;
a do uch 'la 1qcvc h SIę iltoSU)e ale parLJi rob0talcr.E'1· z b. lon -redÓW f
.
h I.!°kl\· Wt~.~szo . tk at 111J.. Pgo Je ,- apa wszec mOC5ł c
I{arę śrni err'!. "
.
głoszonej na kon erencjl wszec - D&- o Jes wu w3zJa ~ J .. o prowl- .. faZ yczajek, tór . ' .. ąIii, \Viel 'opolski, GÓl'llPgO .'1119 a
rosyjskiej w październiku. Wzma- zerJum tylko pauzą dla zaczerp_
• d
rt h- (DepesIa powyższa j0St tylko I W) clIodztwa 01'az ll'Z~ i~tl\wlCl(lle
gające si~ w Polsce trudności go- Dł~oia tchu. Nie wy~wiedzl)ł ~aJą ~·ę
s~ :aw po • y I j1ldnam Of.nliWHlIl Vf ty m łańcuchu zjedlloczellla :';1\\\ Jdl1'ł,(o' (O polski('.
Czerozwy- tf'nJt'nc)Juych I fał"lzy\vych wia- O. Po zlu't'lIiu spralTn 'luia,
spodarcz:e i fioonsowe i poprawa moll' ; pozrzebowej lI'ojlljÓ\oem>l. adm.lIIi tracJI .
sytuacii militarnej rosyjskiej Dmo~- bol!lzewiz,.ow;' - WytyC'lfte ze- czajki udaremniły np. zast.osowa- domo§c/, :jakie IJlaSIl nlelllieolra wyl.lrano zc\!'zą(1. Prnzp" "lf'jmoliMaly tego rodzajtl przepowiednie wn~trzni"j polłtykl rosJje jeJ zo- nie MJ1nostji listopadowej do mień- rozsi()wa, w celu osłnblellia sta- '\'eg() l,lubu narodo~.(lj p,:r>jI ron'ow/ska. Polski, przez '/,' mlfljsze- bot.nicz~i p. Chlldz ń' h
,,'O'~od
Dotychczas wiE:(: należało si~ s-tały nieZDllMlione. Jpj celelII szewików '
powamie liczyć z ni bezpiec:zeń- titlalrl]1ll jest rewolucja światowa.'
lIie s'~ans zawarCl,) pokoju z b!)l- sprawozdanie r. c!zlałalJl~śrj lOstwem wojny w Polsce. To było .ue i ri1.3 przyw6dców bołszewizPnedstawlciel oPozyoY.lnej g:ru· Rzewll.arrll uraJ, oblll~enla l,urdu łóW N.l\l., pocr,el1 och .~a\UllO
do przewidzenia z catej og61nej sy- I'llIU jut pfllit.,-ka tylko sztuką kie- 'Pl socjal-rewohlcjon1stów Wolski marki polskJ(oj i l')~,J\\'oJ~nla nn- votU'l zaufania Ila posłó N.P.H.
W)'aln,' .
z li.rtji p_t.
ttiacji, a po-mimo, it dziś wiele rowaoia B2o~l!w~ciami t tak bar- wycrho-dr;ił I ty h samych ... Dan g/zyoh sH, al)\' lucru qc na lo l} I
2mieni.ło się na lepsze-to możli- dz;o ra'lykalni j prostolinijni jat
wa'~l' 1la \\'!iulló l, () J r(I,:Jć j'l BrtlJsl·JO~1) i 1'13\R cką, ZIl :e:aj nowość i tak mesi być w daiszym są 'W' teorji - tak bardzo prze. zalo~ri i twi.rdz.ił, te próby wpro- to nsnm I t od Ullrll 'o Slqsk . ' anI
tun Iska h .. ' II
t
·.iągll ~a w rachubę.
doświaJczanie polJtIki I ,,,.z- •
Ylte" w kolektY\'fi lJelJ:d/.3. la stul W l'LiZ'lceJ prz,oc'l,-l ihliiL.rk<l. i d' źani l riPl'.
nej sta6 8Ht mu.t4t11
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PARYŻ, 10 stycznia. (Pat).
wi~kszym i najgorszym niebezpieCła gdańskie.
- Komisarz apostolski ks. prał.
__ • Z Berlina dODO'c!zą do
Dzienniki
stwierdzają,
~e
wyruk
czenstwem
w
obecnei
chwili
o.raz
Senat
gdański
wni6st do sejmu proOgno wydał nastt,pujące ob- Bytomia: Nowy prot.est rządu
wyborów do senatu ulema wielkiego najwiąkszą przeszkodą' do przywr6- jekt ustawy o zastosowaniu zasad." nainie 'Vi sprawie swego dekretu. niemieckiego pł'zectw regula- wpływu na Sytu8Cj~ polityozną t u- cenia pokoill europejskiego. Pań większego uprzywilejowania do wszystrni Qno w tło.maczeniu polskiem minowi plebiscytowemu dla macma politJ'k~ rządn. Dzienniki stwa graniC'lłł\ce z Rosją, zmuszone kich krajów, które prawa tego w Gdań
czuwania nad bez. sku dotychczas nie posiadały. Zasada
:nastE)pue_ Po. ogłoszeniu dekre- GÓrne.go Sląska wręczony bę francuskie stwierdza.}.." l'ednoClB0Ś1ńe do niellstannA1Wl
~~~
ta ma objąć tO'Wat1 ~l':elkiego pochodnia 21 grudnia 20 roku. przed- dzie komisji międzysoju~ni cbarakterJ1!tyczną poratk~ komuni· pieozoostwem swych granic, są ska- dzenia. Krok łeD rządu gdańskie5to
nam nam następujące pyta- czeJ i Radzie ambasadorów stów, kt6rzy próbowali s~ia Mnt' na tycie wśrOd deprymującej spowodowany został podobnem zarzą
przy wybQrach. (Wybory kommrlst6w niepewności. Nacionalizm turecki ma dzeniem Niemiec. Jak Wiadomo, Tower
1) cly wszyscy, l<tórzy mają jutro, t. j. we wtorek. We...
h wydal w marcu 00 roku rozporządzenie,
do senatu to curiosum, które zro- w czerw?nej arm)l oparcie dla swyc na mocy którego towary, idące z Niegłoso.wania mogą ze spokoj dług stwierdzenia rządu nie- dzUo ~ zupełnie VI głowach dzien· rewoluoYJnych
dąteń.
Pokonane miec do Gdańska są wolne od da. Wysumieni~m oddae swÓ"j głos na mieckiego utraci. przez prze- nikany paryski <rl1.-Przyp. Red.).
Niemoy znajduią w nim najlepszłl 'loniła się wobec tego konieczno ść t(podstawę dla swego oporu i swych ~enła u.stawodawstwa celnego gd.ań
lub ową stroną jak im si~ podo- pisy regulaminu tego około
marzeń o rewanżu Niebezpieczeń- s({iego z niemieckim. ~dyby bOWIem
ba~ Odpowiadam " tak." , jak jasno 80 proc. ludności niemieckiej
- .
cła ViI Gdańsku były wyzsze, towary z
stwo to jest tern wląksze, ~e we zagranicy sztyb9 przez Niemcy; przez
wypowiedziane jest w· przemowie na Górnym Sląslm prawo glowszystkich krajach ta atłtokracja,'to GdańSk tracltby dochody cel.

Lord Rmlin; -- wicekrólem Igfjl.

poprzedzającej

2) ozy ksiąźom wolno brać udział w zebraniaoh
na których omawia się spraw~ płe
bjscyto.wą1 Oapowia1am • lak" • O ile
zacbo.wają się pasywnie. Jfdnakte
o.dpowiadałoby
więcej
godności i
charakterowi kapłańskiemu, gdyby
tego. zanieohali według myśli kilkakrotnie wyrato.nej przez stolicą a po.
sto.Jską, Dano w Opo.lu, dnia lO-gO.
styczuia 21 ro.ku. (Stanowisko. RzymIl w sprawie plebiscytu górnośląskiego. jest w ten sPo.sób wybitnie dla Polski nieprzychylne, gdyż
ludność wiejska, wY'łączni~ prawie
polska, znajduje sią PQd wpływem
książy pQlskich, którym Rzym knebluje usta. - Przyp. Red.).
dekret;

POldhu, l{) s.tycula. (PAT).
W nl-edsłelQ podano ofl- przystrojona sztanda'rem rewołuerJ
do w:iadomo~cf, t-e król na trym posiada Iwolennit6w albo
polecenie pre"ydenta ministrów gotowyen na pierwsze hało 8łnł.Jć

sowania.

Rad.~.
ejałnłit

Katoli[y gdaftS[J mmW POlU!.
Odańsk, 10

stycznia. (PAT).
WCYzo.ra~ odbyło sią zg. rOtJt6dzenie
,I
G (k
katolik6w niemieckich
daliS a,
na którem uchwalono
l>Tot~st
przeciwko rzekomym gwałtom popełntanym na niemieoklch kato-

zatwferdził nominaoj~

lo'rda. Rea- jej 8tprawie.

dinga na wicekróla i generalnego

Stosankł handlowe

polsko-

czeskie.
WVSSIlWG, 10 stycznia, (Telef.).
W tycn dniach pnybEldzie do. W8 r~

(PAT) PARYŻ, 10 stycznia. Hav.
JT,ltbernatora Tndjt w nast~pstwie Donoszą z Rzymu. że ll'oszukiwania fi szawy czeski minister przemysin i
lorda Helsforda, k'tóry ust~puje w miejscowości Santa Victoria Servv bllndlu w sprawie umowy h a.ndlo\~ ej
kwietniu.
fiDajdu.1ąoej si~ w prowincji Garli:1I.rl pomiędzy <Rellhami i Polską.
w SardyD,tt, doprowadziły dO ' v<iiiryela
świątynt lIi epold męczeń'1l~~j. Od enMI. rynka warnawskim.
lBonry
SD odkrycla r!Ilyms~j~6{) FOl'1IlIl romaO za[1tMUł'ft
l
Iiekfoh duc h ownych w P osce.
IlUU II ~Ii!g J
num, odkrycie to .'i1ważan~ jest za najT
o' war y ł o k o i Q .VI e.
Uchwalo.na. rezolucja n~ala się
Paryż, 10 styoznia_ (Pat).
ważnłejsze we..rWłoszeeh.
między innemi na prześlado.wanie
T
• i
..
U hurtowników pan-uje zast6j.
., t..
l
"em p s p ~ze:
{P,M"," PARYŻ, 1Q st">CSDta. Pranb islrupa Oh e ł mllls~)f)go
przez w a·
KUka dZIenników Euro.Py środ- eu~k\lIninlst61" pełnomMn~ w Atenaeh Ceny 81\ naAt~pnJllee: sztuczka
d~e polskie za wydalenie kilku kowa.J podało zupełnie fałsVJwe .P-et'irli oświadcflył Ra,lisowi, ze rząd pł6tna Nr. 1000 firmy lIrusr.e i
duchownych nie.mieckich z Polski, pogłosld jakoby konferencja a~_ f"ra?cuskl.11waża za Diewy~arC'2ia.iące Ender, zawil'lrająca 17 metrów,
oraz niespolonizowaoie biskupiego basadorów uobwaliła oddać
j' wYJII.śniema dane przez Grecję w przed- kosztuje 3.000 mk.: tego~ pł6tf1fł.
seminarjum duohownego w Cheł-.
". as. r I miocie sposobu uzyeia drugiej połowy clenkiego-3100 mk.
Knnftzera
mie. Rezollłc~ zwraca siQ do zach~me Węgry przed _.~eJśolem potyczki mlędsysojusJlnieMj w wyso- płótna ,.domowego· - 3.000 mk.,
biskupa i p~pieta. z prośbą o w tyele kalttatu TrlAo(m. Tego kości 400 młljcmów drae-hn1.
.
rodzajll decyzja nj~;"zo8tała nigdy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=_ a .Siłez,ji« tej"te firmy-S.SIO m!,.
sztne?1ka. Metr batystu angielskiestrze~enie praw kośoielnyc h l o powzi~ta RozpoSl
I k'
szybl\ą reorganizację administra- stalli si~ nr'T.M~I'''kzC',/;done pogbok~ I
go 112 cent. uerokości kosztuJe
. l
. R
l'
t ł
J
'<
t' ",~;:jZ o li w BZy
lm
3'25 mk., Markł'&1tłty !Waj carski ej
- ' Wysoki komisarió Ligi na- Cjl k OŚ cle
neJ.
'ezo. DOJa 108 a a porozunt,,·
t
W-ęwysłana
do
kllł"j1
rzymskiej,
d
o
ra
j,lenr~
międ'
z
y
AIJ'S
ją
I
. ,
(lUi 8'ter_) ~ mk., .Kolumbii"
rodów prof. Attolioo powrócił z
nuncjG3ZÓW papieskioh w Berlinie, .g
'.' pOnle~ał Węgry czynią
Geyera (4 - 4) kosztuje lOQ mk.,
Wa<rszawy do Gdańska. (PAT).
Opolu i Warszawi,e, do biskupa . - trJę o.dpOWledzialn~ za rzekoa .Kolumbja Woł~ (4-4) - 170
Nadu~ycla w poJstdej młsJI
warmińskiego l €lo S'6natu gda
. mą decy~j(} konte.reno]I ambasadomk., Metkalo 8tro·w ego ('16 cent.
W czoraj o godz. 10 wieczorem PoI- ski ego.
rów.
K<TnferencJ& am.basado.Ńw
handlowej.
8zer~)-120 mit., tegot 90 eentim ,
ska Agencja Telegraficzna nadesłała
p.ostaoow1la co następuJe:
NIedawno bawR w WiednIu BI-et'.-l45 mir. Oksford Konitzera.
nam depeszę następującej treści:
Skoro traktat w Trfanon wej- gen. Romer z Warszawy w cba- gatunku l, 8J6l'O:kości 18 • wers1."NAUEN, 10 stycznia. (pat). Socjaistyczny "Vorwiirts" ostrzega robotnidzie 'W tyele, w6wezas Wągry rakterze urzędowym, aby pne- kóW-, jak le~ liczą .. po dawprzed wspóhtdziałem w demonstracji
matą wsp.o-mniane terytorjum odtak sarno organ niezaW1L.~O, 1~ styc ..,tia. (East-Exp.). dat p'a1istwom sprzymierzonym, a prowadzi6 doebodzenh1 w sprawj.e n*,mu", kosztuje 17U mk., tegot
rządowych zakup6w na gruncie II gatunku, 145 mk. metr.
Podsocj
"Freiheit" protestu- Wybory do Sejm . Litwy Srodkowej
mocarstwa oddałyby następnie te wiedeńsldm, zarządz()ne z ~wodQ sewkl włoskiej (Klot) crzarnej 130
przeciwko metodo.m komunistów, jalutege. Wilno wy- terytorja Austrji. Oddanie to nie
stosowanym jedynie VJ celu spędze
zarzutów pOdn08Z!)n,.~h przeoiwko oentłm. SHI'. mełr. k0"9ztoje 840
robotniczej na karabiny mamote stanowić powoda rótnicy niektórym członkom polakłej mł- m:k. Dnbkina miłerjał na bJIl:5ki
"7'11n,,,"""
zdań, p.oniewat jest onO log.iozDll sji handlowej w Władm.. Wyniki • jedwabnymł lJm1Jl"frami kosztuJe
czoraj o godz. 10 Zlana otrzymakonsekw~ncją wejśoia w
tycie dochodzeń trzym1me B1\ w tajem- 1t.o mit. Wfl1st1de ceny powywe
już numer "V orwltrts" z dn. 8 b.
którym znajduje się artykuł wstę- •
tralttatu
pokojowego,
którego nł:G'Y.
8\ w hurcie.
t. Kontrrewolucja komunistyczprzeprowadzenie nie mo~e przeJak
słyehać
niektórym
członT o war 1 kolon j a ł n e.
. . . . . .~~.,~ T. zaczerp~n.:.,ątllll/r<>W\_1
'
.
'l'ORUŃ, 10 stycznia. (P AT) W szkodził interesowanym stronom kom tej misji zarzuoano., te kacenne"
w po-ro1Ournieniu en do RzczegPló',f powali oni dla rządu polsldego
~urtowmłrow są ceny n&Stączasie
zjazdu
polaków
z
Ameryki
w
" . Jesteśmy już pr~:~~!-a' .eni do teregulaoji grani'C na podstawach wszystl<ie to.wary za p()średnic. pooJ~ve. funt ?erbaty bez o'pakogo, że P.A.T. nie pod " J ilażniejszych dniu 16 i 18 stycznia otwarta będzie
wiadomości z polityki
