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Polska polityka zagraniczna.
średnio zainteresowane. Sfery te
zapominają, ~e ju~ samo uło~enie
tflkstu i zredagowanie postanowif'ń
traktatu pokojoweg-o
wywoJuje
wielkie techniczne trudno~cL
Pojawiają siEl alarmujące pogłoski o rzekomem nipbezpieczeń
sLwie nowej wojny polsko-boiszewiokie,j. Są one przElsadzone na
co nalElży zwróoić uwagę. Zawarcle pokoju może się opóźnić o
parę tygodni, ale niema najmniejszego powodu do ja\degokolwlek
pesymizmu. Prawdą jest, że Rosja
aby Btę wog6le otrzymać potosta
nie wIerną swemu pro~ramowi
zrewolucjonizowania świata. JedDak prawdą jest r6wniet to, że
Rosja sowiecka dziś potrzebuje
bezwarunkowo pokoju 1. Polską.
Polska jest zdecydowana poświę
cić wszystkie swe siły odburlowie.

---------------------------------------------la fiórnym Slaska.

nego sądu koalicJj nago, tak, 2e
za nadużyoia popełnione w urzę
BYTOM, 16 stycznia (Pat) Nfe- dzie podczas działalności plebidZiela dzisiejsza przeszła na G6r- soytowych podlegać będą temu
nym SJąsku naog61 spokojnie. sądowi.
Niemcy zamierzali urządzić demonstracje dla zaprotestowania przeciw
OśwIadczenIe
niedopuszczeniu do plebiscytu tych
mieszkańców Górnego Sląska. któBYTOM, 16 stycznia. (Pat). rzy sie tu nie urodzili, a sprowa- Lerond, przewodniozący mi~dzydzili slQ dopiero po pierwszym sojuszniczej komisji plebiscytoweJ',
stycznia 1904 roku, ordZ przeciw oświadczył, że komisja rzqdząca
osobnemu głosowaniu emi~rant6w. uważa za pierwsza swe 7,adani€'
Władye koalicyjne jednak na de- przeprowadzenie głosowania. ludmonMracje nie zezwoliły. Wzmoc,
ności na Gornym
Sląsku bezstronnione patrole policji krążyły po
nie
i
sprawiedliwie_
Równocześnie
mieŚCie, p~eprowadzając kontrolę
powoluj
e
si!)
na
odezwę
polskielegitymacji i szukając broni.
gO komisarza plrbiscytoweg-o Korfantego, który dąży także 'do tego
celu, wobec cze ~a:o uważa genel'al
wszelki teror za niemozJiwy i nieWładze
dopuszczalny. WszelkIe kwest je
BYTO:\-I, 16 stycznia (PAT) - nieobjęte regulaminem rozstrzyRozdział drugi regulaminu plebigają miarodajne czynniki z uwsoytu. Wart. 11 rpgulamfnu lww zględnleuiem powy~szego oświadmlłtja rządzqca ustanowiła dla ple- czenia i obowi"zk6w komisJ'i llOabiscytu następujące władze:
'I
.
1. W katdej gminie gminny licY.J·neJ·.
pleblsoytowy komitet parytf'ltyczny, w skr6ceniu nazwany Komitetem parytetycznym.
2. Dla. ka?';dego obwodu goło
P.ARYŻ, 16 styoznia. (Pat). 'Sowanla "biuro głosowania& j komftet parytetyezny.
W ka~dyrn Z kół dobrze poinformowanych
powh'cia międzysojuszn1eze biuro donoszą, ~e odezwa k 'misarza pleplebiscytowe wskrócenlu nazwane biscytowego p. Korfanteg-o wzywająoa polaków na G6rnym ~Iąs
biurem międzysojus'linlczem.
Artyltuł 2l regulaminu zawiera InI do zachowania spokoju, wyprzepisy, ~e w słtład komitetów warła n ader korzystne wra2enle
parytetycznyeb i biur głosowania, w kolaoh urz€)dowych państw
oraz biur międzysojuszniczych nie sprzymier?:ollych. W kołach tyoh
mogq wt>jść: 1. UrządnicJ w czyn- panuje przekonanie, i~ usiłowania
nE\j służbie bez względu na to, czynione przez niemc6w w celu
czy Ilalctą do urzędów Rzeszy wydalenia Korfsutego z Górnego
nh!mieckiej prowlnoji, regencji, SJąska s!(azane są na niepowodzenie.
powiatów lub gmin.
2. Człon kowi~ magistratu, przeło~enj g'mtn i ~przeło~eni obszarów
dworskich.
8, Doradcy techniozni nstanoPARYŻ, 16 stycznia. (Pat.) Hav.
wieni przez
komisję rządzącą, Z Genewy donoszą, 2e rząd polski
aby ozuwać nad lnteresi amludno- oświadczył gotowość pozwolenia
~I.:l.
na przejazd przez ~rytorjum Polski
4. Duohowni różnyoh wyznań jeńców wojennych powracających
w czynnej słutbie, władze Koali- 1. Rosji. Konferencja, która zbiecyjne (, ' łosiły, że wszyscy człon rze si~ w tym oćelu wkrótce w RyI.owi " \dadz plebiscytowyoh po- dze albo w Gdańsku, zajmie si~
·jJa " " , 3.!!fl.sdykcji nadzwJczaj- wypracowaniem .. .szczei!6łów.

ueo. Leronda.

plebistytowe.

E[ha odezwy polskiego komisarjatu
pleblstYfowego.

Przejazd jeóców przez Polske.
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tambułu

Rękopisów

nie

PARYŻ, 16 stycznia.

Hav.
zdaje
się być rozwiązany.
Briand
oświadczył przedstawicielowi
Havasa, że spodziewa się iż
gabinet u t w o r z y się
wciągu

ministerjalny

dnia.

zamówłonych

pll

:Prze pych orjen- eów słowackioh. przy koneu zgroJ
talny.
Imponu- madzenia uozestnioy wznosili entująoa wystawa.- zjastyczne okrzyki na czeŚĆ prezydenta Horthyego j naczelnika Pił.
sudskiego.

Sriand tworzy gabinet.
Kryzys

wyłłcznla od 5-5 po
Redakcja me zwraca.

Redaktor, lub jegu zalttpca przyjmIj,

Kryzys gabinetowy 'we Francji.

.,_ład ...adc~ polskiego poselstwa we Wiedniu,

WIEDEŃ, 16 stycznia (PAT)"NouesWien&r Tagebl/lt& umiesz(lza wywiad z radcą legacyjnym
pos-elBtwa polskiego dr. Marjanem
Hentsohel, kt6ry powiedział mlEldzy jnnemi: Polityka zagraniozna
Polski Ito1 obeonie pod znakiem
oficjalnego zaproszenia Naczelnika
państwa PHsudsklego do Paryża.
'Z drogiej zaś strony pod znakiem
rokowań w Rydze, które wprawdzie toczą si!) zwolna ale naog-ół
przybierają obrót pomyśluy. Ofi
cjaIne zaproszenie doręozone NaczeJnikowi Państwa jest bezwąt'Pienia ważnym aktem politycznym
i powinno być uwaźane za wielki
sukces polskiej polityki zagraBicznej. Od pewnego ozasu odnosi
sią w:ra~enie jakoby pewoe zagraniczne koła polityczne stały się
w sprawie zawarcia pokOju niecierpliwszymi ni~ strony bezpo-

,1:1

literacki.

Walka o Smyme.
PARYŻ, 16 stycznia. (Pat.) Hav•
donoszą, że gen. PapuI os,
powrócił ze Smyrny oświad
czył, źe ofenzywa grecka została

Z Aten

bIernów, które bęrJą rozpatrywane
przez naJbli~szll konferencję Rady Najwy2szej. "Matin" wyratę
przekonanie, it przyszły gabinet
będzie prowadził nalej polityka
Mlllerands, Leygnesa. Rozwiąza
nie problematu odszkodowań nie
będzie polegało na sznkaniu ugody z Niemcami, ale w zgodnem
działaniu Francji z jej sprzymierzeńcami, a przedewszystkiem z

który

zatrzymana i armja grecka zajmie
swe poprzednie pozycje. W każ
dym razie zatrzyma kolejowe punkty węzłowe.

lzatb

abdykował.

Briand obejmie tekę miniPARYZ, 16 stycznia (Pat). Ha".
stra spraw zagranieznycb,
"Figaro" podaje, że szach porski
abdykował.
Ralberti sprawiedliwości, Bar- AnglJą.
W celu .zapewnienla wykouatbou wojny, Doumec- nia trakta.tu pokojowego, Francj a
marynarki, Loucber - okolic po wyczerpaniu wszystkioh motUuwolnionych, Dumond - fi- wy oh środków jest gotowa u~yĆ
siły zbrojnej przy p-omocy sprzynansów.

z

mierzonyoh.

p ARYZ, 16 stycznia. (Pat).
IIavas. Wedłt1 .; ostatnioh jnfor
, t b l '
:nacji przysz ł y ga blOe
ę{ Zle
miał skład jut poprzednio podnn1· Tylko co do teki min. finansów nie zapaliła ,J·p.szcze decJz.J'a
Briand waha się. jal:; poclnj~ "Echo
de Paris" pomiędzy DOIlUl"!r;iam,
Louol!erem i Charle.:; Dnffiondem.
Pierwsze kompntarze dzienników
.
1.)
ws k aZl1ją na to, te oplnja pUu iczna przyjmie przyohylnie gabinet
Brianda, który jak podaje "Eo ho
de Paris" przedsta ";oj się Izbie
we wtorek. Hrian.i oświadcz\' l
J
przedstawicielowi .. Echo de Paris"
że ma zarrJiar utworzyć przedewszystkiem gabinet narodowy w
slowa zoaJ'ak naJ'szerS7iem tC!!O
~
czeniu.
"Eoho de Paris" nonosi n!lstępnie, że Millerand i Briand odbyli dłuższą konferencją w spra
wie odszkodowań i \V sprawie pro--•
.
•.

