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1\1arada gabinetu z przedstawicielami klubow
Hejmo.Jc .... - Pan Kucharski chce rządzić
Z. L.. N. i jego zbawienne rad;w.-Stosunek N.P.R.
do rządu niezdec,dowany.
(Tel. od naszego koresp. warsz.).

Iii

Redaktor, lub jago zaatlPca przyjmują
R~kopłsów

wyłłcznłl od 5-8 po poł
nIt! zamówionych Redakcje. ole zwraca.

W rezultacie obrad postanowiono kwestję stosunku N. P. R. do
komisji wykonawnoj łąoznie z klubem poselskim partji. Ciała te ostateoznie zdecydują, ozy mjnister Pepłow
ski, reprf'zentujący N. P. R. W gabinecie, ma poz'Ostać w rządzi€"
c'!.y te~ gab4net opuścić.

rządu przelnlzać głównej

przełomo'Wy~h t)h"ila~h
zna] eić
posłuch , w kraju 1 za-

Rokowania pokojowe , RYflze,

dla siebie
gunioą.

Przedstawiciele kresów. - SpraW dzlsiejszvm rządzie, pomimo
Wczoraj w gabinecie prezydenta rady ministr~w odbyla · wy rolne.- Opieka nad ziemią
J
]t jego kierownictwo spoozywa 'W
się zapowiedziana od dłuższego czasu narada przedstawicieli
Lepelską.
ręku
pana Witosa, n8jwa~niejsze
rządu z przedstawicielami ldub6w sejmowycb w sprawie
Ministerstwo spraw %agranjc~- resorty, a przedewszystkiem teka
obecnego 1<ryzysu po1ityczl1e~o.
spraw zagtanioznJoh i śprawiedU
Prezydent ministr6w, Witos, w przem6wieniu wstęp- nych o!rzymało depeszę od pod- wośoi, złlajdują sią w rękach In.
11em zobrazował sytuację, zaznaczając, że związek hulo ... sekretarĘa stanu Strasburgiera, w dr.i nieodpowiednich, którzy do
swego nie doroślI.
wo-narodowy il P. P. S. odwołali z gabinetu którpj wzywa on. aby pr~edsta~ stanowiska
[nne
d2;lały administracji oentralswych l18"zedliławicieli.
wiciele kresów wyjechali do Rygi,
jako
eksperci do kwestji tych ziem, nej obsadzone są przez ludzi najJ eden z obecnych na naradzie zwr6cił uwagę, że zwiąlepszej woli, nie posiadająoyoh
jednak, niestety, odps'wifJdniego
zek ludowo-narodowy jest pomimo to reprezentowany w rzą'"
'II.;:
rl7.ie przez ministra Kucharskiego. Ten ostatni replikował,
Podsekretarz stanu w minister· wpływu na podległe ~rn organy
~,e iest przedstawicielem nie związlm, a Pomorza j Poznań- stwle rolnictwa, p, Chmielewski, rząflowe i administracyjne, Hóre,
wyjecha! do Rygi, jako ekspert uprawiając l'olitykfj Da własną
skiego.
w sprawac!! rolnych, poruszonych rękę, nierzad ko, wbrew otrzymy·
Obecni na naradzie posłowie z klubu N. P. R. stano w- w traktacie ryskim.
wanym instrukcjom,. w)'wołuj(\ I\amąt w kraju j silne wrzenie opo<'Zł1 temu zaprzeczyli, ośwladczaiąc, że nigdy nie dele ..
zyoyjnl',
*
•
ODwaBi p. KucharskielLO do r~ądu.
.
Z tym systemem połowicznoŚci,
Minister ks. Sapieha przesłał
Po dalszej wymianie zdaI'i minister spraw wewnętrz
który ta'~ fatalnie odbija sią na
depeszę
do
delegacji
ziemi
lepeJllych, p. Skulsl;:i, 7.głosił wniosek, aby seaję sejmu, l{tócałej naszej gospodaroo wewnt;trzrej wznowien1e wyznaczono na dzisiaj (wtorek) odroczo~ skiej, która zwracała sf~ doń z nej, a przed,'wszystkiem w Qzieno do c~,:wa't u, tak, aby w tym czasie rz!fd m6gł po- prośbą o pomoc i opiekę Polski. dZluie aprowizacyjnej, walntowej,
\V depeszy tej oświadcza, że pole- transportowej J admłnistracyjn~j,
I' wmieć się 7.. przedstawicielami klubów w sprawie rekon
cił
delegacji polskiej w Rydze, aby Ilals'tl' wreszoie skończyć. W rzą
str·llkc.ji rządu i jego programu. Wniosek ten zostal przyięty.
sppcj.d· .. .; t~(\S'(liwą UW::l.;;ę zw.. 6- u?ip eł~ntra!illJn Zl.lRkU b ') .I1UilZ/ł
lu<hlle, nietylko z 1UICjatywq, ale
dła w rokowaniach na kresy pol..ady aU,. ~naczegnej
l z poczucIem odpowiedzfaln,ści
L. N. skiej
części powiatu lepeiskiego.
wobeo społeozeJlstwa za szereg
Wczora.i obradowała Rada naczelna Zwlą-zltu llldowo-narodoweg-o
zarzildzeń 11 al,yohmiastow yeh, nie'1. udziałem 1,010 200 de]p;cl;ltów ze ws~ystldch stron kraju. Obrady.
derpll.\Clyoh zwłoki.
wyiaśnienle.
zagaił pr P lw3 p. Głąbińsld, składająo sprawozĆlanle z działalności
MOSKWA, 17 stycznia. (PAT). Pol{lubu spjmowego związku. O liIytuacji politycznej mówił p. Stanisław Grabski. P. Marjao Seyda przedstawił plan akcji politycznej na nieważ Niemcy prosili o pozwolenie zaprz yszłość, a reforent z dzi ałalnośei organ i zaoyj nej z wiązku dal pan
j!;ałusl,a, pOC1.~łll rozpoczęła sią dyskusja. Zazna.ozol.lo, ze personalne
\Y
U ., li
U
•
przesunięcia w rządzie, nie pociąg-ające za sobą zerwania z dotyoh- względu na możliwość wojny polsko-ro.
czasowym ilystemem budowy państwa polskiego, mają d'Ja ?'wiązku syjskiej, delegat rosyJ sld w Berlinie
ludowo·narodowego znaczenie zupełnie podrzędne. Celem naczeln,)'m Kopp oświadczył oficJalnie, że rząd ro- KonieCl.flUŚĆ natychmiastpwaj reformy.
zwil\zku ludowo-narodowego, w myśl podjętej reZOlucji, jest utrwale- syjski dąży wszelkimi sposobami do poDODie~liśmy onegd1l:i 'IV fonogra~
nie by tlI i potęgi państwa polsldego. Związek ludowo-narodowy skie- koju i sądzi, że również Polska sobie jDle z Poznania, iż dzięki interwenrował swe wysiłki przedewszystl;:iem ku obronie Polsld od wl'o~'ipgo tego życzy.
cji władz unikniąto rozruchów na
, najazdu i ku utrwa.1.eniu jej gunie. Rada naczelna Zwiqzku ludowowiększą skalą, skierowanych prze
l1arodowego wzywa wszystrtioh członków 1 zwolenników związku do
6dańsko.
oiwko urzędnikom państwowym, po. akcji, majl\ce.i na celll l) szybkie uohwalenie konstytucji, zgodnie z
chodząoym z GalicH i b. Kongre·
GDAŃSK,
17
stycznia.
(PAT)
Kllrs
WQlq większości Sejmu j naroduj 2) całkowite zjeduoczP'nie z Polsilą
polskiej wynosit dzisi.aj na gie!- sówki.
ziemi wileńskiej; 3) zorganizowanie zbiorowego systematycznego od- marki
dzie tutejszej za gotóWk~ 7 1 Jedna sioJak przedstawia się sprawa ta
poru przeciwko \Vszelltim próbom tami.lwania żyoia g'ospodarczego dma-7 i jedna 6sma. Wpłaty na Warw
istotnym
swym rdzeniu? Jak z róż
pl'zemooą, str'ajkami i zapewniflnia poszanowania prawa; 4) zdecydo- szawę (l i trzy czwarte L (I i siedem
nyoh relacji widać, w Wielkopolsce
ósmych.
wana walka z niekonstytucyjnemi wpływamJ na politykę paI'Jstwa.;
panuje dość powszeohne przekona~
5) skupienie całeJ uwagi na uzdrowienie stosunków w armji" tępie
nie,
że w razie admlnistracyjn€\/?;'o
nie. korupcji 1 nadużyć; 7) gruntowna zmiana dotychczasowej P oli·
odłączenia siEl od b. Króles~wa 1 b.
ty (o· państwa 1 wyzwolenie życia ekonomicznego z ograniczeń; 8) uGDAŃSK, 16 stycznia. (PAT). Wsl<u· Galicji zdoła sit} olla ·uchronić się
trwalenie pokoju przez roznmną polityltę zagraniczo[j; 9) polityka
tek
zepsucia się motoru podczas lotu przed wzrastaj ący III w Polsce nieła
zasad baz w~g;lędn na chwilow0 Irombinaoje partyju9 czy rządowe.
spadkiem wawpadł do morza hydroplan polski. Ze dem, przekupstwem,
(P.A. T~.
znajdujących się na nim pasażerów zdo- luty, głodem, Przekonanie takie istlano uratow<lć wszystkich oprócz pod- nialo tam zresztą oddawna, ale obeoWczoraj z/lkońozyły się obrady rady ł1aozelnej Związkuluctowo porucznika Gąsowskiego i starszego ma- nie raczej wzrastn na sile, flniZeli
traci. Rxądzące Wielkopolską stron,
narodowego. Rada powzięła jednomyślnie rezolucję bardzo obsz8ru:.} rynarza Ostrowskiego, którzy utonęli.
llictwo
nutodowo - demokratyczne,
j jeszcze obszerniej motywowaną. :Motywy te stanowią
zbi6r wszywy
utraty popnlllrności, plrnie
z
oba
stkich powtarzanyoh dotj'Gilczas w prasie endeokiej napaśoi Ila naz tym prądem.
czelne dow6dztwo i oał) szereg bezpodstawnych oskarzeń, z l\tórJo!J
Płytko rzeczy biorąc, to znaozy
ma wynikać, że wszystkie uiepowodzenia polltyl<i polskiej są I'owoz clasneg'o i na ltrótkl\ met~ obliozonego stanowiska, mają naw <'~
dowane z jedn('j strony prr6ez naozelne dow6dztwo, a z drugiej prze!.
wjelkopolanie
d użo rzeczowych arwszystkie ugrupowania polityczne, z wyjątkiem Związku Indowo
Konieczność zmiany rządów gUlllentów za sobą. Ich administraD8l'odowego .•Jedynie ten ostatni, według uch wały rad y naczelnej
("Naród"):
cia, choć niewprawna i improwizoZ. L. N., przez oały c~as dobrze orjentował się w sytuacji i na
PrzesilenIe I!'abinetowe domaga wana, jest przynajmniej uczciwą.
przyszłość zaleca cały szereg środków, ,które mają doprowadzić do się natychmiastowego rozwiązania, Ioh bilans aprowizacyjny jest do!Zwyciąstwa aspiracji polsldoh. Wśród tyoh środków są: natychmias- a ustąpieniA mini~tra Daszyńsllie· datnJ. Być może, Ze ioh marka, o
towe uchwaJelJie kOIJstytuoji z senatem, utworzenie rządu bez socja- go ze stanowiska wiceprezydenta ileby do jf'j stwor2enia jstotnif.)
nie zostało dotąd ani parlarnen- przyszło, budziłaby też u zagranicy
list6w, zniesienie naczelnego dowództwa itp.
tarnie, ani politycznie załatwioue. j w całej Polsce wiącej zaufania,
Faktem jest, te ob eony gabinet niż marka polska i osiągnęłaby kurs
Stanowisko N. P. HI! względem stracił. cbarallter koalicy,jny, źe o wiele hJlźszy marki niemieckiej.
skład jego posiada wszystkie ce- Mieliby więc nie jedną bezpośrednin
rządu.
ohy prowizorjum, i ~e najwytezy -korzyść ze stworzenia państewka
czas nadszedl, aby ze wzglądu na wielkopolskiego z osobnym rządem,
(Telef. od naszego warsz. koresp).
zadania, związalle z uchwaleniem sejmem, e;r2uicami cłowemi, mOI\ętą
Wozora.j obradowała rada naczelna N. P. R. Przeprowadzono konst\ tucji, z zawarci(;m pokOju i i polityką gospodarczą. Ale iluż 1.:.1.
'Wynzerpującą dyskUSję nad sytuacją wewnętl'1.ną i zewnętr1.ną. Mów- ze spr'awą G6rne~o Ślqska-objql to strat, doznalRby sprawa ogó!lJowładzę gabinet o oharakterzfl wy- polsku, fi wrn? z ni(1 pośrednio i
r.y ost.ro l<rytykowhl1 stanowisko rządn \I' sprawie robotniczej j a- raźnvm, zllecydowauie lewicowym, spruwa wi0lkopoJską! Czyż potrzeba
prowjzacji miast. Przedstawiciele Wielkopojski i Pomorza ostro ata- który będzie miał na tyle autory- jesMze raz to rozwijać i uzasadniać?
kowali m1niatł'& b. dzielaiol pruskiej, IjI. K.n;}b~kieJl.a.
tet, erb.,. ... 1Ilkiba~ei dla Polski ,Czyi zatarcie seoarat,yzmów dzielni·

z.

nziwne

!~~~::nl~o~~~:~:!uW !:;~za~o~;:m:~

Kurs marki polskiej w

Katastrofa lotninB.

