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od 5-G po pJł

nie umówionych Redakcja nie zwraca.

dosłanowłł przedtożyć

radz1e naczelnej stronnictwa wniosek o
poparcie gabinetu, opartego na stronnictwach centrowych z wyłączeniem związkn ludowo-narodowego. Decyzj*l poweźmie rada
"Rzeczpospolita"' w artykułaeh czesi, serbo.wie, a takte polacy w naozelna stronllictwa.
Dziś
wstf:;pnych prof. Stroł\sklego J postaci WydzIału Narodowego panKlub N. Z. L. uohwalil prz e kazać swemu prezydjum zredago.organy N. D. w uwagach
na ie- stwa Paderewskich odno."ny
aI't
"
<:>
'wanie rezolucji, kt6ra ma wyrazić przekonanie, że okres poważnych
mat l\westji eldll8ln:ycb
polityki uroczysty nosl m, i., podpisy
obecSOL1STKA
29-1
naszej, poucz2ją nieomal coijzjeń n-ego, dożywotniego prezydenta ządań państwowych nie skończył się·
• o
lZ:l d p. Witosa 1 Naczelnil' Pań- CzeclJo.słowacji
p. Masaryka i
AUlla.lne zadania polłtyki jak sprawa Górnego Sląska, Wilna
sLwa, jak należy pastąpownć, aby przet1 stawiciela Polskiego Wydze i pokoju w Rydze wymaga. skupienia wszystkioh sU w rządzie i
uzysllSć dla Polski jakna,jlepsze Narodowego p. HPlillskiego. Nie Sejmie .
•granice na wschodzie, zachodzie, sam a.kt J'ednak J'pst dokume t m
W szczególno.ści N. Z. L. domaga sią udaremnienia oskarżeń,
jak zjednoczyó Sl~k Górny ! dekawym, choć godnem jestne7.aIWllno z PolsIr!\.
n towania,?:e zawiera on przy- jakoby Polska gotowała się do akcji zbrojnej na Górnym Sląsku,
Wszystkie prze Mkody zewnę- znanio praw narodowy h dla mui ej· sanacji stosunków w \\ iłnie I utrl'ymanla rz.:1flu opartego na poro- kie częqci łodt1 podwodnej, kt6rą
rozebraną przemycano na G.Śląsk,
ftrzne, tsmujące osiągnię >ie postu- ::lzości żydowsldej w państwach zumieniu stronni~tw.
aby uratować ją przed WJdaniellł
~at6\Y tych <' ropy pp. Dmow hleg-o Europy SrodkoweJ i że vr)'gin al
Klub,. Wyzwolenia" po kilkogodzinnej dyskusji stwierdf.n, te międzynarodowej komis·t kontrolli Pndprewsk1ego. walą (lc.,.)' ' Iś~ie j!'>go ulc,tony jest t.'lk o w clwóch przyczyną niedomagań rządu jest brak większości sejmowej. _ _ nej w Bel'linie. Nadto znaleziono
Iną I:ark Belwederu i rr.ądll bez językach an!liel kim i ży 01'endpcji. Kiedy ohodzi o krzyk, o skim. Ciekawsze je1lnak od tpg'o Wobec tego klub domaga się rozwiązania Sejmu J rozpisania na dachu fabryki wiele ukrJtyc~
karabinów maszynowych.
I!eklarnę, są onI zaWSfi6 ma -syma aktu, rzucającego ciekawe światło nowych wy orów.
]jstami, reklamllj,1 się, ja' o n aJ- na antysemityzm p. Paderewskie o,
D J skusj a nad stosunkiem do obecnego rząnu odbęd%ie się dziś
!bardziej nieprz ejedn8ni stronnicy są mapy !łta:nowjące załącznik do o go lz. 10 raDo..
AKQa l19iOwhi
'sknajdalaj idących 8spirat'li lla- tego aktu.
P. P. 8. źadn-ej decyzji nie powzię-ło..
BYTOM, 18 stycznia (P AT). r~dowycb. Z ~s. n c~ czasów
MSPI te podają g-ranice pańs-tw,
Klub P. S. L. "Piast" wysłuchał sprawozdania prezydenta miW Dobrodzieniu w powiecie ubłt
wIemy, ~e t.a,· m-e Jest 1 et, ~tó- których niepodlr ,qło ść, uczestnicy
zy ~g~~z.al! slą 118 autonomJę 9 w• .1;OJ wspomnia ue o t-wa nall'za- nistrów \\ itosa o sytuaoji polIt c7.nej i ekonomicznej kraju. Prezy- nieckim napadłA. niemiecka boguberoJl (bez (1hełp.,s1.:czyznT) pod ! (I m sobie Z8l{w .. r nto vali. Otóż dent minIstrów Witos oświadczył w swej relacji, że dziś na po- jówka plebiscytowa w njedziel~
J)erłem car3. zostali sobIe wierni ua 'oapach tych, J'olska jest bez siedzeniu przewodniczących klubów postawi !{westję votum zaa- wieczór na powracająeych z wiecu
aż do ostatnich c,;asów I,jed ' l'31ąska Cieszyńsklt'gn, bez S1 sLa fau;u dla gabinetu i o ile otrzyma poparcie większości pozosła polskiego 'w Ligoeta Dobrodziejftylko dochodZIlI d<l jaJdc· '1 ol fe k G,ór P. "'o, b(\z Galicji Vschodnioj nfe na swym stanowisku, o ile będzie brak dostatecznego popar- skiej J11ÓWCÓW plebiscytowych.
Samochód którym jechali WSpOII'Illkładów prowadzonych za zapasz- nIe tylko bez WIlna, ale i b
leznną kurfyną, a Dle coram pu- Grodna, ale za to z.,. Prusami cia poda się do dymisji.
niani m6wcy zatrzymała policja
blico. Nie ł Wno właŚllIp mIałem Wscho duiemi.
O ile usq. wiadomo ze stro.ny grup obocnej wi~kszo~ci czynIo- dla sprawdzenia legitymacji .lsd 'l'
spOBob oość obznajruieuia się z
rapy te sq RwiadecŁwem d"- ne Sil starania, aby Witos pozostał na dot:ch(,~llS wym Et II \visku. crch. W cz sis k olltroli panI rozmaterjałami i ·dokument.alnl
na
'1
kaz alarmowy. Na to. ukazał si~
I t6
~eń j 8snit'acji l ull tY.C7.Ly ch 'I'liP '
;: rych njawnienie rł'zJs~cd_ C1.as pp. l'aderowsklego j Dmowskie~o,
na drodze oddzIał złozony z czło.n
naJwyższy.
I dyż ich eks ! ozy tura w Sta'luC'I ł
•
"Chwila" podaje: Wo- ków tak zwanej kolumny szturCzytelnikom
,Głoso·
niewąt- Zjedn czonycll taki właśnie układ
bec obiegnJ(1cyc
'
h od pe Nnego mowej, którzy zaczęli strzelać do
"..t·,
. d
..
SI
samochodu z /karabinów, rewolwe'
.ł' IWIe
Wla' orno,
!'-la w
Lanao-h z p. Masarykiem i iego przYla'1
~jednoczonyclt istniał i istnieje ciólmi podp sała jeszcze w 1919 r .
-?zasu prasę polską. pogłosek, rów i karabinu maszynowego.
t. zw. Wydział Narod{)wy, Hóry
Teraz juz wiem;, dla czebo o I - Ko r went senjClró 11 Po.d prze- .Jakoby w Poznańslnem goto- Wedle not) chczasowych wiadostanowił edycję amelykalis J 'ą Pol sprawie ::s/ąska Ciesz: ńskiego 1::11i I wod lict'vem lU'lfs7.alka Trąmp"zyń- v,'ano napady na przybyszów mości otrzymanych przez polskI
skiego Ko.mitetu Narofł·owe',o w tr,udJlo ciowledzipć .ię prawd )}skieg o postuuowił odhyć ~łl)so\ia Z. Gali.cji i KongresQwki, ka- komisarjat plebiscytowy zg'jnął
Paryao. TyTko we FralH."ji duszą WIemy, że zaprzepaszczenie jego, nie oa! konstytu cją w ozwartBlr, teO'orvcznie stwierdzamy że prz)tem jeden polak a 2 zostało
zranionych. O napaści tej zawiatei instytucji był p. Roman D'now- było :de~ydowane przez "zbawc !~ 27 , b. m, W ysłuchano następnie W b O'znallshem ż d
h"
ski (obecnie od dłuższego czasu PolskI" Jeszcze w 1919 r. 'Wiemy spral\ozl!ania l!otlkomi<1ji kOJlWOll-. P
. \
a ~yc n~ dumioilO natychmiast włal1ze koaIliemowa polityczny), a w Wa.:. więcej: że ei, którzy najwiQks'l tu senjorów. wybranych przed pad6w me było, am też me licyjne w Lllblincu, które wysłał!
,szyngtonte - państwo. Paderew larum podno~li o Lwów, Wil 'J() fer iami, której powiE'rzono w po- przygotowuJą się żadne po- na illlejsce zbrodni dla przeprowadzellla śledztwa speojalnl\ k.o'8cy (rani Helena i mistrz Ig!lacy daw~o gotOWI .byli dla interesÓv. L'ozumipnlU z mini!3tr"lIl sltarbu gromy,
:J6zef),
Można twier(lzić teraz sw.olch zr~ec SIQ tych ziem pol- sposób regulo'l'aDla dyE't posel·
Wielkopolska Qoskonale 1"0- misję.
zupełnie' nie'1lbicłe, ~e tak, ,jak p. SklCh . .WIemy teraz, ze kiedy skich. Zgoduie z pro!" zycją pod- zUm'fl ,'e '0 t
6
ś .
HYTOM, 18 stycznia, (PAT)tDmowski układał się w Pary tu z oskarżaJą o r.aprzepaszczenie czP- Iwmi!'>. ;i postanowiono zatrzymać
1 " • ~
~ s
r ,:,nocze n~e
I:P' Sazonowem co do granic: wscho.- ~okolv.iek ze słusznie na!f'zuej dot ".; hczasowe dyety i w .rmienyć Pol~l~ą ~\ me uznaJe bynaJ- W uilldzielę wIeczorem około 20
dnich Polski j 'ex-re te~o zapew- H.Zf'CzYP,ospolitej ojcowizll;, to dodatek drożyźniany wedłn~. skali mmeJ s~~łucznych granic, ja- Niemców napadło na dom polak-a
ne podnosił wraz z generałem jJostępulą obłudnie; tyllto z wyra przelI idziaapj dla urzędnillów u- }{le były jej narzucone przez Przeworskiego w Nowej Br7.ezinoe.
iDenilcinem wspólnie sllhsydja z chowama.
trzymnjąeych średnią rodLinę.
półtora wieku niewoli
Wie w powiecie Pt'zyezyńsltim. Z [Jrzy-<
pondyńskiego Foreign OfflCe'u, tak-. ~al\.stwo Padere~sc~ myślelI,
,Ró.'snocześoie
p09~ano\l'iono że czas rozdziału dziel·' ' ~ byłych na pomoc ludzi zabito: l
;samo i w tym samym ducl' u o1i- ze OIV układ o okrOJOneJ Pols~e, zmlelllć art. 56 regnlamJHu w t e n . .
mcowe policjanta po.laka i 2 po.laków cy,tykował, rokował t podpisywał u- zap~wo~ im przy j" źń beuja11llt ';a. sposób. ze JIleusprawJedliwion8 go musI.al .wplynąć n~ ?dręb- wilnych, kilku zaś I!lUlo no. Ban-'łCład y Wydział Naro.dowy w Stan. entente y - czpchów i da wza- nieobecność ua trzech '!. kolei ne urobleme obywatelI .ledne- dycl strzelali z rew ol werów 1 rzustwierd2ionoJ
Zjednoozonych. .Mo~ns oglądać mian panowanie Dad Polską lIa p siedze nia ch plenarllych pociąga go państwa j nie zamyka się cali granaty rfJCZ,
ze
na-past.llicy
mówili
po niemiecIprzywiezio.ne przez pol"'cÓW z dłu-ższy czas. Dla wykonallia te- za solJ~ potrącenie rlyet dotyczą- nigdy w ciasnych ramach parku. Bandyci zrabowawszy Prze,Ameryki dokumenty potwier 'zaJą- go u'kładu. p. Paderewski przybył cego posła, oraz z d'HLltku odpo- tylmJaryzmu
lee tę myśl, iJustrujące ją do- do Po13kl.
Na sZCZęŚCIE', nle wiednią częśt za cały oz as nieoCh'l ,~d borskiemn z Jri eszkania 15.()(}()
aadnie.
wszystko co z p. ATasarykiem ulo- becności.
"
WI a
zamIeszcza na - marek i wieI , odziety. llG-iekli
Dokomell.tamf tymi s-ą: uroczy- ~yli, zostalo wykonane i rzą\ly
K"
k b ' b d t
to odnośny protestująey ko- pod osłoną strzld6w w las.
"ty akt WZ8]emnegG uznania nie- j
b ć
b t dl '
. d I
omlsJa s 'ar ov. 0- u ze owa
ik t
. bł' d . l .
podległoścI państw Europy Srod- ~g~. c o ,z y
Ug' J(\ Je na \ pod przewodnictwe'n
pog1ad-ra mun a
mln. y el Zle rucy
!koweJ', Odoszolly W p'oczntkach s °cczyły Sl~.
,
Głąbińskiel)'o
w obr.cności mi )- pruskiej.
młnuUOw.
"
" z a s naJwytszy przypomnIeć
.',
1919 r~ktJ, a p-odpf·sany przez ten epizod i mapy Polski Pade- stu ~ aruto,wJcza,
szefa, s.ek
Rada ministrów na posiedzeniu
, ezłonk6w T-wa popierania bytu rewsko-Masa:rykowskiej na wj p- Opolskle~ o l deleg<lta !fII01.ster
redakcYJ·neJ· w dniu
17 b. m. uch waliła prOjekt
IDiepodległego panstw Europy Srod- czną rzeczy pamiątkę po całym stwa. skarbu d-ra Kullńsklego,
rozporządzenia.
rady ministrów VI
kowej. Do t-wa tego naleteli kraju rozesłać.
St Gr
Pi'zYJ.ęła wed!og ref~H~u posła
WRydze,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
.
KędZiora prelImInarz mllllstel'stwa
sprawie
statystyki
een ańykułów:
•
RYGA, 18 stycznia (East-Exp-r.). pierwszej potrzeby i przyjęła statut
- - - robót publicznych, poczem uchwaliła 14 r·.'zolucji.
Na posiedzeniu komisji redakcyjnej kasy wzajemnej pomocy pracowniMiędzy innemi komisja wezwa· w dniu
19 grudnia uzgodniono ków min. kolei ~elaznycb oraz statut zrzeszenia członków grona. nała. rząd, aby preliminował większe
wszelkie artykuły o reewakuacji uczycielskiego konserwatorium mnkwoty na obwałowanie lewego
.rady klubów sejmowl'ch. Są widoki, iż gabi- brzegu Wisły od ujścia potoku mienia prywatnego. Zwrotowi pod- zycznego w yvarszawie. Nast.ą{)uie
KoŚl!ielnickiego
do Zawichostu, lega to, co może być odnalezione uchwalono projekt z rozporządzenia
net Witosa pozostanie.
dalej aby przyśpieszył op['acowa- Za zagubione j zniszczone mienie rady ministrów w sprawie tymcza(Tele!. od warsz, korespondenta "Głosu Polskiego·).
nie generalnego proje!;tu regula- następuje wypłata ekwiwalentu pie- sowych przepisów o udzielaniu po\\ związkn I przesileni&m gabjnef,{lwJm " dniu. wczorajszy m cji 'Wisły, oddał pod zarząd min. niężnego z wyjątkiem wypadków, zwoleń na przedsiębiorstwa przewo-'
robót publicznych przestrzeń Wizowe. Wniosek ministr'a spraw wojlodbyły flię narady klubów.
zniszczenie lub zagubienie skowyoh w sprawie pierwszeństwa
sły od Bałtyku do ujścia Drwęcy. gdy
Z. L. N. Po.stanowił po. wielogodzinnych naradach ntrzyma6 wol- WElzwano dalej rzą(l do przedsta- spowodowane zostało przez siłę podoIicer6\v zawodowych i majstrów
!!lą rękfJ w stosonka do obecnego. gabinetu.
wienia programu budowy kanałów wylszą.
wojskowych przy nadawaniu rządo
Wydział wykonawc~y N. P. R. wra'1l z klubem poselskim po- reglowuycb, oraz do rozpisania
wych posad cywilnych, wreszcie prQjekt ustawy w sprawie częściowej
fstanowił złożyć prezydentowi ministrów tąda'nia sanacji stoganków konkursu na projekt bud<lwy gmachów państwowych w Warszawie.
Broń
Śląsko.
zmiany• .Rozporządzenia Rady Obrorobotniczych na Pon orzu, a także wykouać program w stosunk.u do
ny Państwa z 14 lipca 1920 rol-II
BYTO~I, 18 styczllia, (Pat.) Bikwidacji ministerstwa b. zaboru pruskiego.
- Dnia 17-go stycznia wyjechał do
Berlina rotm. Szczepaniak 'łJ sprawie W poszukiwaniu za bronią w fa- w sprawie odznaki hooorowej dla
Decyzję w sprawach swego stosunku do gabinetu odło~ył klub ""'k'
. , k"Je), bryce niemi~ckiej w Ozimkll pod oficerów i szerfgowców za czas po
,
"
..~ onama tmlO\"Y po ls l,;o-memlec
[N. P. R. do dZIś (środy) o godZ. 12, kIedy delega6Je kluhu .2dadzą dotyczącej 8.!1ll-!wL,i ellu !JfZl!stępc6w po- Opolem wykryły władze koalicyjne bytu ~a froncie. Na posif'dzenia ~J' ,ll
lelacją z.e swej konferencji li prezyde.utem ~~~b:ow_ Klub Cb..D.IUłYCiLI!Ych,.
\'{ ~ga~l ie ja OM.ID. w.z,] st- omawlaoo te:}; spra.wą lltew~ .
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TORUN, 18-go stycznia (Pat).