Wraoolowlec Ozamiarach bolszewl[klcb

I

Notujemy fakt, co do ktorego narazie trudno stwierdzić, czy ma się tli
PARYŻ , 16 stycznia. (Pat). Hav. do czynienia z wymysłem obIąkanej, czy
Peret zrzekł si~ misji utworzenia też z rzeczywistą zbrodnią, naprawdę'
zbyt ohydną, by w nią t~wierzyć.
gabinetu wobeo tego, ze wysiłki jePiszą nam ze Lwowa:
go w celu f,ozyskl\t1 ia udziału oso·
Dnia 12 b. m. zgłosiła się do Inspej
bistości takich, jak l'oincare i Vi- kcji policji niejaka Zofia Haczyło, 18~
..
ł ł
'
Pe et
24, wdowa, która doniosla o nieprawdo.
VIRDI spe z y na mczem.
r Ilwa- podobnym gwałcie, dokonanym na ni!"f
~a ~9 ober,no~6 tych metIiw ~tant: przez kilkudziesięcIU ai. pono i lciob "
w' gabjnecie jest nieoazowna, jeteli Haczylo przybyła do Lwowa 'tV poszu~
gabinet ten ma mieć cbarakter praw- kiwaniu za siostrą swą Kasią Zuk, kt6
dziwie narodowy. Z pośr6d osobi- ra skradła jej szereg rzeezy warto§c
172,00 mk. Siostrę swą spotkała Haczy
stości powołanych do pałacu Elizej- to przed południem tego dnia na placu
ski ego na zaproszenie Mi11eranda, Krakowskim, która, zaindagowana orze.
Jonnart musiał odmówić, albowiem czy .kazala jej Iść ze sobą na Illicę Ja·
wsiada dziś no. oKr<>t cf\lem udania nowską, gdzie te rzeczy Kasia Zukrze·
"
komo miała u kogoś przechowane.
Sl'ą do E 'l'ptU Peret ml'mo odmowy
,, ~
.,
c
Na propozycję tę Haczyto się z~oc
ntworzenia gabinetu, prowadzi w dal- dzi!a i obie udaly się w kierunku ullc1
szym ciągu narady z rozmaitymi JanOWSkiej, a stfld Kasia zaprowadziła~
osobistościami polityozuymi. Złożył ja do pewnych koszar opodal główneI d '
. t M'lIeraodowj go dworca. Gdy obie weszły do ka.non popo n OlU wIzy ~
l
celarji, jaki~ podoficer odszedł z KaSią.
i zaproponował mu Poincarego lub a Zofję oddał pięciu żołnierzom, którzy
Brianda, iako kaudydatów do utwo" wepchnęli ją przez okno do jakie j ś izby,
rz€'nia gabinetu. Millerand wezwał gdzie wszyscy dopuścili się na niej gwath ' t B' d . db ł
'm tu. Potem wypuszcZOM ją rzekomo
natyc mJa,s
rIau a ] o y z ni wraz z Kasią za bramę, gdzie cZ,ekał()
konferencJQ.
na nie juź około 40 żołnierzy. CI zna,'wu zaciągnęli je obie do stajni. Tam
powtórnie jakiś znajomy podoficer Kadobny będzie do istniejącego 'już ~i ~abrat ją ze sObą,.a opowiadającą
regulaminu, obowiązującego cze-, ~~!,n~~pz~sz~~a~a;ięzY~:I~igJ·o~~~l -;::1~
'd'
l b h
J
l
chosłowację z Je ne], a z Y
an- całą noc. Gdy ją rano puszczono n,a wo dlowe w Tryjeście, Rzymie i Am- ność, nie ujrzatajuż ~ięcej s~e! s.łOStrY',
d .
d .. t ·
Wobec tego udała SIę na poltcJę I uWlaster amie z rugle] s ron).
domi/a o dokonanej na niej zbrodni.'
Odestano lą do szpitala.

j

~UDAPESZ'l', 16 styczno (Pat.)
RadJo. WBK. Jeden z głównych
..
generałów arm)1 Wrangla. Maruszewski, l<tóry schronił się do Bu ;
dapesztu ośwladcr,ył, że ofenzywa I
niepodległośt.
bolszewicka na wiosnę będzie prawdo podobnie skierowana przeciwko
PARYŻ, 10 (Pat). Hav. Według
Rumunji, natomiast wątpliwem jest, ostatnich telegramów agitacja sinahy bolszewl'cy zaatakowalI' Polskę
po doznanych niepowodzeniach. Ich feinistów W IrlandJ'i prowadzona J'est
w wielu okolicach dalej z wielką
głównym celem będzie m07ność
uzyskania kontaktu z Czechosło- zapamiętałością.
wacją, w której sytuacja jest już