Przegląd '

prasy

Rnzrllchy

I

Pozn!łn'skalom

PASY
~::-:honi~';;

skórzane oraz "BALATA"
trold, bleze,

i1lunki

i 1oollOpne, p
ang• •JUJNG

Uoo.."'W8

gnmo'If8,

płyt)'

rT". BSkla wo·

dO'W1!k. KlIngera, " . . ;;areia.ne
POLECA
S?lł-l

Jakub filer, Kłl;:s:go

Buchalter
pierwszorzędnego

Domu

Ekapedy..

c,jnego Wlm pragnie zmienieposadę·
Łaskawe zgłoszenia pod "Cło" do Adm.
"Głosa Polskiego".
714-1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

eowyob nie na}e1;y do nafJstotniejszych, nĄjmniej chyba spornych punktów w programie narodowym? Czyż
Polsl(fj, jest tak dnża i tak silna, że
może sobie na amputacj~ j~dnej
jeszcze dzielnicy pozwoIiCl
Stworzenie państewka wielkopolskiego byłoby bowiem nl-ewąl;pliwie
taką amputacją, zwłaszcza że pOcią
gnęłoby za BOba, z konieczności i ze
słuszności wyjśoie posłów wielko-

polsko-pomorskich z s!3fmu i rządu
centralnego. Trudno pomyśleć, aby
posło wie tei dzielnicy nie aopuszczal~ do wpływu iI/nych dzielnic na
swoje sprawy, a sami wykonywali
zwierzchnictwo nad eałą Polską.
Byłoby to tęż hasłem do jeszcze da..
lej idąoog-o separatyzmu Litwy, Ga·
lioji wschodniej, Wołynia, nie mówiąo już, że j Sląsk

wtedy

otrzrmllć

f~b~u§ć_

Polska

p6
1'0
zu~

Sl:ereg dzielnia,
jak w epoce Mieszkl
lesława Wstydlhveg(
W każdym razie w tyoh, czy innyoh rez,miarach, mamy znowu do
czynienia z objawem separatyzmu
dzielnicowego. Uważając go za rzecz
w wysokim stopniu szkodliw~, są
dzimy, że kwestję t~ należałoby raz
wreszcie śmiało podjąć i stanowozo
nregulować. Złą, zaś, na~em zdaniem, odpowiedzią na separatyzm
poznański zupełna jego negacja i
chęć stlumlenia go przemocą. 'Nalety
si~ z nim obchodzić ostro~nie, sko~
ro ma pewne-niestety weaJ.e silne
-rJl8CZOWe nzasadnienie f naleły go
traktować, jako c,horob-ą, którą się
zwolna leczy, docierafąo do źródła
złego. Najlepszym środkie~ terape ..
utycznym może być zaś, naszem
zdaniflm to, ozego dotychczas w Polsce niema,- a mianowioie stworzenie instytucji samorządu wojewódzkiego. Rząd warszawski i sejm, zacbowujq aif) dotychczas wobec tej
myśli nieprzychylnie i skłonne aą
\wncedować jedynie nader skromny
sa.mon'iąd wojewódzki, Idóryby nie
kolidował z zależnością nawet drn·
gorządnych spra" do Warszawy.
Otóż taki ustrój Polski, który nie
będzie oparty u.a samol'zl.ldzie wojewódzkim, b~dzie jeszcze przez dłu
gie lata budził ogólne niezadowolenie i będzie sztuczną cieplarnią,
w którllj sią bf)dą stale I wylągały
pomysły szkodliwe i cudaczne o roz~
biciu Polski na szereg osobnych
małyoh państewek. O ile zaś takie
pomysły są wręcz szkodliwe, o tyle
autonomja wojewódzka, nie pokrywająca sią, ani terytorjalnie, anl 00
do treści z pół. suwerpnnośoiq dawnych dzielnic" jest rzeczą możliwą,
pożądaną i za daleko idący Sf;pOfatyzm czyniącą zbądnym_ Do naiwnż
I1ieiszych te~ zadań naszego sejmu
zaliczamy uchwalenie konstytucji,
kt()ł'aby zMR,dę samorządu wojew6dzlnego iasno (l{>stawHa, ściśle
ol<reślil~ i władze warsz!lwskle do
przeprowadzenia jej zmusiła
Tylko, jeśli to sią stanie
wielkopolska"-jaką
jący tam dość duży brak

roba

"cho·

jest panuzrozumienia dla sprawy ogólno polskiej i dla
koniecznych na jej rzecz ofiar -prwstanie nnrtować organizm polski J 8Śli 8ie. zaś i w selmie i 'ł'
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bolszewik6w.

rządzie dotyczozasowy ku~, dece~'1 r~zy. na. wi~ow~i ~ycia p~lskie~·~
tralistyczny utrzyma. gotowJsmy SIę zJawia Się wlęoceJ, a choćby. l mnl~.J
doczekać przerzucenia się tei choro- konlrre~,ny prOjekt tworzema "pan·
by na coraz to nowe cząstki pol- ste~ka:' poznailsldego, ch?ć~y naw~t
slriego organizmu. Zaś wyleczą nas w gralllCtlch RzeczypospolItej. R:adzlParyżu. Strajkujący będą skazywani na pięć
wówczas z tej cboroby-w cloświad- byśmy 'Leż; byli, gdyby prasa l poczony przez historią sposób-dopie słowie wjelkopol~cy skorzystali z o· Rezolucja zjazdu za Jedyną Jat więzienia, a rodziny ich będą
pozbawione kart !Zywnościowych.
ro nasi najseroeozniejsi... przy ja- statnich faktów l sprawę tę zasad
I niepodzielną Rosją.
rHe! Czesi, uiemcy, litwini, rusini niozo i jasno postawili.
PARYŻ, 17 stycznia (Pat)
muskale zacierają sobie ręoe, ile

yłuacja

l obrad .,Dumy rosyjskiej" w

Havas. Na zgromadzeniu przedsta wicieli b. konstytuanty rosyjskiej odbytem w Paryżu,
przyjęto rezolucję wyrazajaccac
przekonanie, ze rozczłon-

Przed ' plebiscytem.

tliellncy wyślą najmniej 220,000 emi~.!jran łów. kowanie b. cesalł"stwa
rosyjskiego nie może
BYTOM, 17 styoznia. (Pat). - Pisma niemieckie podają, !Ze do
być uważąne za ostaplebiscytu na Górnym Sląsku zgłosiło się dotychczas w niemlecldoh
teczne dopóki nie bę
biurach plebiscytowych w całyc";, Niemczech 216.'nOO mi.
dzie przywrócona wła
grantów górnośląskich. Ministerjum komunikaoji przeznaczydza legalna. Przyszła Roło do ich przewiezienIa na Górny Sląslr 210 pociągów osobowych.
I Osoby, urodzone poza obrębem
G6rne~0 Sląska, ~t6re w, dni~
17-go stycznia (Pat). stycznia .1904 r: mIały swoJe mIej'

Data plobiscyto.

BYTOM,
Dzienniki paryskie, londyńskie jak
r6wnież i berliński€' potwierdzają
wiadomość, ze plebiscyt na G6rnym Sląsku odbędzie się 13 marca.
Jest to dzień niedzielny, co wła
śnie odpowiada odnośnym przepisom traktatu pokojowego.
Ostateczny termin rozstrzygnię
cia wszelkich rel<lamacji przez komisję międzysojuszniczą w Opolu
upływa z dniem 8 marca.

fiłosmnłe

emigrantów

połskirb

!

sce zamIeszkanIa na obszarze plebiscytowym G6rnego Sląska, ale
nie zachowały go wskutek wyda.,
lenia z obszar6w przez władze niemieckie, mają wypełnić for":lularz
kat. ~., przez~aczony. dla e~lgrant6w I dołączyc do me!4o pIsemne
wyjaśnienie przyczyn wydalenia,
ewentualnie prześladowania przez
władze niemieckie
Oba te doku- będzie musiała być ureguło
m~nty . nal~ży w~s.ł.ać do mi~dzy- wana na konferencji między
so]uszn,:zel komIsJI rzą~ząc~j w narodowej.
Opolu, Jako prośb~ o wplsame na
listę głosujących.

BYTOM, 17 marca (pat). WyFormularze otrzymać można w
dział reemigracyjny polskiego ko- gł6wnych
~mitetach plebiscytomisarjatu plebiscytowego ogłasza: wych w całej Polsce.

Nowy gabinet we Francp.
przedstawił

Bi'iand

sja będzie federacyjnac.
Wprawdzie
samostanowienie
O swych losach przyznane
jest narodowośCiom, wc.hodzaccym wsklad dawnego 'cesar...
~twa, wza~emme .ICh łączene
Jednakże lest poządane
zarówno z punktu widzenia ekonomicznego iak i socjalnego.
Prezydent Awksentjew
. ' ś· .
' .
~ Yl a mł, ze sprawa uznaOla
dług6w oawnego cesarstwa

pełną listę

gabinetu.

PARYŻ, 17 stycznia (PAT). Havas. Dziś o
IG-ej Briand o;r;!TIa.~ mił prezydentowi

Lenin zdrowy1
WARSZAWA, 17 stycznia (Polpress). Dowiadujemy si~ z Moskwy, te wszystkie pogłoski o chorobie Lenina są zmyślone.

lakaz strejkOw WROSji.
PODHU, 17 sierpnia (Pat) Rad.

godzi- Do Sztokholmu donoszą z Moskwy,
nie
lVIii e- ~e rząd sowiet6w zakazał strajku.
raedowi ostateczny skład gabinetu, ,.. tóry jest
następujący: Prezyf~EH'tt mil!'J;stl'ów i minister
spraw zagraniczl1ych Briar-;:--f, sprawiedliwości
Bonncvay, spraw weW'6nętrr.~I:·Jioh lIIarrod, woj- Komun1styuoe demonstrarje WBPllinio.
BERLIN, 17 styoznia. (Pat)ony Barthou, marynarki G~aisthau, final'isow
~ g!~mergue, oś*i~~ ty Ver~lr'dJ rolnictwa Lefe- Biuro Wolfa. Dziś odbyła się tu
uroczystość komunistów ku ucz~ '~ Du Prey, handh. Dior, pracy Dar~ieR Vin- ozenlu
Karola Liebknecbta i Ró, "\1, prac pUlb~icznycb Le Trocouer, hygieny ży Luksenburg. Usiłowania przy'lI"'@nd, kolonj; Sarll"allt, &!zielnac oswobodzo- wódoów radykalnyoh, którzy prago
! :oh Louch' .ur, emerytur Maginot.
Po oPU- nęli doprowadzić do wstrzymania
I.. :~iZe!;~iu pałacu E~izej5kięgo Briand zgroma- praoy nie miały powodzenia. Lic'/:·
,. mówoy atakowali gwałtownie
c;,.j;,ił swych Vlspółpr2 cowników celem miano- rząd i zaządali jego ustąpienia,
wania podsekretarzy stal nu.
Po uroczystości uformował się poPARYŻ, 17 9tyo~nia. (Pat). Havas. "Temps·, podkreślająo wielką
i patrjotyzm Brianda i wybitne usługi oddane przez niego
krajowi, wyraża pewność, że nowy prezydent potrafi prowadzić w szerokiem znaozeniu politykę jedności wewnątrz kraju, na zewnątrz zaś pełną
źyozliwości w stosunku do soiuszników. "Liberte" również oddaje Brian~owi wielkie pochwały i przypomina, iż niedługo będzie on miał konferenoję z Lloyd Georgem, którego zna dobrze. Dziennik wyraża nadzieję,
że Brland potrafi przemawiać, jak dobry francuz i patrjota.
inteligeno.i~

Prugram nowego

rządJl

PARYŻ, 17 stycznia. (PAl) "Tel egraphen Compa~t'. donosi: Briand przedstawił swój program prezydentowi Millerand.owi, W którym oświadczył co na~tępuje: Nie możemy zakreślać polityki
daleko idącej. Musimy ustalić sumy,
które nam Niemcy mają wyptacit. Mu~imy określić wysokość' rat rocznych,
które dla nas przypadają W zlocie i gotówce. Przedewszystkiem musimy z aljantarni dojść do porozumienia aby zużyt
kować także wystawione przez Niemcy
weksle i wprowadzić je w obieg.

Prasa o nowym uabioetie.

PARYŻ, 17 stycznia. (PAT). Havas.

Nowy gabinet składa się z 2-ch senato-

rów i la-tu deputowanych, nałe:tących
do następujących partji politycznych:
Briand - socjaliści republikańscy, Sarraut, Daniel, Vincent - socjaliści radykalni, Bouchor, Masiront-demokratycz-

ua lewica repubHkańska, Bonnavey, Lefe~e, Duprey, Lerag - demokratyczna
unja republikańska. "Le Petit Journal"
podaje, że rząd przedstawi się parlamentowi we środę albo W czwartek.
Dzienniki stwinrdzają, że kombinacje
Bńanda zo&tała przyjęta przychylnie.
"Petit Pańsien" zauważa, że szybkość
i zręczność, z jaką Br iand przezwycię
żył kryzys, są dobrą przepowiednią na
przyszłość. Capus pisze w "Galois", że
Millerand znalazł doskonałe rozwiąza
nie, powierzając misję ut~orzenia gabinetu Bńandowi, którego umyst jest jednym z najwybitniejszych w naszej epoce.
PARYŻ, 17 stycznia. (PAT). Havas.
"Journal" dowiaduje się z Londynu, że
opinja publiczna w Anglji wita z wielkim zadowoleniem prezydenturę Brianda, podziwiając sprężystość i równowagę jego umysłtt. Wielkie dzienniki angielskie i włoskie wyrażają również prawie jednogłośnie zadoWolenie z misji
Bńanda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_____________ - . a -

AmerYka

Z8

rozbroieniem

I

rodowej konferencj I, celem omó• . wlenia rozbrojenia.
WASZYNGTON, 17-go styczma
(East-Express). Komisja do spraw
WASZYNGTON, 17-go stycznia
zagranicznych parlamer.tu podjęła (East-Express). Senat amerykański
jednomyślną uchwałę, upoważnia- oświadczył się większością głosów
jącą prezydenta Stanów Zjedno· za projektem zredukowania- armjl
czonyeh do zwołania mlęd~l:!'oa: do 150 ty.s~y Ill;dJ:ł.

townychs cen z posłami komun!stycznymi. Poset Smeral zarzucit, że
w więzieniu znajduje się przeszło
trzy tysiące komunist6w.
(-) Ks. Chlinka wyjeżdża

do

Ameryl~ i, aby nawiązać kontakt
bawiącymi tam słowakami.

z

Powstanie na Ukrainie.

(-) Z Wiednia donoszą: Parla~
ment zaaprobował austrjacko-nie"RidDyj Kraj" publikuje stresz- miecld traktat gospodarczy z wrzeozenie rozkazu sowieckiej komenny śnia 1920 r. i przyjął projekt rzą
frontn zach., wytykająoe, ~e nawet dowy w sprawie przeprowadzenia
barrlzo rewolucyjnie nastrojone warunk6w traktatu pokojowego co
odrlziały krasnoarmiejc6w -przez do obowiązku Austrji wydania brozetknięcie się
z ludno~ofą demo- ni, amunicji i materjał6w wojenralizują się, stają się literalnIe nych.
niezd 01n6 do boj n a dostępne dezerterstwo. - Ostatni "Wpered·,
którego Hnja powy~sza wymag-a
dementowania klęsk "radjańskioh",
z oałą satysfak ej ą kon stan tuj e
wątpliwą wartość informaoji "RidRepresje prasowe.
nego Kraju"', a mianowioie przytacza, !Ze ataman Hołub, o któreg-o
Na zasadzie art. 2 pnn1ttu C.
rzekomych zwyolestwaoh donosi ustawy z dnia !o lipca 1919 rokll
korespondent "RK." bawi... we w przedmjocie zapewnienia bezLwowie, a Tiutjunnyk w Tarno- pieozelistwa pat\stwa i utrzymania
polu.
portądku
publtezneg-o w ozasie
Ni e będziemy u pieraH się, a!Ze- wojny (Dziennik: praw z 1919 r.
by twiernzić ~e biuletyny l)OW- Nr. 61 poz. 364) ozasopismo "Unstańców ukraińskioh są prawdziw- ser1eben& za kierunek
antypań
sze, niż komunikaty bolszewickie, stwswy wyraśon.r w numer że 1
lub że wszystkie ruchy nad Bohem z dnia 7 styoznia 1921 r. w artyi Dnieprem noszą cechę dążeń kułach" W letargu" d-ra 8chippaństwowo-ukraińskioh, są prote· pera, "Pod' pręgierzem" i w arstem narodowym przeaiw gospo- tykule pod tytułem "Sprawoz(ladaroe bolszewloko - moskiewskiej. nie z trzeciego zjazdu sowiealdeAle stwi erdzamy, M czę~ć emi.2'ra- go w Rosji" j "Do potwarcó \V przeoji rosyjskiej zaozyna coraz ozęś ciwnyoh Rosjt sowieckiej" oraz
oiej podawać do publioznej wia- "Uroczysto§ci 7 1istopa~a" Padomośoi
Zachodu
szczegóły
o lestynie"-za wi eszon o.
wrzeniu na połudDiu Rosji, na
Zawieszono czasopismo "Un81.'{'dowód, ze "Narodowa Rosja" pro· jugoendstiOlme" za kieruuel, komu·
testuje czynnie. Czę~ć znowu ide- nistyozny, wyrażony w numerze l
ologów oarsko-niedielims~ich za- z dnia 10 styoznia 1921 roku w
przecza jakiejkolwiek realności artykule wstępnym bez tytułu i
ruohu ukraińskiego. Jedni li la w artyl(ułach pod tytule" "Na
"Wp.ered c nie choą wierzyć w progu Nowego Roku" i "Już czas
pówstanie ukraińskie, gdy!Z łamie najwyzszy". (Pat).
front
proletarjatu,
drudzy, oi
wszyscy, którzy widzieli przysz'
łość Europy wsch. w namiocle
Wrangla, nie chcą wierzyć, gdJź
ono łamie front rosyjski.