,latowej i pol- w Toruniu wystawa prac zdobnictwa ustalon)'ch 1 zagwarantowanych tWl'lm towarzystwa Omnia·. ~_ wama kosztUje 73 mk., kilo marSkiej, poświęcając setki Wierszy drob- pqlsklego. Wystawa ta będzic połą przez wielkie moearstwa. Nale~y warzyst.wo. t~ miało" monopol na moJa~r 111 mir., Knt m1~ła 48
nym wydarzeniom UP re lamie tego
tedy stanowczo wystąpić przeciw- do.stawy rządowe, choeiu sprze- mk., funt orze.chów włoskich 54
czy owego dygnitarza rządowego. czona z wystawą zdjęć fotograficznych ko wsz~lki()go rodzaju pogłoskom, daje o 20 - 30 proc. dTC>łej &d mk., f:U1lt cukierków 181 mk., 1~n~
i
pamiąf,ek
z
el/jasów
org:'l.llizacji
armji
Przyzwyczajeni jesteGmy także do niewiarogodł1ych wprost opóźnień, kt6remi polskiej w Ameryce i na Syberji oraz które mogłyby zYDlącić dobro sLo- innych to.warzystw. Między innymi miodu n~tt1rall}-e.go ~7 1 pół mal~l.
grzeszą jego informacje. Wszystko jed- Z czasów pobytu tej armj1 we FrancjL suuk6w mIędzy obu państwami.
zarzutami był i t13lł, te jeden z funt nasIOn ba'm., k,6re importu~e
nak ma swoje granice, nawet... cierpliczłonków
misji bandlowej ma bye się w .zn&Cznej llo~oi I HnmnnJi,
wość.
akcj onarjuszem towarzystwa • Om- k?~tIl1e 44. mlt., ~i1o ~y~1l 10 mk.,
Jakim więc sposobem i na jakiej
nia". W ten sposób mian~ wedle kilo miodu. srlueznegQ 165 mk.,
korespondent P. A. T. lwmuz Nauen informację, która powity-ch patentów przyznać to.warzy- ~nt oleju rzepakowego. 72 mk.,
nien nadesłać korespondent berliliski ?
siw u "Omnia" dostawę bielizny kłło kakao atneł"ykańsklego 126
WIEDEŃ, 10 stycznia. (Tel. 'wl.
(..V orwlirts" wychodzi w Berlinie).
(Pat). PARYŻ, 10 stycznia. H. Bu- dla tołnierzy w cenie 1 i pół mil- mJL, pac21k:& masła kokosowego
Dlaczego informacja jest o 5 dni
Pol."). W końcu bie~. miesiąca
font śHwek 8us'Wnych
spóźniona? Wszak korespondent PAT ma sią tu odlJyć ziazd llkraiński, dowa stacji radjotelegraficznej w po- jarda marek, t. j. znac'Inie drotej, 121 mk.,
w Berlinie jest urzędnikiem państwo w którym w&zmą udział prz(ldst,a bliźu Melun została rozpoczęta wczoraj. ani~eli ofiarowali prywatni dos- od 30 do 4(j mk., funt kawy paloStacja ta l>ędzie największą w świecie. tawcy.
wym, pobiera pensję ze skarbu państwa
nej BO mk., funt pieprzu. 58 mk.,
i powinien wzamian za to uczciwie wici ele Petll1:ry i Petrnszewicza. Ludwik Dechant podczas uroczystości
funt
he.rbaty w QpakowanlU od SO
założenia
wegla
kamlenne~o
pod
budospelniać swe obowiązki.
Zjazd ma sią zająć uzgQdnieniem
do
100
mk. Popyt na &rtykllłJ kowę
stacji,
wypowiedział
mowę,
w
której
A może PAT. nde posiada swego dą~ności wschodniej l zachodniej
Umowa póISko-austryjaCka.
wykazał, że radjotelegraf mie~ będzie
lonjahte jest bardzo d'uty, jest też
korespondenta w Berlime i zwyczajnie
dodatni wpływ na działalność przem)lNasz korespondent warszaw.ski
skonstruowała ową depeszę W Warsza- Ukrainy.
sIu i handltl i uczyni Francję vard:z:iej telefonuje: Dnia 10 stycznia została znaczny import z zagranic)', głÓW
wie? W takim razie najlepłej ZWinąć
nie rytu.
znaną w świecie.
cały zakład, zwany szumnie "agencją
podpisana umowa pomiędzy Polską
teiegraficzną", bo czynić przegląd prasy zagranicznej może sobie sama każda
(Pat). BERLIN, 10 stycznia. Kiłku i Austrją. Na podstawie tej umowy
RYGA, 10 stycznia. (Pat). Radjo.
Giełda
redakcja, a PAT. kosztuje rząd miljony, Łot. B. Pras. podaje: Wiele pism fran- postów do sejmu pruskiego zgłosiło do Anstrja zobowiązuje się sprzedać
których nie mamy zbyt wiele 00 wyrzu- cuskich zajmuje si~ wizytą totewskiego rządu pruskiego interpelację, w której PQlsce 35 parQwozów oraz popraNOtowania z dnia U) styczniac
cenia.
ministra spraw zagranicznych Mayero- podnoszą, że większość właścicieli wić w swych zakłada.eh remontoWal tt t y: Rabie cat'Skie po 100wicza, podkreślając fakt, że Mi\lerand ziemskich na Górnym Sląsku zatrudnia wy~h 50{) parowozów.
405, 450; n:d>le carskie po OOJ - 458,
przyrzekł Łotwie pomoc francuską. "Ti- przewaznie rol>otników polskich. W inDaleJ' Austr]' a nam sprzeda ma- 445, 442.50; ruble dumskie _po 1000-95,
terpelacji
podano
między
innymi,
że
ks.
mes" podaje depeszę z Paryża o gotoruble dumskie po <JffJ-77.25, 88.50; dowości ententy do uznan'ia w najbliższej Iiapfeld W lasach swoich zatrudnia tyl- terjałr wybuchowe dla kopalń i stal. lary St. Zjednoczon. 760.-, 700.-; tranko
rob{)mików
polaków.
przyszłości państw baltyckich.
Polska natomiast wywozić bą-dzie ki francuskie 45.25, 45.-, franki 17e~.
Bytom, 10 stycznia, (P-AT). 6
niec~ węgla i niektóre środki 47.60, 45.-; ~Oi s~. ~1~.50, lOfl.-,
(Pat). RYGA, 19 stycznia. Łot. B. naftą,
ż
ś .
. ..
funty szter. "'" .-, DJVV.-, marki niem.
b. m. przedstawioiele zWfązków
Prasowe podaje: Lite'wsko-Iotewska ko- ywno Clowe np .. Jaja.
1050.-, 990.-; koronyaustr. 116.-,
WńMy
zawodowycłl polskiełt i niemieemisja graniczna pod przewodnictwem
1108.-; korony czesko-stow. 8.60, 7.90
PARYŻ, 10 stycznia. (P AT) Dotych- prof. Si!l1psona przedyskutowala już
kich odł;yli konferencj-ę z repreClenie towarów w Gdańsku. , iry włoskie ~.25, 25.50.
wszystkie punkty w sprawie granicy
zentami miądzysojns~nlczej komi- czasowe wyniki nzuJlełniają.cych wy- Iitew:;;ko-lotewskiej.
Gdańska dyrekcja celna zarządziła,
A k c j e: Bank handl. w Warsz.
Najtrudniejszymi do
borów na miejsce Jednej trzeciej czę
sji plebiscytowej. Przy tej okazji śet ustępujących członków se~atu rozstrzygnięcia są, sprawa PoJagi. jako aby celem uniknięcia nadmiernego na- VII em. 1725, mo; Bank dysk. wars~.
oświaJo~ono, ze strony komisji francuskiego przedstawiają się w spo- portu bałtyckiego, Modrzejki, jako waż gromadzenia wa~onów na Iinji kolejo- od 1 - 5 em. 2400; Bank Kredytowy
miądzysoj ll szniczej, ze rozporzą sób następuj ąay: Na 98 miejsc wy- nego punktu kolejowego i Łukst·u w po- wej Gdańsk, Tczew i dworcu tc::zew- 5 em. 2550, V em. 2225, 225<?; Ban"
bliżu Dźwińska. Komisja pfO!. Simpso- ski m wszystkie to-wary, lad{)wane w spółek zarobkowych. W Pozn~n\U 1 - !
dzenia, dotyozące zwalczania tych brano 39 Jiberalist6w, 13 republikanów na
organizuje w tych miejscowościach Gdańsku dla Polski i wszystkie to<wa- em. 4100; BorkowskI 2900, oOfX)~ ~??O;
postępowych, 20 republikanów lewicy,
rozporząrlzeń. oka?Jł\ się niebawf'm. 83 radykalnych socjal1stów, 5 republi- subkomisje w celach informacyjnych. ~ ry, przechodzące przez Gdańsk do Pol- Lilpop 16500, 16500, 1~; Rudzki l"s)O,
ski, byly jut oclone w 'Gdańsku. Wo- 15000, 12900; StarchoWlce za 500 mrk.
kanów ~()cjali8tów, na. 23 miejsca. kante!tQ w Gdallsku będzie zarządzo- 9700, 9325, 9650; Warsz. Towarzys~wo
Bytom, 10 stycznia. (PAT.) dyda.c~ muszą uledz dodat~owemn gło
(Pat). P AB.YŻ, 10 stycznia. Hav. be\:
Pomiędzy Kędzie-szynem i
s()wamu, brak. j.eszcz~ w~mków gloso- Deputowany Ludwik Roland, oma· ne badanie, czy tGwary, idące do. Pol- Fabr. Cukr.16200, 16000, 169..50; Za~Jer:
ski, podlegają ocleniu i czy potrzebują cie 25000; Zyrardów 16100, 16150; FtrleJ
·
"
wania na 2 mieJsc'a, pomIędzy wybrag Ówk lem zatrzymano trans'p<Trt nymi zn-ajdują się Paweł DeehOOtll, wiając w artykule sprawę kongresu zezwolel1ia przewo.zowego..' Wszystkie 2500, .2550; Bracia jablkowscy 2525,
składający się z karabinów ma- , Franciszek Marsal Cherls, Clavell~ w Tour pisze: Dzieło Moskwy, któ- przeznaczone dla Polski towary muszą 2410; Zegluga i-n em. 1625, 1600, IV em.
szynowych i amunicji. Tran8porUD~II~erge,. Combes J1lVe~elle, cEtere] rej imperjalistyczna j mi1itarystrcz- być przedsfawione urzędom celnym w 1600, 1515.
Gdańsku. Towary, których właściciele
ten
."
N"
(mlmt'!trowle będą poddam dodatkowe. . prze \Ą lezloD~ z lemlec przez mu walotowaniu a mianowicie mini- na atltokrac-ja chce narzuoić wsz;yst- nie z~tosu1ą się do tego zarządzenia,
hUJę demarkaCYJną.
ster Hopeto, Breton, Honorat i Ricard. kim narodom swoią wolę jest naj- będą odesłane z p()Wro.tem do Gdańska.

M"t

4

•

'

Kroniakaekonomlczna.
a

rodlnnYei.

Prl zdobllitl a pulsklm
, runio.

u:.

Kronika telegraficzna.

"Gl.

Pailtwa nlty[kle a fraBtie,

warszawska.

di matu frmBskiego,

Gl-O{

y~a",

t a.

Prenumeratorzy, którzy nie wnieśli dotYChczas prenumera·ty za miesiąc styczeń r. 1921, oraz nie tlregulowali z egłości za 6zas dawnłtjszy, w cdu . lięcia przerwy w otrzymywaniu gazety, zeclwą łaskawie uiścić
uiezwłot'znie należaość za preUUBWrate bCIDGiredJłij w administracii JiSma <Piotrkowska 1061
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Prz'ed !iJec ~ . na SI k,
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'OAł" niejaKo
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Tlal

I tak np. nieili!-ka Barbara S7 uk1n ,

~s ł'.
dawna kucharka, mIeszka WcarskIm pa'~'"
o I ~ln"Ru nl.e l)0wtÓf7.ą Slą s1:f\nda- lacu, urządza wspaniałe bale i przYięSwieto o/l.'los'2lOny prZf''7. lromf- l,oznp 7,Al~cfa z ~~AR6W' pleblsf'}tn ·cia, uhlera się z wyszu!c1nym zbytlde;n
.. e.... 1\1 b' C t
'dl
r16
mazur~kip~o, !!;(hIP t"rol' nieTrlr('· i rozporządza całą ~ro madą sług, me
"IQ
fJ e 19 \"' ową
. 1\ ~T rnrg"o.
l ~'Ił
lf
l~
_ m6wiąc już o samochodzie... , którym u-

SInska re!!;ulamin głOllowAnil\ jest
dolrtJmentrm wiplldf'; (~oniosł()~cl
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lIła sprawy ~h!skfeJ.
Można dl1r! r6wnłe~ wyprowad,;16 wnfosek, te wbrflw odmien.'
,nym ~o.!! Jos I( ~m ~ą d v sprzvml P none '~dpo)'dowane są pl"biscyt
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która wszel ie na ntyC1a w za
rodkd stłumi f wystą~t z ealn, RUrowo~olt\ praw1ł pr~pclwlro próho.m
nal.'llSłlenia ustawy 1 teroryzowama
głQQufft'Oyeh Nie motna zaś wąt..~ ....
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terminów rełr18m ac rjnyeh PlĆ. te nferąey, ldórzy .rozporz1\vyznaczonych w regulamInie wy~ dzajf1. na Sl,skn eałą bltłrokrac1l\
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państwową] gmfnną, skorzysta 1a
~ika a eJ, ~e fł.: 080wanle PH'fWk d
L
b ~.
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J .
sze tei ludnośoi rodowitej oi!b~- z 6~. ~j lIpOSO DO, m, 8 '1 wvadzie się W połowie marca, ?'e za- ma6 .SH~ z po~ przeplsdw, ~t6re
tAm czeka. nAS jesz.,za dwumie- uznają za mewygodne j meko.
rzystne dl a swoi oh l nteres6w. slączna wytę~'Ona praoa na tere- O 6
t
b d' a dni
'nie śląskim, aby Tlrzygotować po- bPr ez ego zac o ~~ uz sf
°fna
myślny rezultat pJeblso-ytu. Okre- o awa. ~e w prz~wl ywan u n ~dlenłe tej daty kładzie wreszoie pomyślnego wyD1ku głosowama
'.
' ,'niemcy gotują zbrojną inwazję
k
. oulec panuJąoej dotychozas me- SI k
b 't
ćfal t doko,
pewnolŚoi, wpływąjqoe.l njemnte na
I\S a, a y s worzy
{
.
nastrój miejscowej ludnośol
w Dany i wywrzeó w ten. sposob
którą niemcy uporczywie wma~ialł presj~ na państwa koalicjI.
łt
mo~e zapobiedz
te Sląsk pozos t anie przy państwie. TJ:m gwa om
.
niemieelllem bez ludowego refe- l ed yme z~ecydowa?a, postawa Inreudum.
teral,1ancloej komisjI plebiscytoCo do szczea-ół6w elJ'u]aliJinu wej l przydzielevie je1 sił woj,.,
r ,..,
.
1'
h
t
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h dl
uderza przeoewszystkfrm l)OdZlał 8 (Owyc ,.wys arcza]ącyc
a powuprawnionych do glosowania na Rtl'Z~'man1l1 niemców od podobD yob
cztery kategor;JfI, Hóre bęrl" nie- hazardowych. ells-perymentów.
Z naszeJ' stron"'" nie powinniśzawodnie lJ'łosować odd 1e]nie 1 w
e•
Z
• .l
•