Walka Irlandii o

~~~!~~~u~ojrzała

do

przyjęcia

bol-

Wykonanie trakfatn wRapallo.
PARYŻ, 16 stycznia. (Pat.) Hav.
Z Belgradu donoszą, że w kołach
parlamentarnych jest żywo komentowana wiadomość, że Włochy za~ądały od Jugosławji odroczenia
wykonania traktatu w Rapallo.

!tosDoki handlowe

duńsko-czeskie.

LONDYN, 16 stycznia (Pat). R.
Na zebraniu, odbytem w minister
jum handlu z udziałem kupców i
przemysłowców duńskich i reprezentantów Czechosłowacji. postanowiono utworzyć w Kopenhadze
duńsko-czeską Tzb~ handlową.
.
Myśl tę popierać

będą

duńskie

kraju.

Słowacy

amerykaóuy o [zechach,

BUDA PESL;I', 16 stycznia. (Pat),
W.B.K. Stqwacy przebywający w
Amerycf\ zwołali wielkie zgromadzenie w Nowym Jorku, które odbyło
się
pod przewodnictwem znanego
działacza słowackiego Jehliczki. Na
zgromadzeniu tom uchwalono rezoluci~ proteJtującą przeoiwko naru szeniu przez Czechów układu w Pitts
bnr~u. Rezolucja protestuje następ
nie przeciwko czeskiemu bolszewizmowi, który llOiska słowaków w icb
starej ojozyznie i przeciwko prześladowaniu słowak6w przez Czeohów
na polu religij nem, narodowem i
ekonomicznem. W końcu rezolucia
zwalcza czeską polityką zagraniozną,
która okazała 8i~ rzecznikiem bolszewizmu oraz domaga siQ ścisłego
związku z chrześcijańskiemi Węgra
mi i chrześcijańską Polskll, albo

- - - - - - - - - -

Mimo, że opowiadanie ofiary jest
bardzo m$!liste, bud~i duże podejrzenie. Wyrażamy nadZIeję, że gdyby ten
fakt był autent"czny, władze wojskow{>
z calą ene~gią J 'przeprowa,dzą ś Iedz.t wo
i ewentualfiłe wmnych pocIągną do jak·
najsuroW$zej odpowiedzialności.

Wauz8wa---Pozoań---Berllo;
Dla komunikacji Warszawa-Berli~
wprowadza się codzienne bezpośrednie
pociągi; pospieszne J'J- 501 i NI 502, kursujące przez Łowicz, Łódź, Skalmierzvce, Poznań, Zbąszyn. Pociąg 1\2 502
(odjazd Berlin 12.55 m" Zbąszyn 20.50
m., Poznań 22.10 m.; przyjazd Warszawa główna 9,04) będzie w biegu poraz
pierwszy ze Zbąszyna dnia 14 stycznia
1921 r., zaś pocią$! M 501 (odjazd Warszawa główna 20.50 m., Poznal'i 7.10 m,, !
Zbąszyn 9; przyjazd Berlin 15.40 m.) z
Warszawy 15 stycznia 1921 r. POCIągi
te prowadzić będą wagon sypialny War-

szawa-Zbąszyn.
Równocześnie uruchomiony zosŁa
nie pociąg pospieszny N2 401-402 Warszawa-Poznań przez Łowicz, Aleksandrów, Torun, Inowrocław, Gniezno (od-

jazd Warszawa glówna 21.20 m" przyjazd PoznalI 6,50 m., odjazd 22.15 lU.,
przyjazd Warszawa główna 7.50. Pocią
gi te prowadzić będą wagon sypialny
Warszawa-Poznań.

organizacie przemysłowe 1 rolnicze.
Te ostatnie wysłały ju~ do Czechosłowacji swych specjalnych repre- wiem
dyny miteobrońcami
przeciwko
dwa krajeEuropyobecnie
je-I
I':
zentantów.
b()lszcwizrnowi. Rezolucia ta została
, Regulamin Jzb,v handlowei po- z,oźona Dl1Zez wsz.Y~ich _prl;yWÓd:.I.J.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:

są

Dr.

F;O~~~Czi:nb~!'4~~

1

PonłAdzfalek

t

17 styoznia 1921 r.

sp6J
• ~e z~łodnlały i przybiedzony nJ truilnego poło~p.nia; z tego
w wywiailzie ze w
~ra:own1- świat nie będzie miał c~pm l)łacl6 zda;:' sobie sprawę nietylko sokipm ~~fancbAster GUnrdlan, tE'
t
A t" el'aliścl, ale f rza_il, prezes miniFrĄncja skłonna jE'st rozwiązn6 za towary, wy worzone w ng- jl.
.
ń t
b łt 1 ich
II Lloyd
George ostatnio w tych strów, wyraził sią w tetI sposób:
Przed parn tygodniami na po- prohlpm pa s w
a Y(H.
słowach opisywał obeone połote- "Dopóki
nia nastaną w całym
iO'i naro - sP " c,J'~lnle łotewsld. PO~& o~ól- nie w Anglii:
rządku dzi ennym ob r ad L ,.,
świecie zdrowe, norma.lne warunbvła sy·rawa przy- npm rozwiązaniem problemu ro·
ł
i t k'
k'
d ókl .
b d
d6w -" ' .G"'ne'wl'e
J
t'
P rze I wye t aw.am a n g e s le - ,l, t. j. opd ' nIe t ~ ą '-,.
wzno'ęCJ'a do' LI''''J' nnństw bałt". cldc,h, s 'l'iQ1dp ....
o,().
..
l
,.,
.
tl I 1"" Ł t
PJ Śbl
' Dr.isieiszy" Temps" w pół o' mi przf.\pe ł n f oneml t owar aml tło - wlone p. rze wOJenne s osonl\l mlt}
nrzedewszys
wJ. panstw
ro, p ficjalny spos6b l'otwiElr dza t e re- \.u,.
.... ~ si"... ludzl'A wszystkich kraJ'6w, dzy
państwami,
j
d kupującemi i
6 ' {em ośrói
tPj, odm wlono.
a
w
(
d
f
wpat
...
.
ująCj
SI'"
ch"'łwie
w
te
sprzeda
ąceml,
je
en U drugie~oh
i
znaJ'dowała we]acl· ... m6wiąc, i~ rzą
raneo...
v
ł b
rrłosn.iącyc
przec w
'.
'"
.I.
ń ws"el'-Ie dobra dla nich nieosią' dop6ty i n n8S bądzle trwa o ezRle ta]cte i PoIsKa, PrzedstawIcIel ski, prag-nąc S'konsolldowac pa u
I{
robocie, z kt6rem nie damy sobie
k'
łosił wów stwa. sąsla.dujące z Rosją bolszA- galne!"
paderews przemówIeme,
l Wyg "
NI'ema kupców oto tra"'... edJ·a rady".
jej
oz asp. obszerne
w- wieka, ze względn na zaczepną
ś' któ
o bardzo polltyke sowlet6w. skłonny jest przemysłu angielskłe!!o i ameryPrernjer angielski i przedstapierwszpj cZ~ł CI m atrl·~gpdstwom przyłączy6 sit} do innyob swyoh kańsklego. Produkcja ogranioza stę wiolei partji robotniozej Kleone,
/!orąoo
wyraZIna syg-rnzach
p ..
. .nad
. sprzymierzeńc ó w, jete1t of zec h - stopniowo.
I w związku 1. d tym
są obaj tego zdania, Ite DI~odzowpowstałym
Rosji
I
§d
morzem BałtycIdem i zapewnił, te cą uznać "de jnre" nowe pań- wprost z godziny na go z nI! nem jest stworzen e jakiego
olska oałem sercem jest po ich stwa.
wzrasta bezrobocie. Obecnie my- systemu międzynarodowego kreJeteli połączyć z tern oh'iad- ślą i mówią w Angljl nie tylko ody tu. któryby umoWwtł Allgljl
stronie. Wywody te spotkać ~ft}
iały z bardzo tyezUwem przYJf2- ozenlem odnowiedź b. prezydenta samym upadku ekonomicznym, o robienie interesów z centralną
oiem obeonycb. Tern większe acz mlnistr6w Leyguesa na pisemną bankruotwach i iatalnern połote- Europą, a centralnej ' Europie dał
niespodziewane wra~~nl~ zrobiła Interpelacię Cacbinca, która to niu g-ospodarozem, ale głównie o motność płacenia i kupowania.
drug-a eZEl~6 przem6w1eDla, w któ- odpowilldź brzmiała, ~e Franoja w bezrobociu, urastająoem do rorei <deleO'at polski oświadezJł, te d'alszym ciągu da swą pomoc wy- zrniarów katastrofy socjalnej. Anmimo t~ co mówił pc,przednio, łąoznie tym państwom, kt6re bę- d1a liozy obecnie około ml1jona
Polska pamięta dobrze,. o~ winn~dą zmuszone do obrODY 8wej e- bezrobotnycb.
~
jast . mocarstwom kotlhoyJnym l gzystencil i wolno~ci przed agoreIstniejąoe obecnie bezrobocie
l Sąuy.
'dtatego głosować będzie przeoiw, sywno~cią bolszewioką - to Da- spowodowane jest głównie wojną.
bo Anglja i Francja nie tyozą ~o- le~y wyciągną6 konktuzj~. te W~ród bezrobotnych najliczniejbie przyjęcia państw. bał~yclnch Francja rozpoczyna w stosunku szą kategorjQ stanowią zdemobi- Telepatyczne eksperymenty przed
do Ligi, Było tak \V JstoCle. W do zagadnienia rosyjsldego poU- lizowani ~olnier'Z~ - t. zw. "exsądem,
szozególno~oi Vivianl, jako delegat tyko ~miałą i przewidującą. z servicemcll", Są to po większej
ku":c.YZajmujący ekspe,ryment
Franoji oponował ze względu na l{tó rej' op f n.1a pu bIl' czn a w Pols"e
"czę~ci Indzie o d 25-3 oro
l
h Wd, oko.
d . szczerze b ę dzf e za- cia. głównip Dlewy
'
k wa l'I f'Ic,owam
\..
. nany został na u lcac
Je ma
.
t pl'lWIe
interesa przyszłej Rosji. Jakie Dlewą
jednakte taktyka ta. zrobiła wra- dowolona".
robotnicy. Ta kategorja bezro- przez t.elepaJE:. Jan~ kHa~u~se~a z
tenie, dowodzi niepozbawione piZ naszej strony dodać wypada. botnycbi"est na.ibarozie; kłopotllw'l p~lecenJa są u l po don coT~ rykanterji wystąpienie po dlllegacle że cieszylibyśmy się znacznie wię- dla rzą'lu. grtyt odwołllje sią be· mmalnego telepaty
·~a . oma.
polskim, delegata Persji, który cej, gdyby nietylko Francja. ale tak- zustannfe do odpowiedzialnolki Celem było przekoname su:,. czy
oświAdozył, te głosowa6 bęilzie za ~e i Polska prowadziła w tej kwe- naństwowoj f ~ąda, aby rZl\d tele~ata .mo~~ bez pośredntctw~
'ftrzyjęafem państw bałtyokioh dla stji polityk~ "śmiałą i przewidują- troszozył się onioh.
!TIedJum,. Je~ynJe zapomoc~ róMżkl
J!
tego,
te wywody p. P a derewskiego c~·
't, za kt6rą post e powanl'a nasze Trzeba przyznać. te rząd an- I własne] SIły telepatyczne]
d'
k znaleźć
ć ł
przekonały go w zupełności.
go w Genewie ~adną miarą uznać g-ieJski w zupełno~ci ]fozr sit} z sk."~dziony prze miot I ws aza z 0Nie wiemy, oczywiście, ozy de- nie motna. Przyjafni dla mocarstw tym obowiązkiem; z drugiej stro- dZIeła.
legat p~lski działał tn na własną koalicyjnych nie dowodzi się by- ny zaś grupa ta bezwątpienia uEksperyment ten okazał si~ kol'ękę czy te~ szedł za wskazówka- najmniej śJepemi głosowaniami. wah sieb-ie za ludzi nprzywilejo- niecznym )ako dow6d w t~ku pro:
mi rządu warszawskiego. W ka~- pzykładem będzie tu zjazd stowa- wanycb i stawia o wiele większe, cesu CyWilnego. kt6ry dwa) młodZI
dym razie zarówno co do form)' rzyszeń, popierających Lig~ naro nit inni, tądania. Bezrobocie sze. ludzie ~y!oco/Ii ~rze~ sąd 7 m w
jak i 00 do treści wystąpienie to dow, odbyty niedawno w Medjola- ny się z największą siłą w ~rz? Neuba~ mzymerowJ Z~Jnero!J o zabyło PQwałnym błędem dyploma- nie. na kt6rym francuzi sprzeciwili my~le metalur~ieznylJ1. włóklenl- płaceme wyzną~z~neJ premJI. 5000
tycznym. Pomijamy jut ItwestjEj, się przyjęciu do związku stowarzy- czym i budowy maszyn.
kor, za znalezleme skradZIonego
czy U Fran oJ' l' lub .AngIJ·i "askar szeń wA <1ierskich i austrJ'ackich. Miautomobilu.
"
•
~F,
Przypuszczalnie nastąpi dalsze
biliśmy sobie wdzłąozn04ć za ten mo to jeden z przedstawicieli po- zwalniaoie robotników w tyoh ga
Gdy w marcu r. z. skradziono
oryginalny bądź 00 bądź modns lak6w wystąpił energicznie za przy- łC')ziaeh przemysłu.
Tymczasem Zeinerowi stojący bez dozoru przed
precedendf. PrzedewBzystldem za~ jęciem, argumentuląc trafnie, it na- jesLcze wykańcza sit} llawne ob: domem jego przy Gumpenck>rfer'Wywołali~my jaknajgorsze wrat'e- przykład ze strony węgierskiej zwal- stalunki i prace. Nowe obstalunln strasse automobil. uwiadomił on o
ule tl państw interesowanych a czano usilnie postępowanie niem· nie napłYwają. tak te ,",zrost bez- tem telepatę Hanussena, Tente
zwłaszcza Łotwy. Nie potrzebnjemJ e6w w Belgii i w Polsce. że potę- robooia jest niE'nuikniony. To. 0- następnej nocy zaczął za pomocą
tu powtauać argumentów prze · piano gwałty i wspomagano dąże- becne bezrobocie J'est o wle]e r6żdżki czynić poszukiwania. Naź
1908 jęte auto. którem Hanussen kieromawJajl\cych za potrzebą porozo- nia niepodległościowe POlski. Na
mienia polsko-łotewskiego. Rok skutek tego wystąpienia. francuzi, ~:~u.niejsze, ni~ oawne u b,
wał wedle wskazówek r6żdtki, utemu zdobyliśmy sit} na śmialy po kr6tkiej naradzie, oddali swe
wiodło'go wraz z towarzyszącym
krok, pomagając łotyszom do os- głosy, stwierdzając, it przekonały
Lloytl neorg o , powier1zll:lł o mu in~ynierem do Stammersdorf.
wobodzenJa Letgalji i godząc się ich wywody ze strony delegacji, statnio w T7h;(\ Gmin. ~p nwa~a Tu przerwano poszukiwania z pona zn/lozne nawet ofiary w sferze które złotyli podziękowanie za wy- i~ bezrobocie iest niebplldec,;nA wodu nocnej pory i Hanussen po.
dla państwa i !'1nołf'czpństwa, - radził inżynierowi. a~eby dał do
tamtejszych interesó" polskioh. jaśnienie sprawy.
Nie wohodząc w to ozy wszystko
Nie wiemy, czy interwencja pol- W oR'ólnej atmoslerze bralm ró- dziennik6w inserat i przyrzekł 5000
odbJło si~ wówczas jak Dalety, ska w czasie obrad genewskich do- wnowa!ri 80C1111 nej i ekonomiol:- kor. i darowanie kary za dostastwierdzić trzeba, te krokiem tym brze uargumentowana. byłaby prze, nei w Europie. hezrohoeie, ten wienie mu autClmobilu. Następnego
stworz)'liśmJ doskonałą podstawę konała mocarstwa. być może, ~e stały towar'rsz system\l kapitalf- dnia Hanm;sen przebrany za hantego porozumienia. DzU, gdy Lot- oddanie naszego głosu za przyję· strcznego, staje się g-roźnTm 8ym- dlarza automobil6w, udał się do
wę alarmują litwini rzekomym ciem państw bałtyckich nie byłoby ptomem rewolucji i anucbi, I ka- kawiarni, gdzie uprawiano handel