Warszawa.

Stypendia dla studentów.

W celu wykształcenia potrzebnej
liczby dobrych nauczycieli szkót powsze
chnych, ministerstwo wyzn. rei. i OŚW
I., prócz obecnie istniejących kilkuangielsko-amerykańskie. pub
dz'esię!,'iu pal'lstwowych seminarjów nauWASZYNGTON, l7-go stycznia czycierskich~ lamierza uruchomić 'Ił naj(East-Express). Ambasadora angiel- bliższych latach szereg seminatjów noskiego w Waszyngtonie, Geddesa, wych.
Do seminarjów nauczycielskich bę
wezwano do Londynu, gdzie odbę dą potrzebni
liczni nauczyciele z wyż
dzie konferencję z Lloyd Georgem szem wykształceniem, przygotowani do
i Curzonem.
nauczania języka polskiego, historji, matematyki, fi~ki i chemji, prz)'rody, geografji, pedagogiki, rysunków l robót rę
cznych, muzyki i śpiewu.
Aby uczynić zadość tej palącej poVI
trzebie, a jednocześnie ułatwić młodzie
WASZYNGTON, 17-go stycznia ży, pragnącej w przyszłości pracować
(East-Express).
Komisja finansowa w szkolnictwie, ukończenie studjów, miohód w liczbie 6,000 osób, ktÓl'Y
ogłasza konkurs na stypenparlamentu
amerykal\.skiego
skre· nisterstwo
dja dla słuchaczy i słuchaczek wyższych
maszerował wzdłuż ulioy
"Pod
Ltpami'" śpiewająo pieśni rewolu- śliła w preliminarzu budżetu 23 uczelni.
Wysokość stypendjum ministerstwo
cyjne, poozem skierował się pod miliony dolar6w z og61nej sumy oznacza
obecnie na 2,000 do 4,000 mk.
płac urzędniczych. Z tego powo
poselstwo rosyjskie wznosząc omiesięcznie płatnych z góry. Wysokość
krzyki na oześć republiki sowiec- du około 10 tysięcy urzędników stypendjów może ulec zmianie W zależności od zmiany warunków bytu.
kiej. Kiedy demonstranci zostali będzie zwolnionych.
O stypendja mogą ubiegać się tylwyparoi przez polioją na ul. Wilko osoby uzdolnione pod wzgledem fihelma padł 1 strzał, po którym
zycznym do zawodu nauczycil~lskiego
nastąpiło kilka innych. Tłum rozRZYM, 17 stycznia. (PAT). Legjo- (bez poważniejszych wad organicznych).
pL'oszył się w popłochu.
Wedłu~~: niści opuścili Rjekę, a d'Annunzio ma Przy przyznawaniu stupendjów będą braWobec tego zarządził gen. ne pod uwagę przedewszystldem podadotychozasowego śledztwa zostala wyjechać.
Cavigla zniesienie blokady na lądzie i nia słuchaczy-(ek) starszych semestrów.
1 kobIeta zrauJOna, a pewieo mło· morzu.
Ministerstwo zapewni stypendystom
dy ozłowiek zabIty. Nazwisk ofIar
W czasie studjów pomoc w zakresie prac,
nie można było stwierdzić. TrzeCh t&~,~ ;~'.J ~:: '·.Ef'TW~J';,,·'::'r.2Afi-lli,IX zmierzających do zdobycia należytego
I przygotowania do zawodu naucz)'cieł
młodych ludZI zostało również raI skie\lo.
nionych.
i
Stypendyści-(stki) składają ministeri stwu zobowiązanie się do pracy w seminarjum nauczycieIskiem po odbyciu
BERLIN, 17 styczniu. (Pat). W. I
studjów w ciagu tylu dwuchlec:i, w ciąB. li• W Królewcu przyszło w tych k
$lu ilu lat pObierać będą stypendja, zodniach do manjfestacji komunistycz- i
bowiązanie- obejmuje jednak najwyżej
() Węo-ierski urzQ 10
d'
., pięć lat pracy. Przy wyznaczaniu miejsc
nej na rzecz Liebknechta i Róż;y
_ . '"
( wy ZH'nllll\ pracy ministerstwo będzie się starało w
. o
ogłasza de~yzjf) senatu uniwersytec·
,
.
I d . ć'
o
dt
lmarę możnoścI uwzg ę ma zyczeOla
Luksemburg, przyczeili poliCja zro· kiego bUdape'z'tnń"l '
.
.
- . .
..
o
. '" c "nego, na po s a- stypendystów.
Do podania należy dolączyć: a) tybIla uzytek z brolll. Padło Wlele ofIar.! wi,e której odebrano tJrtuły doktorł skle całemu szere! owi komisarzy ciorys, b) świadectwo lekarskie. c) do1d
h
.
b
kumenty shvierdzajace dokładnie prze.3
W
~A~7:r~
z cznsow
olszewickich bieg dotychczasowej nauki szkolilej i
,,~
studjów wyższych, d) referencj~ POw?N.A.UE~, 16 stofczuia, (PAT). H.
(_) Szach perski opuścił Teheran żnych osób, oraz e) dane osob1ste weDziś prz T s7.ło w f'erJinie do zabuI l
dług następującego Wzoru:
.J
W Clwi i, gdy miasto zostało pwal) naz w·Ism
l l..ImIę,
' 2) dane urOl!Z~.:l "
rzeń z nowodu dernonstrac]'i ko.
t'
kuowane przez załogę angielską i nia, 5) wyznanie, 4) stan rodzinny (żomuuistów z okazji rocznicy śmierci udał się wraz z wojsłwIUi do 8zi.raz. naty, wolny, bezdzietny, liczba dzieci).
Liebl;nechta i nóży Luksemburg-.
fi) shtdja (szlwły niższe, średnie, wyżPrzed h otel\\ ID" id l ou" tIu al ohc i al
(-) Na zjeździe socjalistycznym wsze), 6) przedmioty, w których kandyrozbroić policJ'ę przY. czpm pobito 1 Liverno leader socjalistyczny Baratono dat ma zamiar specjalizować się, 7) u~
przedstawiając program komunistyczny zdolnienia specjalne (muzyka, śpiew, gopolicjanta, 5 zaś cywilnyctl oc1uio- oświadczył, że masy wtoslde nie są je- spodarstwowiejskie, ogrodownictwo,
W0dłu~'
Ut:CQoowe'ł:o szcze dOjrzale do rewolucji.
pszczelnictwo, rzemiosto), 8) udział w
slo rany.
sprawozdania tłum usiłował pr7.er o
(-) Z Cork w IrIandii donoszą że pracy oś-,:,liatowej i spolecznej, 9) rewać kordon polioji i wtargnąć do zaburzenia trwają dalej. Byto znow;1 0- ferencje (naZWiska i adresy szczególokolo 12 rannych i l zabit".
we, osób poważnych, na które kandydat
par l aIJJen t u. N a rogu P od L ipam i
J
może się powołać, o ile możliwe z poi ulicy Wilhelma !,olicj3 d ,lła
(-) "Matin" donosi z Londynu, że śród osób pracujących na terenieoświa·
strzały w po wi etrze, gd y tłu m między Francją i AnsJija nastapito zU- ty i wychowania.
ć
lO
""Jh I
pełne porozumien ;e w s'Drawie< rozbroPodania należy przesyłać do mid·
h 'ł·
C C-Ja w.argną na u Icę H I e ma jenia organizacji "Einwohnerwehr" i sterstwa W. R. i O. P. sekcja szkolnicpny której mieszka prezyden.t E· "Orgech". Obydwa państwa zdecydo- twa powszechnego wydzial semin'lrj6\\i
b-ert i gdzie znajduje się mill.spro w~ne są przystąpić do tego natych-, do dnia 1 marca 1921 r,
zagr. Pl"JAed pałacem el{S"OSdrZi.lltntast,
odbył si~ wielki POC;\Ó l sldauaJą -l
Podczas posiedzenia palla- , - ... -. o.
,~~~. ok~o .1QO.OOO 111.]ZI.
.menLo cz~i~Q ~~JSZło , ao .~~d-
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Koło
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historji dokonnło r.n6w
,jednego obrotu, Ohrót tpn trwał
od olIwill w1'buobu wojny aż do
doby dzisi f'iszAj, do cześciowpgo
r07:broienia Nirmipc, którfl nił'l
jest jeszc'te ukończone. W ObPll
.Dym momencie koło stanrło na
martwym pnnkcie i waha się,
Najbli~sza przyszłoś6 ,zac1ecyrluje,
czy będ~ie się obracać d»lej w
tym samvm ldprtlll!ru. czy tęż zac~nie sw6i I'uch wstfł"cz.
W,szystko zale~y od tego, czy
mocarstwa sprzymierzonA Pfzl'jmą
ofert~ gen. Luoendorfa, który ob
liczył, te do zgn1ecenia i z~ladze
Dia bolszewizmu potrzeba miljona
j trzystu tysięcy ~ołnierzy, Których gotowo są dostarczyć Niemcy'l
W memoriale, który przeds.tawił
gen. Luden rlorf francuskim i angielskim mężom stanu, mówi on,
że bolszewicy w dalszym ciąg-u
szykują ' sią do zaatakowania Europy, i że w razie marszu na
Niemcy, nie będą one mogły stawiaó sltutecznego oporno Ergo,
państwa sprzymierzone winny u·
zbroić miljon trzystu knechtów
niemieckich, którzy pomaszerują
na Moskwę i zrobią tam porządek.
Wzamian za w y n aj ę ci e tych
1.300.000 I:ondotjerów państwo
niemiecIde liczy na .. jakąś nagrodę-.
Jaką1 nie l?owiedziano.
W końcu gen. Ludendorf rozprasza obawy ententy co do toj
przykrej eW'entoalnoścl, gdy armja
ta zmyliwszy kierunek, zamiast
na Moskwę - ruszy w. kierunku
Paryża.
Tego niema się co obawiać: wsza\.. sprzymierzeńcy mogą
,powstrzymaĆ dostawę żywn śoi i
amllOicji, francuzi mogą wkl"oczy6
do Niemiec. a anglicy zarządzie
b]ołrad~. A więo interes zupełnie
pewny. Tak przynajmniej sądzi
gen. Luden d orf.
Należv wątpi6 czy Francja lub
Anglja przychyla sIę do przedło
żell byłpgo głównego
liViatermistrza, ali' ~am fakt, że tego rodzaju memc.rjał mógł wyjść :li pod
jego pióra wsk·azuje na to, te
ktoś z entf'roto wycn dyplomatów
natoh!Jął go POlNJższą ideą. Gen.
Lu dendorfa z.namy z czasów wojny jako zbyt realnego polityka,
aby posądzać geJ o poet;jzowanie.
Gdyhy pomysł ten ualehł do
dziedziny utopji, to stary g-euarał
niemiecki bie narażałby się na
śmieszność wobec oałego świata.
Zresztą o memorjale tym podają
wzmianki tak poważne dzienniki,
~e widocznie 1 w sferach oficjalnych nie uważają oferty gen. Ludendorfa za koncept z "L.ustige
HlI1tter".
A willc koło historji sią odwrata. "To co jest rozbrojone,
ma być uzbrojone" powiada
niemiecki generał, a przy tern roztacza przed okiem enropejczyl,a
rozkoszny obraz, jakim będzie
śmierć bolszewizmu. Za tę cenę
'w{lrto coś zaryzykować, warto na-

Jak Się

rł

••.