terminach rozm81tycb, Jest t-o po- my niozego zanle~bać, coby ~asz(1.1
stanowionie waZfle fie względu na sprawie posłnty6 mogło. Nle poemigrantów, na których-j1łk wia- trzf'bujemy uclelnlr. sIę ani do
domo - niemcy O i
'a swoie Q'wałtów anI do fałs?ierstw j po.
.' J
P eral .
J.
' .
•
główne nadZIej!". Nie powiodło twarzy, ale musImy uzyskać Ull'się wprawdzie_wskutek fatalnej ograniczoną możnoŚć prowadzeoia
redakcji trał,tatu wersalsklf\!','o - oświecająoej propagandy wśród
odebra6 wychodtcom, prawa glo- polskie~o ,}ud~ i prowadz,ie ją 9~z
8Owania, ale głosy ich osobno li- wytcbUJeD18 az do ostatnIego dOla
ezone, nie 'b~dą jot miały znMr.e- poprzedzaią~e~o głosowanie. W lnnia deeydująceg-o. Naj wy ?,sza Rada dz~e polskim l,eży nasza sl!a j VÓjkoalicji, która oa podstawie gło- dZle ,on tł,umme :sa polskJm, lias·
sowanhl ma wyda6 8woje ostate- em , J.eż eh. potrafimy zapalIĆ. go
czne orzeozf'nie, zastt}.8uje si~ do WIelkieJ Idei Dar@dowego z.Jedniezawodnie do tyczeniE). ludności noczooia, a zarazem przekonać, ~e
mi-ejscowei j pominie sztuczny na- tylko w zląo~enjll !II PolSką znajpływ njemcó" sercem nie zwiQza- dZle pewnośc spokojnego bytu J
nych z tycjem, prowil1c,ji, którą wsz chstronnego rozwoju.
przed laty na za.wlłze' opuścili.
Istnieje tak1.e uzasadniona obawa, te k'mitety niem1ee!de zscbcą, podobnie jak się to działo
arystokr~[ia
na Mązl1rach, przemycić na 81ąslr Kuchrkl łzamlataczki ulk. - "Carzytysiąee swoich bojowców za TlO- ca".-Walka o ~ałace.':"'Reduty i bale.mocą sfałszowanych dokumentów; "Pod wysokim protektoratem pani Troregulamin zawiera co do tego w ,
ckiej".
rozdziale HI rozmaite przepisy,
Jak byto do przewidzenia, boIszezmierzające do wprowadzenia ~cls- wizm doszedł z czasem do stworzenia
lej kontroli })l'zy układaniu listy nowej, wtasnej arystokracji. Jest to arygłosujących niezamieszk8ł~7ch na stokracia "a rebours"; to, co byto "u 00Sląskn. Wiele jednak Z'ale~eć bQ- tu", ;est teraz "na g6rze".
dzie oó składu komiSJ'j kontroi
Znany rosyjski historyk, J. dr, Luto·
chin, podaje ciekawe szczegof}', z kMnyoh i komitetów g-minnycb. które ryc h wynika, że w kołach sowieckich
prawdopodobni e będą także komi- wytworzył)!. się o wiele większe różnice
tatami wyborczymI. Rea-ulamin Z8- stano~e mz za carat~.
..
'b
d
'" ó
WIększość nowej arystokraCji stapewnJ8 o n narD om. r :-tłlOrZQd-lnoWią kobiety i to nielada kobiety, bo
noś6 w tych orgaUJzac)ł\Ch, co kucharki i zamiataczki ulic.

i

Bolszewi[ka

gania się po ulicach Moskwy. Rotę "carzycy" odgr}'\\'a natomiast pani Andrejew, ni~gdyś przyjB;~iólka, obecnie legalna małzonka ~orkIJa.
.
Ta wyszmmkowana, obwieszona brylantami i wystrojona dama uchodzi za
"władczynię Rosji sowieckiej"; 'W ostatnlch czasach jednakże, znalazł~ się rywalka" piękna, dwudzlestoletma Olga
GroS<10W, nie umiejąca ani czytać, ani
pisać, która rezyduje obecnie w pałacu
Stroganowa, urządzonym z ksl'lżęcym
przepychel!t. .
.
O posladame palaców rozwmęła się
formalna walka,
Artur Ranson, korei>fondent nOail}'
News", Wielki wielbicie Lenina i Trockiego, opowiada w swej książce ciekawy epizod:,
Pani Radek uskarżała sie przea nami, że sowiety chcą ją "wysadzić" z
Kremla, ~zekomo dlatego, ponieważ chcą
lam zało:z;yć muzeum hIstoryczne, Zdaniem jej Jest to tylko poz6r, W rzeczywist ości jednak spowodowała to-żona
Trockiego, która nie może ścierpieć,
aby .pani Ra.dkowa zat1!ieszkiwata podobnte wspanIały pałac, Jak on~... Tak
samQ "wygryzla" żona TrockIego panią Steklow z jednego z carskich palaców,
Jeden ze sławnych artyst6w rosyjsklch, zmuszony. do tou!1!ee ~rt~styczne!lO na podstaWie "moblhzaC)1 SIt artystycznych", opoWiada o swoim występie
w salonie pani' komi~arzowej, Radkowej,
Przyjęto go w salome, wyŚCIelonym kosztown:ymi rlywa.nami, gdzie urządzenie
stanowlly wspamale meble z drzewa r6żanego, obciągnięte safianami, na oparciach tychże widniaIy'złocone orty carskie..
. /
,
.
Pam komIsarzowa mJała na sobl~
toaletę ele~ancką, jedwabną, z prawdzlwemi koronkami , i t. p. Wo<;!óle nie mo~
gą uskar*ać si~ panie komisarzowe na
nudy. Clą$ąe ,b~le i red;tty, a ~a progr~tnach .W!d~leJą ~becm~, zamlC~st, nazWlsk kSlęzT1Iczek I hrahlunek, ImIOna
p. Trocltlej, Radkowej, Gorkijowej:
"Pod wysokim protektoratem pani
komisarzowej Trockiej" i t. d. '

BA~DYTYZM

Na porzą.dku dziennym prawie
zdarza Się, że na autorrlObile wio-,
zące \'<obietv. naoad'! kf1ku bandy .
tów, którzy po o,",rabowaniu osób
iadąCych Z klejnotów, uciekają 1'el'
karnie, W razie utrzymania się stanu rzeczy, napady! na skleoy jll bi Jerskie staną się tak naturalnemi,
że dzienniki nawet wspominać o
nich nie będa.
·
C a 1a publiczność interesuje się
żywo bandyckimi wyst~pamj pewnej
bo~atel damy, która wszystkich w
podziw wpr,owadza. Jest to żona
ewne<1o bo!!acza z' Chicago, która
P
5
~
została aresztowaną, gdy~ podejrzaną była o wspÓłudzlat w zak1.
"
mord owamu IOspe LOra policji. Inspektor ów ujrzał ową dFimę w automobilu, wraz z dwoma mężczyznami, w których rozpoznał niebez
piecznych bimdytów. TJafiollY, strza.
łem. wymierzonym z rewolweru
owej damy, umieraiąc 7.dnłał jeszcze tylko oddać do niej jeden
strzał, który zrani.ł jl\ lekko. Na
stępnego dnia w elegancko urządzonem mieszkaniu, przy jedn6'j
'Z pierwszorzędnych ulic aresztowa. b'
b d .
no Ole ezpleczną an ytkę·
W Nowym Jorku zna iduje się
obecnie przeszło 300 bandytów,
którzy za lrau cJ'ą w'y puszczeOl. zo°
stali na wolną stopę, Ludzie, których proces ma si ę dop:ero odbyć,
nie przestają być niebezpiecznymi
dl
W
t . h
d
a ogółu.
~s atOle ty~o niach
postanowili sędziowie powiększyć
sumę kaucji.
Bandyta, który obwiniony iest o rabunek uliczny, zło,
5
d )
ZAĆ musi kaUCJę 2 ,000
o arów,
zwyczajny złodziei-20,OQO dolarów.
Bandyta, li którego podczas aresztowania znaleziCłno broń palną, złożyó musi kaucj~ w sumie 10 tysięcy dolarów, złodziej kieszonkowy
4,000 dolarów.

był~~~ ~~~~~~?:y~~d~~~~ł~wka:J~~

71 lat llo śmierci te~o władcy, Tak
te.z "prz:;:pisvwan~ ~urlwi,k~wl XIV 'POwlcdzeme: :Pańs~wo 10 ,Ja jest równiei 9iupełnie nle autentyczne i nlEl
r.naj(lnje się ter. w historji Ludwika
XIV Voltairc'a, do kt6re.! materjały
pisarz ten czerpał ~ lIsI,naj tradycji. '
Plutareh wkłada w swych zywotaeb w usta Ce!l5arn ~flanle: .kości
l",-oly" powledzlane w cbwil1 prze kroczenla RubIkonu. A jednak słów tych
nie 9lna1dujemy w 'oezarowe,1 "Wojnie
domowej-, w której nawetna91wa Rn·
bikonu nie jeElt wymieniona; dodajmy
te1l, że Plutarch zył 150 lat po śmierci
Cezara,
.A jednak si'} porusza- - tego (lalileusz nigdy nla zawołał do otact:ających go sędnów. Ok"z,.lI: ion znaj~
dujemy po 1'811 pIerwszy .. d.lerach
ks, Trollby w 128 lat po śmIerci RaUl~us91a,
Zdanie .eel 'uświęca środki" przypIsują powszf'chnie plsanlom jezuickim.
Jakkolwiek jednak ,1ezuici rozpląali
wysoką nagrodQ. dl,a tego, który podobne zdanie zna,n dzie u plsarza. Towo,rzystwa Jezusowego, nikt nie zdołał
tej na~rody lIzvslrad. Powiedzenie to
pochodzi od Pascala, który ,jak madomo gwałtownie zwalezał jezuitów i
w swyoh .Provineiales· wkłada w usta
jednemu jezuicie nast,ępująee zdanie:
- My poprawiamy zło środków
cr.ystością celów,
Równiez i Cambronne nie powiedział "pod Waterloo:
_ Gw~rd.1a umiera _ leoz nie poddaje się, Ale całkiem poprostu ".'oferde" co znaoJr,y...mniej więcej to samo:
- Pocałujcie mnie w....
Do szeregu tych fałszywych powiedzeń należy tez i sławne "Finis Poloniae", które miał wypowiedzieć Koś
clus!1iko, gdy padł ranny w bitwie pod
Maciejowicami.
Jak udowodniono już skrupulatnie,
KościUS9iko tego nie powiedział dlatego, ponieważ kula pO!lbawiła ~o odrazu
przytomności, a prócz ~go .iedynymi
świadkami tego wypadku mogliby być
.iedynie \ kozaoy, kt,órzy upadającego
Nf\Czelnika pochwycUi. . Ci zaś żadną
miarą nie byliby mop;li powt. órzyć ła
cińskiego zdania, któregoby nie zrozumieli.

Promienie niewidzialne -widzIalne.

I o dziwo! Zawsze ci bandyci maDzienniki paryskie donoszą z
ią przy sobie tyle pieniędzy, ile trze- Loor'l yoo, M dr. Robert W. Wools,
W
ba na zapłacenie odpowiedniej prof0sor fizyki na uoiwP.rs'Yteci~
kaucjL. Drugi ~go dnia natomiast w Baltimore, wynalazł elł'ą serj{l
NIewystarczająca liczba poIIcJI.-Kobleta bandytą ~Włelka dochc:Ydzi policję wiadomość o obra aparatów, pozwa1ających na wybowaniu jakie~oś nowego sklepu dzielanie i spostrzpg-anie promieni
liczba ulicznych kradzieiy.
jubilerskiego na surn~ kilku tysiecy niewidzialnyob, znanyct. og6luie
W os'atnich tygodniach noto- dolaró. W czas'e, gdy włamywacze por! nuwą promloni oJtra-fioletowały kroniki poJicytne nowojorskie f)rzepro\~adza ją swe dzieto rabun- wych.
Uczony ten demonstrował l,rzed
z pół tuzina włamań dziennie. Pu- kowe, Nzcd składem jubilerskim
bliczność z tego powodu żyje \V krążą zwykle porozstawiae patrole :rHkó d uiami swój wynalazelr W04
bec amerykańskieg-o Towarzystwa
ciągłei trwodze - która zwi~kszyła bandyckie.
popierania nauk. Naibardziej iotesię z chwilą ustąpienia prezydenta
resuj ąc ym szcze g ółem wjn al azkll
policji, oraz po gruntown~i reor
jest "oko chemiozne", ozyli pewganizacli departamentu policji. Oby- fałszywe
negO rodzaju teleskop, dziąki 1 tÓ·
watele nos 'ą przy sobie broń, a
mieszkańcy domó'v przygotowane Fałszywe hist:lrycz, powiedzenia remo pro,mienie niewidzialne staj(\
ma'q zawsze rewolwery i amunicję,
Profesor Braądes ogłasza VI pis- się wi lzialnymi dla oka ludzkicg-o.
Dzi~ld trmu wynalazllowi bę
,!łównemi zaś ulicam l, miasta jeź mach niemieckich bardzo interesujący
dzi bez przerwy pięćdZIesięcIu de- artyku t o tak zwanych historycznych dzie można teraz; dawaó okrętom
powiodz!',niacb, Udowadnia on, źe w lub samolotom boj owym syguały,
tektywów, którzy urządzają polo 99
wypadkach na sto nie został}' wywania na bandytów. Policja nie powieuziane przez oąobistosci, którym nie widzialne dla nieprzyjaciela,
jest w stanie zaradzić te! przYkrei .io przypisują: 9iwycz'ajnie też powstały nie posiadająoego aparatu do
przejmowania tych promieni.
sytuacji. częścią z powodu małej ono o wiele p6żn lej po ich śmierci.
I tak owo sławne zdanie rzekomo
liczby "personelu policyjnego, czę Henryka
IV, "chciałbym, aby każdy
ścią zaś z powodu nieudolności chłop francuski włożył w niedzielę
odpowiednich czynni!\.'S v
kurę do garnka" wypłynęło dopiero w,

Nowym Jorku.

bistofynne powiedzenIa.
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Quabbe i Krabbe.
W ten spos6b gawędzili, mamrotali, ględzili dwaj kochani braeh at do późnej noeJ; to muchę
zgładzili ze ~wiata, to ,motyla nocnego, to . ohrząszcza, a przy tern
mlaskali tak wyrazi'cie, jak gdyby kto' uderzał o siebie 'parą mo-krych r~kawiczek; nie najadali się
jedna. według ioh 8łó..., j dopiero Dld ,anem, gdJ uC~'ynało sza"e6, wlekli się do swego loohn 'i
wtaclali w jego cfemnj~. Tam wJlaśnie siedzieli 01 w8cho(\ o do zaehodu Ilońca,
spali i trawili.
Ciemno. tam było, wilgotnie i poDuro; ale to właśnie odpowiad lo
im gustom.
W górze w jasnyoh promie·
nlach słońca kipiało życie, liwiatło, radośd i wesele!
Nad wodą
'krątyły motyle, a wałki
przyslad.a~y kolejno na rÓłnokolorowych
kwiataoh; małe,
z~'rabne rybki
pluskały 8i~ w wodzie, bijąc 0.gonkami i bawiąc aią w chowanego. W g6rze po polaeh skakał
zJj ąc w śwje~ej trawie, szezJPi~
1ej kępki posyta; a hen~ w przestworzacb, krążyły jaskółki i sko'Wronki, radując się horyzontem f
