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A.RSZA.WA, 20 stycznflL (pat)

premjerem franouskłm
andem, Naoz-clniltlem pa'6.~tWfj
Pfłsftdsk m odbyła 81~ wyTnJan
nllłt~pllj2lcych depen:
te
Francja
nie
zgodzi
~
mgdy
na
O Jmmnł
ftąikl.
E. pan marszsł k Piłsudski,
pozostawIenie bez wykonania spra· Naozelnlk państwa pol lIi~go. W?rW ARSZA W A, 20 stycznia,

rmn

Mł~dZ1

Br

J:

gOm

,(pA'l') Min. skarbu w porozumieniu s min. pnemy81a 1
'handlu komun1kuj~:
Po objęciu G6rnego S1ąska
w wp! ku plebiscytu rząd
polski zamierza pozostawić
tam nadal dotyobezatro y 8ystem gospodaresy w zakresie
'spraw węglowych i nie cl&186 ich w zakres działania Ursędu węglowe
& to celem
zapewnienia tamtejszemu pnoomysł wi węglowemu szybkiego i normalnego ro:woju w
, lW8runk~h w jakieh przywykł
~ pI'800waó.

wledliwionych !ądań połskk:h.

trr'ldr O o'łat
leJ'
JOIIlliJ
Ił • U
nłemlorklel:

lHI"n
luLIr;

PAR,!2, 20 stycznia, (PA'Ij ~Journal sarcleszcn rlłntszy art.
o ostatniej noole Nl~miec dot" +enł
ClIT\oej n;e k omp. Q SprzJB1f!., la
po18Jdego Da GórnylO Sl~sku,
pO'rozumienia z rr.qdolU polskjm~
D'Jlennik ten tw1~rd1.i, ~". dO'komenty, natóre powoł.lt 81~
rząd niem1eekl Bą falsyft.\:ltami
tporzqdz()nymf w fabrykach

ufemieołneh f3łszersłw, Q któr!ol1 iat-.
ufeniu rząd niemiecki nJewątpliwie musł wfedzfed. "JouruaI" j~st

p~ekO'nanJ, te ostatllia !rota niefOl'!ka dozna tttkfego samego nie-

P'- ffodxenla, jsk wszystkie po-pr7:adnłe noty tegO' rod?;aJu, spoBYTO:M, 20 stycznia (pat). Lud- dziewa sifl j dnnk, te Niemcy nieność Oómego Sląska na lewym zrateni niepowodzeniem b~ q nabrzegu Odry objawia teraz r6wniet dal nlłdsyła~ p()dobne noty t dO', ~ przynależenia do Polski.
łącza6 sfabrykowane ad hoo dodokumenty.

TY.

pozerłwkB reguła
plebłłtyt ~Rl

plaDł

mmml!

BYTOM, 20 styc?;uia, (PAT)
Prasa niAmle~lta nie pokoi w dalszym ciąg'u swych ozytelników PO'"'ło~!,nmt
rzekomem pows1rtIJIU
polakiem na U6rnym SJąsko. Pral

°

sa ta twi~rctzi, ~e nota ulemlecka
pop3ula polaltom phny, zapo~ie
gIa W) buehowi powstania i wkroozeDiu armji polskiej na G. Sll:\sk

w dniu 16 stycznJa, ale według
DYN, 20 styanta (E.-E.). na,tnowazyoh informaeji ma 1;0 na.Momingpost" donosi, że Niemcy stllpie w dnłu 26 stycznia.
aadetzajc zaproponować sprzymienoa,m. ateby ppz,znano im
8epres~
!.

,.m

....., SllIsk wzamian za
BYTOM, 20 stycznia, (PAT)wypIaoenie odszkodowań Władze koahcyjne zawieSIły na 8
franoaakioh,
dni wydawnictwo" Katowitzer Zei,Joaraa1 de Dobafs4' zaznacza, tung".

Sprawy ·korejowe.
Wplad z ministrem Jasińskim.
( et od

118SZ.

warsz. Iror.).