A

Znany feljetonista francuski zamieszcza na łamach paryskiego
"Journal'a" garść następujących
barwnych wrażeń z Ameryki:
"Olbrzymi dworzec pensylwański w Nowym Jorku.
Podróżni krzyżują się pod wysokiem sklepieniem tej białej katedry. Murzyni w szkarłatnych ka·
szkietach udzielają wyjaśnień, gdzie
można nabyć bilety. Jakieś barczyste indywiduum, bez surduta, · prz~
żuwa gumę za żelaznemi kratkami.
Jeden bilet do Louisville
(Keintucky).
- 1 rzydzieści dolarów.
Ponieważ niema ani pierwszej,
ani drugiej, ani trzeciej klasy, je~eli
chcesz sobie człecze zafundować
ko~fort. pullman car. ~ierujcsz się
do mne] kasy, w ~tórel z~ .dopłatą
10 d?Jarów dos.taJesz. r1}lejsce do
spanIa w wagonIe syp/alilym.
Pociąg odjeżdża o godz. 0'15
Jest dopiero godzina 9-ta. Podrói;ni czeka;ą przed winda, która o godzinie 9.05 zawiezie ich na peron.
Żadnego

ścisku,

żadnego

gwałtu.

wszystko odbywa się ..v najw:ększym
porządku. Turzyn, przynależny do
twego wagonu, szczerz~' do ciebie
swe lśniące biale zęby i porywa
twe pakunki. Twój pullman nosi
miano: Atlanta, Rose Mary, bądź
ClLryzantema. W czasie dnia po-

~
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1) 400 t.on materjałów wybn'1l powrotem odbudować armię
ni mieckq... Warto ją uzbroić, chowyoh, 400.000 sztuk lontów w
wyekwipować, zaopatrzyć i nif'ohai knl.żkach 13.000.000 sztuk kapiinziEl marszem zwycięskim poprze,z szvn6w dla kopalń wQg"la;
równiny mazowjpclde, litewskie
2) artykułów technicznych dla
bory, a~ dojdzie do Moskwy! Wów- przemysłu naftowego, jak: pierś
czas kres panowanill Lenina j cieni uszczelniającyon, szczeliwa z
Trocld ('O'o! Rosi a odetc b ni e, a wszelkioh . materjał6w, lin druciawra", z nią świat cały, i~e pozb}ł nych, narz~dzi, fitingów i rur do
się lIazawsze ozerwonego upiora, wysokości
marek polskich sto
l(tóry od paru lat ant Londynowi tysię~y;
aui Pa'ryż~wi zasnąć nie dawał
3) stal wszelką, jak: narządzio
spokojnie. .
wą, gatunkową, spawalną, świdro
Ale co· b~dzie wówozas, !!'dy Wił. nożowniczą i t. pop., razem
owi naiemnłc-y, owi nowo eze śni 250 ton;
_
/
konifotjerzy, doszpdłszy do Krem4) żelazo ws~elkie,jak handlowe,
lu, jakby za dotkni E: ciem jakiejś okrągł-e, sztabowe, profilowe, szyniewidzialn.ej sprężyny, zbrataw- nowe, narzędziowe i t. p.!,. razem
szy si€;) ii rzekomymi swymi CZf'r- do 8.000 ton;
wonymt przeciwnikami, uczynią
5) wszelkie aparaty i maszyny
naraz w tył zwrotl" i ... szeroką
ozęści dodatkowe do nieh,
oraz
lawiną ruszą na Europę1
•
j ak: aparaty miernicze dla kopalń,
Co będzie. gdy razem pójdą
pneumatyczne młQtki kopalniane,
na Par;jż i ... Wersal.
Co będzie gdy sią ohaźf', że kompresory, wiertarki, maszyny
marsz na Moskwą był tylko poli- fabryczne, frezarki, obrabiarki,loIlOrnobile, motor-y i t. p., razem do
tyczną
sztuc,'lką wyrobu Luden1000, ton; I
dorf, Lenin et Comp."'ł
6) mie 1 ź, blacbą drut i rury
Co będzie w6wcz&a1...
miedziane
razem do 100 ton;
J,J U.
7) środ ki transportowe, a mianowicie: 85 lokomotyw dla toru
normalneg,o (nowych) i 5J,;0 wagonów kolejowych (nowych);
8) artykułów elektroteohnicznych dla urządzeń ze słabym prą '
r •
dem do wartości mMek polskioh
Między rządem polskim a au- 40.000.000;
strjackiem został -- jak jut do9) papieru drukowego i rotanieśliśmy zawarty układ dodat · cyj nego razem d o 1000 ton;
kowy do układu z dnia 17 marca
10) filcu i sfta (materjał do
1920 r., którym przedłuża si ~ moc filtrowania) razem do 20 ton;
obowi~zu.iącą poprzedniego układu
11) magnezytu w cegiełkach,
do doja 30 czerw
b. r. z tern, mielonego l sinter magnezytu ra~e oba rządy zap
niają sobie i
zem d-o 500 to~;
nadal w -zakresie obrotu towaro·
12) skóry w kruponach 'na pasy
wego te same ułatwienia, Id6re napednf' razem do 60 ton.
prz·~widywał układ z 1920 r.
Pozatem rząd austrjaeki uznał,
Odnośnie towar6w, ldórjob wy- iź w odnośnym układzie uzyskał
wóz z obu państw nie jest wol- całkowitą kompensatę to warową
nym, rząd polski zobowiązał sIę (np. odno~nie potrzebnego d·o wyudzielae pozwoleń DlVWywóz do robu w~ :~ la) na reperację 500
Allstrji Da:
polskich lokomoty w,które anstrj 800"
1) ogółem 81.000 ton wągla, ki zana·' lrolei zobowiązuje się
w II niej więcej równych ratach zremont'ować w oią~u 4 bt, odmiesięcznycb po 13.500 ton;
nnśnle tej ilości, która b1l d.zie
2) 10.000 ton rOI!J i prorlnktów zremontowaną w oi~gu trwania
ropnych, a mianowicie: benzyny, powy~szeg'o układu dodatkowego
nafty, olei lekkich i parafiny;
({>rzewfdziauy jest remont w tym
3) 150 wagonów świeżych .i,ai. czasie powyżej 60 lokomotyw).
na które pozwoleuia wywozu będą
Obie stron]' zgDdzily się wywydawane poczynając od 1 kwiet·
dawać w dals~ym ciągu pozwolenia
nia' do 30 Cferwca b. r.;
na wywóz na terytol'jum drugiego
4) 8.000 m. sześc. drzewa dą
państwa na towary, przewidziane
llowego t olchowego.
układem z dnie: 17 marca 1920 r.,
W ągiel mo~e być kupowan} In
wvłącznie tylko
w Panstwowym a~ do zupełnego wycz€1rpania wyszczególnionyoh tym układem konUrzęizie Węglowym w WarszawIe,
tyngentów.
I'o~.a beuośrednie w polskioh
Od towarJ.w wymienionych w
raf1nerjach na warunkacb przyj
układzie dodatkowym nie mają b'yć
tych przez Państwowy Urząd N&ft.
w Warszawie, jaka W Synd. jaj- l'Jobierane prz.ez oba rządy jakieczarskim vr Kra.kowie lub u posz- IIrJl wiek opłaty Wjwozowe za wyczególnYoh ozłonków tegoż Syn- jątkiem przy ropie I pr(}doktach
dykatu, na warunkach zaakcepto- naftowych. Jednakźe opłaty mawanyoh przez ministerstwo apro- nipulacyjne przewidziane układem
z dnia 17 marca 1920 r. obowiązu'
wizacji w Warszawie.
'Wzamiall za to rząd austrjacki ją i nadal.
zobOWiązał się do udzielenia pozwolen na wywóz do Polski nastę
pująrych towarów:

UmO\-Ia hanDlowa

pols~o-ausłrjacka.

? dohny

PDufOlUJe w merJce.

.

jes~

do tramwaju, podróźnych .bowiem nie dzielą ś«ianki,
jak w Europie.
Wieczorem, po obiedzie, mu
rzyn przygotowuje łóżka. wykonywując 'przy tern jaki'eś rozmaite
prestidigitatorskie łamańce i sztuki.
Ławeczki nikną w tajemniczy sp 0 sób w bocznych ścianach wagonu;
dach otwiera się jak tulipan na
słońcu i w jednem okamgn ieniu
posiadasz szerokie, wygodne łóżko,
osłonięte
zielonemi firaneczkami,
które mają chronić cię przed natrętnem okiem twych sąsiadów.
Jeżeli
przypadkiem opuścisz na
chwilę ł6żko, aby pójŚć wypalić
papierosa w drugim końcu wagonu, musisz pamiętać dokładnie położenie swego posłania, inaczej bowiem mo~esz narazić się na duze
nieprzyjemności.

wopłotami

z zielonych firanek i
szul{ałem dwunaste go numeru ...
Było to łóżko górne. Aby wdra.p ać sią na górę, musiałem oprzeć
sią na brzegu łóżka dolnego,przy_
czem przyn'o iotłem nogą głową
śpiącego tam podróżnego, który
zwymyślał mnie w mocno njeprzyjemny s-posób. Zaledwie z trudem
zafns'talowałem się na ~'órze, po·
jl;lwił się prawy posiadaoz tego
ł6zka i odesłał mnio do wsznt
kich djablów.
Nakoniec po dłu
g-ioh i oiężkich oierpieniach znalazłem mój numer 12 o trzy wag·any dalej, dzi ęk i uprzejmości
murzyna, które(('o przyjaźń pozys·
kałem kieliszkiem wody kolońskiej,
wypitej przez niego z zachwytem,
g-odny'o najlepszej marld starego
burgunda.
Pomiądzy dwoma pulimanaml
z ll ajduią się wozy r ~sta uracyine,
urządzone z najwyższym zbytkiem,
w kt6rYf.h usłu g-nją 'piękni mu~
czyni, lilało odziani. Jada slą tu
a la. carte.

Pewnego wieczoru-bylo to zda·
je mi się pomiędzy Chicago a Saint
Louis-byłem na tyle nieostrożnym,
iż poszedłem wypić parę kropel zabronionego alkoholu do przedziału
jednego z moich przjaciół, znajduZalędwie podróżny
zasiądzi e
jącego się na przeciwnym końcu za stołem, zblt~a się doń dumny
pocią~u.
"maitre dehotAI" i wręcza mu bla'..
Ohcąc z powrotem osląg'nąć lą kartkę z ołówkfem.
moje łóżko, przypominalem sobie,
Pewnego dnia sąsiadem moim
że po pl aw~j stronie, na górze w. wozie restauracyj nym był gen.
m;ałem numer dwunasty... Nie pa- tleman brodaty, po kt6rym poznami ęt am jednak, w którym wagonie!.. ło się odrazu, te nie nal€l~ał do
Przebiegałem zdenerwowauy środ- obywateli amf>rykańskicb.
Kiedy
kowy kotrytarz trzeciego pulli- wręcza'uo mu kartkę, zawachal SIQ
manu l ;pomiędzy dwo a- jakb:or\....---'Jprzez
chwi1~. poc.zem ""'~ j,ą
~
~."
~'"
....
.
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Koncesje bolszewickie.
Rząd

sowiecld wydal obecnie

ltsięgę, w której bardzo
rlol,łarlnie i szczeg6łowo opisuje

wjplkll

koncesJe, które ma zamiar rozdać
karfitalistom angielskim i ameryka lIs kim. Dane te są ciekawe
ni f'tylko dlatego, Ze ilustrują politykę , gosp-odarczą sowietów, lecz
taUe, że dają obraz o potędze
g-osp odarczej Rosji, o k t6rej statystyki carskie nie dawały jednak
dostatecznie jasnego wyobl·ażeuia.
Cały mater.lałzostał w księdze
ująty w oztery grupy wedJug rodza.f6w eksploatacji.
Pierwszą grupą stanowią bogactwa leśne. W tym zakresie
rząd sowiecki gotów fest dać I,apitałom zagranicznym koncesje na
eksploatowanie obszarów leśnych
między Obem a Irtyszem w zachodniej Syberji. Lasy te zajmują
przestrzeń 70 m!ljonów dzies1ącin.
Na tym obszal'Ze zuajduje się
nadto platyna, węgiel kamienny j
grafit najprzedniejszej jakości,
nadający się do zastosowania w
przemyśle bez wszelkIej przeróbki. Roczna produkcja tego rewiru wyn03iłaby przeszło cztery
miljony wysokich pni sosnowyoh.
Dla ich przeróbki potrzebaby postawić przeszło tysiąc tartak,ów.
Drugi taki obszar dla eksploatacjj obcej wyznaczają bolszewi·
oy na. północy Rosji europejskiej.
Obszar leśny północnej Rosji europejskiej w zlewisku Oceanu
P6łnocnego wynosi 85 miljonów
dziesiącin.
Z tego bolszewicy
choą wydzierżawić 18 miljonów
dzissie cin • Są to lasy stare, wysokopienne. głównie Sosnowe, w
zachodnich połaciach, jodłowe w
pozostałych. Oprócz koncesji leśnych, mogą tu być udzielone koncesje na eksploatacje pól naftowych, t. zw. "uchtinska" nafta, na
budowanie kolei regulowanie i
uspławnianie rzek.
Górnicze zamierzone koncesje
na Syberji znajdują się w nastąpujących- rejolJach:
W zagłębiu Kuźnieckiem za·
mierzone jest wydawanie koncesji
ua eksploatacją tamtejszych niezmiernie bogatych złót węglowych.
Są one szacowane na sto pięć
dziesiąt mlJjardów pud6w! Stanowią one połowę wszystkich zapasów węgla w Rosji. Pod wzglę
ciem jakości, węgllłl kuźniec)U
przewyższa
doniecki, który ni e
ustf'lpuje w dobrooi angielskiemu.
O 80 wiorst na połndnie od stulicy tego za.głębia miasta Kd
niecka, znajduje się tobolskie zagłębie telazne. Połączywszy oba
te zagłębia koleją, mo~na stwo.
rzyć tam fabryką żelaza, p'r odulm.
jącą 40 do 50 miljonów pudów
rocznie. Ogólny zapas rUdy zagłąbia tobolsklego jest obliczany
na półtora mIljarda pudów. Ruda
jest niemal wJ'łącznie 6S- pr o ce ntowa.
O sto wiOrst od IrtYSza znaj.

.
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duje się Ekibazstu'l,skoje zagłęh"
wAg'lowe, zawierająoe 35 miJja\'rl6w purlów węgla ltoksu;ące'l().
Tuż "bok znowu znairlu;ą sią Ri ..
der owskie złoża cynkowe. obliczane Da 1~0 I' iljonów pudów. Ruda
jest bard zo szlaohf'tnt\, obok ozystego cynku, zawiera ona na kaź.
do 100 pud6w (160 In".; 7 zołotni
ków złota, 59 zolotników srebra.
8 procent ołowiu i 1 procent
miedzi.
W basenie J eni sej u znaj nu; ą
8f~ Irbińskie i Abaltańskie zagłą'
bia ż{\la~ne z ogótnym zapasem
najszlaohetniejszej rudy ma~n'e

t yczneJ 68-proeentowej, obliczanym na 580 miljonów pudów.
Osobną grupą stanowią I\oncesje na eksploatację rolnic'q
oałych ogromnycb obszarów znakomitej ziemi, dot~d Jeżącej 0 ,1 ługi m. Upatrzone na ten cel
obszar y zajmują czternaście wieIkich powiatów gubernij: samar- '
skiej, uralskiej, carycyńskiflj, do.
nieckiej, dońskiej, stawropolskiei.
kubańSkiej l czarnomorskiej. W
gubernjaoh tyoh letą ogromne
obszary 'ziemi odłogiem. I tal, na
przykład w pugaczewsldm powie.
cie gubernji carycyńskiej znajd :l'
je się 250.000 dziesięcin takie).!·o
odłogu, w uralskIej przeszło 50)
tysięcy dziesiącin, w kubański ej
i stawropolskiej Idy odłogiem
przeszło 600 tysięcy dziesiąci 1\
rolnej
ziemi tak, że łącznld
rząd bolszewicki w samym połll
dniowo ·wsohodnim rejonie Ros.i i
europejskiej ma do wydzierżawi r nia koncesjonarjuszom zagraniczDym przeszło 3 mjljony dzies~ęcill
ziemi rolnej, w kaźdej chwili gotowej do wzi'Qoia. pod upraw~.
Tak wyglądają najważniejsz<3
pozycje w tym I,atalogu zamierzouych i gotowych do rozdania
koncesji. Jest koło czego poohodzió lOCO sią pokusió. To też
kapitał angielskI i amerykański,
widząc przed sobą taKie kąski,
odczuwa nieprzeparty popęd ku
rządowi bolszewickiemu, który te
mi kąskami dysponuje.

Z kraju.
Kradzież

z muzeum.