spoglądaj ąc z f!:óry Da wszystko i
Jla hooialJa, kt6ry w swych wysokich czerwonych butach człapał
po błotnisku; \\ ysoko podnosił on
nogI J stawli~ł je z powrotem bardzo cichOj aby snać ba)asu ,D e
t!Obić

lIa o- du ni oh 'rn.brać. - r zatknął dziób
aź po sam'~ oczy w otwór loc u u.
Gl~bo :\o , bardzo g-łęboko
na
tam Dl oże
mies~kać- ' pomyslał i zbll~ył się. dnh" siedziały IJliźniaki i spały.
.A. vuy jot stał nad krawędzią lo- I{a~dy w innym ktlCie. Krabbe na
chu, przekrzywił g'łowę i łypnął j,' wo: Qoallbe na prawo, bowiem
do wnętrza.
byl starszy. Soił właśnie, te za- Miej sią pan na qaczności! IIł1erza sohwytać pięknego tll19te- hrzyknął motyl przelatujący go, błyszczące~ o (."za.
właśnie obok. Ale zanim bocian
- Daj pokój, Krabbe .....:.. kl"Zy
zdą~ył za.pl'tać "dlaozego'?", był kllął g'lliewnie, gdy go coś W tej
już daleko.
właśnie chwili dotknęło. Mucha
- Czyś pau zwaęjował~ Czy~ oale~'y do mnie! Ja ją. pierwszy
pan oszalaH krzyczłłł jakiś spo trze f!' łem!
Następną możesz
chrząszcz, w ,\g' rzewający się w sobi WZiąĆ!
słońou. A mala bladozielona mu Hallo pomy'ślał' bocian-a więc
szka, przepływająoa właśnie na marny tego llotwora. - Sebwyclł
li~ciu ł " pianu, krzyknęła tylko: Krabbeg-o za tylną nog~ i wyciąr;-
"NieszoząsD.r. co eZyJlisz1" i o ma- nął go T1a światło dzi(\l1ne.
ły włos nie spadła z prz~rażenia
- C6ż ty jesteś za figura'l do wody.
zapytał następnie, salJzając ~abę
- Nieeh Bóg broni - odpo- przed sobą oa ziemię.
powledział bocian, li zrobiło
mu
- Jestem Qnabbe! - odezwał
sitl cloU głupio na sercu, - bo sią bliŹ/,Iiak, - Zostaw mnie pan
któż mleszl(8 w tej d%iurze1
w spokoju. Nie lubię uł\azyw,só
- Quabbe i Krabbe - powiedzItH się w świetle dzienllrOl. - Z tecbrząsz~ f przeżegnał się skrzy- mi słowa i od wr6cił si ę od b 0dełk n mi przy wymienianiu tych i- ojana i ailciał wleźć z powrotem
mion ,
do nory.
Quabbe i Krabbe! - krzy- 0, nie! - hnknął bociankoąły muchy na liśoiach naj- u nas się nie tak bawimy, mój
okropniejsze straszydła lIa świe przyjaeielu. UchWYCił żabę za pleoy i zatrzymał ją na miejscu.
cłe_
- Qual:lbe i Krabbe!-sykn~ła
- Bezwstydny typIe - syknął
dżdżownica wczoraj wieczorem Quabte, 8. tłuszcz jego nabrzmiał
zjedli mego męża!
z wściekłości. - Czy on nla sły
Czy mogę zapytać, do jakiego szy, te ehC12 WfÓ!}ić do swe-go
gatunku zwierząt nsleźq'l-spytał bratat.
booian.
- Aeh, prawda, ty pneclet
- Żaby! Żaby! Żaby!-zabrz.. maiz brata - przypomniał sobie
miało dokoła.
bocian. - Tria go bądsie w'l(, - No .. no - powiedział bo- wl~l
GiaB - . , wł4cej. ~ mołJła $i .
- Zoli...
ie ]WIJQał
Nagle wzrok je!;-o
dy;i urę.
- B6g wi~, kto

krągłą

padł

-

zaczekaj ch'vjbocian i zaczął
OCZ \ !
,
zaraz się zja- Tak, tak, pójdZIesz na d6ł \.fiL Oto go maszl-powiedział i
odpowiedział
bocian - zaozekaj wypluł Quabbego przed sieb'ie na
tylko chwiłeozkę!-otworzył dZiób, ziemią.
jak mógł uajszerzej i połknął
- Poff - odezwał się Quabbe
Qua bbrgo.
i 1dchnął - to była jedoak ob- No nie, coś podobuf'!4o- skurna historja.
krzyknęła zdumiona ważka.-Swiet
My to nazywamy przej~clem
ny 'kąsek!
przez kanał Suezki-pouczał boAle bociau nie odpowiedział i ciao.
Tej podr6:ty napewno juź
wetknął znowu sw~j
dziób a~ po
oczy do nory, badająo trr('r!.
po raz drugi nic przedsięwez'nę
- Cóż to ma znaczyć'?-zapy -powiedział Quabbe.
tal Krabbe, zbudzony szmel'em.
uie, l\ast~pnym razem
nlo1;pSZ tam od razo p oz ostać-od
-Czy mamy już " stawać'?
- A tak, m6j dro~i-odpowie- powiedział buoian.
']Zi31 bocian i wywl6kł ~o za tyl,
- Bezwstydny p'ość!-krzyknał
ną nog~, jak b"ata.-Witiam pięk Krabba i zblltył Slą do
bociana.
nie, Wasza Wy\soko~Ć.
-czy to jest sposób traktowania
- Cót ty znowu za ryba je, łuez! starszych'? - Patrz, jak mój
ste~1 zapytał Krabbe zg6ry i brat wygląda!
'
wybałuszył oozy, by wygłąda6 im- Żałuj~ bardzo '- uśmiechnął sIę
pODUjąCO,
bocian. - Ale to już jest moja
- Nie jestem ryba, tylko ptak metoda. Każdy ma swoją.-Q ulbbe
-powie,] ial bocian.
rzeczywiśc i, 'wyglądał troch Q dzi- To kiepski dowoip-syl(nął wnie po te.f podróży, cał ,J~m
Krabb~, pocąc się lIa zielono.
cienki i wydłużuny, nogi bezwład
- Dzięłtutę!-odparł booian,- ne i oczy tępo patrząoe, a usta.
Zostawmy jadn,ak komplementy i całkIem wykrzywlone . .A. pl'zytem
b.ez przerwy męczyła go czaltawzabierzmy sl~ do interesów.
- Nie mam z tobą Mdoych in- Ira, jakby mU si~ lla wymioty zbieteres6w.
rało. Krabbe obejrzał go ze \\'sz ystkich stron, tl'ą :>ając pysln m;
- l\Jote jednak...
-- Chcą na d6ł, do swego bra· ale Qo able n Ie ruszał si 0, l Ypał
b ," zc elowo przed SiebIe i mruczał
ta i to natychmiast.
- Zdążysz tam jeszoze poje- od czasu do czasu: "Daj mi pokój.
chad.
ma la ch orą d U9Zę.
No - r.apytał boolan-je- Gdzie! on jest'?
- Niedaleko. ~iiałbyg oohotq steście gotowl1
p Abuzye'
- ~raluM a.ekł Krabb-. _
Quabbe rzucając SIę. - Choę zejść
dól!
SłońM Huje mnie
w

na

Dobrze,

wj~o

p czkę-przytaknął
wykręca~ szyję, -

-°

I

--

Wtorek lt etycznia 1921

Łódź.

nadzorczych w sprawie nowych pri)jektów podatkowych nie
ulegnie
zmianie, uie mo~e być mowy o uzdrowieniu finansów miejskich.

)

PC>DZ:X:::Ę;:s:.O VV ~:J:E.

Wszystkim.naszym krewnym, przyjaciołom j znajomym, którzy w.YkazaIi nam swo.ie współczuoie,
przewa:inie zaś wielebnemu nadkantorowi p. A!te~mall1QJwi za solenne nabożeństwo nad grobem moJ&j
nieodżałowanej żony, nltSzej drogiej matki, t escio\\'ej, babci i ciotki

FELJETONIK.

b. p.

miEJSKI (Dzielna 13)

TEATR

Dziadowska "filantropia"..

pod dyr. A. Zelwerowicza.
Wtorek, 11.1 p() cenach. premJerow.
Dziady łódzkie ustanowili, jak wiadomo, swego czasu 1 markę--jako tary- .. Chory z upojenia". kom. w 3 akt.
f~ minimalną. Okazała się ona wkrót- Moliera.
IQ "
e'e ~ zwłaszcza ze względu na wydatne
-"
podrożenie spirutusu-niewystarczającą,
a że podniesienie cennika na wzór re -

stauratorów i kawiarzy na razie nie jest
możliwem-więc obmyślili inną motodę·

Przedewszystkiem zapożyczywszy uczuć
hnmanitarnych od swych opiekunów-filantropów nie żebrzą już ale "zbierają
na chorych... "
I tak, do sklepu masarskiego wchodzi babina, której właścicielka wręcza
markę. Babina cofa rękę, marki nie
przl'jmuje:
- Ja pieniędzy nie biorę ...
- Jakto?...
- Ja dla chorej - to poproszę kosteczkę-może ze szpikiem albo o kiszkę, tylko żeby była świeża ...
W obec protestu masarki, wzdragającej się opłacać haracz Wnaturze, opiekunl<a rozpoczyna biadanie:
:- Oj! nie ulituje się nikt nad chora!'" oj! nie ulituje się!... żeby choć z pół
funta kiełbasy krajanej...
.
Mieszkania prywatne obchodzi pewien chłopiec z woreczkiem, który prosi wszędzie o "trochę cukru dla chorej
osoby", a że obecnie kilo cukru w pasku kosztuje 550 mk, więc kalkulacja
wcale niezgorsza ...
Istnieją też
specjaliści od koniaku "kuracyjn'ego", od kalaf,jorów-jako że jarzyna to lekkostrawna i poży
wna, od jabłek kompotowych, od kakao
Van Houtena, które także jest ogromnie
wskazane dla chorych...
Jak słychać organizacja dziadowska
ma ~amienić się w "Towarzystwo opieki
nad chorymi miasta Łodzi", co u calego szeregu zrzeszeń filantropijnych wywolalo zrozumiale obawy ze względu na
I

poważną konkurencję.

SytuacJo a

finansowa

łodzi

Wiadomości bieżące.
Dostawy zbota.
Telefonują nam z Warszawy:
Mi Dfsterstwo aprowizaoji komn o ilmje, it dostarozono 12 tysięcy
wagon6w zbota kontyngentow6go,
tak samo, jak o tej porze w ze:szłyril roku.
Obecnie jednak
dostawiono
więcej jęczmienia
owsa, a znacznie mniej zyta.

Zboże

i mąka dla Pols~l.

Do Gdaflska udała się delegacia,
do której wchodzi pos. Gdyk, przewodniczący sejmowej komisji apro
wizacyjnej, przedstawiciel wydziału
zaprowiantowania m. sto Warszawy
i delegat mirt. kolei w celu Rstalenia przyczyn spóźniania si El wysyłek
~ywnościowych (East-Express).
Wyładowanie
zboża i
mąki
przeznaczonej dla Polski, a przybyłej tu z Ameryki odbywa się w
Gdańsku w przyspieszonem tempie. Dla transportów ty,ch uruchomiono specJalnych 5 poclą~6w.
Pewne opóźnienia w regularnem
wysyłaniu tych pociągów spowodowane jest n-łedostateczną na

razie iloś'Ci.q rozp.or~~d zalnych. pa• . rowozów, co w Da]bhzszych dnIach

W ubiegłą sobotę prez. Rżewskj
konferował z przedstawicielami Min.
spraw wewn. i Min. skarbu w sprawach finansowych naszego miasta.
Przedmittem narad była sprawa czę
ściowego uchylenia przez Ministerstwo skarbu pomocy finansowei dla
miastu.
:Min. spraw wewn. zaakceptowało
pożyczkę dla miasta w wysokości
74 miljonów marek, natomiast Min.
skarbu zgodziło się udzielić miastu
vożytzki w wysokości tvlko 42 miljonów marek do końca ~oku budże
towego. J?ecyzja powyższa wytwarza
w budżeCle ogromną lukę, narażając
zarząd miejski na olbrzymie trudnoś 'i.
Przedstawidal Min. skarbu wyjaśnił, te redukcj!l: pożyczki nastąpiła wskutek wypłacenia 13 pensji
pracownikom. miejskim. Wobec tego,
że ani pracownicy komunalni w Warszawie, ani urzędnicy pa.ństwowi nie
otrzymali 13 pensji, Min. skarbu nie
~noże na 001 powyższy p-rzyznać po:~ .\'czJi łódzkiemu zarządowi miejskiemu..
Zasadniczo Min. skarbu stoi na
stanowisko, te w czasie cz~sto powt~rzającyoh się w:"wiązku ze wzra'"
staJącą drożyzną żądań praoowników
o podwyżki wyp'
.
13
. ..
.
,taCaDle
penSJl
Jest rzeczą demoralizującą. Porównać ją można do napiwków.
Min. skarbu zwróci również baCZO'·i uwagę na płace praco'wników
komunalnych, które przewyższają O
2r) o proc. płace urzędników państwowyc~. Na przyszłość wszystkie
vodwyżkl płac dotyczące pracowników k0!llunalnych musz1:l uzyskać
zgodę Mm. skarbu. Zarządzenie to
dotyc~y ws~ystki~h samorząd6w i
oboW1ązywac będzJe tak długo, jak
dłlJgo. sam?rządy bądą pobierały pożyczlo Mm.
skarbu na pokrycie
swoich deficytów.
P.rócz .tego Min. skarbu wyłącza
z pozyozkl fundusze niezbędne dla
pokryci.a płac urzędników wydziału
zaprowIantowania i komitetu rozdzi.ału chleba j mąki, kt6re to wydZlały zdaniem ministerstwa, winny
utrzymywać się samDdzielnie.
_ Prez.ydent Rżewski w odpowiedZI.OŚwJadc.zył, że zarząd miejski
st01 zasadmczo na -stanowisku, i~
budżet miasta winien być pokrywany że źródeł normalnych. Jednakże
w.szelkie usilowania Magist~atu w
klerunku przywrócenia r6wnowacri

budżetowej drogą zwiększenia wpły

wów podatkowych paraliMwane są
przez władze nadzorcze, które od:zucają systematycznie nowe pro.1 pkt Y podatkowe Magistratu, co od~ bija się w sposób fatainy na gospodarce mieiskiej. Winę za ten stan
rzeczy ponoszą wyłącznie wład'le
nadzorcze. Dopóki stanowisko władz

trędzie usunięte.

Demobilizacja oficerów.
D.O.G. Kraków rozesłało podwhfdnym sobie oddziałom 0trzymany z min. spTaw wojsk. r!zkaz
demobili.zacji oficerów ponad lat
35, do rangi poru'czuika i r6wnorzędnych włącznie.
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Pogrążona

ministrów żądań
kolejarzy. Kwest ja strejku aie
jest zdeklarowana.

żenia prezesowi

/

Fałszywe

banknoty
kowe.

tysiąc-mar

J

Od pewnego czasu pojawiły się w
obiegu większe ilości fałszywych b!tIlknotów tysiącmarkowych, ..... ktore są
naśladownictwem ostatniej emisji t ysiącmarkówek, czyli t. 1rW. emisji białej.
Fałszywe banknoty są drukowane
na trzech rodzajach papieru: l) na
papierze szorstkim 1 sztywnym; 2) na
papierze kredowym; 3) n3. zwykłym.
W falsyfikatach są ponadto inne cechy znamienne: wszystkie wymienio.ne