Minister kolei p. Jasiński
w rozmowie z przedstawicielami prasy oświadczy~, że nie
40puszcza nawet myśli, aby w
obeonej oiężltiej dla państwa
chwili mógł wybucbnq~ strajk
kolejowy.
Rząd pt"zedsięwzh~l, co m6gł,
dla poprawy bytu kolejarzy,
Mnożnik drożyźniany pod niesiono do 400, podwyższono
rozmaite premje, robotnicy
warsztatowi zr6wnani zostali
'ze służbą rucbu. Przedsięwzięto środki dla poparcia kooperatyw kolejowych. Minister
przewiduje, że w roku bi-eżącym deticyt, który dawaly koleje, znaczme się zmniejszy.
Co się tyczy przewozu aprowjzacji, to w ostatnich miesiącaeh ministerstwo kolei pokrylo wszystkip. zapotr7.eOowania ministerst.wa aprowizacji

RękopiSÓw

przyjmują wył

nIe zamówlonydt

cznja ad 5-S po poł

eda cjll nt

zwraca.

- Szef misjł woJskowej fran- zwrae.a si~ z gorąc~ pro~bl\, aże
cuskiej gen. Nlessel wyjechał wczo- by radni lwowscy zechcieli wnikraj w podr~ inspekcyjną do Gro- nąć w cl~tkje na'} wyraz polMadna.
nie lndn{)śoi 1 pom6dz swym 'wpły
-

Obradowany
przeniesIenia w stan

jest projekt wam do p",-yłączenla tego 1""8j11
spoczynku ge- do Polski, w której widzi jedy-