W nocy z s-oboty na niedziel ~
nieznani . sprawcy dokonali w Krakowie włamania do muzeum Czackieb. skąd zabrali 6 cennych makat warto~ci 5 miljonów marek.
Po południu makaty zualeziono w
budce podwórzowej $dzie .prawcy
narazie je ukryli. Sledztwo' przeprowadzone przy pomocy psa policyjnego skierowało policję do
mieszkania rtozorczy ni tego budynku, którą w rezultacie aresztowano.

drobne n pismem. Spoj- nycb, które spuściłby ktoś z ~e4
rzałem przez rami~ i ku najwyż lazn-yr.h schodów.
Wouec olbrzymich przel>,rzeni
szemu zilumieniu przeczytałem:
Nowego Jorku, błyskawiczny sub"Herman Weissberg, urodzony way jes~ rzeeząnieocsnioną. W
w Zuryohu, dnia 14 rLlaja 1874ro- godzinach rannych miądzy 8 - g
ku, narodOWOŚci
szwa'j\larskiej; i wieczornych między fi r- 6 jelit
zawód: fabrykant krawatów .....
on niedostępny dla podrótn y" h
Zapytałem go, co to znaczy'
nieobeznanyoh z arl{anami sztuh
- No cóż1! - odparł zdzi wlo- bokserskiej i dzijll-dziy.
ny, - przepisuję to wszystko,
Na sufitach podzi"mnych stnco jest w moim paszporcie ... Imię, cji wymalowane są zlPI~ne i czarnazwisko i t. d...
ne Hnje, które pol.walaJ.ą w tym
- Alet nie po to dan-o panu labiryncie orj eu tować SIę co do
ten papier.
kierunku jazdy. .Subway" ame- Po 00 zateJll~
rykański kursuje
.bez przerwy
- Abyś pan zapisał swoje meprzez
c!1łą no e.
mu. W Europie maltre d'hotel
Istnieje wreszcie w Ameryce
pod pańskim dyktatem sam zapi- jeszcze jeden· sp p.cjal ny środok
suje żądane potrawy. W Ameryoe lokomocji, pr\\eznaczony tyr;n rapanowje ci nie l~b'ją się męor.yc. zem tyllco dla ... l1iQbos;>;czykow.Zadaniem pańskiem, o;wykły po- Jest to i,arawan autoUlobil. IV
dróżnilru, Jest własnoręcz11e wymieście tak rozl.)(~łern, ja!.. r{owy
bieranie wszystkiego, czego prag- Jorl" - Qd~ i e przestrzenie miQdzy
nie twój żqł!\dek.
domami załoby a cmęutal'zumi wySzwajcar, acz mocno 7idziwiony, noszą .nipjf\dnokrotllio z v;órą :l5
ruuslał dostosować się do zwycza- I(ilometrów, jest
to wynalazel;:
ju ameryl,ańsl,ie~'o.
bar dzo zbawi~nn\'.
PamiQtarn, jak· raz pewien Il.Ponziemnemu "metro" paryskiemo
odpowiada
nowojnrgki merykaniu, Ulli\'T.\ljąO mi mkn:lcy z
"subway". W~!!,ony jeg-o są bar- sZfllollą szybkością prhez MadIso l
automobilowy karawaTJ,
dzo brudne, napisy na staciac~1 aVfnuo
prawie nlędostrzegalne, lecz szyb- spytał mnie' z dumnym uśmis~
kość ty oh ]lociq~ów jest wprost chem;
- A 001.. Cór, pau ua to'?
zawrotna. Express taki mknie z
Zaskoczony, odpo\\'iedzi~lern mu
szybkością 70 kilometrów na go·
dr,lnę,
z ogłuszającym hałasem krótko: - Ano, myślę, że u was
całego stosu garnków . miedzia- i~ umarli prędko jeżdża.l•••
- . - .... ......-
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Co mówi nowy
minister aprowizacji?
(Wywiad).
P. Bolesław Grodziecki, powolany w ubiegły piątek na stanowis'ko ministra aprowizacji, przy.1l\ł w dniu nomi n,,8cji wsp?łp!-'acownika Naprzodu.
PrzYJę e1e to
oclb)'ło "się bezpośredniego po dł.u~SZAj konferencji nowego mlIl1stra z jegoo poprzedniki.em. w nIlzędzip, którą p. Grodzleckl zapoczątkował swa działałność na
nOWAm stanowisku.
Zaraz na wstępie zaznaczył p.
G., it wchod7.f w ,skład gabinetu
jako minister fachowy. Dotyohczas
bowiem nie brał udziału w tyciu
politycznem i do tadne,j p~rt.ii
polit"cznef nfe nale~ał. Był .l edJlakte za~sze. zwolennikiem u!!,rupowRń, przejawiającyoh postępowo-demokratycznych idee, a pod

,vz!:'·lędem społ~cznym dątył stal~
do polepszenia

dobrobytu mas ~

w czaRte całej swej przemysłowej

działalności interpsował się szczeg6lnie kwestją robotniczą·
- Jak się przedstawia dotychczasowa
rlziałalność przemysłdwa · i
ekonomiczna pana
ministra, zwłaszcza pod względem
organizacyjnym?
- Pracuję od 25 lat w przemyśle. Do 1909 roku w Warszawie gł6wnie w wielkim przemyśle
metalurgicznym, następnie w Rosji w tej samej dziedzinie, gdzie
ostatnio stałem na czele syndykatu .. Prowołoka". W czasie wojny brałem udział woorganizacji
Wielkiego
Komitetu przemysłn
wojennego razem ze' Ś. p. Władysławem Żukowskim. Po powrocie w majo 1919 r. do kraju
wprost z więzienia bolszewickiego,
gdzie dostałem się w charakterze
zakładnika, jako członek
przedstawicielstwa .,polskiego z ramienia polskiego przemysłn w Rosji,
zająlem si~ handlem zagrallicznym
j stanąłem na czele przedsiębior
stwa eksportowego. W czasie inwazji bolszewickiej byłem jednym
z inicjatorów i członk6w Komitetu przemysłu
wojennego przy
M. S. Wojsk. W ostatnich zaś
czasaoh zorganizowałem zrzeszenie wielkich przedsi~biorstw handlowych i związk6w przemy slowych pod firmą: Polska SpÓ'łka
akc. handlu zewnętrznego,-ce
lem rozwinięcia w jak najszerszych ramach eksportu i tranzytll mi~dz1 wschodem a zachodem.
- Co spowodowało p. ministra do wstąpienia w skład gabinetu7 e
- Skoro. mnie wezw.ano, towidocznie jestem potrzebny. Wobec tego nJe chciałem uchylić się
od obywatelskiege obowiązku, mimo że zdaje sobie sprawę z ogromnych trudności, związan-ych z mem
nowem stanowiskiem, oraz mimo
wielkich (}tlar pod względem osobistym.
Ozy te trudno~ci Sil rzeczywitak ogromne'?
'
- Tak jest.
Przyczyny są
r6~norodne i llaog6ł znane, tutaj
równie jak we wszystkich il\nych
dziedzinach życia gospodarczego
pierwszorzędną rolę odgrywa uporząd kowanie kwestji transportowej.
- Czy punl; t ciężkości aprowizacji spoczywa w przywozie z zagranicy'?
- Narazie niewątpliwie tak,i trzeba w tym kierunku zmobiliZować wszystkie siły racjonalł
n·je wykorzystać wszelkie mo~li ...
wości. Tern nie mniej jednak nie
należy zapominać o zasobach wewnątr7J kraju,-llt6re
bezwl\tpienia istnt~ją i wykorzystać wslyst
ko, ażeby zasoby tą. posłutyły rów nIeż do racjonalnege wyżywlenia
ście

ludności.

,

I

Jakimi
środkami
pan
mInister
zamierza się posługiwać'?

Narazie znam tylko cel.
A tym jest: wyżywienie ludnO-Ści.
Co się tyczy dr6g do niego wiodącycll, to niezaletnie od moich
prywatnych zapatrywań w tym
wz-giądzie, b~dę prz urzeczywistnianiu tych lob innych pł'ojek
tów reorganizacji systemu aprowizaoji, stosował te zasady, kt6le w obecnych st"sunkaoh i wacl-u.ąk~ ~.d1> () Wiad e.ia nlłibar.d.zi ej

wtorflk 18 styoznta.....:.,19:..;2:..;1:.-.;.1'.:-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N_r._n_