rodzaje papieru są bez wod nych znaków, które w eJllisjach rządowyoh mają
kształt kratek wodnych, względnie orzełków. - Prócz tego poznać falsyfikaty po niedokładnem wykonaniu medaljo.nu z podobizną Kościuszki: sam
rysunek jest grubiej wykonany, po
prawej zaś stro.pie medaljonu w kierunku pionowym na dół są widoczne
półkoliste smugi wskutek niedokład
nego wykonania klisz meda:lj onu.
Oprócz banknotów podrabianych
krążą nadto w obiegu banknoty tysiąc
markowe orygi.nalne wprawdzie, lecz
wycofane z obiegu, które skra-dziono w
Warszawie jako. makulaturę. Poznać
je można po. tem, że numery serji (w
czerwoncyh cyfrą ch) są nierówno ,drukowane, ponadto kaś noszą te banknoty
Ślady wywabiania kolorowego ołówka,
którym były na ukos przekreślane na
znak, że są wycofane lub wogóle niedopusi'jczone do obiegu.
Publiczność musi we własnym interesie zwracać uwagę przy przyjmowaniu banknotów na oba te rodzaje
falsyfikatów, by uchronić się od nieprzyjemny;ch konsekwencji, a przedewszystkiem od własnej szkody.

We czwa.rtek, dn. 13 b. m., jako w pi~wszą bolesną
syna i brata naszego

rocznicę

śmierci J;\ajukochańszego

bo p. Ludjana Kona
odbędzie się o godz. 12 w południe w synagpdZi Żyd. Tow. Pie-

lęgnowania Chorych "Bykur Cholim", Phl.c Wolności M 10, żałobne
naooteństwo, na które zapraszają krewnych i przyjaciół

Matka i B ..a~hr.

Głęboko

,

o

KA
wyraźamy

Im

wzruszeni przedwczesną śmieroią naszego gospodarza

naj głębsze współczucie żonie i dzieciom.

Personel Hotelu

"Passaż".

polskiej i został w marcu 1900 r. zdemobilizowany. Dalej znaleziono przy
nim znaczniejszą ilość różnych I>lankietów "in blanko", zaopatrzonych w odciski pieczęci, paszport z Grudziądza,
siedem biletów wojskowych z pieczę
ciami D. O. G. Pomorze lub "Im ki" ,
kartę służbową, upoważniającą go. do
przeprowadzania rewizji, gdzie zechce,
legitymację jako urzędnika D. O. G. Pomorze, dwa dokumenty podróży z Grudziądza niewypetnione, zezwolenie do
używanią pociągów dyplomatycznych z
podpisem gen. RoJi, wydane W czerWcu
Z. r., a więc w czasie, gdy nie służył w
anuji.
W końcu znaleziono legitymację
"CzerWonego Krzyźa" z podpisem ka·
pltanów Lelenda i MitheJa. Ten osta·
tni uznał dokument za fałszywy, a rzekomy podpis nawet za niepodobny. Dokumenty "Imki" są prawdziwe. SamolePiszą 'nam ze Lwowa:
Wicz skradł je Mitchellowi.
Dawid Icekson, miljoner, kupiec W
Na razie aresztowanego SamolewiŁodzi, zawiadomił-jak już donosiliśmy
cza pozostawi()no W Jarosławiu W szpitutejszą policję, że dnia 25-go z. m.
talu, bo jest obłożnie chory. Policja
córkę jego, t9-letnią Bertę, uprowadził
zaś na podstawie znalezionych dokumenTadeusz SamoleWicz, ljczący lat 25, urzę tów bada tdaje się nader bogatą Wróż·
dnik "Imki" w Łodzi i w:vjechat z nią w ne epizody przeszłość nieszczęśliwego
kierunku Lwowa.
amanta córki mfTjonera łódzkiego.
Jak dalej donosi "łódzki miljoner" ,
przed wyjazdem na- kilka dni Samolewicz oświadczył się o rękę .córki, ale
ni~ zostal przyjęty. Wówczas zagroził, I
...... że sobie poradzi lub się zastrzeli. PoZamiast wieńca na grób ś. p
tern napisał list do Berty, że gdy otrzy- Anny z Wernerów SOJ llblerowej
ma 100,000 mk, zr~eknie się jej na składa firma B cia Za.jbert
zawsze.
mk. 5.000.Za pośrednictwem brata swego, J na rzecz .. Domu Sielot" , ul. Pornor380-1
Freilicha, »miljorter t6dzki" wyptacit Sa- ska (Sredni-a) 91.
molewiczowi 45,000 mk., a ten na piśmie "'" N",,· '" """'.. " .. " """1' •.
"""
zrzekł się panny Berty. Pomimo tego
~
zapewnienia znikła z domu Bet:ta, a z'
?ią bibljoteka .oj~a wartości :20,000 mk.
e...
U
'
,~"
I kosztownoścI. Równocześme znikł i Spec, chorób skórnych i wenerycznych
Samolewicz z Łodzi.
,
..
Uwiadamiona o tern dyrekcja' polipGwroc~ł.
. I
cjl wowskiej delegowała inspektora po- ma1ln~o~ M l
Hcji Ridleta do Jaroslawia, który wkrót- ...._._ _ __
ce wsze dl w kontakt z amerykańskim
"Czerwonym Krzyżem" i policją jaro-

gdzie o.czekiwał tłum ludzi Tam siłą
wsadzono komisarza do taczki. Na
czele oczekuj ącego na uIłby tłumu był
Juljan Grobelny, który podług słów
świadk'ów odezwał siEl do tłumu ze
słowami: "wynieść go aż na środek
rynku, tam mu sprawić kocią muzykę,
a potem go pUŚCić", co też w cZElści
wykonano.
Na 'przewodzie sądowym podsąd
nego została udowodnioną.
Sąd skazał Józefa Barana, vel Barańskiego na pół roku więzienia z art.
51 i 4 ust. 154 kod. kar. Na zasadzie
oekretu o amnestji z dnia 8 lutego
1919 r. karę zmniejszono. o połowę i
zaliczono 3 miesiące aresztu prewencyjnego.'
Teatr PolskI.
Sprawa Grobelnego i innych była
Genjusi'j Moliere w komed~i "Chory osądzona poprzednio.
z urojenia- przemówi dzisiaj i'je sceny
Teatru Miejskiego. Rolę główną gra
dyr. Zelwerowicz. W śro.dę, dnia 12 t.
m. po cenach znlźonych dla zrzeszeń
łótlzkłeuo
inteligenckich "Komedja omyłek" W.
Szekspira.
kln[lem~

pod

miejska kasa o
T. M. M.
szczędności' wygrała w ostatniem
Jutro W Tow. Miłośników Muzyki
ciqglJleniu miljonówJHl M 0742270. wystąpi znakomite wirtuoz-pianistra p.
(PAT).
Józef Turczyński.

Konferencja lokatorów.
Dnia. 16 stycznia o godz. lO-ej
rano w sali rady miejskiej (Po morska 14) odbędzie się zwołana przez
towarzystwo "Lokator" ogólna konferencja. Rozwa~ane będą sposoby
walki z art. 4 Ustawy o Ochronie
który

przewiduje obodomu
partycypowania w kosztach utrzymahia w czystości i porządku gmachu.
Na konferencją tą winny wszelkie
..
orgaDlzacJe wydelegować 1-2 czlonk
wiązek mieszkańców każde g o

I

Z Uniwersytetu warszawskiego.
East-Express
telefonuje
nam
z Warszawy pod datą 10 stycznia:
Dziś o godz. 11 rano odbyła slą
uroczystość otwarcia semestru zimowego na uniwersytecie warszawskim.
Przebieg uroczystośoi odbYł się zgo·
,.dnie z zamieszczonym w "Głosie
Polskim" programem. Udział Orali
m. in. gen. Nissel, gen. Iwaszkiewicz, gen. Zawadzki oraz minister
oświaty Ratai.
Ciągnienie

wgłębokim smutkn :Eł.O-nz:J:N".4..

Amant [arki milionera

MiljoDowe miasto.

Dyrekcja

(u.r. :::a:..·u:tn.er)

składamy niniejszyz!i nasze szczere .Bóg zapłać·.

Grudziądzka

Lokatorów,

ebory Bender

loterjl.

l.oterji

Benefis R.

Oierasłeńsklego.

W dniu jutrzejszym odbędzie się w
teatrze "Bagatela" benefis wymienionego-ulubieńca tódzkiej publiczności. Artysta postarał się o urozmaicenie wie·
czoru. Występuje on w 2-aktowej revue p. t. ,,.Na San Mauricio", której premjera odbędzie się dzisiaj, a pozatern
w monologu p. t. "Apollon Chami1esk~,
aktor, reżyser i deklamator". Wieczór
zapowiada się bardzo wesoło.

Dr r u wI· k f al '?

Vlypadki.

Co kradną? Onegdaj ze skladu manufakturowego, należącego do Zelikiera
Izraela, mieszczącego się przy ul. Al.
I Maja oM 11 skradziono różnego towaTU manufakturowego na sumę L 150,000
marek.
Ze składu manufakturowego Kona
Sienickiego, zam. przy ul. 6-go Sierpnia 7, skradziono różnego towaru manufakturowego na sumę 150,000 marek
Przy ul. Cegielnianej 50 z mieszka- sławską· Odszukal Samolewicza i Bernia Mendla Ekstajna skradziono róż- te, która uciekła jeszcze raz. Przynych rzeczy na sumę 50,000 mk.
trzymano ją i oddano ojcu za pokwitoZ mieszkania Kniborskiej Cypy, waniem. .
uls Piotrkowa a 50
zam. przy ul. Zgierskiej 17 skradziono
V'VYJEO:B:'ALA.
różnych rzeczy na sumę 50,000 mk.
I
Przyaresztowanym Samolewiczu zna
Z mieszkania Blizko Szlomy, zam. leziono najrozma;.tsze dokumenty, świad
przy ul. Pomorskiej 2 skradziono 1 wo- czące, że jest on poddanym amerykaiirek mąki' pszennej wagi 150 funtów 0- skim. Znaleziono też przy nim metryraz bielizny na sumę qgólną 50,000 mk.
Z mieszkania Gliksman Ryfki, zam. kę chrztu z parafji 00. Bernardynów.
przy al. Franciszkańskiej 7, skradziono Z doJwmentu tego doWiedziano się, że
biefizny f)a sumę 25,000 mk,
SamoJewicz urodzi! się we Lwowie w
J
roku 1897 z rodziców Michała i Zofji. •
Znalezlono także dokument, świadcząey, że był oficerem policji w Nowym
do roznoszenia gazet.
Jorku.
Z innego znóW dokumentu dowiedziano się, że byl podchorążym W armji

Lekarz Dentysta

Lewita-Fuchs

pltÓ..stwowej
ogłasza że ciągnienie III klasy
2 polskiej państwowej lotel'ji klasowej odbędzie się publicznie we
środą i czwartek dnia 12 i ' to
styczI.lia 19:2ł roku o god~. 9 rano
w Warszawie, przy ul. Nowy-Swiat
NI 67, woooc komisji rząd{)wej,
przy wSj}ółudziale i' przy kontrolt
2 obywateli miasta, w tern jedneNa taczce.
go rejenta p:rz.ez prezydenta miaW dniu 21 grudnia 1918 r. do gas-ta wyznaczonych. (P.A. T).
binetu urzędowego komisarza rządu
Pajewskiego w BrzeZinach bez uprzedniego zameldowan·i a się wpadł Józef
r Ljazd kolejowy.
Barański, a za nim kilku nieznajoN-asz korespondent warszawski m;ych. W chwili tej kom!sarll' Pajewtel~fonuje nam pod datą wczo- Skl przez telefon rozmaWIał z ma"istr'atem w Tomaszowie i, sądząc, że ";;ą
rajszą:
to bezrobotni, odezwał się do nich:
Dziś odb-,-ł się zj azd dalega- "zaraz będę panów zał-atwiał", chcąc
tóvy kolejarzy przy u~iał~ 100 lIkooozye rOlrnlowę z 'romaszowem.
Jednak Barański krzyknał "kończyć",
osobo
S'W'{)ich towarzyszów :Zaś "brać go"
Obrady są poufne. W i.eczorem idop~mimo
stawiania oporu ze strony
wybrano de»t1tacj~ celem FZedło- kom1s~rza, wyorowadzono gO na ulice.

Z

sądó

Potrzebni

roznosi CI- ele
roznosicielki

l

•

Przedsjęb-i~rstwo przemysłowe

bran3y

wełnianej,

mają<le

możność oałkowitego zatrudnienia

dwóch asortymentów przędzalni,
przy"tąpiłoby do spółki. lub kupiłoby wymienioną przędzalnię.

I-------,------I8!!l!_________
Oferty uprasza się składać
skiego" pod lit "C. F. 200".

w admlnistrac1i

"Głosu Pol48-3

.J

I_ _ _ _ _ _

_~~~~10~

____________ _____________________________________
.~~

~W~t~op~c~k~rt~9~ty~a~~~'~a~1~~!~l~r~.

___________________________________________________

Dziś

Premjera!
Ode
"Słowarzys%~nie Czarnej Pięści"
7 serJa

·~w

~ ~ :ER5:;

mat d2teltJWoH fi akl."

Poozqtek przedstMt"ie6.

Premjera!

PearlWhite
Ik
,
..
'
·
..
·
"
serja 7
a a na smlerc I ~ycle ll!amal d2teklJWBJ 6ił:

("W labiryncie ilowego-Yorku")

G1J d

Dziś
Romans kinematograficzny
w 8 serjach z premjerowaną
amerykańską pi~knością

IV

Ó godz. 4.80.

Poeuitek przedst&wieil o godz. 4.30.

Zarząd

"
\~

a

Biebftska JIi 23.
Telefoar. 309-68 i 289-~.

dnł~m

s

1

8~znia

prą uL

6dź

. ~k01r8h M 80.
Teb:;fon 3'18.

\

w

Lc;~~ZAKRN~

Paóskiej .Ni

SE

w

Ił

=.,

Józefa Czeohowskiego
(docenta KiJowskiego lnst. Handl.)
na temat.

od &-ta do 12-ga marca 192. P ..
śroatvisb -banall InlęhlurołfttgO

Zgubiono miljonówkę za ]>e 1326672 nau Samuela Weinberga. Zastrzeżenie
65-1
zrobione,

byŁą

(na podstawie wrażeń osobiatych).
TRU w afiszach.
Treść w afiszacb.

łające jakna.twiększe

korzyfJei zat'ÓVItO " , . . " .
jak 1 zakupującym.
,

Mecha,nik
Nr~ 5
mi~sięcznik rzemieślniczo-techniCnUY \~-yszell

UOZBA CUDZOZiEiBCOYl

p R ZES Z

Ł

usta-

IB r Y ł a n t Y

ZgkIszenia. przyjmuje oraz wBzel1dch informacji udziela
URZĄD JARMARf(ÓW LIPSKlCH W UPSJ(U
jak ~ PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ

~::,,_""'

Warsra-, ALEJE

JEROZOL~SKlE
55. & 'Jel.
.................

-

230-55.

•

ft

Dl

Rutl'now;rana

bJdź, PiotrklJwskał52
,

poleca stale wie1';;i Wyhól' perfum, mydełek

Buchalterka

do m.anioore i t. d.

'Ala

~łoanJ·
Ceny. przystępne. Tamżp okazyjnie pończo
:J
~
chy ! sknrprtl,; w dUŻYl' .;;.11(';'7,f\ n( (',puach poszukuje
cię
,.o,

..

'

!li.

(~8-3 względnie

Schweig
Przyj~:;o:Il~~i4_6
~~~_~z~~