rierał6w powyżej lat 60 i młod neg'O' prawO'witego spadkobiercQ
szych szart powyzej lat 55. (E.E.). dawnych dziedziców PO'dola i z
którą łączą ją nierozorwalna w~
- Na miejsce zmarłego wice- zły traoycji wiekowych. W PO'lministra aprowizacji, ś. p. Zabo- sce też widzi cała ludność tych
rowskiego, ma być mianowany p. powlatów, bez rótnioy wyznania i
Szczepan NowIcki.
(E. E).
narodowo~ci, Jedyną ostoj~ prawa,
odno'Wienie uOT:ucla gl~bokiej sym- Przybył do Wilna na dłu~szy ładu i porządku, bez których nie
atit dlA pańskiej szlachetnej oj- pobyt ks. arcybiskuJ) Hryniewieckl, jest w mołności dalej j8tnie~, ani
P J
czyzny oraz wysokleO"O'
.., szacunku skazany na wysiedlen'c z Wilna zabrać sf~ do pracy w cE;'lu oddla osoby pana, I'zemU jot obec- przez władze rosyjskie' (E.E),
budowania zniszC'1:onego przcz
nie śpJf'.S1.~ rla6 wyraz z!lp9wninbarbarję kraju rodzmnego.
Pis ..
jn~ go, t.e mO'je ysHk zmierZ8~
mo zaznacza, te w tym celu zubędą 11etlst&lIn(e dO' zMiśnl~,nfn
pełnie samorzutnie, b~z niczyjego
w~ 16", , isłej przyjaźni pomiądzy
nae;sku delegacja, zlotO'n& z przedna tern dwoma krajami.
stawicieli ludno ci r08luej, polskiej ł tyJ wskiej, podątyła do
J. E, pan Arł t'()es 'Brla d
Warszawy, aby błagtlć rząd o
vre?:ydent rady min qtrów Par~.
pr"yłączenł e.
Spiesl'if) wyrazt~ s 1;oj ekscelen·
Przed nową sesją sejmową.
Radni m. LwO'wa powstali ~
eii wraz t oCln0161111 ty'Wel Bymmiejsc
i hucznymi oklaskami przypttji j wy90k11'!gO' !'IMoonkn mt) o
NfcwlaOQll0 czy r01.poczynafą- jęli rezolucj~, w której zwracają
naj~C1:er87e podz' Qlrowaui., &4!.{o· es iQ obeento sesja sejmowa, be· sią do ) ząJu z tlsilnl\ prośbą o
r p. I'flowa, kt6re wasza ekBeEllf.1n- dzle (}5 atnia, czy prr.t!dosttltnia, owzglednienie przy rokowaUlach
rja do mnie wystosował i
kt6- nI w knZdynJ rfl1.T~ h~dzie O'na pokojowych w Rydze dą?nO'~oi tej
r~eh połqc,;ył ~ lmf~ ze
sPO'm- 10dna z nnjWttiuieJszycb. Podczas odWIecznej cząścl Rzecz}pospoltnłoniem nSRZe,9'O zwvcj~skle(ro o· tej sesji roz tl'z)'gn,
slą llajdo- tej Polskiej do p(11ącz~ni8 jeJ z
poro. O!fozuwam n • .1 wyt~zą radO'~l\ II!O'ślp.js z a dIn. lrra)u sprawy, j, k ma<'ill Z1\ polską.
te zlTaj<ł~ "le niebawem na ziemi o!!tatoozne 1. VłarC1f'\ pokoju" pleDelegacja podolska przeb)'wa
francuskIe', gdzie bę<lQ mógł po- biRc!t na G6rnY!l1 Slą",kn J na jot, - jak wiadO'mO' w Warzn"uwió pr~z ~enta ht'pub1ikt
j LItwIe,
,
W"Vtycz8111e !;~aI~jc O'raz I ~'7.II .... t!'
pc!!y;e t ') j~ l!!i IltidjcL:t J i
a z r'u1 r fi 1.,
o f<.,,~ra. II Ilr- 3p"aWl\ sera ,u. uchod1.l U n,as Dle- w mlni8t.orst~J(' spraw zagraniezmj~ i jeJ ,vlelkieb wodz6w, wre· m l. za pYr~lło::, ~e w ~asJ:, ~(ty nych. Delegacja w rO'zmowle z
sloiI", źe 7.wie rlz{) pola bItew ppł l.zJe o .IOllIO'lłe kwestje PSllS~WO" wlcemlnisirem Dąbrowskim prosHa
ne ohw n 1J. gdzie sztandar PO'lski w nlezbędn je~t osławiona Jed- aby Polska zechcIała zrzec sią
I'O'wie,,'ał obok waszych sztanda016. wjkluoz&Jąca wszelki z;lecy- złota I powiaty wspomniane przy~
r6w. Jestem prze onany, Że moj~ nO'wany protrram. W 1'1~C7.YW1St~ś- łączyć. WIeemłlllste-r pr:&yjął deodwlfJd1.in·y w P&ry~t1 t spotkaniA c! rze~z sil) ma, W\"~C1l odw~otnJ~. legatów serdeoznie j zapewnlt1ł,
iQ 'p!'zdstnwicielt :lwllch rządów "naŚD16" , hwlbeh deeyd~Jt\crc~ te jf.'śli sprawa będzie tak postaniewątpliwie zacle~l1i j('szcze bar
potrzebna j Jat polityka JaSDa J dOM, to Polska złota Sl~ !UzeJ(ui '.
dzłej n1E'rozerwal!le wę2lły, które stanowcza.
łączą F"anej~ i Polsk~ zapewnia
Opr6oJl kweetjl p()szc~eg61nJcb
j'(l szczęście i pom,.~ln()Ś"Ó obo pl'z.,d Sejmem stanie kwestIa 0nal'od6\<?
~Ql na, jak prowarlzló pol1tyk~ 1,8Y"'tesł]e
iy~owska
PodpIsano Piłsudski.
grnnloznl\- Jest to dziedZina wotA"
~ U
g-61e u nas bll.l'dJlo 7.anier.bana. U
6.f'ńlku. 'A. t~ra'T. stinowozo~ć jost W!Jkazn·
W l0 Set.
pnłski!j
na
bardzll
j
nit
klf'dyk"lwieIL
Odczyt
pos.
D-ra Dlamanda we
GDAŃSK, 20 stycznia, (pAl) Kurs
1ł1A nfa
Stuy
sJstem
ŚlApego
h·1.1
Lwowie,
marki po,=-kiej wynosU tu dziś w ~o!6w·

Francja gotuje slą, by mt'b wem połąozyć w swyoh. okrzyhoh powłhlnycłt P()Jsk~ i wieI·
kiego patrJ ołfł, kt6ry j" od naja.
zdll wybawił. Ciesz~ slą., .te pr~)
teJ 8posobno~oi d8nem mI będ~le
ShWa.