imperjalizmem polskim, gdy od- przechyliło szali. ByJiby~my jednak ~e przeilsiębrać najener:!lczniej- pokątny automobilami. Tam zwr6wrotnie pozyskanie przez nas nietylko zdobyli sobie wdzięczność sze środki znradcze.' Bf'zrobot- cil się do niego człowiek z zapy.
Łotwy, otworzyłoby nam nietylko interesowanych, ale co najwa~niej- nym »('X·servioemeu'omo wyda.ie taniem, czy nie kupiłby powozu z
jej porty ale i widoki na większą sza, bylibyśmy w chwili obecnej się zapomogi w kwocie 20 - 20 marką .Matin" (marka skradzioneustępliwość Litwy, podstawą t~ najlepszym i pośrednikami w tej spra- szylingów n a tydzień.
go intynierowi automobilu). HaZapomog'i post8nowiono wY- nussen intuicyjnie odgadł w nim
burzymy Ił tylko lila korzyśoi wie. Okazało się tymczasem, że
przJ8~łej. jeśli nawet nJe bolsze- stanowisko Francji nie jest do od- dawać at do końca marca 1921 r. złodzieja i powiedział mu wprost,
wlcki~j.
mienienia, a u łotysz6w i est6w Wyniosą one w sumIe 49 miljo- aby się zgłosił do in~yniera,
Pomijając bOWiem jot' stosu- wyrabia si~ przekonanie, że Pol- nów fnntów stprlingów. Ale bezNazajutrz zjawili się o inżyniera
nek DaSZ do narodów bałtyckich, ska i jej wpływ są dla niej czemś robotni twierdzą:
.My chcemy dwaj młodzi ludzie, wskazali mu.
delegat polski zajął wobec Ligi niepotrzebnem i małoznaczącem, że pracy. a nie jalmutny·.
że automobil jego znajduje się w
Jedna gał!lŹ przemysło. w któ- Stammersdorf i Zeiner VI istocie
narod6w stanowisko, ~dkopujące nie warto opierać się o Polskę,
całą pozyoję naszą na wschodzie. skoro ta idzie za dyktatem, że naj· rej odczuwa się brak lud~i, to automobil odebrał. Nie chciał jeRozumiemy, ~e na Intere8a przy- lepiej jest m6wić wprost z mocar' przemysł budowlany. Przez sze~t! dnak dwom młodzieńcom wypłacić
Izlej Rosji oglądać sit} mote Fran- stwami zachodniemi, a wi~cej się lat nic nie bndowano l okazał 5000 kor., lecz kazał ich areszto_ja; ale my nie mo~emy nimi kie- osiągnie, Dalsze osłabienie pozycji się brak olloło mfljona domów.- wać. Gdy ich z braku dowod6w
rowa6 sit}.
Polski na wschodzie. oto skutki Rząd, zwrócił się do związku p~a- uwolniono, wnieśli oni przeciw
Niedawno "słyszeliśmy przeeiet' postępowania, kt6re już bezwątpie- c?wmkó\v budowlanlcb o przY,1 ę - Zeinerowi skargę o zapłacenie przy.
w kwestji Wilna bardzo powatnll nla przedstawiać si~ musi ka~de- cle bBzrobo.tnych byhch ltoInlE:- rzeczonej nagrody. Zastępca Zei,
ostrzeżenie z zachodu, ~e trzaba mo, jako ciężka, a przecież łatwa ny. ~o swol?h szeregów przynaJ- nera dowodził, że oskarżyciele nie
tn pamiętat o interesach nie tyl- do unikniElcia omyłka.
mnIe] naraz~e w oh,arak,terze ter- mogą mieć pretensji do nagrody,
minat~rów, 1 zgodZił SIt} nawet b nale ienia automobilu dokonał
ko Polski i Litwy, ale takte i
przyszłej Rosji.
Post~pnjąo tak,
wpłaCIĆ do kasy "trade-unionu"
Oz
z
jak ostatnIo w Genewie, rnjnujepo 5 funtówokaMego ex,seni- Hanussen.
mJ pozyejEl na naszą Litwie, pilłZeceman'a". Ale związek pracowniNa propozycję kryminalnego teli
ków bodowlanycb bot sią motli- lepaty dora Thoma, podjął się Hanmy się przez to ohoćby mimowoli
na pogląd, te 'Jszystko, co robi
wośoi bezrobocia we własnyoh nusen wykrycia sfingowanej krasi~ na wsohód od Bugu, jest rzePrzed kilkn mIesiącami, nikt zast~pach robotnik6w i dlatego dzieży. Zapieczętowaną kopert~ zaOtlą tymczasową at do powro- nie przypuszczał nawet, ~e Au- narazie nie zgodził siq jeszcze na wierającą kartkę z oznaczeniem
tu właściwego tyoh ziem dsie- glja mote się znal"ź6 wobec kry- tę propozycje rząda.
marki i numeru automobilu, miej
Dotychczas kwest ja ta pozo- sca skąd go zabrano, os6b kt6re
. dziea.
zysu ekonomioznego tak kolosalNiefortunność taktyki polskiej nyoh rozmiar6w, jakt obecnie prze- stała jeszoze nierozstrzygnięta,- go zabrały, ulic kt6remi przejeżdtał
w tej sprawie podkre~lają wszak- tywa.
Inne sposoby dostarczenia praey i celu do kt6rego przybył, złożył
te jeszcze dobitniej wiadomośoi
Dwa lata, które nastąpiły po polegają na budowie nowJch dróg dr. Thoma w ręce sędziego. Po
s dni ostatni oh.
zawarcia p~koju, zdawały siEl być i poprawiR starych.
Pracami te- dokonaniu eksperymentu i otwarP. Smogorzewski, parJski ko- przejdciem do normalnego ~ycja mi kierują samorządy miejskie, ciu koperty. okazało się te Hanurespondent .Gazety
warszaw- gospodarczego,
Wychodzono z finansowane pl'zez rząd. Ale re ssen odgadł tylko osob~ fikcyjnego
RkiejO, a wfęc strona w tej kw e- załoMnia, te rynki ~wia.towe po zultaty dotąd są nikłe, dopiero złodzieja i w przybliteniu dzielnic~
stjl chyba niepodejrzana donosi, wojnie są tak opustoszałe i głód 4500 ludzi jest zatrudnionych. Dać miasta, w kt6rej się automobil
n Francjia pod wpływem zabie- towarów tak wielki, te kraj, Itt6- obecnie pracę-mi1jonowi pozo znajdował. Dr, Thoma oświadczył,
gów łotewskich i niebezpieozeń- ry jest najbardziej zdolny do stałych ludzi, okazuje się r7.Aczą że dopiero po ponownem badaniu
&-twa bolszewickiego zmieni-ą swą w7.llowfenia przodwojenne..i pro- prawie niemotliwą.
Łatwiej o o~łosi swoją opinj~ o eksperymendotychczasową
politykQ wobeo dukcji będzie miał z natury rze·· w;iele jest dawać im zapomogi cie Hunussena. Do tego też czasu
odroczono rozpra\\'ę,
pa'Óstw bałtJckich: .Mlnister spraw czy zapewniony długi okres ot y- pieniężne.
zagranicznych Lotwy Majerowicz, wlenej dział&ln()~ci handlowo-przeRoboty publiczne, upomogi
W każdym razie byłoby rzeczą
który bawił ostatnio w Paryłu, a mysłowej ,
pieniqtoe, - wszystko to są pół- potądaną, gdyby kryminologowie
ob&onie jest w Londynie-pisze
Okazało si~, te to była *tIko śl'Odki. nie prowadząee do istot- znaleźli w telepatji pomo-: w wyp. 8mogoIlewski - oś"iadCZ7! U.~a1 .Nie zluw.atono M'W'łem.. &ego roz'W'4~zaaia kweaiji i smiawaniu &brodni~
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Reformy ustawy praoweJ
w Austrjl,
Poseł Frydelyk Austerlitz na..
cz!'lny reclaktor •. Arbeiterzeitun",
ł
kt6ry d
mianowany
'
dzosta f pr'lez
zgroma zenIe naro owe, re erent em d o opracowania
" l ure!!;u l owanfa prawa pnaowego. prze ds t aw!'l
obecnl'ń~ '-oml'''J'i
prawne.]' nowyJ
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"roJ'ekt prs-a
praso-ego,
Nowy
..
n
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t
d
. nie
proJe
us awy o znacza SH~
tylko przez swe jasne i doskonał e po d wzg l ę de m formalnym UJ'A... ote l'ojęć prawno-prasowego, ale
zawiera równłet eały szereg definioJ·I. które
ukróoą panuJ'ąca,
powszechnie w prasie korupcję.
Według tego projektu winny o~łnszenia za opłatll (inser y)br~ j~ko takle wyraźnie ezn ozone. Za Il rzek roczenie tego ,ł)rzepi811 będzie wydawoa ukarany
kartł pieniQfml\ od 500 do 5000
koron,
Opłata, sa takle zamaskowane
ogłoszenia b"dlte pobierana przez
rZl\d. Je~elt ktod upatra'. wtem,
iz powoduje ~ojawienie Idę hlb
Iliezamieslczeai. w piśmie pewnej pobliltac.ji (nie ogłoszenia),
musi
na ~dante
zysk swój
zwrócić tema zezy jej kieszeBi
płynl'e.

Pra-o
.....Aalłl· a oofniA"
.. octU
... " ia sprawozdanfa jest nlezaletne od tego, O'lJ niedozwolona umowa została spełniona CZ'f tet nie. Do
spisu handlowego nalety wnł-eś6
wszelkie obroty w pieniądzach
lub wartościach pienię~Dych. kte)re słu"!!!
.. ,c.-:om
przed.dabior-'
b, .....
''''J"n ....
lM1I
Iti ...
ey gaz f' ty,
J.['o zgłoszenie dotyozy istotnego sprawcy obrotu..
Warto jeszcze zaznaezy4, je
nalt~pi be~w~glEldne Dwolnfeni&
od przymusu świadczenia sądo
wego, te mianowicie wszystkie
oBoby w-spółprac\łjąoe w pi'mie.
uprawnione dm6wit śwladozenia w prooesłe karnym
wytooze.
_
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Korespondent budap~zteńskl
.Aeht-Uhr-Abendblatfu· pisze o Wf:o
gierskiej kwestji tronowej. co na·
stE2puje: Kto ma być królem W~
gier-jest to pytanie jeszcze otwarte. Horthy chce, jak słycbat, otrIfmać jeszcze w swych n:kach administrację państwa przez dwa lub
trzy lata, ce byłoby możliwe tylko
w takim razie, gdyby kwestja ironu tak długo pozostała w zawieszeniu. Wi,kszość jednak polityków. a także witlkszość kół woj ..
skowych, zgodna jest co do tego,
te kwest ja tronu jeszcze w roku
bietącym musi być rozwiązana i
10- wła~nie dlatego, ateby rządom
regencyjnym nareszcie kres poło
tyć.
Większość oficer6w jut dzisiaj widzi, fi; Horthy, nie jest w
stanie zapanować nad rozbieżnymi
elementami.
Stronnictwo eks-cesana Karola.
Kto jednak będzie kr61em Wt:gier7 Tron jest wolny, a liczba
pretendent6w niewielka. Jednolitą
partie: ma właściwie poza -sobą tylko eks-cesarz Karol. Po jE'go stro·
nie staje wif)ksza część · arystokracji,
większość sfer wojskowych, nie wyłączając pułkownika Lehara, znacz·
na liczba. wpływowych polityk6w.
a wśr6d nich hr. Albert .Apponyi,
kt6ry otwarcie korespondentowi
oświadczył, że nie uzna innego
prawnego monarchy, jak tylko Karola Habsburga.
Rzecz oczywista, te przeciw ekscesarzowi Karolowi b~dą podnoszone zarzuty także niepolitycznej
natury. W Budapeszcie wiadomo,
że klauzula umowy w Rapallo zwra .
ca si~ przeciw Karolowi, gdyż wło
si wszelką pr6b~ ponownego P'Jłączenia Węgier z Austrją uważali
by za akt wrogi. a Karol ponownie oświadczył, że nie m6głby zrezygnowkć z tronu austrjackiego nawet w takim razie, gdyby węgier
skie zgromądzenie narodowe takiej
rezygnacji odeń zażądalo, Tak~e
w Anglji. a w szczeg61ności w Czechach obiawia się silny opÓr przeciw Karolowi Habsburgowi. Mirtlo
to, licząc na poparcie Francji,
eks-cesarz Karol rozwija żyw ~
l kasztowną propagandę
nietylko w Budapeszcie. lecz także
'II. pewny~b ZłUUiRKzQYch metro-
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POYlfp<!zialt'f{
!'hc7.nia 19~' r.
~p~~~-----------------------------------------~~~~~~~~~~~----------------------------poljach, a przedewszys~kiem ~. Wiedniu. Rzecz to znamIenna, IZ Karol Habsburg przed pewnym czasem zakomunikował listownie pewnej osobistości, stojącej blisko
dynastji Habsburgów, że w marcu
wróci do Budapesztu, bez wzgl~du
na to. co mogłoby potem nastąpić.
Fakt takża charakterystyczny, że
odpowiadając świeżo na życzenia
noworoczne obecnemu w~gierskie
mu ministrowi spraw wewn~trznych,
eks-cesarz nazwał si~ w swym liś
cie "Jego cesarsko·lcrólewsko-apo-

Łódź.
Cena

elektryczności

w War-

szawie.
Zarząd elelttrowni warszawskiej
uzyskał
zatwierdzenie nast~pują
cych cen za użycie prądu-w obliczeniu za kilowat- godzinę:

Dla konsumentów prywatnych:
mk., za sił~-10,10
marek.
Dla instytucji miejskich (oświe
stolską mością!"
tlenie gmachów mit:!jskich, oświetle
nie ulic itd.)-10,18668 mk.
Stronnicy arcyksięcia Józefa.
Dla funkcjonarjuszów elektrowDrug'a, słabiej zorganizowana,
ni warszawskiej-12,43668 mk.
ale r6wnj (' ż silna partja występuje
Ceny te obowiązywać b~dę wstecz
za osobą 3rcykBięcia Józefa, który
od 1 stycznia 1921 r.
na Wę!!"rzech cieszy się znacz~ą
sympatją. .Arcyksią~ę zachowuJe
Telegramy prasowe do·Bułgarjl.
się ze zrozumiałych
względów
Począwszy od 15 stycznia b. r, dobardzo wstrzemięźliwie, ale stron·
puszono w obrocie z Bułgarją telegranicy jego sloją na stanowisku, i~ my
prasowe za zniżoną opłatą. wedtug
powrót ex króla jest niemoWwy nowej taryfy zagranicznej, która będzie
z przyczyn zewnętrzno - politycz- obowiązywać od powyższej daty.
nych. Part ja ta stara się z.~tem
skłonić ex króla do rezygnacJI na Przeciwko egzaminom matural·
nym.
korzyść arcyksięcia Józefa, a~eby
w tOll sposób uratowaĆ przynajmZarząd głównego związku zaniej tron dla dyn8stji Habsburgó~. wodowego n3uc'Zycielstwa szkół
,Gdyby Karol Habsburg na t~ SI12 średnich złotył ministrowi o~wia
' nie zgodził, to partj3 ta zamIerza ty memorjał, wykazujący bezceloosarizić na tronie arcyksięcia Jó- wość egzaminów maturalnych, ozefa w drodze woluego wyboru.- raz konieczność
niezwloczneg'o
Stronnicy arcyksięcia Józefa sądzą, poddania sprawy tej gruntownej
że te państwa koalicyjne, które
rewizji.