Z okazji pierwszej rocznicy uwolnienia Torunia z pod jarzma pru·
skiego odbyła się w Torunia im·
ponująca

u,roczystość

poświęcenia

kamienia. węgielnego pod obelisk
niepodległości.
Aktu poświ~cenia
dokonał ks. kardynał Dclbor.
Na uroczystości byli obecni szef
::dabu generalnego gen. podpor.
Rozwadowski, gen. broni Haller,
minister byłej dzielnicy pruskiej
Kucharski, przedstawiciele rządu
prasy i J.iczna publiczność.

W fidańsko

•
GDANSK, 18-go stycznia (Pat).
!(omisarz generalny polski p, Bie-

....-

Pod

znak~em

siadecki,

wystosował

do senatu
protest z powodu samowolnego rozporządzania przez
władzę wolnego miasta byłą włas
nością Rzeszy niemieckiej na terenie gdańskim. Władze wolnego miasta pragną w ten sposób ubiedz
czynności komisji sojuszniczej, która w myśl artykułu 107 traktatu
wersalskiego ma dokonać podziału
tej własności. Komisja tą rozpocz·
nie swe prace około lutego.
GDAŃSK, 18 stycznia. (PAT). Komisja konstytucyjna gdańskiego Volkstagu obradowała dzisiaj nad sprawą
zmiany konstytucji gdańskiej W związ
ku z odnośnem pismem wysol{iego komisarza .dr. ~ttolico. ~omlsja . wy~azila
opinję, ze pIsmo to me obowIązuJe do
rozpoczynania obrad nad zmianami, których się domaga.
gdańskiego

1921 ~

Milukaw miał r6wnież powiedzieć,
że bOlsze-w!cy prawdopodobnie rozpoczną na wiosnę ofenzywę przeciwko P~lsce. P ar t ja jego jest
przeciwną wszelkiej wojnie i dą~y
jedynie do utworzenia jednolitego
demokratycznego frontu w Rosji.

I

NI'.
do przeprowadzenia rozwiązania kompromisowego, żądając w pewnej mierze redukcii cywilnych milicji niemieckich ale nie ich zupełnego zniesienia" .
W tym duchu prowadzona jest
misja 'W. Churcbilla w Paryżu.

Odwołanie

Koppu.

-

Ruch monarchistyczny
w Europie.
-x-

WszelIde IlorosJ;opy pesymistyczne, nie wr6~ące Konstantynowi trwalszego 'Powodzenia w
razie powrotu, zawiorlły jak dotąd. Konstantyn,
wbrew oficJal nym ~yczeniom I(oalicji, a za ci
cbą zgodą Anglji, wr6cił ilo Grecji f czoje się dobrze.
Owo ciche poparcie An gl.i i wzmacnia się
dzięki prOjektowi małżeństwa g-recko-rumuńsld ego.
Ten powrót Konstantyna do
Grecji pobudza do głębszych retleksji. Chwilowo chociażby od·
nowirnie idei monarcblstycznej
wbrew ideom traktatu wersalskiego, a raczej odnowienie idei leg-itymistycznej, działa niewątpliwie
n a wszystkie koła w Europi e, które znajdują się w położeniu analogicznem do tryumfu.iących zwolennik6w Konstantyna.