.

I

BTrOM, ro 8tycznia. (pAT) Rąd
lllesaleeki wręczył dzisial Radzie amba- - ów oraz rząd011l" Paryżu, LondyDie I Rzymie notę protestującą prze~ reslUlamlnowi p.leblscytowemu, o~ "rzez międzysoJusznieztt ko~ plebiscytową w Opolu.

lIe

a

ktor, lub j8g0 zast,pc

I

Przed rrodriia ni nkwiDe.

WARSZA wA, 20 stycznia.
(Tel. wl. ,.Gl. Poł~k. U). _ Jak
dowiadu}emy się ostatecznie
marszruta podr6~y Naczelnika
państwa do Pa{'1Y~ pnrewidnje drogę przez Niemey. Podró-i
ma nasi;&pić między 28 S\ycznia a 1 11lte.gO. Jutro udaje siQ
do Paryża pierwszy adju~nt
Naczelnego Wodza pułkownik

Wieniawa-Długoszews!{l.
WARSZAWA, 20 styebn~łl.
(East Express). Jak donosi "N4·
ród- <h i s-Iaj w)'słana zostani~ z
Belwederu odpowiedź na depeezQ
DowegO' prem~ra fran.eullklago
Rrfana., zapra.sujl\oa NaezeiJlfb.
PnństWIl t!0' Pary ta.
WARSZAWA, 20 styoznia. (Tel.
vł•• Gł. PO'lsk.-). Na zakończenie
odtJt.j wczoraj konlerl"lłcji z
przedsia.wiclelami prasy milJistel'
kolei O'śwladczył, 2e \\'ore\, po·
głoskom, lfaQ?;Blnik: państwa PO'jedzie lIO' Pary~a pociąrrielll polIIkim,
a nie francuskim. Pociąg IJtładaó
sią bedzio s 7 wagonów 1 iłEtdzi.o

a I

Kurs nmii

fartu~zk 1\ Frau cJi lI1usiałhy
!r.awi&ść. Saml\ Franoja
Lwowska ,.Gazeta Porannu" w
w 'ześniej czy pÓźniej !r.ll'@Il w~ść ,umerze Z d. 17 stycznia zamlesloa nowl.\ dro~. Wslca'wje na to 01,8 obszerne 8prawo~danie z odnawet obeona zmiana g binet ezytu. pos. d~ra Diamaudą, omnfrancusk1ego. ::;tnry gabin t np3dł wlającegO' kW8Stję żydO'wską w
(Tel. od nasz. koresp. warsz.),
pozornie wekn~k ntaków JH'awlcy, IPO'lsce.
upatrJwab w nilu l!;b. tnl'l
W obl!r: rniejszym wyoiągu pr~y
M'iui,ier Spl'l\1T Mll:uniczn}ob któr
sklO'lIllOŚÓ
do
kompromisn
na
rzeCl
tac?lamr
tre~t przemÓWIenia, M
ks. Sapi·,ha wysłał do ministra
An/-.:'lji
i
.Niemiec.
-:Ale
gabiu6t
1I'zgl~dll
na powagę omawianej
spraw zagranicznych Litwy Kowi ńskiej dOpr.l8Zę, w której zwra· Brlsnda jfl1rnCU bardzIe' jest n- s~r&w!:
Z zn ezając n~ wsię!,io, to 0ca uwa 7~ na to, ~a prawo Q pr7.o- odO'wym, !l. pl,,:ytem ma cha.rakt"r
tylko
prl.
.
11010
y,
ajeby
Iltopłnja
o Polsoe w Innych pań twac
j',ciu gOl;podarstw osób nleobecl
llJ6h "odzi przewahu
poJaków. r ) ' ftĆ drog~ rz,\dowi wrr:Aźlil~ ra- jost ln~oą nietylko dll\ naszej
wQród k\~l'ych wjelu je t obj"Y" dykalnel. u. Z tym faktem musi SIQ o~iuji, ale dla nasz go ]osn wogole, zwrócił ł2wagQ na to, te tsll pań~twa polslt18f O'• a wob e licz ć I PoIsł.l'I.
Aioby to w!!zystkie sprawy !'la- piuj. pańs w ZIIchodu a do niell
tego, tł1 dot~u, pomimo propo'~y
cji polskIoh, niełstnioją przerlsta- łatwić pomJ~loie dla Polskt po- z licu tlllt~e Am rykE) p6t ocną
wio:el!t tlr wzajemne w Warsza- trzebuJ jest siluy rząd post pO'- jest h rdflO cx~ą D3 to, co si-c,