c"lowi. 7, teg-o w?:g-l~du dziwi trycznych owsa zakupił już z tych
mnie. ?;f\ niektórA odłamy prasy majątków powiatowy urząd aprojll~ obecni!' przesl\dzsiq fakt ist- wizacy'ny. Teoretycznie na powiat
Wszyskim, którzy oddali ostatnią
naszemn
nipnia u mnie szczegółowych pla- wyznaczono kontyngent w wysonów na przyszłość.
Główną 11- kości 45 tysięcy centnar6w, lecz
ś.t,.
wagę lIładę-jak wspomniałem t~kowy nie może być dostawiony
na cel. Rzecz prosta, t!' nie omie· z powodu gradobicia i nieurodzaju.
szkam w imie 0!!"6Jno-państwowych
interesów łag-odzió sprzeczne za- Dar amerykański dla pisarzy
a w szczególności zaś Radzie i Magistratowi m. Zgierza, korpusowi
Oficerskiemu, siostrom i pracownikom Szpit. Wojsk. " Łodzi, Jak
patrywania na jeg-o osiągnięciA,
polskiCh.
również wszystkim tym, którzy tak Ucznie wzięli udział w pogrzebie
zar6wno po stronie wytwórców
Amerykańska składnica ratunskładamy najserdeczniejsze podziękowania
jak i spo~ywców.
Uwatam po- kowa, monumentalna instytucja
Żona i Rodzina.
nadto, że działalność minist~a a- wielkiego obywalela stanów Zjedprowizacji włnna być w swel ozę- noczotlyeh, Herberta Hoovera, .w
... ...
śoi wykonawozej zupełnfe unio?:a- bezustaunej trosce o byt wszeJ, = '"....
..
leżniona od jaldehlrolwiek wpły- Idch warstw społecznycb w Polsce,
I
w6w politycznych i }fczę na po- zwr6eHa w ostatnich czasach bacz- kości6ł otrzyma dobrą kopJę. Obraz
nlerzy 6-ej dywh:ji,
Popołudnll1
dobne stanowisko współpraoowni- ną uwagę na potrzeby naszej in- odkryty obecnie jest drugim oryginałem
odbyło
si
E} przyjęeie ofioerów uków ministprstwa.
Przy Icn do- te]fg-encji, tak wielce upośledzonej Rubensa, znajdującym się w Pol!;ce.
rządzone przez Y.M.C.A.
bryph chęciach i pomocy zdołam w okresiE' wojny i znajdującej się Pierwszy bowiem przedstawiający róWnież "Zdjęcie z kr~yża", znajduje się W
- w co nie wątpię - zmobili- obeenie w warunkach trudnyoh, kościele św. Mikołaja W Kaliszu, nie
o ceny mi~sa.
zować w jaknajkrótszym czasie nieraz opłakanycll.
dorównuje jednak drugiemu w jasno~ci
te wszystkie zal'loby, które powiuPo zainaug-urowaniu
tanicb, ł harmonji kompozycji.
Zwr6ciła się do prefJJdAnts
nyb'\" wystarczyć na zaspolwjenfE' gdy t S-markowych obianów dla
Rtewskiego delegac.ia rze~nik6w
·potrzAh ludnoścI.
·Mam na myśli inteligenoji przy ul. Jerozolimskiej Szkoła telegraficz. - telefoniczna. ł6dzkłelt w sprawie
wadliwego
caln ludność, dlatp,!o też będę 7.:N! 57 w Warszawie, postanowlon/)
Przy dyrekcji poczt i telegrafów "W okr9"~]anla oen maksymalnych co
oałą
stanowczością
zwalczał nopom6c pracownikom na polu Warszawie otwarta została szkoła tech- powoduje zastój w handlu mięs
wszelkie akty samowoli, jakle się literatury polskfej i dziennikar - niczna, celem W\'kwalifikowania sił tech- nym na terenie nansg-o miosta.
nicznych W służbie telegraflczno-telefow
ostatnich czasaoh, niestety, stwa.
Tak zwany kocioł rzetnfezy
nlcznej. Nauka trwa W szkole 9 miezdarzają ze strony poszczeg-61PIękny ten czyn podjął do wy- sięcy, następnie 5 miesiace platnej prak- zaspakaja zaledwie ,jedną seŁną..:
nych części ludności.
Ta samo konania energ-iczny i pełen inf- tyki. W czasie nauki' zdolni i praco- cze!1ć 0g-6lnego zapotrzebowania..
\" ola krzywdzi resztę ludności, cjatywy dyrektor warszawskfeg-o wici uczniowie będą otrzymywali zapo- W okoJicy Łodzi Iffiny są wytsze.
Po ukończeniu nauki zapewniooraz paralitnje
wysiłki wlanz oddziału amerykańskiej składnic)' mogi.
na posada technika w ministerstwie sllutkiem ozego ubój bydła C21~
i wydawane przez nie z rzadze- ratunkowoj, p. Geo F. Hovard. poczt i telegrafów. Dla przyjęcia do stokroó ohorego wzrasta nfppronia.
Nadesłał on Towarzystwu literatów szkoty wymagane jest orzeczenie leka- porcio-nalnie ... miejsco\,o~oiach
- Czy pan minister zamfe- i dziennlkarzv polskich w War- rza, że kandydat nadaje się do służby oko]iaznycb
s'!kodą dla miasta,
technicznej, oraz złożenie egzaminu z
rza
przeprowadzić
wewnętrz- szawie 100 -pełnych
deputatów j~zyku
polskiego i arytmetyki W zakre- powodując zmniejszenie dochod6w
ną reorg-anizację swego
mini- ~ywno~ciowyoh do rozdania człon- sIe szkoły powszechnej lub 4 klas szko- rzeźni ' a w związku z tem opłat
sterstwa'?
kom Towarzystwa, według' uznania ly średniej. Kandypaci, posiadający koneesyjnych na "ecz miasta.
- Do najblitszego wsp6łpra- zarządu. Deputaty te przedstawia. świadectwa z ukończenia 4-ch klas szkoNa przedmte~eluChojny, a więo
średn iej, zwolnieni są od wstępnego
cownictwa
zamierzam
powołać ją obecnie warto~ć rea.lną około ty
poza obrębem miasta, obowi~zftje
egzaminu.
dwucb wiceministr6w. / Co się zaś 600 tys. mk.
taksa o 18 mk. wytsza od ceny
f
tyczy tych lub innyeh zmian, jaHojną tę ofiar~ Tow. literatów
ostaloMj przez miejsl!Il koml8j~
Zamknięcie rejestracji strat
kie ewentualnie oka~ą sl~ niez- i dziennikarzy polskich przyj~ło z
aprowizacyjną. Funt mIęsa kowo
nych.
bedne w wewnętrznej organizacji wielkiem uznaniem l postanowiło
s.zernego kosduje w Ob oj-naehi
ministerstwa i urzed6w mi po- do inicjatora daru wysłać serSekretarjat generalny glównego u- 80 mk., Vi Łodzi za~ tylko 62. Z;
rzędu likwidacyjnego komunikuje, że redległyeh, to będą m6gł zor.fento- deczne podzi~kowante.
jestracja strat woiennych z okresu woj- tego powodu W Chojnl\Ch daje Stą
wać się dopiero po bli~szem zany europejskiej 1914 do 1918 r. na te- zauwatyó nsdmiar mięsa podczas'
znajomieniu się z całym aparatem
Przyszłość waluty polskiej.
renie byłego zaboru rosyjskiego została gdy w Łodzi panllje kryzys. Z
l,je!!o sp0sobem działania.
ukończona i wznowiona być nie może. przyczyn
powytszych rozszersa
Wiedeńska "Sonn- und Montags
Podania skierowane do głównego urzę
Ztll." zamieszcza wywiad z pewnym dy- du
się
r6wniet
ubój potajemny, szkolikwidacyjnego po terminie prekluTEATR MIEJSKI (Dzielni 18) rektorem banku, który w kwestji marki zyjnym,
dliwy zarówno dla zdrowia mient.
j.
po
pierwszym
sierpnia
1920
polskiej oświadczył, że niski kurs mar- r. będą odsyłane do do komisji zapopod dyr. A. Zelwerowicza.
!raJic6w jak i dla interes6w miasta.
ki polskiej należy przypisać sztucznym
Wtorek, lSJ pooenaeh zwyczafnych machinacjom giełdowym. Z kt6rej stro- mogowej. Na podania poszkolrowanych,
Prezydent R~ewski przyrzekł
"Chory z urojenia", kom. Moliera ny one pochodzą, na raz te nie może po- które już wptynęły, lub kt6re wpływać w odpowiedzi zwołać 'tV ei~gu
będą, sekretarjat generalny odpowiedzi
z prolog. epilogiem i baletem.
wiedzieć. Zły stan marki polskiej nie
bie~ącego tygodnia
posiedzenie
jest uzasadniony ani poliŁycznemi ani udzielać nie będzie. (Pat).
miejskiej komisji aprowilacJJlleJ
gospodarczemi stosunkami Polski. Przew Gelu rewizji eennika.
dewszystklem słyszał on Wkołach, któWycieczka dziennikarzy.
re zasługują ze wszech miar na zaufaSyndykat polskich dziannikarzy
nie, że rOKowania pokojowe w Rydze
w lutym b. r. ogólno- MIejski uniwersytet powszecbay.
biorą korzystny obrót i W połowie stycz- organizuje
nia należy oczekiwać podpisania trak- p r .]ską wycieczkę dziennikarzy do
p.rogram wykładów na okres
tatu pokojowego, poczem Polska będzie
Zbofe z Rumun]i dla sejmiku się mogła pOŚWięcić gospodarczej re- Wielkopolski. Celem wycieczki jest Izasu od 18 do ~ stycznia wll\o.powiatowego.
generacji. Przy bogactwach kraju na· pozuanie życi~ kultur lno-apoleoz- nie obejmuje:
•
leży się liczyć z szybką konsolidacją neltO i gospodarczego tei dzielnicy
Wtorek,
dnia
18
styeznia od
Wydział handlowy sejmiku po- życia gospodarczego. Perspektywa ta
oraz wzajemna wymiana myśli. Syn- godz. 7 do 8 wieez. p. Dąbrow
wiatowego w Łodzi, w porozumie- jest także z tego względu korzystna- dykat ma zapewnioną w tym wzgh}·
niu się z referentem aprowizacyj- mówił óW dyrektor - że rynek wiedeń dzie jaknajszerszą pomoc min. byłej ski "Czasy księstwa Warszawskieposiada znaczne zapasy środków
go", od godz. 8 do 9 wieozorem
nym, poczynił w Rumunji zakupy ski
płatniczych polskich, a wzmożona sila dzielnicy pruskiej, władz komunal- p. Oyps "Szekspir j sz,ekspiryzm •
jęczmienia, owsa i kukurydzy na kupna Polski wyszłaby na korzyść taknych, wojew6dzkich i miejskich,
Czwartek, dnia 20 styclinia, od
sumę 50 miłjon6w marek. Tran- że i stosunkom aprowizacyjnym i prowreszcie
sfer przemysłowych, han- godz. 7 do 8 wieczorem p. Hanzakcji dokonano w markach pol- dukcyjnym Austrji.
dlowych i rolniczych, kt6re przez delsman .Zasady bygjen-y og6ł
skich, przyczem cena zakupu jest
swych
przedstawicieli biorą czynny nej-, od godz. 7 do 8 wiecz. p.
niższą od cen lokalnych rynko- Jak adresować listy do żołnie
udział w praoach organizaoyjnych. Kempner (~ala B.) "Semlnarjum",
rzy
w
polu.
wych.
~
Termin wycieczki. która ma potrwać
Centralny zarząd poczt poJ owych 7 dni ustalono na 23 lutego. Pro- od godz. 8 do 9 wiecz. p. KempCzęść sprowadwnych ziemioner "Zbrodniarz a przeBt~pstwo".
płod6w p6jdzie na wyżywienie lud- naczelnego dowództwa W. P. przypomina, że listy i przesyłki dla żołnierzy gram obejmie zwiedzanie miast BydSobota, dnia 22 stycznia, od
ności bezroJnej powiatu, część zaś armji W polu adresować należy wyraź
!Zoszczy, Poznania, Gniezna oraz godz. 7 do 8 wiecz , p. dł'. 1'au·
będzie sprzedaną w miarę zapo- nie i przejrzyście, adres danej przesył wsi i dworów wielkopolskich. Komibenszlag .Geueza samorządn miej·
ki i listów powinien zawierać imię i natrzebowania na zasiewy.
zwisko, nnmer pułku piechoty, iazdy tet organizacyjny zapewnia uczast- skiego", od godz. 8 do 9 wieoz.,
czy artylerji, nr. kompanji, szwadronu, nilwrn wy-cieczki wolny przejazd ko- p. Kozlołkiewiczó'wDa
.Soneiy
Produkty dla PolSki w Gdańsku. paterji, nr. poczty polowej. Pozatem lejami, kwatery i wszelkie inne
kr-ymskie" •
należy zamieszczać żadnych innych udogodnienia.
w czoraj przybyło do portu w nie
szczególów, jak nazwy miejscowości, koGdańsku 6 okr~t6w z nast~pują szar, tytułu pulku i t. p. Powoduje to
Cóż to ma ·znaczyć?
cymi ładunkami dla Polski: okręt bowiem częste omyłki, spóżnienia i truPowrót dzieci krakowskich.
W dnia wczorajszym nagle we wszy"Poznań"
150 ton żyta i 3.600 dności W segregacji przesyłek do arOnegdaj na rynlm w Krakowie stkich niemal restauracjach zaprakło
pak wełny; statek "Seksa-Marek" mji W polu. Zwraca się w szczególności na to uwagę, że opuszczenie nume- po mszy św. odprawionej
w koś- mięsa. Właściwie to mięso byto, ale
2:600 pak wełny; statek "Ratum" ru poczty polowej i numeru pulku w aMarjackim
przez
ks.
Wadoltylko na porcje, t. j. 120-150 mareczek
ciele
3.000 ton żyta, statek "Wilster- dresie powoduje bezwarunkową niedomann" 5.000 ton tyta; statek" Wi- ręczalność przesyłki, ponieważ poszu- nego odbyła się uroczystość po- za ochłap. Natomiast zabrakło obiag-ler" 450 ton tyta; statek "West kiwanie W armji za poszczególnemi na- witania 6-ej dywizji wojsk pol- dów. Oczywiście jest to znowu jeden
adresat6w, choćby oficerów, skich złożonej z żołnierzy ziemi ze sprytnych manewrów pp. restauratoTegowia" 2.9"00 ton demontowa- zwiskami
bez bliższego określenia służbowego krakowskiej. Mowę powitalną wy· r6w, kt6rzy już stracili wszelką miarę
nyoh wagonów, 1.500 ton t-yta, przydziału tychże, jest wykluczone i
dosił prezydent miasta Federo- zachłanności i kpią W żywe oczy zurzę
I.S00 ton pszenioy, 150 ton sło niemożliwe.
wioz.
Poczem jal!o przedstawiciel du walki z lichwą, przepisów aprowizaniny l 500 łon odzieży i obuwia.
6-ej dywizji przemawiał porucznik cyjnych, cenników, S. S. S. i t. d. ZdaOdkrycie dzieła Rubensa w
(Pat).
Adler. Po uroczystości powitania je się jednak, że urzędy pardziej radyPolsce.
przernawi ał pod pułkownilr Szemio}a kalne W swych czynnościach winny się
Z urzędu walki z liChwą.
W muzeum wielkopol. w Poznaniu poczem nast<>pił
akt dekorowani a zaJą
. ć t ym chorobli-b' w
s e
'1
~IN' o Ja em na z , Do urzędu walki z lichwą napłynę odkryto obraz). ołtarzowy .,Zdjęcie z
ło bardzo wiele doniesień za przekra- krzyża", pochodzący z'Mwnego olta- krzyżem Virtuti Militari oraz krzy- go i tak dość medomagającego życia
czanie cen maksymalnych przez rze- rza kościoła w Sierakowie. Obrąz ten żem walecznyoh oficerów i żoł- społecznego.
źników i sklepiki na artykuły następu jest pendzla Rubensa. Odkrycie nastą- ..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
jące: mleko, chleb, mięso i słoninę. pilo obecnie przy sposobności restauNlniejszem zawiadamiamy Sz. Klljentelę, te przedstawIcielstwo na·
Wiele sprawo lichwę nadmierną są racji tego obrazu. Przy pierwszej resze ze składem fabrycznym na Rzeczpospolitą Polską powierzyliśmy firmie
dzonych będzie W trybie śledczym na stauracji W r. 1861, dokonanej przez ży
zasadzie ustawy za lichwę nadmierną. jącego jeszcze wBerlinie malarza StanHt. uro 1;cohn1.ozn..e 1. sk.J:ad n:::Laszyn.
Pozatem wpływa wiele doniesień o nie- kie~ic~a, obrllz został zupełnie przeposiadanie cennik6w miejskiej komisji malowany. Obecnie po zdjęciu tego
aprowizacyjnej, co również będzie ka- przemalo'-ł1if-illo co zajęło dwa miesiące,
Łódź. Al. Kościuszki Ni 32
ranem, zatem te sklepiki, kt6re po- okazalo slłl, de Stankiewicz przemalodokąd plOsimy skierować zlecenia i zapytania.
wyższych rozporządzeń nie posiadają wal ob rat Il'Itl'cłl'lie dowolnie, zmieniawywieszonych, narażają się na sprawę jąc nawet ltollDfi'Yt i rysunek Oryginalu'l
Z poważaniem
Fund_torant i tego obrazu, pocho- '
i karę.
dzącego t r. 1MD, byli synowie fundaB-cła HARNiSCH, Gera (Reuss)
tora kościd>ła w Sierakowie, głośni wofabryka czołenek i ułensyljl tkackich.
Scląganle kontyngentu w powej epoce Łukl,sz i Krzystof OpalińSCY,
kt6rzy Wtym czasie studjowali we Flanwiecie łódzkim.
Powołujemy się na powyższe ogłoszenie l uprzejmie prosimy SI. Oddrji i utrzymywali stosunkI z tamtejszybiorców o łaskawe skierowania do nas zapytań i zleeeń, zapewniając punkZ pośród właścicieli majątków mi artystami.
tualne i Iilumienne wykonanie.
rolnych w powiecie ł6dzkim wyNa niezwykłą wartość obrazu zwróZ szacunkiem
znaczony kontyngent dostawiły do- cono jut dawniej uwagę. Jeszcze boBiuro
techniczne
I skład maszyn
tychczas majątki Puczniew-Mia- wiem prżed wojną zgłosili się jacyś an639-2.
glicy z proPozycj'ą zakupienia obrazu za
Bracia Goldlust
n6w i nadwy~kę ponad kontyngent cenę półtora mi jona marek. Obecnie
Łódź, Al. Kościuszki NR 32.
w wysokości ~ centnarów . mo- obraz zostanie oddany do muzeum. a
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Co kradną? W tramwaju przy zbie- pozostawioną u dozorcy domu walizkę
gu ulic Dzielnej l Skwerowej schwyta- z r6żnemi rzeczami na sumę 100,000 mk.
Znalezienie podrzutka. Onegdaj na no na gorącym uczynku luadzieży JuChoroby skórne i weneryczne.
- Ze Stowarzyszenia śpiewaczego
ul. Aleksandryjskiej 8 w podwórzu te- Ijanne Dolitlska, która llsilo\\'ula wycią im. Moniuszki mieszczącego się przy
wznowił' przyjęcia
~nąć
•
z
kieszeni
Saula
Bertehajma
mk.
goż domu na śmietniku został odnaleul. Ogrodowej 54 niewykryci zloczyt'icy Godz. przyj.: od 5-7. w njedz. I święta od 1I-1'8J
ziony żyjący podrzutek pIci męskiej 0- 100,000.
skradli różnych rzeczy na sumę 55,000
Be:n.ed yl:~:ta 1..
koto 1 miesiąca majacy. Podrzutka prze- Z mieszkania Józefa Różyckiego marek.
sIano do żłóbka dziecinnego przy ulicy zamieszkałego przy uJ. Ciemnej 64 skra- Z mieszkania Hersza Altmana
Wacława 10 i wszczęto dochodzenie.
dziono różnych rzeczy na sumę 50,000
zamieszkałego przy ul. Aleksandrowskiej
Otrucie. Onegdaj przy ul. Cegiel- marek.
M 24 skradziono różnych rzeczy na St!nianej 9 w mieszkaniu swym otruł się
- Ze strychu domu przy ul. Sre- mę 20,000 mk.
Akuszer i ginekolog
Z
h d
.
powrócił na stałe i przyjmuje co
sublimatem Stanisław Chtopiński, kawa- brzyńskiej niewykryci dotychczas zloe stryc u .omu pr z>! ul. Klm-. dziennie od 4-6 w niedzielę od 10-12
czyńcy skradli różnej bielizny na sumę
ler lat 51. W stanie beznadziejnym ka- 56,000
ka 4 (Batuty) skradZIOno bleltznę nale-I'
• I '
5
mir.
żącą 20,000
do Stanisława
Bałazińskiego na _ _ _ _
Z.e
ona.Ni
mI<.
__
_ _ _ _ _.._ __
retka Pogotowia odwiozla desperata do
- Z mieszkania Sali Abbe przy ul.
szpitala.
Południowej 5 skradziono różnej bieliPrzywłaszczenie. Zgłosił się do tu- Z jatki należącej do Jakóba Stei·
zny na sumę 20,000 mk.
tejszej policji Józef Rahocz zamieszkana, zamieszkałego przy ul. Zakątnej 21
- Przy ul. Zawadzkiej 59 z miesz- skradziono mięsa na sumę 25,000 mk.
1y przy ul. Nawrot 59 i zameldował, że kania
Zofji Lipszyc skradziono podczas
2 miesiące temu da! niejakiemu Reinhol- jej pobytu w Rosji, meble i róine rze- Z mieszkania Fajgi Szemcer, zamieszkatej przy ul. Dzielnej 20 skradowi Sanigórskiemu na kupno kartofli czy na sumę 2 miljony marek.
dziono różnej garderoby i bielizny na
Pc>'"OV:róo1ł:!%!.
148,000 mk. i od czasu tego Sanigórskie- Przy ul. Ludwiki 55 ordynansoul. Piotrkowska 50
wi Franciszkowi Łalędziowi, skradziono sumę 50,000 mk.
go nie widział.