PARYŻ, 19 styoznia, (PAT), H.
Doniesienia z Londynu stwierdzają wiadomość, że Lloyd George
będzie uczestniczył 'W konferencji prezydent6w ministrów państw
PARYZ, 18 stycznia (Pat). Hav.
sprzymierzonych, która odbędzie W wywiadzie z przedstawicielem
W·IZmOWI·.
,
si~ w Paryżu 24 styoznfa r, b.
"Journalu" minister dzielnic oswobodzonych, Loucher, wyraził zapaBUKARESZT, 18 styczoia(PAT)
Z Węgier zatem dochodzą wiePARYŻ, 18 stycznia (pat). Hav. trY',van!e, że możnaby zrozumieć Robotnicy rumuńscy zwracają się. ~c!', że monarchiści tamtejsi chcą
Omawiając sprawy, związane z naj· dosłownie skargi niemc6w na roz- coraz bardziej przeci w boIszewiz- za wszelką cen~ wywolać nie tył
bliższą
konferencją
sojuszników, paczliwą sytuację, w jakiej się znaj- mowi. Według ostatnich wiado- ko ogłoszenie monarchji, ale rów"Petit Parisien" twierdzi, że dla dują i wziąć w swoje ręce admi- mości nadeszłych z Bukaresztu nież powołanie z powrotem eksłamoJ"" si A z cesarza Karola. Roch ten ma silFrancji jest nadal ważnem osiągnię nistrację ich pa ń stwa. T o po· m ap," Y ['obotnicze W".,,~
"
cie dwóch zasadniczych cel6w: Nie· zwoliłoby sojusznikom na wydanie pod terroru ekst.-mjstów, którzy ne poparcie w koalicji, i to zadopuszczenie do jakichbądź zmian zarządzeń, mających na celu usta- przystąpili do trzeciej międzyna- równo we Francji, jak w Anglji,
w polityce odszkodowań, dosko- lenie wartości marki, powiększenia rodówki. Po ostatnim strajku ge- przyczem, zdaje się Anglja nie
nale prowadzonej od czasu konfe- taryfy transportowej i telegraficz- neralnym robotnicy tłumnie opu· byłaby przeciwna Karolowi, narencji brukselskiej I nakłonienie nej i podniesienia podatk6w tak, ązczają czerwone syndykaty two- tomiast we Francji idea powoniemiecki, rząc syndykaty narodowe. Ruch łania na króla arcyksięcia Józefa
Anglji do prowadzenia w Turcji aby katdy obywatel
polityki bardziej zgodnej wspólne- zobowiązany do ich ponoszenia. ten przeniósł się także do Sied· miałaby więcej zwolennik6w.
ponosił takie same ciężary jak oby- mi ogrodu, gdzie robotnicy monoWogóle co do Węgier daje
mi ihteresami sojuszników.
watel francuski, wreszcie doprowa- polu państwowego urządzili wiec, się skonstatować, ,te idea repudziłoby do uzyskania stałych ad- w którym wziął udział minister blikańska zbankrutowała: nje wyszkodowań rocznych w naturze.
Micbali. Wygłoszono wiele mów obra~a ona woli opinji publicznej.
PARYŻ, 18 stycznia. (Pat.) Havas,
patrjotycznych w rezultacie .uchwa- Trzyma się republIka siłą wydaD:aienniki w rannych i wieczorowych
LONDYN, l8-go stycznia (Pat). lono opuśoić syndYll aty kOllluni- rzeń, przewagi oficjalnej opinii
wydaniach wita.ią w słowach bardzo Wied. B. K. Rząd francuski zesta. styczne i ugrupować się w syu- koalicji i wogóle w oczach wę
pochlebnych skład gabinetu Brranda. wił obszerny. memorJ'ał w sprawie dykatach narodowych.
grów uchodzi za wyraz ieh npo
,,'remps" twierdzi, że ze sposobu w
jaki Briand utworzył swój gabinet roz- odszkodowań. Memorjał ten zak eurnia.
poznaje się artystę. Zdaniem tego akceptowany przez Aoglję, ba~
(ltambułl'n'~bl' skon'[zył
Coś podobnego, ehocil.\~ nie
dziennika Douner potrafi zaprowadzić da obecnIe rząd niemiecki Ani:
11
!Iii
11.
na węg-ierską skalę, ma miElj80e i
niezbędną oszczędności. Loucher posia- AngIJ'a, ani FrancJ'a nie chc~ prze.
PARYŻ, 18 stycznia. (Pat.) Dzien- w Niemczech. Republika nipmiecda inteligencję, rozum i stanowczość,
.~
S
a więc pnymioty niezbędne do kiero- szkadzać w odbudowie Niemiec, żą- niki donoszą, że 'tambuliliski po po- ka ma oczywiścIe za sobą szerowania odbudową wyzwolonych dzielnic dają jednak, aby Niemcy wypełniły wrocie swym z zagranicy, zdając z niej l( ie lwła socjalisty6zne i część
l;ra.iu, Bartous minister wojny zużyt- zobowiązania traktatu wersalskiego. sprawę królowi wyraził się z wielką mieszczaństwa.
Niema si~ jedk1l.ie swą gruntowną znajomość spraw
symllatją o krajach, które zwiedził. nak cO łudzić,
l nawet poważnie
" a ~ l'anicznych i zagadnień technicz·
! ', l:h.
Sarraut prowadząc politykę
I'
Podniósł on z uznaniem wielkie zwy' się I iczyć z tern, te zasada mo·
! / ,lonialną będzie nadal dbać o roz~
Il.
cięstwo odniesione przez Polskę nad narchistyczna nietylko w NiemlI'ój kolonji francuskiej.
P1RYŻ, 18 stycznia. (Pat).
bolszewizmem, poczem podkreślił spe- c1.ecb nie jest pog-rzebaną, ale
"Journal
de- Debats"
pisze, 'd że \\"ied. B. K. - "Chicalr. TribulIH .. cp
. Ineb l
- SIę
. R umunJ' i 'l da ł ma za so b ą nawe t ·
k
'1 ść
"rl'and
pOSl'
d
.
ta
z "lzeDle
WIe szą l o
"
a a Jasne l s nowcze l ee
'.'
i że przyjął on władzę w chwili tru- donosi, że jednym z pierwszyc h wyraz nadziei, że wkrótkim czasie uda zwolennik6w, ni~ przed wojną· I
dnej. aby idee te módz w czyn wpro- zadań nowego gabinetu francus- się uzyskać zbliżenie się do Serbji.
ta bowiem rf'publilra jest poniekąd
wadzić. Francja ożywiona jest obec- kiego będzie zajęcie się zagadskompromitowalIą narzuceniem nanie Jedną polityką: polityką jedności
. _.
t
C
dla urzeczywistnienia w pełni dzieła nieniem austrjacl(iem. Francja, w
r'zuceOle .lej zzewną rz.
j sami
z~cięsiwa. nLiberte" jest zdania, że kt6rej interesIe najbardziej lez\' ,
••
•
1-"
Hobf'nzollrrnowie"
którzy
tak
nowy gabinet· jest wyrazem polityki aby ~us~rja n(e przyłącz~ła się
~hce
srodze dali sią niemcom we mawymaganej przez cały kraj. "In tra.- do NIemIec doło~y wszelkIch sta-I
ki, wzrośli obeonie w oczach niesigeant C twierdzi, że głównem zadaniem
.
..
chwili obecnej jest zmuszenie Niemiec rań, aby jej umo~liwić niezawishl
•
jednego D1emca - JU~ me SlOdo zapłacenia odszkodowań i wzmoo- egzystencję i byt gospodarczy.
Z powodu zbliżających sią narad winisty, ale patrjoty, chociażby
nad rozbrojeniem Niemiec. "Times" republikanina, znowu na symbol
pisze: Myślą przewodnią gabinetu nieszozęścla, jakie spotkało Niemlem przeciwdziałania akcji powstań- angielskiego jest to, że należy się oy.
Oczywiście narazie niema
c6w.
wystrzegać zbytniego osłabienia rzą- mowy o powrocie samych Hohandu w Niemcze~h, który pędzi od zollern6w. Ale dy[)astja kumberLONDYN, 18 stycznia. (Pat),
BERLIN, 18 stycznia. "RuI" doWied. B. K. - Generalny sekre- nosi: , Według doniesień ukraińskie dłuższego czasu marną egzystencję, laodzka ma zawsze silne plecy w
tarz Irlandji sir Greenwood oś go biura prasowego, cała Ukraina wobec dwuch niebe,zpieczeństw: re- Angljl, a f. Wittelsbachowie bawolucji wojskowej i bolszewickiej. warscy wiedza, dobrze, ~e we
wiadczył przedstawicielowi
"Weogarnięta jE\st ruchem powstańczym Pie~wsze niebezpieczeństwo nie jest Francji
przynajmniej
częścio
ekly Dispatob", że obaj irlandzcy
w okolicy Kamieńca Podolsldego uważane za. równie ważne jak dru- wo mogą liozyć na propozycje
prezydenci ministr6w wezmą prawwszcząla się usilna walka pomiędzy
gie. Zamach stanu Kappa dowiódł, cichli'.
dopodobnie udział w konferencji
ukrail'lskiemi włościanami. a woj- że robotnicy z Ruhr i z całych Nie-,
Jednem słowem, to co się stadominiów, kt6ra odb€ldzie się w
skiem czer"Vonym, które nsiłowało miec stanowią olbrzymią przeszkodę ło w Grecji, c7.ąstkowe zwycię·
Londynie w czerwcu b. r. Półno
dokonać rekwizycji koni. Bolszewicy dla ruchu, dążącego do restauracii stwo zasady legitymistyczno ·mocno-irlandzka izba gmin będzie
wywieźli z Podola tysiące miejsco- monarchicznej. Rząd angielski uważa narohicznej, działa zaraźliwie oa
liczyła 320 posłów, południowa
wych włościan. Powstańcy zajęli za rzecz niebezpieczną _ podcinanie apetyty przer'óżnych k6ł legity .128. Izby te będą stanowcza po·
Bracław i Lubar, zniósłszy poprzed- sił młodej Republiki niemieckiei i m'st.ycznych, zachęcając je cowołane do życia. Gdyby w połUd
nio całą sowiecką dywizję. Według w inte['esie samych aljantów trz~ba, najmniej do działalności i wyniowej Irlandji więoej nit 64 10dalszych doniesień oddziały wlościań by Niemcy były doŚĆ, silne, aby się trwania ehooia~by
na dłuższa
słów odmówiło przysięgi na wierskie okrą~yły Kijów.
brouić
wewnqtrz
i
zewuątrz
przeciw
metę.
ność, wó wczas utworzony będzie
bolszewizmowi.
Dla Polski te aspiracje do rerząd taki, jaki posiadają kolonje
Kola wojskowe angielskie znaj , stauracji monarchicznej obojętne
clngielsl{je.
Grożą one nam
Po zawarciu umowy z rządem fran: dują w sprawozdaniach członków być nie mogą.
cuskim generał Wrangel postanowi! skie- komisji wojskowych, wracającvch bowiem przedewszystkiem ze strorować całą swoją flotę handlową do z Niemiec, potwierdzenie oryginał- n-y niemieckiej,
i to w stopuiu
Ukr~nie.
Marsylji - podczas gdy flota wojenna nej myśli Ninstona Churchill'a mini- wysokim. Specjalnie Wschodnie
Wrangla zostanie rozbrojona w Bizeru.
GDANSK, 18·go stycznia (Pat \. Okręty handlowe w liczbie 15 są cal- stra wojny, która dopuszcza u~ycie Pru.sy motna uważać za ostoję
Niemiec jako barjery przeciw boI· legItymizmu niemieckiego, w jego
"Danziger Zeitung" donosi z Ber- kowicie wyekwipowane .
szewizmowi. Uderza nas tożsamość najlJardzIej
brutalnej,
pruskiej
. lina: Na podstawie zeznań zbieg6w
po..dądów z wypowiedzianymi nie· formie.
Ewentualna restauracja
z Ukrainy stwierdzono, że ruch podawno planami generała niemieckie monarchji w Niemczl-lch wywolawstańczy ponownie się zwi~kszył.
W rejonie Horynia, Skwiry i BoWIEDEŃ, 18 stycznia. Berno go Hoffinana, znanego z rokowań łaby jednak nowe, jeszcze groź
Odbi·
bryńca toczą się zaci~te walki z Morawskie. "Lidowe Nowin y" po- w Brześciu Litewskim. Lecz prawdę llIejsze niebezpieczeństwo.
, czerwoną armją. Połączenia kole- aają wywiad swego londyńskiego powiedziawszy gabinet angielski w laby się bowiem na wzmoc.nieniu
jowe Fast6w- Koziatyń-Kij6w- korespon denta z Mi1ukowcm. Mi- obawie przed zarazą bolszewicką nie d r\źności do restauracji monarchlBacbmacz przerwane jest. Wrzenie lulww miał ostro krytykować po· idzie tak daleko. Nie wierzy on, aby zmu w R?sji, o czem wjemy, że
w okolity Kijowa wzmaga si~ z lityką polską i twierdził, że pÓki Niemcy m o gły ulec tej zarazie, ta ostatnia restauracja nie była
Dziwny zakażdym dniem- Niedawno powstań - trwa imperjalizm polski ('1), tak i zdaje sobie sprawę, ~e szaleń- by niemiłą FI'ancji.
cy zdołali zająć przedmieście Kij.o- długo nie można myśleć o przy· stwem byłoby z militaryzmu niemiec praw'dę splot okoliczności, te sawa, DemijÓwkę.
jaznrm stosunliu nietjllio Rosji kiego czynió tarozę eywill?;acji Z8- 10[1 F,r:nncJ a, p{)dtrzymująca ZQsaNiemczech. wi·
~" kiągIDa.aęs.iłkU;e: ... ale i ez.e~i!&łow.a9jt_~ z PON". taM'._,; ~ ·.a.uJ,iłś&i ed:! . ~t&Dl'; '_ 1 l :.~ uuliki "
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Kwestia· irlandzka.

flota Wrangla.