ce 6 I p6!. przekaz na Warszawę 6.

!i Q

sromotnie

poiiijki pUlS i ;.

wio i Kownie. uniemotl!wlolJy jest wy, dostO'eowttoy dO' wymo~6w
powrót t.a Litll'ą O'by" teli pol- chwili. Niestety na to 'L. ola sją
sklch.
ł'obeo tego Taq polski nie zaflosl. ("Na;z KarjM'A).
prosi min $tra sprl"''' r,af)'f 1l1cznyeb
Litwy Ro .,.ieRskiej o intenrenC\ją

l:

c~]u

;)brony

praw

pt lskieh, kt6ny ni m
ŚCl ,pQ,wntu do 8"'010

ob!~ateli
ją mo~no
ffi3jątk6w,

Podole

ci 2 ży

do Pols i.

't
Jak wiadomo, JueO'ł1ó cwt'3reo'
powlat61'1 Podola, mianowicte K •
(T(.11. fi ł..a z. W!rSZ. koresp.)
mienieokiego. Ploskirows ie;:o, UW' 'dł! li WCZ<lujs" m dO' miui- szyrki('go i Latyczowsldel!o. 1)1'
I!t0rs~~,' spraw Z1\gra~ir.LD:rch na· I powiatu StaroltonstalltynCl ~I,..iego
desy,ły O"'a JDl'daJe złott', pnpla-jna Vfołyoiu, osły8Z&wlnJ. jE: oby
ne prz f,I polsklf!go charge d'af- b?lsze"icy ZI\P~OV6uowaJi oJstf\faires "ITokio, P. TargowskioJrO'. pienIa t)'ch powut6w Polsoe ZaMetlall'} ~ zost y mu lJrQozone mian za zrzeor;~nie sl4 dok z
~rzez T101sła chlt\skiego w Tokio, ros,jskiago Banku Pat'iet a, jako dat":, !,p.:eozypos ołttej chiń- wysłała delegacją d ~ Varlu'Ry,
ski j. Gltl Naczcln a, pństw& i a jedn&cJ: ~ni8 specjalM pi!llUo
mi ts fIł ~prAW • gr le1:D'yob. n. d.o raely m. Lwowa.
Sapi hJ. 'Dar te
lly4 wru·
Na sob~t~iem pO!lj.d~
i państwowego urzędu wę&}o- prowadzoBy ,rzar; polsltlego me- um ar;ull . C
a
- dr lwoW8kleJ do z,. t o po.bHolweg~.
-cl:l.uikA.
p. -l.J~
nIe oWO pi
w k.~QJIl lRd ~

dzt.eJfł

w eentraln j Ellr pW. Z '<ł
oplnjq Polska milsi slą liczyć '"
najb-a d2li j z c.piJljt\ AmerykI, sh
bowiem ~r6dłell1 ple-a.i(}~nym
a
Europ! jeet Ameryka ł wszy~tki6
l'ań8tw.., które !lt&n icla fioansO'wy
skaZUje na pomoc ZAgra cną,
uleb s o<l optnji, j klej cłu
pań!ltwo ma' w A.m~rrct) i w f,ieltodniej
opie. N. n!l1i ,..,.
cllow le .i~ wob c ~ydó,., opt '8,
jest bardz c~uł&\ 1 dłate,~o paJiJI~ Q Dłusi sią zajmO'wać k 78Stją
t,.dow.k~.