SIt Z korzenlsm

bez boJu I bez krajama

lPortjery, obrusy, przedmioty Zbytku i

t. P

Południowa 23. 60-3

"twalifitowany

lub 2 umeblowanych pokoi poszukuje się zara~
Łaska.ve oferty skladac
pod adresem Tow. Akc.
F. Haebler, ul. Pusta 9.
-,.,-_. _~~._--, ~--~.-

BryI·anty

larz~dz~cy !,~?:!.i "·i~teli;entny - :!!~':;:~I:~~~

1-'
ni~, krOłlc'Ze i t. p. do wygaT- młody czło,!lek (z wy~m
zegarki
f abry.k ą z Wl'el"l
'" er.:mą
pr.."kty:k ą, dobrlle ob ez- bowania
oraz wyp~awienla., wykszt."łc~nlem) l'osznlru]e odł'
nany z przemysłem wlók.ienniczym i robota p""Y.łllluje gal'barnia Antonie!Jil powJedntei posady •. dQbr~e 008- li 8[i
Bmle",a w ł.lNlzi, al. i!llcki4l- znnny z b.'.urOWOŚOlą. M"zo 0..I'
Łnurową, obeome na mewymówlOneJ posadZie wicza /lr, 7, przy R~ku Da- ~yć l(au~~1 ~.?~oo mir. ~f~rty
LUBKA)
"ć
. k o. orer t y s kł8da ć ' n~~~ luci,im
17'6. pod .n:. '" 1._0 do AdmlJtlsk.
2{)1-2 gOb·6 W zmlenłj
swe s t anowIs
-~_.===--= .... ,.Głosu Polskiego",
08-2 Sienkiewicza Z'), m.16
w A~m ..,Głosu Polskiego" pod lit. G. K. 3S-3 - i' O d at osoba -",-- --.-.----- ost. wejście pru'ter.

wieloletnią prAktyką
biuro\vą pragnie zmIenić
posadę. Orerty sub .. Prac()wita~ do &dm. "Głosu".