Wrzenie na

, WynurzenIa MilukoW3.

l~

dziahby chętnie restaurację t ..~
ratu, kt6ry niewątpliwie poparłby
propagandę restauracji monarchji
w Ni'emczeob.
Dynastje niemiecIra i rosyfs\(a
wyrosły w dziejach
na podstawie wzajemnej i wewnętrznej solidarności.

BERLIN. "RuI" donosi: Działalność
przedstawiciela bolszewików w Berlinie, Koppa, już dawno wywotuje niezadowolenie W Moskwie. W związku z
tem już nieraz chodziły pogloski o tern,
jakoby miano odwolać Koppa i zastą
pić go przez kogoś innego. Ostatnio
sprawa ta byla na porządku dziennym,
po ukończeniu wyborów do reichstagu,
przy których komuniści ponieśli silną
porażkę. Teraz wydaje się, że odwołanie Korpa jest już kwestją zdecydowaną. W związku z tem uporczywie w
Berlinie krążą pogłoski o zamianowaniu
na miejscu Koppa-Krasina. Nazwisko
Krasina dobrze jest znane w Niemczech;
działał on tam poprzednio i mieszkał
przed wojną dluźszy czas w Niemczech,
gdzie był nawet dyrektorem petersburskiego oddziału firmy Simens i Schukert. W l>olszewickim przedstawicielnienie w tern sposób finansów krajo- stwie zagranicą wogóle przewidywane
wych. "Temps" donosi, że nowy ga- są znaczne zmiany. W związku z miabinet przedstawi się Izbie deputowa- nowaniem Kerżencewa poslem sowiecnych we środę,
kim w Finlandji przewiduje się przeniesienie głównego ośrodka bolszewickiego przedstawicielstwa zagranicznego
z Rygi do Helsingforsu.
'
nrzejąc

polityki francuskiej.

Konferen[ja premierów 24 b. ID.

19 stycznia

Emigranci zd rosyjscy naj.
bardziej carski oh odoienł zyskali
obecnie w Atenaoh nowe i dość
wpływowe ognislro.
Nie jest zatem oboj~tnym po·
wr6t Konstantyna; poza Grecją
interesuje on te wsz~stkie czynniki które baczną muszą zwracaó
uwagę na w"SZelkie knowania dynastyczne. Nie biegną (}Ile bowiem po linji przyszłoŚ'ei Pol·
ski.

Ro!jan!e W KonSłantYDnpolo •
KorespondentJ'ednegO z dziennikóvJ
szwajcarskich po aje ciekawe szczegóły o "inwazji" rosyjskiej w Konstan.
tynopolu. Zdawaćby się moglo, że odwieczne marzenie Rosji spelniło się i
dawne Bizancjum zmieniło się w Konstantynograd. Miasto stało się dziś jakby stolicą ŚWiętej Rosji. Urzęduje tu
prowizoryczny rząd gen. Wrangla i rady wojskowe,. armja rosyjska zajmuje
Dardanele. Zycie rosyjskie wre w calej pełni. lOO,OOJ rosjan, przebywają-I
cych w stolicy Turcji, posiada dzienniki, banki, szkoly, teatry, restauracje,
magazyny.
Wywieski rosyjskie mnoźą się codziennie. Na ulicach tłumy rosjan, popi brudni, żołnierze w łachma
nach, kobiety, dzieci. Lekarze, adwokaci, inżynierowie rosyjscy otwierają
coraz nowe biura. Caly ten tłum tonie
W nędzy. Cała arystokracja rosyjska
tu przebywa. Dzięki tej inwazji skol'i- '
czyly s,ię piękne dni Konstantynopola,
rabunkI, moruerstwa mnożą się, policja
nie może sobie dać rady, Wezwano po·
Iicję francuską do pomocy, postanowiono powołać do życia brygadę policji rosyjskiej, ale wiadomość ta napełniia
trwogą całą ludność Konstantynopola.
Wszystkie domy strzeżone sa przez uzbrojonych mężczyzn. Składki' na rzecz
biednych rosjan nie udają się, bo lud,
ność nie żywi zbytniej sympatji do no',
wych przybyszów.

Z
S. p.

krajll~

StaniSław Jarmiński.

KRAKÓW, 18 stycznia.. (Pat.) Wczoraj zmarł na chorobę serca dyr. teatru
Powszechnego w Krakowie ś. p_ Stani:
sław Jarmiński. Urodził się on w roku
1886 ziemi siedleckiej, Osierocił żonfJ'
Amelję Rotterową, artystkę dramatyl
esną teatru imienia Juljusz& Słowae ..
kiego w Krakowie. Pogrzeb ś. p. Jar-,
mińskiego odbędzie elę we środę pd
południu.

Dlaczego nie dochodzą plenią·
dze z AmerykI.
KRAKÓW, 18 stycznia. (Pal) Poli-,
eja aresztowała urzędnika pocztówegG
Antoniego Bryłę i jego żonę Marję za
kradzież listów amerykańskich upra·
wianą przez Bryłów od dłuższego cza·,
su, Podczas_ rewizji w mieszkaniu
Br yłów znaleziono 44 dołary w różnycą
banknotach, banknoty francuskie, ano
gielskie, szwajcarskie i inne. Znale·
ziono nadto chusteczkl jedwabne prze·
słane w listach amerykańskich, ora~
kilkanaście li9tów amerykańskich nieotwartych i ezek na 60 franków. Bryła
.iest właścioielem posesji w Krakowie.
którą nabył w ubiegłym roku.
Nowe pismo.

W Tomaszowie Mazłwieckillll
zaczęło z dn. 16 b. m. wychodzi6
trzy raiy w tygodniu pismo po~
nazwą "Kurjer Tomaszowski". JaJ

ko redaktor podpisuje iot. Róźyc4
ki, jako wydawca adw. LandsbergJ

Giełda

warszawska.

Notowania z dnia 18 stycznia:
Wal u ty: Ruble carskie po l00-J
610.-; dumskie po 1000-112.-, 100.-;
dumskie pa 250 - 89.-, 8.'5.-; dolar}1
St. Zjednoczon. 895.-, 760.-; franl{f
francuskie -.-, -.-; franki szwajC(
141.50, 128.-; funty szterl. 5090, 5190;
marki niem. 1550, 1250; kor?ny austrjac,
152.-, 124.-; korony czeskIe 11.65, lO.5Oi
liry wloskie 51.-, 29.-.
A kc je: Bank hand!. w Wars~
od I do VIII em. 165D, IX ern. 1625;
Bank Handl. w Łodzi 1525; Bank Kup,
Łódzki 825, 815, 825; Bank Zachodni 04
I do II etTJ. 1515, 1475, IV em. 1475j
Bank kredytowy od I do III em. 2625;
IV em. 2500, 2520; Borkowski 2900, 2850;
2870; Ulpop 16100, 15800; Rudzki 12625;
12525, 12550; Stara~howice za .'500 mk.
9000, 9200, 8275; Zyrardów 2600; Firlel
2200; Zegluga 1570, 152S; Fabryka cem;
"Wysoka" 7650.

Kurs marki polskiej w fidań~!m.
GDAŃSK, 18 stycznia. (PAT). K4rs
marki polskiej wynosi! dzisiaj 7 i jedna
ósma. Przekazy na Warszawę 6 i pól.
We Wrocławiu 7 - 7 i jedna ósma:
W Berlinie 7. Noty Rrisa w Berlinie
14. ,l -niet ~\lch - 14 i trLll czwart'

~ro!ltl ,~ l'lŁyel,nfa H'2t

J.~. prowizacja Łodzi.

1'.