Ornó Iwszy st!~szlle
slcutl(j
WOjlly, zazncM, ?e w

mO'rala

Dowobudującej
rze~oijaDle

siEl

Pol~ee ~'. dzi

stanęli,

j

Jako dwa
b ." ~ględllie wrogie obozy.
pierw8'1!en ch Jlaell wyd wa a '~
tlytuAeja ber; wT.i:LJ, Je o z}a
SI • f.~ pno adzollll. cbo~ r "IlT~a
l &lt
il ».Je 40BZ1y j uct:e d9
i 1: Ai~ u~"Dla. Ale \neba
Q

'Płątek

21 styczn l a l 'P!1

l".

przyznać, ~e jost coraz lepiej i ko tą la,imy praw dla równoupra, polskiem bez zllstrze~eń. rzucili mieckiei partii socjalno - demokra, partji iest przywrócenie tronu Im'}~
coraz wi€lltszą jf'st liczba szuliaią wnionych obywateli. Inna forma gorycz, która, niestety, bardzo tycznej na grupę komunist6w i lowi Karolowi I ponownego pOl".
Jeste'1l słusznie zapełnia inb. dusz~, bl' socjalnych demokrat6w. W najblfż czenia Węgier z Allstrją.
r.rch porozumil'nia. Robi to te~ kWf'stjt nie rozwią~e,
rząrl; z pocz1\tkn cićho, skromnit', przekonany - powlarlll prelegent podali państwa i spoleczeńst WII szym czasIe nastąpi połączenie siq
bardzo uwaia;ąc na efekt, gooto- - że ie~li w końcu ustaną te tak rące, by poruszyli t~ mssl'), kt6ra niemieckiej grupy komunistycznej
nie jest, ani 'Zasymilowaną, anł z czeską.
uenmh-podróźolklem.
Wl' się oofoąć, gdyby mial wywo- ra~ąc'e· spustoszenia w duszach
łać jakła niezadowo](!nie.
Ale ludzkich, jeślt ~ydzi wrócą do narodową, bo tak.ie ugrupowauie
POLO HU, 20 sty.cznia (Pat), R.
idziemy oI'escendo naprz6d w kie- warunków hId'Jjkich, to oni będą żyd6w jest konieczne. Z pt'o~bą,
Z Medjolanu donoszą: D' Anunzio
runl,u złag-odzenia przeciwieństw. gorącymi, a nawet namiętnymi by akoja takS1 wyszła włdnie ze
opuścił wczoraj Fiumę, otrzymaw..
Nawet strbnnictwa skrajne w od- patrjoŁami polskimi. By rzeoz tę Lwowa, zakończył odczyt, który
POLDHU, 20 stycznia (Pat). R. szy paszport do Szwajcarji, Hisz·
niesieniu do ~yd6w mają wśród ująć polHycznie trzeba, by e1 ~y. nagrodzono hacznymi oklaskami. Z Budapesztu nadchodzą wiadomo- panji, Grecji I Francji. Podobno
sirbie mę~6w, nawołujących do dzi, którzy stoją na stanowisku
ści, że na Wf/grzech powstała no- zamierza on l8ll1ieszkąć w okolicy
stworzenia platformy 'ligody i spowa partja polityczna z lir. Julju- Paryżal
koju. Ale to wymaga ozasu, ltweszem Andr8ssym UIl czele. Celem lej
st,la musi dojrzeć, a to wymaga
du~o spokoju I cIerpliwości. Traktat o mniejszościach narodowyoh
. narzucOily nam przez ententę, na·
od ministerstwa przemysl1,1 i handlu.wet jeśli będzie przepl'owadzony
Rząd spmwuje nadzór nad giełdami za
p<>średnichvem komisarza giełdowego.
najściślej, na położenie żydów w
Rząd rezerwuje sobie wpływ na Skład
Władze utrudniają aprowbulcję pobotnikó •
(TeL. od nasz. spraw. !ejm.).
Polsce nie wywrze wielkiego wpły
Rady gie1dowej i zastrzega sobi~ prawu, a położenie żydów nie bardzo
Wczoraj sejm wznowił przerwa ~o j~j rozwi~za.nja) lub nawet zaW1~szeZainicjowana przez związek prze- wog61e