1oaletowych, wody lwlofisidej, pudrów,

. lt.·

Lecz:nicy

k- b

dyplomowany, były kierownik większych firm,
znaJący dokladni~ czyn·
ność apteczną, obejmie
odpowiednią posadę lub
jako wojażer. Oterty do
Adm. ~ G!{)su· pod .Dro"'l-ii gista dyplomowany·. 68-1

Zachodnia 68.

l'r~H,FUMERJA z

n l n"
o

z średni~m wyksztalcelllem, rULynowany kor~spon-i
dent w Jęo/kooh }Xllsklm,.niemleclctm l, rosYJslctm' i na bawełnę, W~łDę vv:
b. kier~r~I1lk chem. te~hnlcznej fab-rykJ., obezonany !przędzy, sztuce lluźnel
z eks. l lmportem krajowym (n.a własną t.:ękę za-! poszukuje posady. Mo
latwia! do 15 wagonów tygodmowo) przY.Jm!e .PO-I że l-ć ns
.azd.
sadę w biurze. ekspedyoy:jnem lub inn~ odpowledV)
WY1
nią· ReferenCJe pierwszorzędne. łaskawe o1erty Oferty proszę do adm.
sub .Ekspedytor" do eGłsu PooI8kie~o".
25'1-2 t,Głosu" sub "Anilina",

H. Przedborski i S-ka

pnyborów do gojenia,

PrzoyjmuJe w

18., H.:~ru~i n.jdog:~~~~ł",.l'"311IesikaniaEn~rgiclny
'farMbłOraY
~d ;dSrlł:I~~~·~~ ~:b~~;
.
.młody
' . człowiek ,
. . 1 rz DROGISTA
i

Dom 3(aniloyo..Ekspd)'c)'jny

.'

;.

"

Le_in, f6aź. ul. 1~~~

Z powstaniem

At> N eum.an,

Ur.
EISNER
~'~".;.Z' 15 mk. ~!':s~aw~-:'ffr.ed-;r~r~.::, Ad~
powr6cił.

.
k- 1>29-0 Benedykta M2,(lewa strOIła). Drt M. Papierny
radaw II
Iprzyjmuj e do komisuwej Spr?t1daiy i kupu-.
Akuszer
i stwardniałą skórę,·je na własny. rachu1l:ek. wszelIlie towary,
powrócił.
.
.
,.
.. lmeble, fortepIany, planrna, ln1sy żelazne Przyjmuje od 4-6 po pol.
-

usuwa

zzmjdująoym ~ przy
68.
Spodziewamy się, że Szanowni Klijenci, Irt6rzy dotychczas darz.yli zaufaniem DaBU\ firmę, bądą rówuioż i nadal
popierać nowy dział naszego jnteresu i plnostnjemy

HURTOWO - 'DETALICZNA

Piotrkowska 92
Przyjmuje od g. 11-2 i
od 3-6.
ó~6 -12

""dOlIS I,

M

"

Cen ..

89. Piołrlko"yska 89.

otwo.myliśmy

86-3

I

·
JUBILER A. LeWKowicl JUBiLER

przy naszym ekspedycyjnym interesie,
Zac~cdiltzej

-

N. 'Rozes

ihLstrowany
z
i zawierA młędzy innemi: ~ Tok&rka pól:lUlomatyezna
Fa,..", "Zapobiega~ie odJcształ<:al'liu sj~ Il:lrzędzl podczns hartoWanlll", "O ukla.d~e nutów w rysunkach technieznych" etc.

,.~

ddział posyłek pocztowych
ua.

Lekarz- Dentysta

1 ....

Pozwalamy sobie za.wiadomM Sz. KHł~, te ~ dniem

1 stycznia 19'21 roku

Usuwanie szpeeąr.yeh włosów.
PrsJjmuje: od S--S i _8 wie es.
N~dsDla od·~. Palile Gil 4-5

_~B5S--~. 1 Perły i \'Ispz~!kc~ Biżuterję DO~ KOMISOW~w~ HANDLOWY ~:~;;~~~~~?jo.i

~ŁADT&LA ~ G-LA..Z:ElEł..
_ _ _ _ _ _

I druku

Raid
""-""!9J~ za
łJ ~ .... &...

O 100,0.00.

Chor. skórne i wenaryclBa.

Za8trzeżerile~

"Rosja cesa~5ka
•
Rosja sowiecka"

si~

I)ch,l~eh Jarm1lrki Lipskie, wH'ft8ta
'Wie:młe, a ostamio OO8lęgła

bilansista,'Ch!:e':t,!!;::=:e
Dr. I. al.Iberstrom·

ODCZYT

Technicznych i Budowlanych

eolU,

Łodzi, Pio'trkowska

do samodzielnego
w du:J;em przedsiębiorstwie włóknL tern w Łodzi Od 9 _ ,
szcz('gó lnie uzdolniony, znajdzie 'r: Atychmia- ~ . I od G - 6.
stowe znjQcie. Szcz.egółowe oferty z po'~anie'J.
--warunków pod "Akoyjne 40· poste re~t:.l\lte
Łódź.
71--2
i _ _ _ _ ,_......."'-____
....:"!'-__~__
'Zielona 11 (róg 'lachodniej )

wtorek., 11 stycznia r. b. o g. B-ej w.

JAR.A~~E. ARTYKUŁOW
od będzie

===

~~3f!itil~

prowadzen~" bUChalterji~Dr. Lew

z

połączeniu

w Łodzi.

,
,Eg:zan:tiny l~~PoeZlUł s~ we włepak, d. II stycznia 1921 r.
'~nnrje ka.nc!3mt:ja gimnazfam od godz. 5-7 Wł~z.