Głód

w Wilnie.
Magistrat m. Wilna wntosował do naczelnsg-o rlow6dztwa
.
W czwnrtek, dnia CO-go stycznia r. b. o godz. ] l ej, jako w
Przvrzecz;;'n;~ nowego ministra. Dwa pociągi marszrutowe
wo;sk Litwy Srodkowej następu
plerws~ą bolesną rocznicę zgonu droO'iej mej żony matki' naS1;ej
zboża. - -Lóctż otrzyma mąkę ł wę2'lel w dostatecznej ilości. ukochanej córki, ,iost:.... i bratowej "
.
,
,
jące pismo:
Konferencja z szefem sekcji.
"Głód. Jalti zapanował w Wilz InfaldóUT
W nOt1 jp.1ziałek dnia 17 b. m. urlała siE) do Warszawy delega- nie, oraz niesłyohana dro?'yzna na
cia ,;kla lai:'\:,a się z pr:r.edstawieieli robotników i mag-istratu, oraz produkty pferwszej potrzeby zmu1111ciclnjl,a nnOl1rtamentu Aprowizacyjnego województwa łódzkfego szaJą maf!'istrat do odwołania sie
'" ('elll pr'l."iJstawicnia. Rzqdowi rozpaczliwych stosunków panujących do naczelnego dowództwa w celu
'" tOI'lr1. i dl~ omówienia. niE'zbE)dnych §rodków zaradczych.
Dele- wspólnego obmy§lenia środków
odbędzie ~i~ naboże:istwo źałobne, oraz poś'Więcenle pomnika na
~'acia udała ~i~ w towarzystwie posłów łódzkich: Ziemięcklego, ?H- ?;aradczyoh. Przyczyny fatalnego
?men~arzu zydowsklm, na które zapraszają krewnnycb przyjaoiół
l znajomych
'
rhalaka, Tom'-7.1l!7a, Niewinowskiego i Helloha do pałacu namiestni- stanu rzeczy są następujące: 1)
l\Ows1rie,Q,'o, g-d'l,ie o ~odzinie 7-ej wieozorem została przyjE)ta przez planowa akoja ukrywania produkMąż,
rrezyilentD ministrów Witosa. Wieeprezydent Wojewódzki scha- tów ~"wno§ciowych; 2) aprowizaraHeryzował krytyczny
stan m. Łodzi z powodowany fatalną cja wojsk; 8) przerabianie ziarna
l:IlH'Owizacia miasta i brakiem węgla dla przemysłu, wskutek czego i kartofli na spfrytus.
\lnleruchominnl' zostały wi~ksze fabryki ł6dzkie.
Dotychczasowe
Aby zaradzić katastrofie naleobietnicfl RZl)ilu nietyJko nie zostały zrealizowane, ale sytua- t.y wydać rozporządzenie o rejeTermin składania podań npły
cja pOQ"orszyła się znaeznie.
Nale~y znaleźó wyjgcie z tej strac.1 i produktów żywno§ci i za- gacja ł6dzkich urzędnik6w państwowych,
groźnej sytuacji. W tym cełu konieczne są natychmia~towe środki bronić dokonywania rekwizycjI.
wysłana z memorjałem w sprawie źądati wa z dniem 1 lutego r. b. Te
zaradcl'le.
(East-Express).
ekonomicznych, uchwalonych na wiecu bibljoteki, które ju~ w tym celu
łJawnik wydziału zaprowiantowania p. Kaffanke przedstawił daurzędnik6w państwowych w Sali Kon- podania zło tyły, powtórnie skła
rlać ich nie potrzebują.
(liI' cyfrowe, charakteryzujące stan aprowizaoyjny miasta.
PrzedstaO wę~łel dla przemysłn. . certowej.
Jak ;u~ donosfliśmv, w ostatDelegacja przyjętą była w ministewiciel . . robotników wskazali na krytyczny stan w jakim znajdują się
Zebranie dziennikarzy.
robotnicy łódzcy.
nim ubiegłym tygodniu nastąpiła rjum skarbu przez wicemiuistra p. ReinW
piątek, dnia 21 b. m. o g.
Prezydent
Witos w odpowiedzi
oświadczył,
00 poprze znowu przerwa w dostarczaniu felda nader przychylnie i memorjał urzę7
i
pół
Wlecz. odbędzie gię w loWSZPlldfł wnioski poszczególnych ministrdw, zmierzające do na- wągla dla tutejszego przemysłu. dnik6w państwowych w Łodzi wiele z:aprawy stosunków, panujących w Łodzi, i proponnje, aby dele co spowodowało bezrobocie w naj ważyl na losach ostatniO' uchwalonej kalu redakcji "Głosu PolskIego·
gacja porozumiała sj~ z p-rzedstawicielami zainteresowanyO'h mi- powa~niejszvoh
fabrykach,
jak przez rząd podwyżki. Dla Łodzi pro- zebranie dziennikarzy w wa~nych
nisterstw.
.
Szajblera, Poznańskieg-o, Barciń- ponował wiceminister Weinfeld specjal- sprawach zawodowo - organizacyjDelegacja udała się do nowego ministra aprowizaoji p. Gro- skiego, Gampe i Albrechta i wie- ny dodatek, motywując to tern, iż usta- nych. U_prasza sf~ o ltezDe i pu-nkIn innyoh.
wa ogranicza formalnie rząd co do za- tualne pr?;ybycie.
.ozicldpgo.
Wioeprezydent Wojew6dzki pn~dstawił p. ministrowi B}tuację
PrzemysIowcy zawiadomili o kwalifikowania Łodzi do tejże klasy, co
aprowizMyjną miasta, którą wymownłe ilustruje krzyozący fakt, ze kryzysie odno~ne wla,h!', które i Warszawa, jednakże rząd poczyni
Wypadki.
Łódź otrzymała w stycznIu zaledwie 2 wagony z-bota. Następstwem wysłały do Łodzi dyrektora P. U. wszelkie starania, aby klasyfikacja droPożar. W fabryoe Majznera
złej aprowizacji jest wzrastająoa do niesłychanych rozmiarów dro- W. p. Piotrowskiego.
żyiniana miejscowości przewidująca na- miflszczącej się przy ul. Staro
Ż, zna ze wszystkiemi jej konsekwencjami. Dla złagodzenia kryzusu
P. Piotrowski odbył lconferen- der małą r6żnicę pomiędzy jakąśkoI Zarze ",skiej 150, wybuch'ł pot,ar.
koniecznym jest przydzielenie Łodzi do oentralnej aprowizacji, z cją z przemysłowcami i z woje- wiek zapadłą dziurą, gdzie warunki apro- Zapaliła się bawełua w magazynie.
'której korzysta Warszawa i Zagłębie.
wodą, poc-zem zwiedził kilka fa- wizacyjne są łatwe, dO' szalenie drogich
Wezwany IV oddział stra~y og- ł
Pan minister wyrazU zdanie, ze system aprowidowa '1ia bryk, s-prawdzając stan rzeczy, centr6w życia społecznego, jak Warsza- IlJowri "po~ar uQ"agH.
Łodzi może ulec zmianie, jednakże wymaga to pewnego prze- skntldem czegO' było r,3rlepeszo- wa, lub przemyslowegO', jak Ł6di, jest
ciągu czasu. Uważa za konieczne przedsipwziąć natychmiast Żwadnie. do kOtpalini. wtDf\brOwie z nader krępującą i Wymaga rewizji. Rząd TEATR MIEJSKI (Dzielna 18) ,
'
d
"
ą aOlem na yc Imlas owego wy- pragnie CO' do wynagrodzenia urzędniPO'd dyr. A. Zelwerowlc:za.
ro dk l zara cz~. . .
słania wiąks7iego transportu wę- k6w państwowych stosownie do istnieSroda t 19.1 po cenaoh mlłO'nyoh
. W oopowledZ1. dyre~tor kom1tetu rozdziału chleba i mą- gla dla naszego przemysłu.
jących faktycznych warunk6w wywal- ,.Komedja om7łek u , kom. w~ akt.
lu, p. Pfelffer przedstaWIł konkretny wniosek: dla zażegna- K f
• I k t'
R
i czyć wO'lną rękę i sprawa ta zapewne (11 obrazach) W. Szekspira.
nia _ob"ecnego kryzysu" ni,ezbędnego jest dostarczen. ie on erenCJaMiOejs8kolerJ'o. w w adz e w czasie najbliższym zostanie definityŁ d
d
h
wnie rozstrzygnięta.
O Zl
BUC
poclągow marszrutowych zboza.
W ubieg~ niedzielę o godz 10 ranO'
O ile W ministerstwie skarbu deleNa przyszłość zaś ludność Łodzi będzie u ważala się za w sali Rady iejskiej z inicjatywy Tow. gacja t6dzka uzyskała przychylne przy.
' . l' t
d . l hl b k t
"Lokator" odbyła się konferencja przedAby handel szedł.
zaspo k oJoną Jeze l o rzyma przy Zła c e a on yngensowe- stawicieli związk6w zawO'dO'wych robo- chylne przyjęcie i zrO'zumienie powagi
Mieszkaniec
Łodzi Fiszel Przytycgo w tym samym stosunku co i Warszawa.
tniczych i rzem.ieślniczych w sprawie sytuacji, o tyle u premjeraministr6wseki w roku 1914 oddal firmie "Kierst i
·ste
ł
.
d
"
d
I
."
ustawy o ochrOnIe lokator6w. Obrady kretarz p. Witosa zakO'munikował dele- Meyer"
"
W TO'maszowie 4 sztuki towaru
P • m Inl
r uzna zą ania
e egacJI za zagaił p, Pilichowski przewodnictwo 0słuszne i przyrzekł je zrea~izować. Jednocześnie bjął radny R~!,a~ski, k-t?ry wyłuszczył gatom, iż premjer ich nie przyjmie, bo do apretury. Po wykO'naniu pO'lecenia,
właściciele firmy: Ed'9ard Kierst i Pa.
b6 k '"
l
. . cel konferenCJI I omaWIał on ustawę ta sprawa nie do niego należy.
..
weł Meyer nie wydali tO'waru Przytyczapropon?wa d e1egaCJI wy r OID1S]1 00 em naradzema SIę i zmiany, jakie wprO'wadza w stosunek
kiemu, żądając od niegO' wy~upienia
Podwyżka dla urzędników
Z SZefamI poszozególnych sekcji ministerstwa i omówienia lokator6W do właścicieli dom6w. Po
wekslu W wysokości 200 rb. Ządanie
państwowych.
}6
t h .
h
P
..
t
.
"
.
nim przemawiał dr. Mierzyński, kt6ry
Kiersta i Meyera zostało wykonane, tj.
6 w, ee DlCZ?YC.
szczeg.1
• mIDlS er wyraza nadZIeJę, ze ~charakteryzował nową ustawę, jako maW ojewództwo rozesłało do miej- weksel został przez Przytyckiego wyprzedslęwzlęte krokI zaradcze wplyną na poprawę sytuacji jącą na celu ochłO'nę nie lokator6w, lecz
scowych urzędów państwowych za' kupiony. Z wykupiO'nym wekslem przyOŚWiadczając zarazem, że wszelkie zobowiązania gO'SPp~a;~~\~;~IT6~~stepnie przedstawi- wiadomienie okólnikiem, i:t podwyż Łvcki wysłał swego urzędnika Lejbusia
\Vajskola do TO'maszowa pO' towar, lecz
ministerstwa
stosunku do Łodzi będ~ bez.. ciele zWiązk6W. i ~eregaci ~?kator6w,
Kierst
i Meyer o-dpoWiedzieli, że tO'wą
ka
mnożnika
dla
Łodzi
ustanowiona
względnie wykonane
poczetT? z ~vytonlOneJ dyskUSJI ~gloSZO'. •
no wmO'skl, uchwalone w formIe dezy- zo stał a podług miejscowości klasy li, ru już nie mają. Wobec tegO' Przytyclci
wraz z Jak6bem Krymofowskim udali się
.
Następme odbyła się konferencja delegaoji z ministrem przemysłu de~at6w do Wl~dz i posl?w !6dzkich na
Tyłko War- do Meyera, celem wyjtlśnienia sprawy i
1 handlu p. Przanowskim i ministrem komunikacji p. Jasieńskim. Przed- S.eJm, protestuJą~~ ~:zeclwkO' rO'zszerze- to jest z 270 na 350.
w6wczas Meyer oświadczył, te towar
stawiciele
robotników
n!u oPdraw
~.'Iaśclclellf
d poruszyli
. sprawę
- .kryzysu węgloweO'o
. lO> w przemyśle
•
me
no Ś me
paragra udOSmów,
nowej~ZCzteg61us awy, SZ ,l\y a (.trzymuje podwyżkę ' mnoż został sprzedany.
·
Zbadani O'skarżeni Edward Kierst i
lód
. zk lm,. co spowo owało "Umeruchomieme szeregu WIększych przedslę- nakladającemu na lokator6w ciężary ja- nika do 400.
Paweł Meyer do winy się nie przyznali
blOrstw. l. pozbawienie kilkunastu tysięcy robotników pracy.
kic.h nie pon.osili n,:wet pr~ed ust~wą
wyjaśnili, że towar został sprzedany
MllllSte.r Przanowski zaznaozył, że przemysł łódzki pod względem o Ich oc~ronte, d~lel przecl.wk.o p..10, RedukcJa personelu urzędniczego iomyłkowo.
Wedtug infO'rmacji "Przeglądu WieNa przewodzie sądowym wina podzaopatryw8Dla w węgiel i.raktowa?y jest nar6:wni z kolej_ami i wojskiem. ~~~~~e~rii~e~\'faś~łi~~!a UJ~~l:r~a ~~~~
Przyzna~y dła przemysłu łódzkIego przydZIał wą~la Jest dostarczany szeregu wypadk6w, dotychczas nieprze- czornego" liczba urzędnik6w w mini- sądnych zostala udowodnioną.
Sąd zawyrokował: Edwarda Kiersta
tw całOŚCI. W grudniu dostarczono cał!wwity przydział w i10ścl widzi~ny~h, a skazuj~c~ lol:ato~a na !a- sterstwie spraw wewnętrznych zmniej- i PawIa
Meyera uznać za winnych, że
26 tys. ton. Przydział węgla Da styczeń wynosi 19 tys. ton, które skę ł me!askę k.armen.lczmka I ~,:SUją- szona zostala o 140, w ministerstwie w roku 1918,
działając świadomie wsp61również będą dostarczone.
cemu w ,rz.eczywlstO'ŚCI dobrodZIejstwa sprawiedliwości o 61, W ministerstwie nie w Tomaszowie
p-rzywlaszczyli po·
.
.
..
poprzedl11ej ustawy odnOŚnIe ochrony
L;naznacz~ć należy, że rada. rozdzJelcza okresla ogólne IlOŚCI węgla lokatO'r6w. PostanO'wiono w tej samej handlu i przemysłu Q 129, rO'lnictwa o wierzoną im cudzą własność ruchomą,
a mianO'wicie 4 sztuki towaru, należące
dla różnych dZIałów gospodarki krajowej.
sprawie zwołać szereg wiec6w prote- 109, l.{)b6t publicznych o 116.
do Fiszla Przytyckiego, wartO'ści PO'wy. . Natom.iast: kwestją. podziału węgla między poszczególne zawody stujących w różnych punktach miasta.
żej 1000 mk., za kt6rą to należnO'ść przed
Subsydja dla bibljotek.
orzeczeniem o winie zwr6cili poszkodol mlas.taZEllmU]e slE) ZWIązek przemysłowców_ Jest rzeozą, uiezroztlmialą, S
i skazać ich na zamknięcie W
że ZWIązek przemysłowców łódzkich zgodzit się na zmniejszenie kontyn- trejk na pod.iazdówkach przeKomisja kulturalno-oświatowa wanemu
więzieniu na przeciąg czasu czterech
gensu wągla z 26 tysięcy ton do 19 tysięcy. A przecie~ związek ten
ciąga sIę·
pny Magistracie m. ŁodZI (ul. Pi- miesięcy, z mocy zaś dekretu o amneposiada poważne wpływy.
Sytuacja strejkowa na kolejkach ramowicza 3, I p.) zwraca się do stji
z dnia 2 lutego 19i9 roku, karę PO'W dalszym ciągu przadstawiciele robotników zwrócili Ilwa;rą na dojazdowych zaostrza się i obie zarządów blhljotek przy zw. za- wyższą zmniejszyć o połowę. t.j. do mieanormalny fakt nie dostarczania wt,gla dla przemysłu z powowodu jakoby strony zajmuią stanowiSKO dalekie \yodowych, l,tóre reflektują na sięcy dw6ch.
braku wagonó~,. podczas gdy prywatni handlarze otrzymują wagony na od ugody. Zarząd kóleick nosi się otrzymania sulJsydjurn na rok bie
Potrzebna panna
drzewo. - MImster w odpOWIedzi zaznaczył, że obecnie wszystek wy- z zamiarem obwieszczenia, wzywają żący, aby składały podania z zadobywany węgiel jest w caloś{li wywożony z Zagłębia. Dotyohczasowy cego pracowników do pracy pod ry- znaczeniem, czy zgadzają się ua
rrorem usunięcia ze sJużby i przyj· in:;erencją Komisji Kulturalno
zapas węgla zmniejszył się z 200 tys. do 60 tys. ton.
:Vyjaśni~~ia powyższe wskazuią, . że stosunki komunikacyjne uległy mowania nowych pracowników, zaś JŚwiato'Wej. Przy podaulu należy
pe.wneJ poprawIe. Wobec tego ławDlk Kaffanke zażądał przydzielenia zarzfld związku pracowników broni dołączyć sprawO'zdanie z działal
(izraelitka) do !i-letniego cblopca. Koś
wIę~szego taboru kolejowego dla sprowadzenia drzewa zakupionego przez swyoh postulatów. czyli przyjęcia ności i budżet.
ciuszki 31, front l-sze piętro, m. 3. &3-1
maglstrat~ Drzewo to w ilości kilku tysiący wagonów złożone jest w oko- ~ powrotem wydalonego pracownika
licach Pińska. Zaopatrzenie ludnośoi w drzewo po cenach przystępnych p. Rychtera. Tymczasem publiczność
,agkął chłopiec
przyczyniłoby się do złagodzenia kryzysu opałowego, które się daje od~ narażona .iest na wielki" niewygody
O
l1-letni, nazywa Władysław
czuwać ludności Łodzi.
z powodu przerwy komunikacji saro.
Borczuch, Mówił do dzieci, że
zapisać
siQ do wojska.
Dla omówienia spraw powyższych min.ister komunikacH zwołał kon- ka coraz wiącej, ponipwat wiele w centrum miasta odpowiedni na oddział idzie
Ktoby "':edział O nim proszony
jest zawiadomić rodziców.
ferencję szefów sekoji, która wespół z przedstawicielami miasta zaimie! osób, pracuiących w Łodzi, zamiesz- bankowy lub inny poważny interes do odX, 6, J akó b Borsię ustaleniem faktów zaradczych.
kuje w Zgierzu, oraz na przedmie- stqpienia. Zgłosz. doAdm .. Głosu" sub .. L. 2". Piotrkowska czuch.
O rezultatach tyoh narad poinformujemy ogół po powrocie przed- ściach Radogoskich, ciągnqcych się
Dom na biura
stawicir li magistratu.
wzdłuż podjazdówki. Szczególniei zaś
__
odczuwają strejk dostał' zający do
i nlieszkanie
miasta mąką, chleb i miQso. Utwo- Szkoly Handlowej z praktyką biurową, ' znający
dokładni.
buchalterję
i
korespondencję,
i
piszący
solidnie
zbudowany, urz~dzony
,radnI Kern, Rapaiski i Rosenblatt, przy- rzył się nowy pasek, mianowicie
z komfortem w najlepszej dzielczym z racji wyboru p. Kerna zaszed! podskoczenia cen za przejaza od na maszynach różnych systemów, poszukuje odpo- nicy
w Bydgoszczy do sprzedania.
szereg incydent6w
frakcjami Zgierza do Łodzi na wszelakie ro wiedniej posady. Oferty pod "E. O" do "Głosu" 6-1 Zapytania skierować pod 2123
tłer Rodolfa Mossego, Bydgol%cz.
N. P. R. i P. P. S.
rodzaju ekwipażach, resorkach it.p.
alłer Mał~orzata zgub.
2GUBHlNO
Pozatern uchwalono powt6rnie wnio2 kw'ty, wyst. przez M. Brok- W legitymację chlebową
Doświadczony
z Rady MiejskieJ.
man, l na rubli 5000 na imię na 3 osoby za ]'e 15A.
sek w sprawie zatrudnienia felczer6w Delegacja łódzkich urzędników E!jasz
GrUnberg, Il na mK. 5000 Główna 38
92-1
przygotawla
do wszyNa wczorajszym posiedzeniu Rady w szpitalach miejskich; po raz pierwpaństwowych w Warszawie.
Da imię H. 1. GrUnberg razem
agu Oiono paszport na stkich klas średniego
z paszportem niemieckim na
Miejskiej wybrano prezydjum Rady. - szy wniosekzostal niezatwierdzO'ny przez
Wczoraj W komiteciE' poprawy bytu imię Etka GrUnborg. Znalazca Zimię Ja!rób Wajnsaft, zakładu naukowPg'0.Wiazechce zwrÓCIĆ do EUi Grllnberg
Przewodniczącym zostal starosta Anto- wladze nadzorcze z powodu braku quo- urzędnik6w pat1stwowych zdawała reladomość: ul. Główna 4l
Mag:s ucka 19. Niniejszym kwi- wyd. w Łodzi. PiotrkO'wm. 15, od 3-6 w. 682-2
ni Remiszewski, wiceprzewodniczącemi rum przy uchwale.
7 cję z kO'nferencji W Warszawie dele62-3
ty unieważniam.
47-3 ska 6~.
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Włocławek