IWJPowiedzlały si~ przeciw powr?'towi Habsburgów, w każdym razIe Zakaz kupna ekwipunku wojmniej przeciwstawiać się będą oskowego.
sobie arcyksięcia Józefa, anit eli
Magistrat otrzymał od wOjeosobie ex-cesarza, albowiem arcyksil\żę Józef ma być prz~ciwDl- wództwa odpis nast~pującej de,kiem ponownego p.ołącze~la Au- pl'S7.y Min. Spraw Wojskowych
strji z W ęgrami. Ze takI pogląd do wszystkich D.O.GenÓw w sprama pewną podstaw~, świadczy ta wie zakazu spr:z;eda~y i kupna munokoliczność, iż
syn arcyksięcia durów i części ekwipunku wojskoJózefa został zaproszony przez wego.
króla Wi~tora Emanuela do Rzymu.
7.e względu na to, ~e woJskowoŚĆ, w myśl istniejących przepiAnglja przeciw Habsburgowi. sów demobilizantom wypotycza
lstnieje jeszcze jedna kandy- mundury wqjskowe, nalety im
datura, mianowicie kandydatura przed zwolnieniem wzg1. bezterobecnego regenta Horthy'ego. Jak minowem urlopowaniem przypomkorespondent dowiaduje si~ z naj- nieć, ~e sprzeda.t mundurów. jak
IpewD1ejszego źródła, komisarz an- wogóle wszelkich
przedmiotów
gielsld sir Hohler oświadczył nie- ekwipunkll wojskowego, przez osodawno, że rząd augielski nie ścier by wojskowe, chooiażby urlopowapi aDl powro u ex-króla Karola, n", stanowi przest~pstwo przyani tet osa [zenia na trouie innego właszczenia (sprzeniewierzenia) i
z Habsbur:-ów i udziela W<;grom ulerra karze z par. 138 K. K. W.
przyjacielskiej rady, ażeby wybra- lubo odpowiednich
postanowieli
ly Bobie króla narodowego, z ja- ustaw karnych powszechnych.
kiejś rodzi u _ tliear)'stokratycznej.
Nabyot€' tych puedmiotów prz~z
oBoby trzecie, do wojska nienale·
tące stanowi przestępstwo ścigane
" __
_____________ _
według przepisów ustaw karnych
TEA -ii~ u': 'lEJSIU (Dzielna 18) powszechnyoh (w szczególnodci ob.
art. 619 K. K. W.)
pod d!ir. A. Ze1werowicza.
światło-20,1l

"!~'bDMU_~.

Poniedziałek, 17.1 po cenach mit<>l1yoh "Kcmedia Dmyłek". kom w
Ó akt. (11 , obr.) W. Szekspira.

Dsboliwa historja biżuterji
. hr. Esterhazy'ego.
Bogaty węgier, hr. Esterhazy,
obecnie w Bernie szwaj'
oarsl!:.iern, jak Informuje prasa paryska, zawiadomił świeżo policję,
~e ukradzioną mu
bituter.ię
rodzinną ocenioną na przeszło
180
miJjonów koron, co według normalnego l,urBU wymiany przC'dsta
wia sumę llrzeszło 200 Inlljonów
franków.
Wkrótce po otrzymaniu tego
doniesienia policja zaaresztowała
pewnego młodego szwajcara, pochodzącego z dobrej rodziuy,
11
którego zO aleziono tfl bituterj ę
prawie w całości.
Uradow a ny niezmiernie odzyskaniem sk nrbu, II r. Esterh az y Zl\tądał, uby mu go wydano.
PollJjeja jednak, przed uwzględaie
niem tego ~yozenia, zwróciła si~
po informację do rządu \'I'ęgier·
skiego i otrzymała oli niego odpowiedź, że hrabia wywiózł te
skarby z granic państwa w sposób podst r; pny, albowiem wywóz
biżuterji l tlro :, ich kamieni z Wę
gier jest zaliazaLlY.
Obecnie powstaje l, west ja: kto
fest prawdziwym właśeicielem tej
bituterji1
"\\' o c\; el,iw8niu na wyjaśnienie
tego pytanIa, policja zatrzymuje
bituterję u siebie,
lIlaszyna dy~
pJolllatyczna jest w ruchu, a wszystko to skończ! się prawdopodobnie :,ł ll Ś II yTlI procesem.
bawiąoy

Czy

studencł

za

mogą

wyjeidfać

granicę.

w Galicji wschodnipi znaozny
odsetek mo~ił znls:r,c7.'I'1 1 IlI; raińcy
tak dall'cP, że nietylko niema z
nich ślaiJu, ale przepa~ł też materjał ewidencyjny. Liczba mogił
sięl!8 tam 530000.
W Krakowie przPjęto niemal
wszvstlde akta. W Przemyślu akta
zost'ały zniS7.czone. W Lubelskiem
- większość uległa zniszczeniu,
w Warszawie nie było wcate ewidencji, rosjanie jej bowiem nie
prowadzili. Najlepiej prowadzono
ewidencję w Poznańskiem.
Stan mogił, poza Poznańskiem,
jest przewa~nie zły, cmentarze
zeszpecone brzydkimi pomnikami.
Akc,1~ grobownictwa zOl'ganizowano w I departamenCIe mln.
wojny. Celem zaciągnięcia szero,kie o o ogółu opieki n ad grobamI,
po';stał Żałobny Polski Krzyt.
Ciekawie przedstawia się cyf·
rowo ewidencja mogił Z dnia l
kwietnia u. r. I tak: w okręgu
łódzkim pochowano 1062 oficerów
i 99,516 szeregowców, t. j. 100.468
osób w 41.593 mogiłacb, w czem
5352 bratnich. W okrt}gu warszawslrim jest mogił 35.561, omentarzy 791, w tern mOg'ił niemit'ckich 21.220, rosyjskich 13.939,
aostrjackich 93, nie7.nanych 809.
W okręgu kJakowskim pochowano
89.093 wojskowych w 37.874 mogiłaoh na 1021 cmf\ntarzach.W okr~gu kieleckim pochowano
54.811 :tołnierzy; w okrę~n lubelskim 96.037 ~olnlerzy w 60.758
mogiłach. W okręgu lwowskim
(z Przemyślem) pochowano 536.843
wojskowych w 21.645 mogiłach.

mogił ł

Odzie jest cukier?
krzyfów.

Jak wynika z referatu ppk.
Pierackiego na konferenoji ministerjalnej w sprawie grobowniotwa
wojskowego, mamy 1r Poll!oe przeszło mIlJon mogił z okresa wielkiej wojny. Mogił obcyeh pOlIa-

damy,.. tu,t.

około

900.000.

pto(esor uuiwer~
sytetu dr. Sperl:
Jest kwestj
temperamentu jak dalece zgodzić
slą można na przeprowadzenie 11ch wał mego poprzednika - alo
zasadnicza my~l wylo~ona prz('7,
niego jest słoszna i mosi zyskać
llznauie.
Choroby zakaźne I śmiertelność
W toku ankiety o znitce oen
w Łodzi.
zwrócił kanclerz
zwillZku dr. U
(Od l-go do 8-go stycznia).
layr uwagę na to, ~e jed1Dte za
graniczne kredyty są w motno~c
Rodzaj choroby
wprowadzić polepszenie
stosnn
ltów i sprowadzić zniżkę oen.
Tyfos plamisty 6 8 3 2 4 Dr, Ulayr ogłosił pl'8WO pHeci
"
brzuszny 16 1 7 9 6 10 podnoszenia cen i paskaratwu
"
powrotny 4 1 8 4 gdzie przewidziane są kaBy dO,l
Płonica • • .• 7 4 3 7milj onów koroB j kasy wiQllenne
Błonica •. .• 5 2 3 2 4 1
1 2 -- 3
Zapa.l. opon mó~g. 3 Grnźlica • . . • - 31 - - 25 6 Dziwne praktyki w handlu księ-

Minister handlu oświadczył, i:t
obawy, .1akoby z powodu wywozu
cnkra do Francji, brakło nam samym cnkrn, Sił bezpodstawne, gdJ~
mamy ,.. roku bietącym wobeo korzystnego urodzaju buraków 1 pomylłtnie przeprowadzonej kampanji
o 20 p.reeen-' z górą W"i~eej ou

jącej przemawiał

garskim.

Dla pocztowców.
Jako następstwo przerwanego
str aj ku pooztowo-tel egra fi czn f'go
mi n. poczt i telegrafów poleciło
sporządzić listy płaoy pracowników wszystkich urzędów i wypła
cić natychmiast drożyźniane włącz
Qle z rodzinnerni dodatltami na
podstawie rótnicy
styczniowej.
Powi~kszony ten mno:tnik drożyź
niany do 400 procent ju:t wyplacorw urz~dnikom poozty i telAgrafu.
Dla nitszyoll ([ategorj i
od 2.000 do 3.000.

Y. M. C. A.

We czwartek 20 b. m., o goodz
6 m. 30 wiecz. w lokalu związku
Odszkodowanie za banknoty przy ul. Piotrkowskiej 243, odbę
okupacyjne.
dzie si~ zebranie pHedstawlcieli
lurlno~ci
m. Lodzi, celem wspólInderpt8rea& rumuńska podanego
omówienia
kwestji zało~enia'
je, ~e Niemcy !l8 zasadzie umowy
pokojowej, mają udzielić odszko- związku miejscowego Y.M.C.A.
dowania Rumunji za banknoty,
które wydali w czasie okupacji. Podwyższenie opłat o 100 proc,
w Austrjl.
Obecnie rząd niemiecki zaproponował spłatę odstkodowania toRząd republiki austrjackiej otrzymat od parlamentu upoważnienie do podwarami.
"Banka Romana" wydała nll:'- wyższenia o 100 proc. opłat za artykuły monopolu państwowego, a mianowimieckich oblfgacji na 3 mtljardy cie za tytoń, alkohol i s61, Taryfy pocz500 miljonów lei. Rząd godzi się towe i kolejowe podwyższone zostaną
w zaaadzie na zapłacenie odszko- również o 100 proc. Łączny dochód z
dowania towak'ami i ""tV sprawie tej tych podwyżek wyniesie 4,1 miljarda koz cze~o 2 miljardy przeznaczono na
odbyły si~ juA rokowania.
POllo- ron
polepszenie plac urzędników państwo
bnież
"Adverul'" godzi sią na wych, 1,1 miljarda dla kolejowych funkprzyj~cie tego rodzaju propozycji. cjonarjuszów ruchu i 1 miljard dla urzę
Jedynie Bank Narodowy ze wzglę· dników krajowych.
du na pierwsze koncesje udzieloRedukcja cen w AustrJI.
ne mu przez rzad, nie przyjął tej
propozyoji. Ostatec na odpowiedź
Pod przewodnictwem kancleNiemiec bę ,jzie zależała od wy ni .
l'za rzeszy austrjackiej l w obecka rokowań kół rządowych z
no~ci
llczllych członków rZl\du
Bankiem Narodowym.
Prasa liberalna dodaje do po· rozpoczęła się dziś urząd zon a
wytszego: "Szczegóły· organów przez rząd ankie-ta w sprawie
oficjalnych nie są ścisłA, gdy~ za- zni~ki cen.
pomniano o tem, ~e w Paryżu odMówca z ramienia związku ubyła się konfere-ncj a, w której
rzędników
państwowyoh i urzt}dwziąli udział flnausiśoy niemieccy
i bankierzy rumuńscy. Zadeoy- ników lrolBjowych wyjl1Śmł w dłu
dowano tam propozycję niemiec giej przemo wie:
kil przyjąć. "Independance Rou
"Jeteli rząd nie przedsi~weź
maine" odrzuca projekt niemiecki
mie poważnych kroków przed 20
i twierdzi, ~e Niemcy innym krajom zapłaciły odszkodowania w stycznia w celu znj~ki cen - to
gotówce. Niema tedy najmniej- ogłosimy strajk.
ł'rzygotowany
szych powodów, aby
RomunJa przez rząd proj ekt przeci w po
zrzekła 8i~ swego prawa i zamiast dnoszenill oen nie wystarcza.złota przyjmowała jakieś towary.
Żądamy wprowadzenia kary śmier·
Reszta prasy pot~pia metody gospodarcze rządU ~becuego, k~óre ci i kary oielesnAj na paskarzy.
nie mogą przecle~ ugrun~ować Wyjaśniamy: jeteli doprawJy ża ,kradytu i waluty romuńskieJ za- ne energiczniejsze środki nie bę~
granicą.
dą utyte, to począwszy od 20-go
stycznia, własnoręcznie po-

W sprawie wydawania paszportów zagranicznych uczniom i
akademikom, celem
ukończenia
przez nich szkół za~raLlicq. Biuro prasowe min. spraw wojskowych komunikuje, te pozwoleń
na wyja~d zagranicę w takich wypadkach udzielać mogą P. K. U.,
jedynie wyjątkowe na podstawie
naletycle umotywowanych podań,
popartyoh rzeczowemi doworlami.
Przy wydawania
zezwoleń na
wyjazd zagranioę uwabć nalaty
za motywy godne uwżględnienia:
stały
pobyt rodziców zagranicl\,
brak odpowi ednich szkół w kraju, daleko jut posunięte studja
"tV szkole zagranicznej, posiadanie
Kursy nauczycielskie.
stypendjum rządowego lub instyDyrekcja państwowych kursów nautuoji naukowej na studja zagraczycielskich W Warszawie podaje do
niczne U.p.
wiadomo§ci publicznej, iż 1 lutego 1921
roku będzie otwarty roczny kurs pedaZ uniwersytetu warszawskiego. ~ogiczno-metodyczny dla kształcema ~a,!
dydatów i kandydatek na nauczyclelt
'Pierwsza pre] ekcja prof. Br. szkól pQwszechnych.
Gubrynowicza na katedrzę historji
Kandydaci powinni posiadać ~wia
literatury polskiej odbyła sIę o· dectwo z ukończenia szkoły średniej onegdaj w wypełnionej po brzegI gólnokształcącej i mieć lat 18. Nauka
na kursach jest bezpłatna. Kursi§ci bę
studentami sali im. rektora JÓ7.:e1a ~ą pobierali znaczne ~typ.endja, dające
Brodzińskiego.
Im możność utrzymallla Się w WarszaTematem prelekcji była wszech- wie. Podanie z dołączeniem metryki
stronna ocena pierwszej syntpzy urodzenia, świadectw szkolnych oraz
§Wiadectwa zdrowia - należy nadesłać
literackiej w Polsce, Ittórą to syn- pod adresem: Państwowych kursów nautezę dał pierwszy profesor litera- czycielskich W Warszawie - ul. Koszytury polskiej
w uniwersytecie kowa 51, lub zlożyć osobiście w kancewarszawskim w latach 1822-1830, larji kursów do dnia 15-go stycznia
1921 r.
twórca" Wiesława", Hrodziński.

Polska-krajem

kru, ~i~ w roku zeszłym. Ogółem
otrzymamy z górą 20 tysięcy ton
culau
Rardzo to ładnie! Ale gdzie
jest ten cukier'? Dlaczf\go nam p;o
nie dail)'? Przflcież cultier musim y
kupować w pasku i płacić od 300
mk. w gór!} za kilogram.

Ił

wiesimy przed giełdą flaż
de go przyłapanego paskarza. To jest naszem ~e
laznem postanowieniem.
Pautem tądamy bezzwłocznego
wprowadzenia cen~ry dla telefonu i telegrafu; gdy:t nie dajo
się wcale spisać jak
dalece w
ten sposób odbywa si~ podbijanie
Oen. ŻądanIa te przedstawiliśmy
rzqdowi, ale jak dotąd nie otrzymaliśmy tadnej odpowiedzi.
Je~e1i do 20 st.ycznia nie
nastąpi
rozwiązanie tej
sprawy - włas
n emi siłami wpro wadzi m y cen zu·
r~.
Je~eli
urzędnicy rzqdowl i
kolejowi wystąpią zprzyłączeniem
do państwa niemieckiego, wtedy
bądziemy umieli zmusić i Entpntę
aby nas powatnie wzj~ła pod uwag~ t nie dała Dam
umrzeć
z
głodll"_

W imieAia

łateligeuji

pucu-

Przed tygodniem podręcznik do nau