~-ypadki.

T. M. M.
Jutro To\\'. mi/ośników muzyki urzą
dz!! wieczór kameralny z ud:::i,:lem znakomitej pianistki p. Familier Hopnerowej, która weźmie udział w ze~pole kameralnym jo.ko ~o1istka. W pro~ramie:
"Trio" Arcrls!dego oraz utwory Beethovena, Chopina i Liszta.
Pożar

Dr. Szumacher

Dr. meD. Z. pJrronson

ropy naftowej.

Wczoraj o godz. 5-ej po południu
wybuchl poim w starej fabryce Tow.
akc. Karola Scheiblera przy Wodnym
Rynku. Pa1i1y się zapasy ropy naftowej
przez co cai)' horyzont przesłoniły bucba;ące kłęby ~ryzącego dymu, czyniąc
wrażenie wprost żywiołowej katastrofy.
Prz)ylym natychmiast oddzialom straży ogniowej udało się w ciągu dwuch
godzin pożar opanować.

Dziś

sumę

Lekarz Dentysta

LeWl.·ta Fuchs

Casino .Wieczór

Premjera!

Najnowsza
skandyna\vska
..
farsa VI[ 6-ciu
aktach p. t.
W roli głównej
przegliczna
Początek przedstawień

, Dziś

1'.

Kalin Molande:r
Początek przedstawień

o g. 4 .. 30.

Po raz pierwszy w Łodził

Wielki rosyjski JUml =
Malownicze widoki Krymu!

72.. Piotrkowska 72..

•

•

Dramat

życiowy

o silnym nastroju w 6

T r .mTR

.

,

(W gmachu teatru "Scala"

ul.

&;.K

Sala

Cegielniana

agatela"
ł(oncerłowa

Dalsze dwa odczyty
z

M 18).

cyklu

odczytów

Orkiestra symfoniczna pod kier. p.

pod dyr. M. Tarłowskiego.
Kasa czynna od 12 - 2
i od godz. 4 po południu•
Początek

o g. 8.30 w.

częściach,

rosyjskiej wytwórni "J e r m o lj e w a", rozgrywający się na tle malowniczych widoków
liirymu z ar- Ułlł
w r o li
tystą polskim II O Z"
eIs głównej

d Strzy z·

Obraz agencji kinematograficznej "Corso" wWarszawie.

o g. 4.30.

=

Grand..Kino

Premjera!

śmiechu!

Blldzyńskiego.

Początek

k"lm

o g. 5, wsob. i niedz. 3.30, ost. seansu o g. 9.15 wieez.

Na San Mauricio

o.peretka w 2 aktach.

- - - - - - - - - - - - odbędą się - - - - - -

We wtorek,
18 styc.llnia:

St.
w

Wyspiański

środę,-

19 stycznia:

Początek

5t • W yspłans
r
k·ł
lO

Odeon Premjera!

Józefa

Pięści

Dacha

ze słfnną ame~ykans~ą
premjowaną pIęknOŚCIą

d

AtA
....'7tZ
Pi=

dziś!
_

...
•

III

Pea"'l
'.Thl.-te
w roli
A"GIW

pierwsze

gł.

(ostatnio)

itkinda

K8PIeI 'olektrrCzna

;;ii------------;,;;;;;;;.,;;;--;;;;;__...

Romans kinematograficzny w 8 serjach

)tięDzynaroDowe

"Osobiste

erja8

_iiiiiiiO___....

i Krajowe towarzystwo

Połączenie"

sp. z gro odp .

tw

U

yu

Dramat detektywny w 6-eiu aktach.
Poozą:tek. p:rzeds"'a:~i.eń. o

g. 4.00.

w WARSZAWIE, Nalewki M 28. Tel. M 2-79-79.

specjalnych Kurjerów do WARSZAWY i z powrotem codziennie, wobec tego załatwiamy z nadzwyczajną szybkuścłą wszelklego rodzaju zlecenia.
Wysyłamy

I

Ekspedycja przesyłek pocztowych.

-1- 'Arbitur-J· en t

i

Finansowanie zakupów i przesyłek.

.

dl

"Intensiv-Lichtbad Polysol" firmy "Sanitas" w
Berlinie do sprzedani a.
Bliisz. informacji udzielj
portjer: Wólczańska 66.

-----"MECH ANIK"

mieslęclInik

ilustrow;,ny,
poświęcony s p r a w u m
technIki, Nt 6 (gru(lniowy) wyszedł z druku.
Prenumerata roczna marek 360, po.jędyńczy zeszyt mk. 30. Redakcja i
Administracja: Warszawa, Fredry 2.
29-l

leWO Miłośników

Centrala w LODZI, Piotrkowska M 17.
Oddział

ciąg)

ciemna na oposach (automobilowa) oraz pe lepyna angielska do sprze
,dania. Sienkiewlsza 46,
m. 7. od 4 do 7-ej.

Ag. Kościuszki N! 10
przyjmuje r o b o t ę zapoblwwą (Lolln) na
warsztaty lwrtowe (Schonnerr'a).
69-1

(W labiryncie Nowego-Yorku.)

(Dalszy

odczytu o 8.30 w. - Bilety do nabycia w kasie SaU Konc. od 10-1 i 3-7

TKALNIA MECHAr~'jCZNA i SKRĘCALNIA

Stowarzyszenie Czarnej

Nikko

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

Paf. ~e%lrega aIlanty

Dziś!

NapIsał

Tinna. Muzyka J. Bocz"owskiego

595-3

OWAZt\3E I"'

Muzyki.

W srodę, jutro 19 stycznia 1921 r, o g. 8.15 "'.

Wieczór muzyki
kameralnej
z

udziałem

Janiny Familier··
,cepnerowej.

ZGUBIONO

~:::\t;;aw~:~iiPr5~ ~~B~ę

a b yw~ t e I . f'Jjasz Orllnberg, JI Da mI<. 5000
kt k
.
przyjmuję wywózkę be- n" imię H. L OrUnbergr.... em
::-zkoły Hane OWe1 z pra y ą biurową, zna]ąC3
, •
~ pa.zportem n.ierniecku4 nil
dokładni. buchl\lterję i korespondencję, i. piszący czek ase".b~CJtn'Ch imię Ętka Gz:1lIIberg.. Znal~zea
nil. maszynach różny clI systemów, poszukuje odpo- oraz s.młe~.
- zeehce swróclII do Ett! Oru.nberg
w!edniej POSI'.<ły. Oferty pod "li:. O" do "Głosu" 6-111. HERMAN. Srednra N~ 25. ~!~~~i':t!:i~lllieJezy~~
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A~c.

NSA"
Oddział

w

To

Łodzi,

Trans~orto

•

•

~
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~

>

-:OL

•
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~
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II PAPĘ DACHOW
I

ul. Moniuszki 3,

niniejszym zawiadamia, ze firma:

s"-~ lnłernationale Spedi ions-Ges.

ogniotrwały

Polska

,.tala przyłączona do naszego przedsiębiorstwa. Załatwia ekspedycję wszel ..
l;kh transportów z niem. Austrji, Czechosłowa~ji j przyległych państw,
prZ(jznaczonych dla Polski, oraz finansowanie i magazynowanie takowych.
ł\decamy szczególnej uwadze interesantów branży chemicznej, szmat i
Informacji udziela tutejsza filja:
odpadków.
poszukuje·

1) rach01istrza
do
\

ł

I

składnicy

fabrycznej;

A. N eUDlan,

neW.

wł.

_

Sz. Cukier i S-ka
Przejazd .M I, (róg

ŁODZI,

Załatwia

ekspedycje

j
wypłacanie
pakownlal

Asekuracja
Właana

Właanat

fac~owca

energicznego

III O

bezdzietne

.Jako samod~lelnego technioznego kierownIka tkalni l oddziałów
przygotowawozych. Oferty pod Ui. "J. B." do Adm. "Głosu". 36-3

kotłów

do

parowych

B. górecki

fa1;ryka ~rmatDr
i nalewnia )1etali

I!óaź,===~

U

drobn0,'ls

00

(wyższy urzędnik państwowy, zamożny)

00

ouz

A. M

-----r-"

o

_.

M

?

PRENU ERA TA:

--

łted&ktol

}lIeBtęcanle M. 120.-. Kwartalnie llk 300.-. Za odnoBlenle dopłl\Ca się Mk. ~.- miesłęomie. Pr.numeraia
pnel pOOltę mieBlęomle Mk. ]35.-. K"artll 'n:t 400.ZaRralllCI\ Mk. 200.- miesięcmlie.

i wyda\Y~a Wanda Sachspwa.

-

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

Lekarz .. Dentysta

N Rozes
•

Piotrkowak

653-2 Przyjmuje od g, 11-2 ,1
6\JG-lll

l

l moczopłclowycb.
Len••i. praMiula"l Rhl.1
I hian.lIt.

-

solidnie zbudowanyj urądlony
I komlortem 'III' najlepszej dzielnicy • • Jdlo1ZC1J d •• pn'dIRla.
Zapytania skierować pod 2123
010 IIld.l'a MOII.go, BydgoszcI.

I

f. SękowskJB), Przejazd 14
N~uezyolelkl

601U.

1'-'

pnJ',~d.:

,-2,.. ( oc!

0"

domowe.
op. Dla pd
5'-' ppp
konwer~aeJa traneuska. nie·
"'
m!~ka, ś,..lad8o~wa cblubne"
•
Wyehownwezynie.
freblank!: ,
,bony. G.0s podynle do domów I
031-2
plebań]l. RZI\dców rolnych, pO- , mechaniczna do rąbania
moen!k6w, p'I\ktykautó.... Ka·
- - - - - - - - sjerki, buletowe, ekspedjentki, dnewa opalowego oraz

"W"OZy
wąglowe, rolwagi j
chomonła w najlep-

szym stanie do sprzedania. L B erman, ul.
'I
Średnia nr. 2~.
684-3

poler,,:

MaJ"ąc 200,000 mi!\t

• I

i odpowiedni sklep w
centrum miasta poszukuję wspólnika. Oferty
do "Głosu" sub. M-g
R. R.

le kmlera

[yrkuJarl:a i aparaty

~::: kraweo~;':'a

do wll\zl1nla
drzewa okazyjnle
do sprzedania
w
biurze technieznym i
składzie
ml\szyn B-ol
GOLDLUS'f Łódź Aleje
KoŚ()iU~zld ]'i '32.
_ _ _ _ _ _ _640-3
__
zgubfł

do pie- el,glln Jakób zgub. pasz- acon Zygmunt
Potrzebny
karni. Lutomlel'kn 40 Bport rosyjski, wyd. '!' J dowód osohisty, "yd.
w gm. Brus.
H-2 Kijuwie.
--.._----,----Abram 729-8
tarannie i szybkO wy- rot l'inkus zgub.
Skonywujo zamówienia z BpowotaTJia 1 99 r. i Kpaazport niemiecki, wyuczeń

~63-3

llliński

kartę

własnyeh I powlerzonyoh
materjałÓw
Pracownia

Bielizny, Srednia 5 (Pomorslc!\ 7).
72ó-ł
spr~dam gabinpt rlr. i:;;-;:
wy solidnej t .,!Joty. Radwańska n, 111. 9, od
10-12 I od 3-0. łQ-f1
anio róźno-;l;do
sprzedania z 3 pokol
Kllińskiego 80, na skla .
dzie, od 9-12 i 1-~.
702-2
czeń YIII klasy poszuU kuje lekoJi. S pecjl\lność matematyka. Oferty
sub .Speojalność·. - I
sobotę po obiedzie 7.1\gInął pies wilk. Uprasza się o odprowadzenie: Piotrkowska 118,
do 'Jtróża.
718-1
mk. wynagrodzenia
znalazcy ta zwrot be
zwartośoiowej zgubionej
części binokli zmasy perłowej. Zwrócić: "Rekord"
PlotrkowsJ' a 37.
7ł-J

T

W

200

ZllUbiolł dOkUIIł!.tJ:
Albert Adam zgub. dowód osobisty, \Tyd. w
powieoie tureckim, oraz
kartę odroczl'nia lQ02 r.
4 -3

rótne dokumenty. 50-3
hmielower Re;:ina zgubiła dowód osobisty,
wyd. w Warszawie. -3
rt ner Kal'ol zgubił pa'" ' port rosyjski, wyd.
w Ludzi, oraz kartę powołania 1881\ r.
721-3
ederman Majer zgubił
paszport, wyd. w Ło
dzi.
709-B
ranciszek I.n wik zgubil legitymacjt na 3
Qsoby. Mała lo 133-1
o lcman Rózia zgubiła

- ---C

F

F

H

legitYUi/H'}ę

chlebową

na 4 osolly. Zielona 6. l
IIHnverg~l~ Mi rla
vel Emma zgubiln dowód osobisty, wyd. w

H

ŁodzI.

62-8

dany w

zgubił

Łodzi.

7~-2

Oodal.1e zgub. paszLeder
port niemiecki, wyd.

w Łodzi, patent IV kilo.
tegorji, świadectwo przemysŁowe oraz kartę re-

bQ--3

jestracyjną.

enga Dawid ~gub. pasz~
port niemieoki, wyd.
w Lodzi.
55-3

L

"&~iLalbuś zgubił

ktutę węglową. Głów

na 62.
7'1-1
a~ka Zofja" zgubiła paszport niemiecki, wyd any w D!\browie.
724 :.I
..
ozent-cl'g' Frania zgu b.
paszport niemiecki,
wyd. w Ol, atowie. 89- 3
-ł u:i.ą~~ - p ot~zebn~;
domoś e : Gl ó\\'na Nt J7
m. 2, od ; - ' i wienz. -3
kÓrSl\:i -SI'Z-Il;n zg ... tiUle.
gity mn~.i (~ n l~ 2 090b):.
Mała I.
732-1
...
ztajo Leon zgub. leU gitYlll uP jt: chlebową

P

- ---

.