165,000.."
l~,OOO"..

Kielc

260,000.

:

ł'

"

" W. O. Z. G.
Z , G•

o. z. G.

W.

385,000
155,000

łlOWl' CZ

"W
.

,- - - - - - Eg2iy~1i~ją.C~ od. lSS3 r~k.u.
37-1 Chłopiec
Zakład Krawleckl U n l f o r m Ó w W o Js k o w y c h1z lepszej rodziny z gwa-

•
"
"•

56,000

"

"

"
"•

•
•

86,000

Brześć-Lit.

Twierdza

•

"

86,000

Małkillla

•

•

"
"•

620,000

T.Jub]~n

·

"

"•

~~g:~gg

Łomża

W. O. Z. G.
" W. Z. G.

klg. ~yw. wagi

1,410,000
.."20000
,

MOdl'In

ot

II wrot oM 7

_...!.-

G.

ot"

, lusuwanie SZpec'lcyeh włosów.
Z_
a_
Ii _
e z_k_
I _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ Pnyjmuje:
1-3Parue
i &-8odWWCJ.
_____________
N1ed,iela ododQ-l.
4--5

dt
·
.
e
I
K KI ,

.

e

róg Ewangelickiej.

Y d a wa n i e z a I i c z e k.
transportów przez specjalnych
konwojentów.
732-2

.

~C>N'~TJE=ł.e

~

60k p ..~.",C'ia: v-Z y. ł od
6-8 op. Dla pa6 od 5-6 ppp

c::

miastach Rzeczypospolitej.

załatwIanie

Pierwszej Ptrzeb,

ILecualł ~r::::::::.i IIb a na dostawę bydła, trzody i mięsa dla Wojskowych Zakładów Gospodarczych mi~·
·Plotrko • • k. M 144, si~cznie w j]ościach nąstępujących:

EkBp~dycja, Inkaso, Magazynowanie, Ubezpieozenie

ttansport6w i _

o~ł:asza

ł moczopłciowych.

t

ul. Krót a Nr! 2.