ki języka angielskiego p. t. ~Argus. Sa
mouczek angielski" został nabyty w pew
nej poważnej firmie księgarskiej w Kra
kowie za 115 marek. W tydzień póinie
od innego kljenta tasama firma za tę
samą ksiąfkę zażądała 222 mk. Klijen
odszedł, nie nabywszy ksiątki, po kt·
rą atoli . zgłosił się nazajutrz z chęci
nabycia. Podano mu już cenę 250 mk
Kljent wobec tej ceny zrezygnował
kupna i udał się do drugiej, t następnie
do trzeciej księgarni. Obie podaly cene W kwocie 222 mrk., co wygląda na
cenę umówioną. Dopiero czwarta księ'
garnia sprzedała wspomniany podręcz·
nik za 150 marek.

Barjery na ulicach.
Do wszystkich udręk życia dzisiej·
szego władze wojskowe, dodają jeszcz
i tę, że nie pozwalają obywatelom mia
sta korzystać z chodników, ciągnący<:
się przed niektórymi gmachami, zaję
tymi przez wojsko (przy ul. Cegielnia
nej, Konstantynowskiej). Jakiem praWem ? Czy chcą skwapliwie zastępo·
Wać Ś, p. okupantów, którzy również w
ten sposób dręczyli przechodniów, zmuszanych do omijania tych gmachów?

Echa

śmierci

Brzozy.

Po dwudniowych rozprawac~ s.ą
wojskowy O. ~. w Wa~szaWie. um~wln
nił kap. FranCiszka Malmowsktego t.szeregowca żand. Stefa~a Naporowskle~
oskarżonych o zab6Jstwo we Wtześnt
1919 roku studenta Ignacego Brzozy.
Sprawa ta w swoim czasie interesowała bardzo opinję publiczną ł była. nawe
przedmiotem urzędowych komu01katói
i wyjaśnień.

Wypadki.Przez nieostrotność. Do tutejszej
policji zgłosił się Edward Wekwart, zamieszkały przy ulicy Targowej 19 i zameldował, że syn jego Edward lat 15
zostal przez nieostrożnogć postrzelony
z floweru przez Bolestawa Aulicha ~
mieszkatego W tYltlże domu. Kula utkWlla W piersi. Do Wekwarłll zawezwan
Pogotowie ra.tunkowe, któr~. go przewiozl0 do szpitala Anny-M81")1.
Znalezienie podrzutka. Onegdaj pr~
ulicy Zachodniej N2 50 zostało ZlI&łez!
ne podrzucone dziecko, którym zaopiekował się dozorca tegoż domu.
Co kradną? Z mieszkania Zysia Hechta zamieszkałego przy ulicy NowoZar~ewskJej 9 skradziono różnych rzeczy na sumę 65.000 mk.
- Z mieszkania Genowefy Urbaniak, zamieszkałej przy ul. Po~udni~\\Iej
N2 40 skradziono garderoby I bieltzny
na sumę 20,000 mk.
- Z mieszkania Marji Kucińskiej
zamieszkałej przy ulicy Drewnowskiej
M 25 skradziono różnych rzeczy na SItmę 20,000 mk.

o

łapownictwo.

W lutym 11:119 r. urn~dnicy policji kryminalnej .Jan KorU5. A.ugus
Leopold i FranCIszek AdamskI dokonali rewizji w mieszkaniu Oer
szona i Chai, małtonków Wolman,
podejrzanych o nadużycia kartami
chlebowemf, przyczem została znaleziona data ilość kart chlebowych
Po ujawnieniu tych kart maI
żonkowie Wolman wreczyli urzęd
nikom 1 500 mk. tytułem łapówki,
prosząc ' o zaniechanie aresztowa
nia ich, nierobienia protokułu
niezabieranie kart (;hlebowyeh. La
pówk~ tę wy~ej wymie~i~ni urz~~
nicy przyjęli i postąpIli zgodme
z życzeniem Wolman~w. ..
,
Dochodzenie ustahło, IZ łap6v.
kę przyjął Korus, następnie od r
go pieniądze ctrzymał .A.dams~ ..
podzielił je w ten ~posób, te h .
rusowi i Leopoldowi dał po 4~0
marek, sam zatrzymał pozosta:e
7PO marek.

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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, PostawIony w stan os ar.ema
o przekupienie urzędnik6w GerszOn Wolman i Chaia-Ro;zla Wolman do ~iny się przyznali, przyczem ustalili, j!2: łap6wka została
wręczona Adamskiemu.
Na prtewbdzie sadowym

wina

podsądJ1ych została udowodnioną.

Ad
. k
S
. ą d Sk azał F rancIsz a . 1\ a~-

sklego na półtora

roku

WIęZIenia,

zastępującego dom poprawy.

z

pObawieniem praw i skutkami z art.
L ··
K. k. ~er~zo:ta

W
olma~a

mIesięcy WIęZI eOla. zaś Chalę3 miesIące Wię-

{1

. tl~nl7'l" Wolman na

Na

a

I t '

podstawie amnestji

.

..

z dn

k'

ego 19~9 r, zm~leJszono .8AdamskIemu o Jedną trzecIą,
Wolmanom O połowę.
Sprawa co do pozostałych oskar.
U

ta

.
d
ych J(orusa I Leopol a ~u~u~
została

wyłączona, pOlllewaz
ukrywają się.

lenieni

·· . w"ł'dtmywaCz.
Z.ak00h any
~x-

•

taba-wna przygoda pewnego w1amyjeM obecnie żywo komęntowaną

W>H:J'H

londYńską publiczność.

niejaki Frank Fischel', znany
Hcji londyńskiej z powodu
1{radzieży, powziął plan
do pewnej willi, bardzo taspodziewaJ się, sądząc z jej
, sowicie sie oblowić.
zapadnięciem" not)', wybiwszy szyrgnął do
m i e s t k a fi i a. Przy
. n,~m,r\('" ślepej latarki obejrzał miejsce,
kt6rem się znajdoWał. Nie przypamu ono zbytnio do gushl. Postanozatem tidać się wgłąb mIeszkania,
. ,.",tnh"' .. ił lej, iż dom wydal mu się zupf11pusty. Następnym pokojem byla synia, bardzo ladnie tIrzadzona. Zalejednakże wszedł do niej, na odkroków zerwała się :t Mżka postać
. K.U!Jlt!ca W negliżu, odkręci1a świat/o, El
spostrzeglszy nieżnanego mężczyznę wydala przestraszona lekki oKrzyk,
I dok;radni

r

VC' 1. nNt _
" _J ~~
~ \' 1 1". _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
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Grożąc bezbronnej )<.obleclie e ;volwerem, poprosU zlotzyn~a tlJ~rzeJml~ o
świata.
łaskawe wydanie gotówkI, kle)notów Itp.
przedmiotów. Mrs. Gladys May Rowe,
była młodą wdową l mówiąc nawiasem
bardzo ładną kobietą· Z natu~ bardz~ Chiński edykt przecIWko krótrezolutna, przestrasz~)t1a w pIerwsze)
kiej sul<ni.
chwili ta osobliwą wIzytą W porze no·
cnej, przyszła wszakże szy~ko do sleKierownik policji VI 8wngha.iu wł'bie. Z jaknajslodszY!TI uśmIechem po- dat surowy ~dykt prz!!clwko modzlC
prosiła FIshera o ChWIlkę czasu, by n.1O- krótkich sukIen kobiecych. s 7.rr:r.ący
gla przyodziać się nieco. 1'!arzuci!a .yIX<? . się 110d wpływe~ Europy ró.wnież i w
szlafroczek, który wszystkIe wdzIękI Jej państwie cbińsklem . W groznych SIDjeszcze pod~iósI. . Wkrótce ~postrze~!a w!1Ch pl'zestrze~a on niewiasty cbińsk~e
z zado.wolemem, ze .zaczynaJą ~ne n1e-lllr~ed wprowadzeniem te~o europa.)co dZlalać na goścIa. Ze swej strony flklE>go .be21w,tydu" w królestwo Konudała więc, iż i on bardzo się jej po-, flwj usza "su.knia kobieca., lJrzmi T07.doba.
llnr7.ądzenio 11 01i (' i i, stała się w ostatPtze(lewszystkiem ż.wróc}ła się doń, 'llich czasach o \\i010 za krótka, jest
topiąc sentymentalne spoJrzeme w oczach ona llaśl arlow ni pf \':PIll obcej mody;
Fishera i prosząc o schowanie rewo l- kobiet.y flasze \)f'zwst.ydnie ukawjll!ce
Weru. Złoczyńca, jako 'prawdziwy ~el1- 8i9 w takich 8zutMh publicznie na
tlernan, spełni1 życzcIlIe nntychml~st; :llICaoh, l)ędą odfąd aresztowane f suNastępnie pbprosiła ~lrs ..Ro~e bgoścla towo karane": - Źółtolice chink.! przyby Ui'Hadł: Roz~ocz<i:a S1ę zyw~ poga- .lęły ~dale SIę z pokorą. ów pIOrunudanka. Flsher me taIł wcale, IŹ ko- Jący edykt. Co powiedzIałyby na to
bleta mu się nadzwycząj po.doba. . . niewiasty europojskir, .gdyby na.s.7.e
Mrs. Rowe uśmIechała slę.czule I ,"!Ie władze pollcY.ine r.eehCJaty t~k DlebroniUJ. się nawet, gdy krzepklem ramle- ubłaganie wkracza!! w dziedzlDę koniem opasał jej kibić i prosi! o całusa. biecej mody L
Póżniej nalegata urocza wdówka, by
wzięli "souper" w Dinnin~·room,. dając Zażegnanie strejku dziennikarzy
do poznania, iż po t~j zal!Dprowl~ow~paryskich.
nej na prędce kolaCyJce, me będZIe ~Ię
sprzeoiwiała i kilku całusom. ZaślepIOParyż za~l'ozony był wClWr;tj s trejny Fisher wpadł W putap~ę: zaled,,:,ie kiem dziennikarskim. Prl'JedsLawioielo
wszedł do pokoju, gdy drZWI zatrzaśmę syndykatu "pracowników
cl7.iennikarto, usłyszał jedynie zgrzyt klu~za, dwu- skich udali się do redaktorów pism,
krotnie w zamku obróconego I głos mrs . żądll.jąc dziennej podwy~ki płacy o 3
Rowe, wołającej o pomoc.
franki. W razie odmowy', stre,'k miał
Za chwilę przybył policjant. \V~a wybuchnąć natyohmiast. W ciągu pomywacz został odprowadz.orty na polt.CJę, połl1dnia syndykat o!lnajmił o za,że
nie otrzymawszy tlaWet obiecanych kIlku gnaniu strejku. wobec tego, że 21 pIsm
zgodlliło siQ D3. podwyżkę.
całusóW.
Rozprawa przeciwko Fisherowi byta bardzo tajmującą i wesołą, zwlasz· LeCZenie skłonności zbrodnicza gdy pIękna wdówka .:tuczęla opo- czych zapomocą prom!enl X,
wiadać jak prędko udato)ej śię uchwycić w s'id!a włamywacza. Wesolość audyW Ameryce ~a<lzęto sbosować protorjum przysłuchującego się rozprawie mienie X, w cel II leczenIa zbrodniarzy.
dosięgta zenitu, gdy Fisher przez caly Indywidua takle poddaje się prześWie
czas spoglądający rotkochanemi. ocz~ He:łJiu ctdszki, n skoro badanie Vlyka~o,
mi na uroczą wdówkę, po wydamu wJ!- że mózg ulega naciskowi, dolwnywaną
roku skazującego go na trzy lata ro~ot zosta.ie operacja, po której pacjent
przymusowych, odprowadzony, r2UCa)ąc wraca napowrót do więzie,nia. O ile
jej 1\1 powietrzu cal~sa, zawol~!; "Zoba- obserwaoja wykazuj II, ~e v,nniknęły w
nim zbrodnioze skłonności, dyrekcja
czymy się jeszcze piękna paml
Czy mrs. Rowe będzie tęsknić za więzienia może przedło~yć sądowi
ujrzeniem ponownem zakochanego wła wniosek o wypuszcMnie więźnia na
wolnoŚĆ.
mywacza, jest rzeczą wątpliwą·
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~ B aga,
e
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Kasa czynna od 12 - 2
i od godz. 4, po
Początek o g. 8.30 w'

południu.

A...

Niemcy

w Angljl.

I

Pisma berlińskie donoszą o charakterystycznym przykładzie nastro.1 u
antyniemIeckiego, Jaki panuje w Angl.ii.
Oto, gdy do portu landyńskieg.o 7.awi·
nął parowiec niemiecki i wywiesił
flagę

państwową, tłum demonstrował
Ż6 musiano flagę nie-

tak p;waltownie,
mtech} usunąć.

O:fiary.

Na wlętnlów poJityczny,:b.
Zebrane na opłatku przez praoo-: .
wników i współpracowDik~w "Głosu;
PolskIego" mk. 762.l.50. .
703
Na szkołę Nr. 122.
Marja Lewkowlczówna mk•. 50.-.
6S!)
Na "Dom Sierot". Północna 38.
IL Witkind mk. 300.-.
67'?
Sabincia 1 Romcla SzyUorówny
mk. 20.-.
679
B. 8. mk. 100.-.
680
Hermanostwo Kałuszyner mk. 100.-

689
Na plebiscyt.
R. S. i M. B. mk. 3:)-.
690
Zebrane na wieczery wigilijnej u
Ludwikowie CukIer mk. 200.-, 696
J. R. mk. 200.-.
647
Treszczańscy mk. 300.700
Liberman przez IIi komlB9.rjat "p.
Napoleonosiwo Jelenkiewiez map. w Łodzi mk. 200.-,
711 rek ]50.-.
701 ·
Mieczysław Miądl1kowski m. 100.-.
Juljuszowstwo Wltkind mk. 200.-.
718
702 .
Fili P Ginter mk. 256.50.
733
Zof.la Zilbersztejn mk. 100;-. 704:
Piotl' Zginlak mk:. 100 734
Holcma.nówna Fela mk. 100,-, 707
Pomocnik w reetauracji Grand·Hotelu
Abramostwo Szefner mk. 100.-. 71o.
mk. 50.-.
735
Rafałowie Margulies mk. 500.-. 714
Zofja Lewkowicz mk. 100.-,
715.
-Na Górny Sląsk.
Anna Harkawy mk. 100.-.
716:
Stowal'z. "Siła- zebrano na opła.tku
Salomon Wadis mk. 250.-.
723 1
mk, 1137.-.
693
Szlamowicilj, wiek 8zczęśliwy~ Stil- i
Zebrane na opłatku przez praco- ler i Rozenberg mk. 200.-.
729
wników i współpracowników nGłDsu
Henryk Tykociński mk. 50.-, 730 ;
Polskiego" mk. 762.60.
703
Firma "Zylwes" mk. 50.-.
701
11. H. mk. 2000.-.
726
Z okazji rocznioy ślubu dzieci
Na Wilno.
moich Wiljamostwa GrosZebrane na wieczerzy wigilijneJ Iftan składam Da najbiedniejszyeh
mk. 200.-.
695
mk. 400.
Na ranhego żołnIerza do dyspozycjI
\
sekcjI sanitarnej przy Stow. Handl. Pol.
Matka. '.
Jan Grochulski mk. 500.-.
687 673-1
A. Tenenbaum mk. 84.-.
644
Na Czerwony Krzy:!.
Jak6b Dudka mk. 20.-.
6Q7
Akuszer I ginekolog
Na Inwalidę.
powrócił na stale l przyjmuje eo i
Szkoła powszechna M 107 w Karo· dziennie od 4-6, w niedzielt.0d.1U--ł21
lewIe mk. 300.-.
718
Zielona Ni 5.
Na gwiazdkę dla tołnierza.
we
Sabin cIa i Ramcia Szykierówny
mk. 20.-.
67S
Helena K. nie przyjęte przez p. K.
W' mk. 108.-.
681
Zwi~zek uw. właścioieli farbiarń
zarobkowych w Łodzi mk. 5000,-. 682
ul .. Piotrkowska 50
Szkóła powszechna J'<e 107 w Karole"'ie mk. 000.-.
685
vv YJ::e::OEJ:ALA.

------------------------1

Dr. meD. Z. llrollson '
Lekarz Dentysta

Lewita-Fuchs

Na San Mauricio

pod dyr. M, TarłowskiegD.

!1~cala"
.Nl! 18).

Jaką sympatją cieszą się

J'J1'. Itf

Operetka w :I &ktach,

Napisał Ni'ł:ko.

Tiona. Muzyka J. Booz.\Owsldego.

Nadto część koncertowa. - - - - - - - - - - - -