815-1

ARK

Ił

Henryka Lubińskieoo

księgowości

~~~~~~~~~~~--~~~~IRu[yno nybuc~~

J

przyjaciół

Q-kI. Fil. Męskie Gimnajzum 2ydowski

we a. Lwowie"

I IIIkaSO.

krewnych i

RozpoczęcIe wykładów w :ł-giem półroczu nastąpi d. 3 lutego 1921 r:
Program obejmuje: Księgowość (buehalte~ję), kOl'esponden~ę, rachunkI
handlowe, stenografję, kaHgrafję. prawo handlowe 1 wekslowe, oraz pisma
na m a s z y n a c h . '
.
lJkoń02lenle kursów Upow8Źnta do objęcia pO/t8dy binrowilj. Zapis1
ft_,~4"''';e klmcelarja kuI'8Ów, Piotrkowska 79.
405-2

lałatwła deałe, _sped,cJ~ kr.ałoyą l zagraukm" łlłlaasowame. magazynowanie,
ase~

ninłejszem

Kursy

erbach i Gdań kU,

ddział

lasny

Chorych

b .. p. J..dUCJANA COHNA

otworzył

r. b.

Pielęgnowania

na nabożeństwo żałobne, które odbędzie się w rocznicę śmierci w czwar·
tek, dnia 13-go stycznia, o godz. 12-ej w południA w synagodze JITZY
Nowym Rynku N2 10.
72-1

Zawiadamia, te niezaletnłe od istniejących jut oddziałóJ\.~

Tczewie, "'ławie,

Towarzystwa

"BYKUR CUOLI_"

zaprasza

o·~H~ndłowy

·om Ekspedycyj
Warsza

głównej.

w roli

pani!r'ki
i,

p okoJu

wspólnego;-,
cą.łkowitem utrzymanie m
.>
kI
prz~' ro,.zlnieizrnel1c
_. ej.

.

.,.. .

~ /'Ą

,-.,

"l'I'~..... .A. ___ _

~~'-="J.J....&.~ _'""t,jS-ll

".',r'~

~r- ur.""

'1'
rasy Wl cze],

Odpcow:&:dz:ić

b"

W8 1 SIEl "

L

"

UX.

za wynaoO'rodzeniem na ni.
48, b. Leszyński.
223 3
-

~
Piotrk(}wską
Zg!o"zenia ttpreszll się do ~Gł.. - "
a" .Pod dobrą·OIIiekll.... .!IU-~, _ . .

..
ceny naJwyzsze

.. !
!

władająca biegle angiel-

1skim, . fr~ncus~{j~,

nieImiecklm lrogy.]sklmoraz
pisząca na maszynie po,szukułe posady korespo~ tdilnthlt l. nb sekretarkl.
nrer 'Y sub M P" w

". ~
·Oł ńn . . . .• •
,) ""........ ","".

•

,,~

....-

Do fabryki wY1"obów

weł·

.. , _ .. - . - . - - - - - . - - .

l~d~rec~a~~~i:l~~ na przedpo· U~I·p~~j
b h B I b'l . tk i\:i1 ~~Ij

O' U·

ch.!łłtor~in"
Ii~

li J:;'1.I

tle ali.OrKa- ! mlSIS Ił
i to tJ! l
h'
6'
h
Szczegółowe. oferty z ~yciQ- :J~rÓ;'~ e :ar,~t;::\'~o~~l~i,
fysem(
w
= odplsailll
. l ~wiad9C1;w
d Ad . t i kM:<lq
h iloś,l
I d1.lł celów i~bryc~k·
L

sml p aey
o
mIs r. nyr. "UIl".'I. p acę wyso 'le eGpod "Buehalterll:rrbi- ny. Lubka.
J\'! r:>laĄ1!ietkll".
~i-3 m 16 ost, wejŚCie. partw. 13~
ar

21 "Gło~u..

Slenltiewicoo

Wtorek l t

...

8f,YO'ZUt~_I_f)_2_1_r,~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..........
_I'
....,....;;;.lfl~

asino

Sensacja sezonu!

Sensacja sezonu!

Dramat wschodni ..,
•

Dramat wschodni

w 6 wielkich częściach ,

w 6 wielki cb

J

J

ezęścia~h

według słynnej pantominy Frecksy z najsłynniejszemi gwiazdami kinemat, i ulubieńcami pubłic'lo.~: Połą lIegri, Aud
Egede Nissen, Jenny Haseelquist, Pawłem Wegenerem, Haril"ym Liedtke, Ernestem Lubitachem wrolach at.

OSOBY. Stary Szeik - Paweł Wegener, Młody Szeik - Karoł Qewłng, Samurun - Jenny HasseJquist. Słntebna Aud Egede Nlssen, Garbusek - Ernest Lubitsch, Tancerka - Pola NegrI, Nur,AI-Dln - Harry Lledtke,
Starszy Eunuch, Handlarz nłewolnJków, EI~Błm i E(· Bom, niewolnicy Nur-AI-Dina.
TIngtr80ja mllzycZn'9, oryginalnie skomponowana przez znakomitego kompozytora Wikt.ora Hon~ndra, w wykonanin orkiestry teatnI nC.A.3iN~ pod dyrekoją

L. Kantora. - Wobec niezwykłej długości obrazu dawane ~ codzienni o 3 se:mse o godz. 5-~j, 7-ej i 9-ei.
fj)asse-Parłouł nieaalme!
o godz. ~j, 5-ej, 7-ej i 9-ej wieczorem.

Grand12.

Po raz pierwszy wlodzfl.

W 90~) niedsiełe i świ~ 4 seanse
Pa. . . . lJ»artouł nie1llJa~ne I

Pa ra-zpierwszy wlodzi.

,r'

PiotrkO'wska
Atrakoyjny

•

dr a mat

w 5-ciu częściach

&8If Za la

a sm

lVi ostałnl
.. epizod •
cyklu p, t.
.,J.,

/'

ze znakomitym arlyslt\

,.- "

OItraz'lgeacji

kilł8małnDflfimeJ

GhłoneD1

fdłrszawte.

"Co na"

Kasa czynna od 12 Dziś

-

~j.

Pocz,tek

1 od godJl 4 po
Początek

W'roIł

2

południu.

o g. 8.30 w.
Premjeral -

•

pa HI, •

.

. a S-a
N
Jutro, we

pierW3111ł1l -

środę

, aUrłCIO
M

łwłtta

Operetka

W'

• UlI.

2 aktach.

Napisał

Nikk.

_~jł~~n;;~łk;~~t~;~·.

l Z b. m. Benefis B. GIER ASIENSK.IEGO.
&ES

3.

t

Prenumeratorzy, którzy nie wnieśli dotycbczas prenumeraty za miesiąe styezetl r. ł92l, oraz Ide
lowali zaległości za czas dawniejszy, w celu uniknięcia przerwy w otrzymywaniu gazety, zeoocą łaskawie
n.iezwłocznie należność za prenulI!cratę bezp~rednio w administracji pisma (Piotrkowska 10'6).
ł Ó:1k.~, matęraoe, sza·

00

G

"

sprzedania męskie! Kobieta do sprzątania prllybłl\kał sIę pies, rasy UlEOzy 1 rolwagi, bl'1ki
nMnSZ " nł-a rlrnh ' A. - f y, otomanę, stół,
fu.tro, buty, spodnie
potrzebna. Zawadzka
.Dog-. Odebrać Zł. 1:11 tow&f'o,we lekkie i C,1ęt·
tlylU ~
U
krzesła, stoliki, :i;ardi· skórzane.
Wiadomość: N2 t3, gimnazjum WoU- zwrotem kfJs~t(}W ogłosza- kie sprzedam. KHińskle,
• nl~rkę wyprzedam_ Piotr" Piotrkowska 16ił m. 5.
sonoweJ.
300-2 n4a. Pal!ska 90 li portjera._go :M 19_
28-6
~..,..--_ _ _ _d kowsk8 N! 2~1 m. 4 ffont.
201}-3'
8"1-1 - -399-10
london. teacher gtve8
--zegar gazowy w dob.rym
~ II
Welury w różnych .----- Furgon p h 'k. r 8 Jr i do
EngUslt lessoIls at praezka PGlIZuknje pn- .8tanie do sprzedania.
... n. kolorach; różne to- I Sprzed-aję urządzenia s-przedanla. 8&osa Pa- Piotrkowska Nr! 7, m. lS. nla w rttlmaeh 'Pry. LlpSZ1e, PIotrkowska 110
wary łokciowe llajto.nłej tło po-ko1: sypialnIe dę- bjanicka 30, (w sklepie from i -3 po pol. !'>5-2 w.,tnyM 1t1b na .te. .....
80-1
nabY0 moma; Kłlińskle- bawe, salon mahoniowy m eb1f).
03-1 ~--•
Dzielna oM 2a m. 13 Dogo M 40 m. lO, 510-40 i meble lakierowane bi/l.;---~
e b l e do sprzedani,,: mańska
232-3
sl\lon, stołowy,
biurko krzesełka Gto'
_ ....'- _ _ _ _
.
K i 6~~'''''''- leo - Dzielna 5, Derejski. abmtlt,
sypia.lnia
i
dywant
są
v
Je'
d
i
I
.
l
'
.
•
up ę r zne meble,
, 410 -12 o sprzedania. W. Lu~ man., re ens
syp!a - panH~l.\ka i llteligews,i 83,IOel'UkPranCiszekzgu•• dywany, gardero- g
poszukuJe 18.kle ekOl-\ bił dokllmentr wojbę, bializnę, plaeę n-ajle- ił Dębowe !I'1ebl~ Ił'r~e-! ctak Rozwadowsktl. Hp 2 !tła. P1osrkowska JIIt•• :lI,
,
a.H--i VI podwórzu. I1I we~rie6 wiek z!jęcia. 01e~1 do altowe. JlllJuza J\'i 2"g.
piej, Benedykta 2S ni.l3 O.
dt\m tamo. Sieni
"Gt8Sll pod _
.. U.J._
- 312-3
'
383--2
parter, Łaznyk. 12-30 kiewio:l8. 69. m. 21, ofl- ,l fi te 11gentny m ło<1 z1emee
._
_
re' -l~d
ó.... h n)'n1\ II we:fś01~, I piętro.
p6szukuJe
eleganck&
Meble
z
a-eh
po
ki
sprzePI)"ÓI
nil.
gumowyeh
koOkaskel
MUaer
Plot.r.... 0 ry w r ..... yo
05-5
dam. Piotrkowska 18~
łltOh k!łł'eta-am~rykowska as, 21glth. do• A
• kOlorach, towary _
U!l'I eblowanego p o k o j u
.
N-e kan l' bryczki Jlał~w, wid ,,"biaty, wyd. w Lołokcia\> e nlLj~niej na- Blroludterka 1 stenoty-:pi'zy red~nie w Ś1'ó""!e- Dl. 9.
70-3
być .mozna: Główna 35;
pi8tka z ldlkuletnią s ciu. Oferty N. R. &l-3 ~1jIlle 40 sprzedtln1s. szych !UOJI.Ów de i,rse-\ dzl.
Sklep frontowy.
6!5-J praktyką bhuow'ł poszu- KUpuję meble, s:ar4erobę,
klozet IIY8~m&tyoZlty dania. Ce~Ielnlana }Ii
Fl1kS Henoca zgubIł
btel1r,nę, lutu, dY"A- li?W1, Tkalnłaj!ztucZlla,
Hi-S
s.port zagraniozllY,
kD.~ pOlladr w większej
e sprzedaJ.ę: sza- lnstyt.aj-l. Oferty snb n Y. maszY1lY do S-\lCi&. PIotrkowska 117. 4Qg.a
.
wyd. w Łodzi.
325-3
ty, łó:hka, stotr,\.Buchaaerka..
' 286-0 PłaM najlepiej
ajn'1
RutYDowanł\ naU6Z10H~1- - - - - krzesła, otomany, MAt ---------~- r j h Ił
d ktO .1\\'
o pOWl'OOH\ Z wOJSir&
ka muzyki ma. jeszcze Go!l18WiOZ Ieek zg1:1Mł
a
\
,
,~ne
y
1l1~
pO!lzukuJę
ujęcia
biugodzln~
wolne
C.leze
paeżport
nlemleold
eał~owl~ sypialki j .tG- Btycski na.jn6w§yca
66- r~we~o od r;odz." po p-Q- nia na mte1sc~. Zielon~ wyd. VI Łodzi oraz kBią~
ło~ t!~ ~lOtł:kows)ra ltl3,
sonów, pOWflZy, landa, ~ lepIe. _
414-3 :i;eezkę odroczenia. 78-3
Plza",d:neckI_
15-10 .olaneiki na żelazJlyoll' K01on1alny akl.ep sprze- łu~mu. Oferty"o .. Ole- 17 m. 24.
jalll z powodu wyjaz· su pod. Wieczorowe ZA- _ _ _ --:
.
11 niebIe sypialnego sto. 1 gumowyeh kołach, !dO,-1
duo
Konstantyn
owaka
53
•.
jęciu-.
40'-5
SkI.,
li
ml.eszka:aioł!ll
2Gnnbaum
Adam
zgnOIł
H.I~ łowego sEafy' ot.o- ty angiel8ka, oltellWnta
22 ' --.
k d ść II
matrykułę, wyd. przez
mauę, let&~kę, limtra, I sprzedam. Knłi8tle~e 28 .•
- 4 powo"y, l a!l.tł a, brTcck!
po oJow_, _ o
o szer- gimnazjum żydowskie.
_
412-1
umywalnie, łóż e e z k o
;58-6 M'eChIl.1l1k: Ba 81'eoj&l~ft I najno'l!Izyeh faso:aÓ''W, nem, odstąpIę % powoll:o
m!WiZ~ cło szycIa. sZ0ry eAOmOJllta bryk! wyjazdu. Oter~y pod .01- .
d~ieolnue sprzedAm. - D-;-~-P;iedaitTa'"""komPlet
Pł'Zyjmleodp1twledlliI\PO"ltoW'a~oweł wOZ'" lekkie l to- do .GłOSU":_ ~ G0tli'l ~ez zgubtłmatry.
~~·k()!.~~_~ • kine~tog'r..fI6~Y. sadę.
Oł6Pty do Adm. rolwagi sprzedam Klllid
t 111
. t
d
kUłę, wyd. ze szkoły
A ŁÓżka, szafy, bielili;. ~Iadomośc: RadwIIBska
.Głosu"
pod .Veoh&lI.ik". sklego 28,
·590-5
:m
?
r~
kr SZl\ldn4,'
403-1
Ił. niarki, stoły, knesła ]'f! 3, (w skleple)=--~
68-1
e c US
Japo s e.,
..
.
pokÓj nmebl&wallY .lek- Tkal:alll. 8ztuClm~, Pi-otl.'- Kuchlcr Ig l ..,,()y zgubił
wyprzedaJę·
Piotrkow- rJui:r pokój ol~&1lcko '
tryczne oświetlenie, lcowska 117_
407-3 . kartę powolnnla, wyska 101, Korczak. 330-2 U umeblowany w cent- Młoda wiClW~, bozdzletDa, zamOZ1Hl, .. celu
1 t li
t ·J l
.
dan8t przez P. K. U. 31 p.
AkUS;;;;;k~kowa --;) ru.m miasta z całodzlen- w ymilLny
myśli pragnie przy: .n e gen na
rzae- sprzł!daa, maszy».ę Snl- w Łodzi.
400-3
Piotrkowska 132 ~. 140 :um ~tr,6ym.anlem do wy· PQ~nać człowieka w;r-rC!cłe1 rodzinie zaraz do
gtn'a 1 gramofon z 8łY~
_._~-_
d lit [J n 11 prZYJezdnyc. na1ęcIa. Oferty sub.CeJlt· k ształeougo. Oferty !lub wynajęel". Ltpowll. JI@ 20,t&l!l1. Dziel.a. 16,. . ro- pawlak . Stefan zgubił
10k[1,.
ci lu.ll,rum"
do .Głosu".
415-2 .~1cie..
406-1 ~~~~
76-J "lskL
"_
Mg-3._~~:.~.ę l;\rlopo~:!:_~~'::
... .....
__ ...
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Mlesięc:mie M. J20.-. I{wartalnie }fk

_

~A'~

_

zeo.-.

Za odno- Bf'ItOSZEl łfł •
ezenie dopłnca iię Mł. 15.- mleslęcW8. Prenumerata W\
przez POCltę micaięcr;nie Kk. 135.-. Kwartninie 400.- _======~
Zll~rallicllz M.k. 200.- mie!!lięel:l1ie.

-==
-.ą~MrJ wydawca Wanda Sachsowa.

Tn.

•

#!'

1If8łJu-'
tliśei.e

K . zgubiła

atmiereltak~

Zotj3 ~ Józefa -zpb1ł",-,
tyme:ml8O'IIIT O ,..porl zoSJ1S1d, .,.-1
dowód OBubIstr. wydmY' da1l1' '\T stsrczewte. 130-1
w Kleezewis. -.-!~ .,..bskl śalDm01U.,.-:
8z&p8I.l t;gU D 1dł pas~p_ nlemłeo-I
l ewkowiez
bił passport austl'jao-, k1, -ąd • .." Wlhde. 281-1

1

k~ wydany • B~ł«te~ •. 1l!Iabm iD MMdaIde.~
Wle.
801-6 .1dJaIJ,~ ~

Majer zgU'hrt niL
.
81--1:
Łęczycki
pAszport poI9kł, wyd.. 1IJab";&n Frajda ó.h&iIil
w Łodzi, Dnu: ksiąi&eC'lłkę II Zg1lbł1& ~ GI8tIJ6tzW81nieuis, wydant\ wP. si)", wyd. w SołcaeIt. 81-1
K. U.
Oga-Ił
_ . ---

-j
Morfłk8Wlel Ła.ta zgn.błła. I&=;;~~! ł~

.. lłowM osobł1Jtr. wyd. 'WAS s ll:a~ ołtłeba-I
tM-& "&mi.
8ł-l i
11I.rgolin Wet! zg1lblł leinb~1I1'e.ł_\_
I'&~rt l!1.femleckl,
1(ajei 'lUIłhll 11!gIą~
'k~ Jl4ytft oraz me- "IJlIł\eję elil.~....

w lhdllł.

~:Uł'oftetńa.

ka 16 23.

z..-a.-

88-3

lllai1elak Izrael zgAbi1
III p4SZl'ort Jliem.ieeki.
wydany w Łodzi <traz
ksidkę f}droczel\ta. 1896
rokft
309-3
.
~
e1'8YO Hasam zgub. legUym:aoję M. i os6b.
87-1

.'

.osoby,

-

tt,s-.ł

hud'\fłk zgub.
nłomięeki,

g
1 $1ter
paszport
","d.

W'

Wlod-&W"ku. M-a

--t

l"gin-,.ł tymczasowy. d~'
wód OliObł:sty na ImIę/
JaclwlCJ llarchlłIW, wyd.
.." JMzl.
61-3
- Zagmęła legityl'llncj:.slo----stry szpitala w015kOferror Mirjll.m zgubiła wege na imi.ę Kal ksty
matrykułę, wydal'J./\ ze Wójcińskiej, żAmieszka
szkoły p. ADII.
402-1 lej przy ul. NS'1\'rot ~H.
moleńska ire~---;g;: ____.__ _
62==
' bU!I. paszport niemiecki. W1d. w Lod~i. 401-l:! zaginęło zaliczenie na.
sumę 23,175 mk., wySternak Agnieszka zgu stawione na fh'mę .Ch.
biła paszport utemleo- Berek"'. Al. Kościm':.Iki S.
kI, wyd. w '..Jobl, eO-3
398-1
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Z-wyc:zajne: 5.- ten. za wiersz no.npnreloWY Jednos7.[ll\l tu \'I y_ Dro'Jne: L-M. za wY"a:. ll'tjm lir, j
10.- Mk. Peszu\(iwanie pracy 75 feB.. wyrl!.z. Na1estllue: przed tekstem 15.- Mk., IV te Icś~ie '2'~ ł '(.
Pl) ~le 10.- Kk. za wiers1: Ilonp. (str. !'> szp.). Neltrologl: 7.M) Mi:. :.la wlers:~ nOll '. (atl'.
I.p)
Za.~we l.saillnblllOWQ po Mir. 300 po tek:ś(lie. Za. termin. druk oz!' i ofiar adm nio , 111 I l ! '\