ODDZIAŁY:

War.-.zawa,

j

Artykułów

Zakupu

I

~rgt~ów

"•

"

,;

" W. Z. G.
185,000.""
".
100,000
•
•
•
sady. Oferty sub .Su.."
Cz~tochowa
140,000"".
W Łodzi, ul. Rozwadowska .M 4 (dom własny)
mienny· do "Głosu".
"..
Strzemieszyce
120,000.""
niniejszym zawiadanlia Sz. Kli jentelę iż przyjęoie obstalunków z własnego
. ___ 4 < ; ) - 1 "
Ostrowiec
60,000"."
lub powierzonego materjału zostało wznowione 1 wyl;ronywa slę podług
e
" E.
M 2
Lida
1,100,000..
"
..
ostat;tl0 zatwierdzonyoh form Min. Spr. Wojsk. W razie potrzeby obstaoszu Ulę.
4
Brześć-Lit.
1100,000
Ił
•
"
lunkl zostaJ'ł wykonywane w ciągu 24, godzin. Ceny przystępne-lecz stałe! umeblowanego p o k o.J u
f ~
..
."
h .
'b ~
~
d W d . ł Mi sne
przy rodziule ewent. z
O erty W zap1ecz~towanych kopertac wmny y\j złoz,on& O y ZI8 U
f2
oałodziennem utrzyma-I P. U. Z. A. P. P., nI. Mazowi(;:oka 7, w terminie do 28 stycznia r. b. do godz. n-e,}
niem Inb obla~am1. Ofcr-, W południe wraz z wadjum w stosunku 1/.% wartośCi miesi~cznej dostawy w gotó weaJ
ty SOO".
do "Głosu subM-<l
"M 'I n b pUpl'l arnyo ll paplerac
.
h pans
' t wowyo h •
F.
.
.'
.
W
ofertach
winna
być
wskazana
cena
na
pIerwszą
połow~
.lutego
r.
'h.
za
l
kg!
SALA KO;MCERTOWA.
Zaglnąt
ży .. ej wa<;d bydła, trzody i mięsa, 10(;0 miejsce odbioru.
;
Iwystawiony
przez firmę eks~eOfert.y moo-ą być składane na całkowite pokrycie jakiegokolwiek pnnk:tu. ·lu1ł
Łódzka
dycyJną rSzamaeher I Mlętkle"
e
wicz~ za .M 2'11 na wypłacenie CZęsclowe.
Niedziela, dnia 23 stycznia, o godz. 3.15 po poiudniu
IW. Nlljmanowi mrk. 50.000.-,
KomisJ'ona'ne otwarcie otert nast"pi d 28 styczni.a r. b. O godz. 6-e1 wieM.
,płatny 22 s\yczUla 1921. roku.
. '.
. . 'ł
'.
•
d d' l
Il-ty Koncert Popołudniowy
!wymieniOny . czek uznaJe.slę
Oferty mep~zYJęte Wydz1ał MIęsny będZIe zwracał wraz z wadJum o
Ola -go
U1ewduy.
~.-1 lutego r. b. i dni następnyołl w godzinar.h od 11 do 1 po południu.
Z cyklu Symfonii Beethovefll~
Inżynter -chemik.
Pierwszeństwo przy ~awier. umów mieć będą Zwi.ą~ki i ~ooperat;-~llC6ntów.
SOLISTA:
były kierownik kwasowo
BJi;~szych szczegółów udziela: w Warszawie Wy(lzu~ł MIęsny, MazoWleek~ 7, conlami, z. niewymówi?ncj dziennie od godz. 11-1 po połuioiu! w Lublinie-p. E. Stokowslri. ul. K~taJA 5-3.
Wiolonczelistka z Wiednia.
posady zyczy przeJ~c. na W Łodzi-p S Grotowski ul Długa 135.
jakiekolwiek odPowled-,
..!
'
.
ł d
.I rt:
d stawf2 by dla l. triod• Y
Dyrygent BRONISŁAW SZULC.
Nlezależme od powy~szego mogą być sir a an~ O're . y nI' o
nie miejsoe. Oferty dla
W p-rogramle: BEETHOVEN - Uwertura ftKorjolan". Symfonja 2·ga.
DVORAK-Koncert wiolonczelowy H-moll.
"A. A." do "Glosu". dla kopalń Zagłębia Dąbr. 10 ~dzina, w ilości 600,000 klg. tywaj wagi ml~ięczme,l
_.
. . - - , - na warunkach J·ak wy:tel·.
763-t~
PoniedzIałek, dnia 24 stycznia o godz. 8 wieczorem
aZjaa
_
'
l

P

M. z.

k

g?

I

Orkiestra Symfoniczna

czek

z:

JaszaSzvra

i

i

17-ty Wielki Koncert Abonamentowy

1

olory

"leeU~Dia!
sklepwystllwo·1
z dwoma
duzeml czyii
oknami
wemi, z mleszkuJ.m, w dobrym
dobrze wyrobiony,
bardzo ' dogodnych wat'llnkach
I.punktcie,
zaraz do sprzedauia. WIadomość
Killuskiego M 107, w ml.czarnl

SOLTSTA:

nil,

elekłr

c-ne-.
_

Obwieszczenie.