R

&

,okOW1CZ Pejsach zgubił
tymczasowy dowód osobisty, wyd. ,., Łodzi oraz
książkę wyd. 'IV P. K. U.
roku WOl.
70-3
l\ni!lCzyk Oenowefa. zgubiła dowód os obisty,
wyd. w l.,odzl.
45-3
~_2 o e ob)~.
tl~- I
lłing -jilib. ·~~g~:;·b~ og u bluuo paszport n 1\
paszp ort niol11ie cki,
lmi f) JakO) Wajnsnft,
wyd. w Wleluniu, oraz wyd. w Ło d z i. PIOl.l·kowkartę zwolnienia wyd.
ska 6!.
!l2-3
w ł,o dzi.
66-3

S

J

_-

---

Z

UIA. Zwyczajne: 10 Mk. za wiersz nonparelowy j ednoszpl\ltowy. Drobne: 3 MI .. za wy r
OGŁOSIEn • Poszukiwanie ,pracy oraz zgubione dolcumenty po 2 Mk. Nade ..łane: Jri\cct tekst\

=======

••.

•
Pferwazop:.:ędne
Dom na blora
B
luro VallczycłelskfelPlotrkows~a .M ......
"
.
k
·
I'. .
.
I róg M\'8ngelickleJ.
l

ul. Xarola 16 6. T

1--------

.,~

........

C en. sDr..
KI óbTO
·
z f ron t u na blUfO
na p'10 t r k owak'·
lej.
j 1'1 t
-In
f
"
, pec a s a c Jor w...•
O b 0Ję
a. O erty sub. "Rekla do "Gl. P.' rJ'cznycb, s k ó r n y C b

rejman Janinll zgubiła
paszport, wydany w
Częstoohowie,
70[-S

_-=-

Odll-llod6-1. Pu. . . .

I

1 lub 2 pokot ~d3-6.

absolwent Berneńskiej Szkoly
Tkackiej, władajl\ey językiem
polskim, niemieckim I czeskim,
• długoletni", praktykI! w wielkiej t4bryce Ilulena, z
norzędnemi referenojaml poezukuje posady jako sUa po'
mocnic"a kierownika apretury.
Zgłoszenia: Leopold Schanzer,
Berno, uJ. Bratiślawska .a, Cle·
choslov.
633-1

AkU8zerka

.

r. eW'OWICZ

e m'a zens wo

Poszukujemy

Pipikowa, ul Francuskiego, nlemiec- Młody pIes rasy wilczej Nauczycielka (z Rosji) z
Piotrkowska 132 m. 14:
klego udziela młodziedo sprzedania. Cegiel8 kl. wykształceniem,
li
dla p a li przyjezdnych ży od lat 7-iu absol- niana M 51, u dozoroy władadająca polskim i
lokal.
327-15 wentka wyższych kur- domu.
736-1 hebrajskim, udziela lek......,,,,.._ _ _ _ _ _ _..r B~rk~-blJansistka, sów w ,~zwajcarji. ,?ferty Mob! e różne bardzo ta- cjł. Cegielniana 06-'7. S-l
pv w różnych
t. Ii
W"lu
korespondentka po!- "Tanlo do .,GłOIlU • 69-3
. d o sprze d an Ia na pOSZUkuję w dutyoh doiii "
,,-~
mo
. • koloraoh, różne to- sko-niemiecko-francuska Interesy w urzęda.ch za- składzie. KiliDskiego 80,
maoh wszelkich re"nry 10kolQwe najtantej poszukuje zajęć popo- I łatwi a obrońca. Pusta od 9-12 i od 1-5. 72-1 peracji b l e 11 z n y f unabyć mo~na: Kil1ńskie- ludniowych, ewentualnie M 13, m. 6, od 5-7-6.1- 61-1 MiOdY 'mężczyzna mają- hrań. O"terty pod "Poszugo]'W 4,0 m. 10. 510-40 s~~~oS~~~~!~ O~e;ty~~~llnstltutrice (diplome de
cy służbę sądową, po- kująca.
73-1
I A Kuplę r6~ne mebla, ;u.
620 11 l'UniYerslte franqaise szukuje posady admin!n.. dywany, garderodonne des lesons fran- stratofa domu . Oferty pos1.ukhvana inteligentbę, bieliznę, płaoę naj lesprzedania 6 ł~we- caises. Ottres: "N. D." IIkładać do "Głosu" pod
na panna do trzylet·
piej. Benedykta <!8 m.13
czek do freblówkI. - au journal.
89-2 "Administrator".
67-!Z niego chłopczyka na staparter, Lazuyk. 12-30 Wiadomość: .PolskaPla.
le. Zgłaszać się: Fryd- - - - - -.
cówka", Zgierska 1& 24. KupUJę m~ble, garderobę, IMłOdY mężczyzna 6 ki man, Piotrkowllka 81, od
I Sprzedaję urządzenia
726-3
bieliznę, futra, dywawykszt. posIlukuje po- 11-8.
731-1
R· pokoi: sypialnie dęny. maszyny do szycia. sady biurowej. Pensja
bo",e, salon mahoniowy Do żydowskiej Instytucji Płacę najlepiej. Wajn- przystępna. Zglo&zenla przybłl\k&ł się pIes maj meble lakierowane blapotrzebna jest dOBwlad- rajcb, Benedykta Nt 19, do Adm. pod "Młody" ły. Staro·Zarzewska 27,
łe. Ddelna 5, Deroj8kL ozona freblanka-wyoho- w sklepie.
M-W
406-2 w sklepie rzeźniczym.
410 -)2 waw..lzynl. Oferty po<llit. K ' kó "'1
713-3
D. S.· do .Ołosu.. . 2 upu ę s fa. za.1ęoze. po lIartynt Marja zgubiła
ł Łóźll.a, materaoe, sza· '!..
100 mk. za sztukę. - II legitymację na 3 oso- przybłąkał się pies czarH.
ty, otomanę, stóŁ,
sprzedanIa kasa'ogll\- Piotrkowska 182, sklep by, oraz kwit na 3 kartki
ny ceter. Odebrać ZII
!zrzesła, stoliki, ~ardida.e wskladzie' uolo- delikatesów. R07.&nfarb. 128 okresu. Plotrkow- z... rotem kosztów, Piotr·
niorkę wyprz8dam. Plotr- rów męzkioh, M. Nowaka,
626-! ska 292.
U5-1 ~~~ 106.
7U-S
kuwsta Joe IlIt m. 4, front. Piotrkowska 1\1 4. 76-11 Kon Luzer zgubił legl- Madamski JaMb Ichel pOSZUkUję pokoju przy
1 __- ,______3_99
__
10 - ' .
tymaeję chlebową na
I k ł
U:
rodzinie z gazewem oy l' '' l,óJ z utrzyma- 6 osób 1 kartki chlebowe k ~am eaz .80 y vr Jior_ świetleniem, ewentualnll!l
eble sypialnego stoni 'l dla 2 osób do l!g okresu.
73'-1 OWI e, ZgUbIł kartę od
łowego, szafy, oto- WYIPi, r'cla. Oferty sub
roczenla, wydaną przez be~ mebli. Oferty pod .D. *
manę, leżankę, umywal- Utr.Gymanie" do .GIo- London tuoher glves P. K. U. w Kutnie. -3
737-1
nię, hielizniarkę, lustra, ;u *.
636-2
~ngl1sh les80ns and IlI&leBzkanie 5-0 pokojowe powóz; na gumowych kołóżeozko dzieoinne sprzet.
k ót .
wrltes lettera. Piotrkow-IIII w Łodzi zamienię na
łaeh, kareta-ameryam. Piotrkowska 223-3 for ePllm h ~'dkl salono- -ka 7, m. 18, from 1-4 mieszkanie'w Warszawie. kan 1 bryczki najnow"
s
604-6
wy, c ro era" oka- p m
5.11-3 O
"ilzych fasonów d
zyjnle do sprzedania . ...: __
ferty w ,i,Ołosle sub
o sprzeA Me le solidnej robo- Rozwadowska 6 m. 4. Młodzleniee z 6-klt\80-" Warszawa .
660-3 dania. Cegielniana N 6:ł.
•
ty: sypiAlnie, łóżk t l
i
10-3
}, CI masywne, stoły sprz(J70S-3
wlm . wy sz a C8!l ~m
e b l e okazyjnie do
Y w IOnl
J·e
t
i
p.
t
k
k
G&ZOmieI'"
l'
3
lampy"'a
tPOSZuikuIJeb
pOfsabd
spriliedania:
sy'pialne
i
potrzebny
fakturzystal !~
,ano. 10. r -ows a . .
,., - eres e u
a ryce.
- l
..
S·
i (B
,\~ 3;), pod". Ju\czorow- , zowe sprzedam. Ullca f t y
d Z T. d d
nne. u-go lerpn a
e(atka). Oferty prosimy
Łt; . .
!'l 35-3 Łąkowa H~.
TjQ-I eor p.o • . . °72~ m· nedykta) ~ 10, m. 17. ekładaćokazlolelowikwl_ ~ _ _ • ł oSU.
., ,-2
62-3 tu Nt 679
29-3

l\n.,łoszen·18

k

Konstantynowska 12-

-----_______

Młody człowiek

craz kompletne instalacje do opalania ropą według własnych do·
świadczeń poleoa
672-3

D L

dł·

mlesz 31Ue

(forsunki)

OCZU

Choroby skórne
wen.ryo....

p08zU~uje. 1 wz~lędnie 2 pO~(Qi u.meblowanych
przy mtelIgentneJ rodJlinłe w sródmłeśclu, z całkowltem utrzymaniem - odstąpi swoje deputaty.
Oferty pod ..D. D." wadmin. "Glos u". 79-2

na Bank Handlowo-Przemysłowy w Łodzi, płatny
dnia 13 stycznia r. ".,
wystawiony przpz Ch,
Kronenbergll, tyrowlLllY
przez Ch. J. Bauesa. Powyższy ozek zosŁal unieważniony i ostrzej\'a się
przed przyjęoiem tako··
wego. Łaskawy zwrot za
wynagrodzeniem do M.
Cederbauma, ul. Wschod.
nia 65.
716-3

nat~chmia&t

WJkwalifikowanego

~1I1

na snme Mk. 70.000.-

jl\oe 200 krosien tkaokioh na wyroby wełniane, półwełniane i ba..
wełniane (są widoki uruchomienia jeszcze 200 krosien) poazuln_je

ł

IPrzyj::,!;a~zl:;~:~

-------'11_-----, t

OS0-2

cze

Tovvarzya1;vvo .A.1.... oyjuc zatrudnia-

Dr. EGugenJa _

ereł

Choroby

60-~onna z żelaznym. kominem (48 stóp ,!ysoki) w dobr~m stame dl;» .pr~edan,a.
WIadomość: Pan ska 90.
42-1

dania, ewent!. wraZ z nieruchomośeil\ na biura i mieszkania i składem. Zapytania pod
2124 do Rudolfa ......10. '''-

•

- :--

erSZUDl
1K
kp.)
iChoroby kobIece l ,
"t
Iweneryczne u lwblet.

Lokomobila

instalac. - elektr.
hrło.1 .prz.dał. egz. 21 Ia.t,
z duż,! klijentel", i obfitym
składem, jak również urzI\dleniem składn i bi\lra do Rprze·

,Ollll.

I

39.

S C h" we..'
19

I

gotówką.
pakownial

zaliczek

KOŚOiUszkl

posiad.: jęz. polaki i niem.i~eki w słowIe i piśmie, ,
Piotrkowska 121. 03-11
pe....n. " obraohunkowoścll kom. fracht, prowadz. Przyjmujeodl1 ipól doli .....
lrsląź. robotno (600 rob.)
- - -- ....~.Łaskawe zgłoszenia wraz z świadectwami,
Dr med
żyolorys. I Referencjami upraszamy dod N! 723 do
admlnistr•• Głosu".
_
23-1

I Skład

paczek pocztowych.

cz

KasJ"'e"'a
.a.- ..

wyborze po cenach fabrycznych. 54-2

Piotrk.)

r

Cukrowuia w pobli. Po~nan.a p08zukuj c
dobrze poleoonego

Piotrkowska 152

farb do włosów, przyborów do golema, do
manicure i t. d. Ceny przystępne. Tam~e
administr. okazyjnie pończochy ł skarpetki w du~ym

Biuro Ekspedycyjne Paczek Pooztowycb
"SZYBKO C"

!

26. Tel. 228-67.

Ako. Tow. SuchednIów', Al.

poleca stale wielkI wybór perfum, myde łek

ł--------------------

Złota

poszukuje solidnie umeb10wl\nugo pokoju z kuchnią, względnie pokoJu z
wygodamI; możo być przy
.
. rodzinic. lecz z oddzielz przylega]ącpn obs:!.ernym placem (może byc nem wejściem. Olerty do
po spalonei fabryoe) ~o nabycia. ~Viad?mość:I.GłoSll" pod .B,P.- - I

toaletowych, wody kolońskiej, pu~róWł

719-2

(chrześcJanin)

dobrze wprowadzony i
fobznajmiony Zll sprzedażą maszyn l'olniczych do
objęoia posady od zarav;
I w pierwszorzędnym Tow.
Akc. Oferty i kop.le śwla
dect'jV do .Głosu" pod
lit. "D. W. u 86-S
_

bU
Iwany
k
P GSZU
•
1_

praktyką biurową.

tlOferty dod "T. S." do
.. Gtosu Polskiego".

sprzedawca

1]aałieńsłwo bezazidne

PERFUMERJA

łódź,

Poszukiwany

lat poleca
Dostaw Budowlanych

Dział
małel·j~łów
budowlan7ch
1_
__
-""_ _ _ _
_ _- _ _ _ _1

dla Łodzi i okolic!

HURTOWO - DETALICZNA

pomocnika-(cy) bu hallera
z

Ważne

Spółka

WARSZAWA,

,~------------------------------------------------------------------Większa fabryka branży wl6kienoluęgu łódzkiego

i niewyuH1ga j1l lly naprawy w

,.,BlldOpOI" W ({l'akowie.
Jeneralna ii!prucmłacja na b. Xongres6wkę i
Dom Handlowy 1. GAN'l'Z,

i:f

ic.zej

lonit"

ciągu 10

WIE , I. Fran ..Ja eph k i 5,

11

I

niedoścignione; jakości

~'ateriał do krycia
dachów i wszelkich
izolacji - - "

300 mk. nagroDy

Wsladajl\o do tramwaju frz y
rogu ullcy Piotrkowskiej s-o
I sierpnia zgubiłem portfel, zaI wierajf.cy vnszport niemiecki,
wydany w Lodz;, knrłę powołnnia wojskowego roku 18Sa, ,
świadectwa zawodowe, 2 okreey
kart chlebowych,palent na halldei towarem I inne drobne dowody, na Imię Stanlsł/lwa Szweda. La8ka.... y znulazea zecl1r,e
zwrócić w"pomniaue dokumen·
ty nA ul. lu.,.on'! ::'3 m. 25. -~

'l

:1 'I

lim'l !";

'J )

M.

:1) Ik., . U' k';ci e

40 Mk., po tekscle 20 Mk. sa ",terar. nonp. (str. 5 szp.). Nekrologi: I', , I!c. Zil, wiersz HUllp, ( tr,
Zaręczynowe 1 zsślublnowe po Mk. 500 po tekśoie. Za termin. ,hu!;: o~ł. t orl r adm. nI c ldp(l

Blp)

ali a.

W dl'llkarni .Ołosu Polskief,!o" .PlotrKOv.al\& 86