~~~~~~~~~~~~~~~~~'L~~~~l~~k~l~~~~~I~sp:ne~da~ję~ur~zą~dz~eni~al~~~~~~i~~O~Z~lr~
l
loka
s
epowy·
pokoi: sypialnl~ dębowe salon mahOniOWY
wElglowe, rol._gi i
Do::o1 El:a.n.d.1o"",,"y
meble lakierOWIlDe bill~
h . nta
I
) w oentrum mIllsta OdpOWledn na oddZiał
5,
C oma
VI D&)""'rMIECZYSŁAW IUIAYZ ER
. b&inkowy lub inny
interes do odszym stanie do spl'l&.

.'

-

I

poważny

Warszawa, Mars.alkow.ka 188. Tel. 24,2-07.

I

poleca tylko hurtowo: gwoździe, druty, hufnale, hacele 1 wllzeIkle artykuły w zakres branży źelaznej i technicznej wchodzące.
Upraszamy o zapytania i oferty tylko telegraficznie.

stąpienia. Zgłosz, doAdm "Głósu" sub . "L.

Grabiański
w

Biuro

Łodzi,

i Uw Myśliburski

POlMIł Szan. Odbiorcom: S.kło wodne, kwas siarc21any i solny,
glauberską (krystaliJznl\), szplkę oleinow/ł, fruktozę, gumę apreterską, olej tureoki, wazelinę, ług sodowy oraz inne ohemikalja,

sól

smar "Tovotta- 1 do osI, oleje mineralne wszelkioh gatunków w
wagonowych ładunkMh l detalicznie w beczkaoh po cenaoh pnystępn,

Ostrzez

portfel

Ellzaminy wstępne do wszystkioh klas,
prócz C., ror.poc~ną się w poniedziałek, dnia

17

styc~nla

1921 roku.