20 P S
Siemens" 3000 Volt
• . ..
W wyniku realizacji refonny Głównego Za":
30 P. S. "Bergmann" 3000 ..
I'!(\dn Ubezpieczeń Państwowych, zmierzającej d~
....
Pianista-wirtuoz. ,
zaCl"az do sprzedan a. BlUro techmezne podniesIenia spravrn0601 zawodowe.l oraz r~du~cjlj
Dyrygent: BRONISŁAW SZULC.
Urządzenie
U. Herszkowicz i S-Ira, Zawadzka 9.
11-1 personelu urzędniczego, po konsygnowamu SIecI'
Taksatorów Gminnych na terenie b. Kongresówki'
w pro~amle: SGANBATI-Koncert forteplauowy. MEN ELSOHN-Prot".Uns I
Biupowej
.
ons jednoozesnem skasowaniu biur powlatowycb,l
LaodaDja, poemat symfoniczny, osnuty llĄ tle trag.dji St:Wys;>inńsKiego (pierwszy
ru). KARLOWICZ - Stanisław I Anua Oświeelmowie, poemAI symfoniczny.
blllrkn. krzesła, l'rnsll kopjowa
Instytucja bankowa pOSZUkuje
z pozosi&wieniem jednak: na miejscu unędowan'la.
konLuar, piec żelazny z szamoSTRAUSS R.-Śmierć i wyzwolenie, poemat symfoniczny.
Inspektorów powiatowych w szeregu otwartyoh
Bilety codziennie w kasie Sali Koncertowej od 10-1 i od 3-~ pp,
~~~;
~liyd~Z;~~zoe-~aS~~~ęd~~~~:!
wsnółprarowoikóYl
współpriCOwoiGzki
l1-tu Oddziałów, z dn. 15 b. m. uruchomiony zoAleje Kościuszki ;'fl 22, l'nrter,
stał ł rozpoczął czynności Łó<łzkl Oddział Ubezp.
od godz. 10-2 wlecz.
Oterty sub. L B. E. przyjmuje Biuro Państw. jako Okręgowa Centrala administracji
dla i-ciu przyległyoh powiatów: brze~
Ogłoszeń "Promień" Piotrkowska 81. 26 2 ubezpieczeń
ztńs1o:iego, łaskiego, łęczyckiego, łódzkiego, nowoMechanik..
I
r}
- - - - - radomskiego 1 piotrkowskiego.
Zgubiony
mae;zyn~s~a biżutel"ję, bryD::.illty,
Iustytucja ban ko wa poszukuje
W mysi dokonanej równocześnie częściowej
decentralizacji Glównego Zarządu Oddział wypo(z
safony został w kompensacyjny zakres kompeposzukuje stałej posady
.
tencji celem utrzymania szybkiej ł zgodnej z wanlOJ posady. Zgloszenifl:
n a.J w Y z s z e
I'
lub robót prywatnych.
runkami miejscoweml manipulacji załatwiania
Lask. oferty Bub "D. B."
• •
. - - Zgierz. Strykowska ł5,
JGBILER 447-3
spraw ubezpieczeń i wypłat pogorzelowych.
do admin. "Głosu".
na Bank Handlowo-Prze. _ _ Pr7.cdpełek. 98-1 A. L E W K
WI C Z
Biura OddzIału mieszczą się przy uL Moniuszki
_ _ _ _ _ _1:-_08_1 mysłowy w Łodzi, płatny
Nr. 8 (dawn. Pae8ż·Majera), dokąd też została
dnIa 1~ stycznia r. a.,
kuchnią
Piotrkowska ~9_. do pomo~niezych zajęć. Oferty do Ad- przeniesi<m'ł Kanoelarja pow. Łód~kiego (dawn.
wystawIOny przez Oh.
I Kronenberga, żyrowany
ministracji ,.Głosu" dla "H. P." 12-1 Kllińsldego 102).
ul. Przejazd i
poleca 79:l-1 przez Ch. J. Bauesa. Po Emilji za wynagrodzeInż.
August Oskar Teschich, wyższy ozek zostal unie- niem potrzebny od zaraz.
łnstalac _ elektr
Inspektor
Oddział'u Łódzkiego
KlIi· k ' "
watniony i ostrzega się
pod S. W. K.- do
•
.
Ubezpiecz ń Pań_twowweh.
. ns iego .... 62. - przed VrzyjęoIem tako- Oferty
elektryczny
30
P.
S.
a. dmin. Głosu. 796 -1 I burt~wa sprzedaż. egz. 21lad
.__ z du") kllJontel'l I obfitym!
.J!I..Pierwszorzędne
wego , Łaskawy zwrot za
- 3000 Volt. - 1składem, jak ró ...·nieź urządze- ~
i
J(auczycłelskie wynagrodzeniem do M.
300
mk
nagroiy
j
niem składu i biura do SIH'ze- f BJ' uro
Elektrotechniczne,
Inż.
MINTZ,
Cederbanma, ul. Wschod.,
•
.
danIa, ewentl. wraz 1; nleru-I
do tramw~J~ przy' chomosc ią na biuu. i mieszkaF• Sękowskiej, Przejazd 14 nla 65.
716-3 WSiadając
Kilińskiego Nr, 40.
88-1 dokładnie obeznany li fabrykaoją i posiadający
r?gn ~hcy PlOtrkowsltieJ 16-0 i nia i składom. ZI\]lytaui1 ]lod
poleca: Nauczycielki domowe
sl~rpn!a zgubIłem po:He~, za- 2124 dQ ,;udolfa /110$06.0, Bnwieloletnią praktykę pragnie zmienić obeoD'ł pokonwersaeja francuska nIesa.dę. Dotychozas pozostaje na stanowisku. Łask.
:~~~D:jię~ t~~~\',o~ar~~em;oe,~~~'li9-o~~z..:.---.---6so.::-:2
Do p, P. Właścicieli Nieruchomości!
miecka, świadectwa chlubne.
Wychowawezynie, freblanki,
łania wojskowego roku 1886, 4 ·,-łorlzieja pl'osi sięozwrot
..
.
.
oterty uprz. proszę nadsyłać do adm•• Gł08U· pod
świadectwa zawodowe,2 okresy
.
i
tt l
ZawwdaIDlamy, ze cena za wywózkę meczy. "Zdolny fachowitlc".
boo.y. Gospodynie do domów i
609-3
kart chlebowych,patent na han-" pas.zpoItU
no a e ( stości iest następująca:
plebańji R&'1deów rolnych, po.
moeników, praktykantów. Ka- przy Szkole Rzemieslni- dsl towarem i inne drobne do- slrradzlOnych w dl'1o;r,~ I
sjerki, bufetowe, ekspedjentki, czo-Technicznej. Sredllia wody, na imiQ Stauisława'Szwe- ' z Trzebini do Wars"Ą wy II) Z~ jedną beczkę zelazną hermetyczną mk. 300. przybylski Ludwik z~n-, Skóra Jutkll. zgub. dowód
buchalierki, krawcowe.
Laskawy znalazca zechce Marszałkowska 142 i ')71'1'
bił legttymao.J·ę chleosobisty, wyd, w LoNi 4G. przyJmic robotę na da.
zwr6C1Ć wspomDlano doknmen·
- , 12) Za jednq skrzynię
. żelnzną hermetyczn'ł
. mk. 500.
57-3
kilk!,\ ,,'arszłatów. 19-3 ty na ul. Zieloną Sd m. 25. -2 Łaska.
1,-1!6-1 Łódzcy PrzedSiębiorcy Robót Asemzacyjnych. bową na i osoty. 777-1 dzi..
87-3

ErlD.anno Beato

_ _o

-

1)
2)

- - -

oraz

Młody elektromonter

pięoioletnią praktyką)

Ie

został

ek

na sume Mk 70 000

I KU

_

n U t

tl" I~U

~t~~::::~ie r~~~;~f~~=!~~~t~;ki~~bro'~łidt~~~
o

Pokój

T OR F

~rar~]·~ftJ~~
a.
U-

u

Z

pomiędzy

Skład

I

St. Slubowski

otOw.

B ar o

Manipulant branży wełn. i desinałor

TKA LM lA

I

lin'IB

Ogłosl iJ

------------------~--------------------------------l A ri!eble sypialnego sto 100 sprlcdania
z e kiM e b I e do sprzedania: 10
do sprzedania.
Se- lailnbl' nna
Hero Maj lech zgub. do- 'rylak Jakób zgllb. legit!robnO'
I
.
li łowego, szafy, oto-,
ręczny na resoraoh o I " blU.rko, krzesełka, oto -l natorska 26, w sklepie.
1J~ . . illru
:
wód osobisty, wydany ~ tymację ehlebowlł na
tI II
umywal-.dwuch jwlach w dObrym/man y, kreden<l i sypial81:>-3 I\lbel·t Adam zgub. do- w
778-3 4 osoby. N.-Oegielniana
w Ó

r!n~nmeBty

IVOC

\I

manę, leżankę,

ilUt

Łodzi.

'jnię, bieliźniarkę, lustra,jstanfe. Dzielna N~ 49, unia. Plosrkowska N..' 11I,l - I . t
k - - - H wód osobisty, wyd. w
oM 34.
8;'-1
~_ _ _ _ _ _ _ _.:t łóżeozko dziecinne sprze-l Lajchtera.
796-1,W podwórzu, III w" .lscie.1 p O.O~lS a po;zf uje po- powiecIe tureckim, oraz Hazenberg Hena Mirla N-itedwied Jurno zgubił
Ił Kupuję futra za- dam. Piotrkowska .;223-3· O---;--Ó-~I-'-.-I --d\~2-01 JSRe br\~ ~z o e P~io~f:: kartę odroczpnia 11102 r. wó~el c!~~~vZ,g1l;yił:. d~ II tymczas. dowód OBO-

lA .«.

klety

karak~ło

604-6,· \\ a w z l. (.:la.ec nne o. - __ .___.- - - - - - ,_ Ile..
er ~ w" "
_._-_. --_______
sprzedallla. Jeden du- Młody mę:..:czyzna 6 k.l.leub .Polomsta. 799-1
ŁÓż~~, ~~~~:~~' ::~~ ~~w~.b~~~ik~ ~~ł~~p:!~r. sad;Yk:i~~t~:j~k~~On~J~~lp-r-Zy-b-lą1-{a-t-s-ię pies czarkrzesłs. stoliki, żardi-I'
814-1 przystępna. zgłoszenlal ny oeter. Odebrać za
nierk~ wyprzedam. Piotr- - - -_._--'_ , _ _ do Adm. pod "Młody". zwrotem kosztów, Piotr·
kowska;l! 261 m. 4, front. Int~1ig. młodzieniec ~o4G-2 kow~~_.106.
744-3
._._______399-10
s:ad. własną posclell·.
sprzedam gabinet dębo. .
poszukuje. ładnie um~- MaSZYnIstka 'posz:ukuJe
wy solidnej roboty. _
Akuszerka Plplk.owa, ul b~ow. ~okoJu ]Jr~y rodZI·
posady w blUrze pry- Radwańska 6, m 9, od
P10trk?wska 1.32 m. 14 me w sródmlesclU. Ofer- watuem lub komunalnem 10-12 i od 3-6 (\ł-5
dla p a n przyjezdnych ty sub ,,394.".
800-2 Oferty sub .Maszynistka·
'-:- lokal.
327-15
.--- VI .Głosie".
790-1 sprzedam 2 ~uknie wfe- - - - - KUpUję meble garderobę" - - _
ozorowe i szlafrok tuAkuszerka M: Nowa~ow.
bieliznę, futra, dywa· Mat~J.rzystka udziela lek· reckl. Oglądać od 2-4,
sk~ ul. DZlelna ?~. 34-, ny, maszyny do szyoia.
oJi. 9~~y prz.~stępne. Benedykta 22, m. 5. HandprzYjmuje od 1l-113-e'IPlao ę najlepiej. WaJn- Długa M w3, ~. _1 (lewa Jarze wyłączeni. 82-2
85-JZ rajoh, Benedykta M 19, oficyna, l pIętro), od 3
_
.. w skle ie
17:>"3 do 4 i pół.
795-1 Sklep koloni lny sprzeDla panienki poszukuje - _ _P_:.
~.
.
.
dam. Konstant11l0wska
się pokoJu n~eblowa- Krawa.ty przyjmuję do ostrzeżeme. Skrad.zlOno N! 53.
743-2
nego, ewent.ualn:e wspól
roboty, przerabiam
po.Ji~ę ';owarz. U,bezp.
nego przy mtehg. rodli. stare. Cegielniana N! 5". _ŹYC1e :N! 14:>032 n& rb. szozurnika (psa) czujnenie. Oferty Bub "Ch."
19-~ 4000. -. Uniewaźnia się
go kupi Dom Komiso801-1
takową. KaroJlna. War- wo.ekspedycyjny "Sped.
. , 0 U d n y urzędnik prag- mIńska.
797-1 pol", Krótka 2.
17-2
poszukUję pokOJU ume- lJ nie poznać inteligent.
.
---blowanego przy rodzi- ną pannę niez&ltlżną luD poszuku.Ję pokOJU umeodstępnego za
nie. Dobrze zapłac~. Ofer-Iwdowę w celu matl'yblowanego pny rodzi•
3-4 pokojowe
ty do. "Otosu" proszę monjalnym. Poważne 0- nje. Cena nie stan~wi. mieszke:nie. _Oferty sub
skladac pod "Uhm-ocbot-! ferty sub. "SolidnosC." do Oferty pod .S. B. 39 •
• Wykwmtne do .Głosu".
nik".
30-1 "Głosu".
31-:;!.... _ _.
779-1
791-1

hl~'liz;oę~o;;~a~;~d~:~~~: H.
masz~y do szyc1a, pła-

cę naJlepiej. W?lczań-

~ 43, ChrzanowI cz.

Welury w różnych
kolorach, różne towary łokoiowe naj taniej
nabyć można; KmńBkie:"
go M iO m 10 510-40
,-_-=
__.__.___
Kupię różne mebla,
•• dywany, gard ero·
bę, bieliznę, płaoę naJlepiej. Benedykta 28 m.13
parter, Łaznyk. 12-30
-,- - - - - - - - sprzedaje: szaAl• Meblt:
f y, lóżka, stoły,
krzesła, otomany, oraz
Ilałkowite sypialki i stolowe. Piotrkowska 108,
Przeżdziecki
75-10
.
:
.
8prz~daJę n:rzl\dzema
.A• pokOl: sypIalnie dębowe, salon mahoniowy
i mebl~ lakierowane .bh:łe. DZlelna 5, Dere.Jskl.
4;0 12

A•A,

AA

PRENU [RATA:
t:' .'.:

i

r

o

----o

50000

Miesięoznie M. 120.-. h.wart!llnie Mk

r:

odno
szenie nopłllca się Mk. l1i.- miesięcznie. Prtnumeratll.
przez pocztę miesięoznie .!rIk. 135.-. Kwartalna: 400.Zagranic'ł Mk. 200.- miesięolnie.

wydawoa Wanda Saduowa.

u60.-.

48-3

~pter Jakób zg-ub. pasz' port rosyjski, wyd. w
Stopnicy.._ _ _8_0~-::
II msolik Tomasz zgubił
1\ kartę urlopową, wyd.
~:.:..~~.!>..: 781-2
Chmietower Regina zgubiła dowód osobisty,
wyd. w Warszawie. -3
oySińBka Mania zgubiła
paszport niemieoki,
wyd. VI Łodzi.
802-3
ptner Karol zgubIł paszport rosyjskI, wyd.
w Łodzi, orS:A kartę powołania 1886 r.
721-8
-.--.-.------pszman Bronia "gubiła
paszport niemieoki,
wyd. w Łodzi.
708-3
pszer Gitel zgub. kartę
pobytu, wyd. przez P.
K. U. w ŁodzI.
805-3
Federman Majer Igubił
paszport, wyd. w Lodzl.
70Q-B

ŁodzI.

~

62-3 bistr, wyd. "'·Łodz1.
,ckowiCZ Pejsach zgubił _
..--_.____80_'_3
tymczasowy dowód oso- Madameki Jakób Iehel,
bisty, wyd. w Łorlzi oraz
zamieszkały w Ozorksląikę wyd. w P. K. U. kowie, zgubił !cartę odroku 1901.
70-3 roczenia, wydanl\ przez
J8eon Zygmunt zgubI! P. K. U. w Kutnie. -3
dowód 080I>1Sty, wyd. Matanblnt Ed.-w-a-rd-zg-u-b:
vr gm. Brus.
729-~ Ił paszport niemiecki,
Kali-n'skt'Abra-mzgu'O-ił wydany w Łodzi, sa
paszport niemiecki, wy- M 9342-12.
823-3
dany w Łodzi.
7:J{)-2 pinkusiewicz Benoch zgu
bił dowód 06{)bisty,
Ketz Chaim zgub. legi- wyd vr ŁodzI.
1-2,-3
tymację chlebową na
_--_
, osoby wraz z kartKami pawłowska Zofia zg-uokresu 129.
794-1
biła p~szport niemiec.._ - - ki, wydany w DąbrowIe.
Końskier Benjamin Hersz
72ł-3
zgub. paszport nlemle- _ _ _ _ _ _
cki famil1jny, wyd. w pubano Juljn ~ub. !p.Łodzi.
822-3
gitY10Il.o)ę ohlebow'ł na
_._._-- 3 osoby.
780-1
Leder Gedal.1e sgnb. p6.SZ- port niemiecki, wyd. Ring ia-kob Kojech zgllb.
w Łodzi, patent IV ka
paszpurt nicmiecki,
tegorji, świadectwo prze- wyd. w Wlelunlu, oraz
myslowe oraz kartę re- kartę zwo lnienia wyd.
jestrncyjną.
[)Q-3 w Łodzi.
66-a
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Zwyczajne: 10 Mk. za wiersz nonparelowy jednoszpaltowy. Drobne: 3 MJr. za wyraz, najmniej 30 M.
Poszukiwanie praoy oraz zgubione dokumenty po 2 Mk. Nadesłane: przed tekstem 30 MJr., w teksoie
&O Mk., po tekście 20 Mk. za ..teraz nonp. (str. () szp.). Nekrologi: l:> Mk. za wiersz nonp. (str. 5 szp)
Zaręcz1Jlowe i uślublno ... po Kk. 500 po ~ekŚole. Za termin. druk ogł. I onar adm. nieo ,ipowiĄlh.
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