",

v

t'~

r

. _ChDr. Ikorne
,. weneryczna. "I
zlIwlera

Inteligentna
panienka
J'akleJ'ś

e-dO KIJuwle.
.6_3-3 p"""uku.je
nnaa....,
Zielona 11 (rógZaChodniej) \ !lIII e b l e -okazyjni
b k t
vel<
r~ ;
sptzedan'a'.
"ypl"lne
i
Brot
Plnkus
zgu
.
"1\1' ę dy, Oterty do Adm. ..Głol
o
"
l ł
1889
i
b ' C M 11-"11'/
I
inne. O-go Sierpnia (Bepowo a.n a
r.
SU·!m.:r.L.
•
~I

ł

papiary Ni_ds)ela od Ił-l. Panie od ~5 • _ _ _ _ _~_ __
Niniejszym weksle unie- - . - - - e b l e do sprzedania:
wa~niam. Uczciwego znalnzcę •
.
biurko, krzesełka otoproszę
ZwrÓCiĆ
' " wynagrod' . I
elzoniem Długa 23, do Chajma
mauy, krc en:! i sypIa -

i 6000 mk. oraz

wraz z przepuHtką d
Wilna wyd. w Wal'sza.
' Z · · '.
' ,f
WIe.
wr6cIC. Al.. l ma.la .Nt 41, HurwlCz.
Gwinta.
687-1

IIlI'ad[zony D!JD[ly[)'
el
oO '~W
II
do wszystkich kras średniego
zakladunaukowego.Wia-

ZeIazna kasa

'
"
ry
an
y
8I t

1

rzygotawia
Zglos2enia przyjmUje kanoel/trja, Piramo- P

wi"za 7. w god~ina"h n.rzedhllłudniówych.

przYJ::~ao:~~;18i.4-6 ny,bi!I!:~i~;u~~8, s~~~!~ Zauublołe dollllelfJ:
Dr. I. Silberstromll~j~~ie~f:.edYktat;-~ió B~~~;;;:s~~::i~u~lr~

wyd

zgubIła

d szkó'
d i b
T OW Z· y.
ł ~re n c
•
... d .
W uO Zł.

23.,

Rl'wa f\ltel jący'Zgubiono
pa.~port nibmieokl
. . paszport
y
O;. ~~i;~::er;ne~Fi'::J;;~:~
~;:~:;~:;::elc':'~YiC~;~~:;:: nedykta) M lO, m. U~3 fr~:::a~Ok;;o:~·~.g~~.~: -OIU--R~AlIST'KI
polekl
Inne

~"'I'nlburn

.

sprzaBa'lta

i wszelką Biżuterję

"enl'e

\

l
d
k"
'
.
.
' ,mnaZIUm Y OWS le ti
leń sklO O

A

KlWIAR Nł·A S C h we I·g

ul Piotrkowska.Nil 62

•

410-]2

2".

JU3IlER A. lewkowicz JUBILER

ul. Kilitiskiego oM 95.

sprzedaży:

't-.

Derejskl.

Brylanty

Fabryka Przetworów Chemicznych

T.

Dzielna

Meble sypialnego stodaniŚred;i::~~:
,
lewego, szafy, oto68ł-1I'
manę, leżankę, umywal1921
Rajdr o*ej za
nię, btelizniarkę, lustra,
Poszukiwany
lóteczko dzieoinne sprze·
dam. Piotrkowska 223-5 Rutynowana !Daszynist604-6
ka poszukUJe posady
'T
~__-~"":':'~~~~':"' iN biurze prywatnem . 0- d b
ad.zony ł:l
łiKuszęrl!:a l:'ipik:oW8, Ul ter t y sub Masz7D i stka· bO rze, .wprow
rsed:\
II Piotrkowska 132 m. 14 w Głosie.~
4,1-2 ? zna mIony ze sp
~
dla p a ń przyjezdnych
•
_ zą maszyn rolniczy.eh - ,
lokal.
327-1~ Sklep kolonjalno - s~o- obję_oia posady od ~
żywczy z powodu zmIa- w plerwszonędnym TO'W"_j
Pl.AC.
kuszerka M: N()wakQw- ny interesu zaraz do Atc, Oferty i kopJe Ś'W1a-i
Ask~ u~. DZIelna .Nt 84, sprzedania. Krucza M 4, dedw do "GłosU" P*1.v,
przYJmuJe od 9-113-6. przy staro-ZarzewskieJ.
lit. "D. W." 86-lf/
85--10
ft07--3
,
.
'
89. Piiotrkowska 89.
Bry-eŻ"""k":"'"t"""n-aj:-"n-ow-s-z-YC"7h'"71a-- Służąca potrzebna. WiaWAZNE... i
___________________
8on6w, powo~y, landa,
dDmość: Główna N! 17 d la ObywateU J '
wolanolki na żelahznsyzco~ m" 2, ad 6-8 wleoz. -3 przyjmuję wywózk.ę be-"
Dr. med.
i gumowych kolae
k
I
_Li
ry angielskie, chom'onta Sprzedatn gabinet dętlo- eze asen .~o~Jn~...:
sprzedam. Ki1ińskieg. o 28.
wy soUdnej roboty. ~ oraz śŚmle~ł.
a8~6 Radwańska 6, m. 9, od l, DERMAM, redn.a 19
z całem urządzeniem z po"
Choroby oczll
K-llP-U-j-ę-m-e-b-le-g-a-r-:d-erobę, 10-12 i od 3-6.!~
683-~\
wodu choroby do sprzedania. WiadomoŚĆ: Si enI
kiewic~a 5Q, m. 6. 506·1
-•.
Płacę najlepiej. W a J n - ,

Perły

Inż.

1

le.

618-3

duz' a

Z

9.

drzwlaml' do

sprze~~nla..
Ofer~y su.b
do admi~lst~~cJi

"Kasa

;,GtOBU

biżuter"ję, złoło,

Polsklego.

643-1

M

:.1

~iemIeokl, z 7-klaBowem wykszłałe8Dieul!
wyd.paszport
w ŁodZI.
708-310ras znajOlll()ścilt bQcba1łerJl..

I
kG
f
. Ipisallia na maszynie, JeJsyll:hr
Jan aczy enowe Ą ~gu- obeych: angielskiego, memiee.
nia. Piosrkowska M 111,
biła dowód osoblsty, kiego i rosyjskiego poenkqj..
W podWórzu, Ul Wejśoie. wyd. w Łodzi.
45-3 pracy••Łaslca,". o1'er~y d,:..\4L1
92-6 - ~Glosn pod nBmralisłka, ee.'.
Lenga Dawid zgub. pasz
pl'llcowniasukien i okryć
port niemiecki, wyd.
p~
damskioh przyjmuje w Łodzi.
Sb-3 I.
J:
przeróbki po cenach przyC : -1 - ó
Akuszer
stępnyoh. ROilJwadow ka Mal·Ja.
ygle man wna
Nt 6
4
B4,~3 zgubiła paszport ni~
powrócił.
I
, m. .
1111eckl, wyd, w ŁodZI. Przyjmuje od 4-6
ł:

O" M,'-P 8 l' er' D',l

!~~~~Ć~d UJ~~ł~~n:82~~ sre~f~'::g:!~~"i1ę Onłoszenia drobne: !p(}!r:e:;:n~U~!ln~~a~~~: Roże"n!.>erg Frania 6;;:;,~ Południowa 23: :;.;.
.
ni sukien
kostlum~~
paszport niemiecki,.......
..
ezPleC%eSd
okazYJ'n'le płau" CHOY naJwyisze
na wyjazd. Wiadooml~c2: wyd. wOpatowie. 89-3 -..a..-au.1.C>
prze am
LU
AAK " "..
bl Zachodnia 33-;1.
~
d
d
ó
b

- - - - - - - - - - - - - - - . 1)00-3

P,l~rws%Orzę ane t owarzy!two
PrzYJ'mje

Ub'

ń

l

1

SKA,

UPIQ rVl>ne me a,
O
."
dywany, gard erolen I~Wl?Za 2 , m.lti bę, bieliznę, płacę najle• . ost. weJśCIe parter.
piej. Benedykta 28 m. 13
20 koni ropowy Hakiego ;
parter, Laznyk. 12--30
12 " naftowo Wegnera
A
materace, Sza.
•e
10 " ropowy Hilego
2 " na.ftow, Wegnera wyst.
firmę eka~e.tycyj- •
ty, otoman~1 stół,
do ubezpieczen ~yclowych i wypadkowych na Zastać można o.d g 12-2 Illt .Rekord" za M 7~4{l na wy· krzesła, stol1ki, ża.rdi·
wysoką stał'ą pensję i prowizję.
P8ńsk~ N! 78, A. Cymer~ r:~~;un~'k<i!'~po~:~:~e~!: nierkę wyprzedam. Piotrmau.
55ł-3 Wił, mk. 9780, płatIit 21 altu- kowaka 1'& 261 m. 4, front.
Oferty pod "Ubezpieczenie" J1prasza siQ
ala 1\l21 r. Wymieniony cztlk
•
a\l0-10
_aj9 łrię za blewatll;y.
-_.
,
składać w Administr. pisma.
5] 9-3 .: .~ ..:~:1·,,,,, '~'.",' ',,'o
m-z
..:"".":. . . '·~·:,,·ł,,: ..: ..

I nspekt·ora
Agento" W

PRENUMERATA:

-

M. O t ory· ,

k"

Zagina.! czek,

przez

ŁÓŻka,

'rrejtnan Janina zgubiła
pOlonista poszukuje po:
paszport, wydany w
sady W szkole prywat Częstochowie.
701-3
nej. Oferty do .Głosu"
s110 .Polonista-, 13-2 sznadrowlez Sulek zgub.
potrzebny
do ple"
wyd.
k 40 w ŁodZI, ZwróClc za wykM·ni. Lutomier ł~--~ nagl'odzentem. . Młynarsita N! 21.
10-3
sprzedam tanio trzy d~- t o sprzedania bufet z
że chustki japoń~ Ine. lJ płytą marmurową, Zie'fkaJnła sztuozna, PIOtr- 10n8" J'"
... ~ "'"l.
.'8-3
kowska 117.
30-3 - - - -

uC3eń

kart~ urlopo~!\,

o s.prze ama r zne me le, ,Jak kredens stołowy,
kuchenny, stół, krzesła,
tremo, otomana, łóżka
niklowe, szafy, garnitur
mahoniowy salonowy..i
wiele innych rzeczy na.
składzIe u Kaleckiego. u l.
Kilińsklego M 80, or1 g.
9-12 i 2-5.
()7~ --2

..

~§1't§l.~.
.,',

II

•

Miesięcznie M. 120.-. Kwartalnie Mk 3W,-. Za odna- OGłOSZENIA. Zwyczajne: 10 Mk, ta wiersz nonparelowy jednoszpaltowy. Dtabne: 3 Mh:. za wyraz, najmniej Ci9~.

allenie dopłaca się Mk. 15.~ miesięclnie. Prenumerata

przez pocztę mlesięclnie Mk. 135.-. K1rartalnie 400.Zagranicą Mk, 200.- miesięetl1le.

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

Redaktor

'S'

wydawca Wanda Sacbsowa.

• POlJllukiwanle pracy 01'a?; zgubiottll dokumenty po 2 Mk. Nadesłalle: rm:en tekstem :lI) Mk .. w teksni~
40 Kk., po tekśole 20 MJr.. za wiersz nonp. (str. b szp.). Nekl'ologi: \,J Mk. za wiersz uonp. (str. ') szp)
ZAręezynowe i zaślnbinowe po Mk. 500 po tekście, ZI\ termIn. druk ogol. i ofiar adm. nieorlpowi nrla.

__--______--D_____-----___________
' --...

W dnkatni .Ołosu Polskieł!of>l .P1Qtrko~sl!a Ił 6
,

L -____________

~

________\\ ___________ _
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