niepotrzebną, . gd . "iest
się poprawi.
Rozwiązanie sprawy ne na święta Bożego Narodzenia 'lila czynnoścI ~I~rdy. .
.,
mysłu włókienniczego akcja aprowi- ona załatwionl\ przez to, ~e pta'e
prz'ez pisane przepisy nie da się
PrzedstawIcIele giełd z wyjątkIem
"
l dos t
e
arcz - robotnicze zostąły oparte o bucHet
\\ obec tego, ~e dma po- warszawskiej wypowiedzieli się przeciw zacY] na, maPlca na oe u
przeprowadzić; chodzi
o zrozu: obrady.
przedniego kryzys gabinetowy zo- temu projektowi, jednakże ~omis!a prze- nie robotnikom żywnośoi po przy- minimalny·(I), twierdzi, ~e rzeczą
mienie faktu, że jesteśmy skazanI stał zażef'!nany, pOSiedzenie plenar- mysIO\V?-handlow~ po rozwląza~1U spia- stępnych cenaoh jut w swych po- obojEltną jest, osr ohodzi o mąkę
na ws{>6łżycie i musimy znaleźć ne było ściśle rzeczowe.
YJY ośwladczyla Się z~ utrzyn;amen; pro- czątkach spotkała się z takiemi prze- kontyngensową, pozakontyngensową,
najrlogodnieJsze drogi dla współ.
..
. . Jektu rządo:vcgo. MIędzy mneml art.
t d'
t
! d'
nl'
KwestJe
pohtykl
wewnętrznej
'25
projektu wymierzony jest tylko prze. sz re aml ze s rony waz ] czyn - ozy tet zagraniozn~ gdy~ o ile tylko
2yci~ obn odłamów. Można być razewn~trztlej nie znalazły na nIem ciw czarnej giełdzie i ustanawia karę ków rząJowycb, z takiem niedoce- przemysłowoy sprowadzą mąkę, winsowo nieprzycb)'lnym żydom, moż głębszego odbicia. Natomiast wia, pienjęż~ą .od 10-50,000 m~. or~z areszt nieniem jej doniosłośoi 1 znaczenia, na ona p6jść na pOC'Jet aprowizacji
na nie sympatyzować z umysło domem bvło że '-l związku z wczo do 6. mlesrę.cy. za tlczestmczen!e W ze: ~8 kiflrownikom akcji tej opadały dodatkowei. Innemi słowy, jakikolwością żydowską, ale to uie zwal,
J'..
bramach tej gIeldy. Poza teml karami
t
b'l I
wiek paskarz mo:te spredawać mąką
nia nikogo od szukania dró':; po- rajszem zaiegnanlc~ kryzysu pre- adm/nistracyjnemi winni pociągni~ci bę- wpros ręce w eZSl ne rozpaozy. jak mu się podoba i komu mu siEl
zydent
ministrów
WItoS
odbył kon- dą do odpowied~ialności są~o~~J.
.
Osły szereg poważnych zakupów nie
, rozumienia, komu już 'nie rozwój, ferenc:ją z klubami N. P. R., "WyUs~awę przYJęto bez zmIany W 215 mógł być przeprowadzony, dlatego. podoba. Piekal"l mo~e sprzedawać
ale byt państwa lezy na sercu.
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klubem
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Wynik
czytamu.
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Przystąpiono do zmiany ustawy z 18 że w każdym poszczególnym, wypad. chleb po wysokich cenach katdemn,
Rząd, kt6ry tą kwest ją
si€l zaj zwo eOle , l
tych
konlerenCjI
by1
]akna]
pomyśllipca
1919 r. o pomocy na odbudowę go- ku trzeba było pokonać op'ór kacy- komu uważa za stosowne. Ale przemuje, musi sobie zdać spr'awą
niejszy. Niezdecydowana je~zcze po~ spodarczą.
.
!rów ministerjalnyoh j powiatowych, mysłowcom nie wolno bl."oń Bo~:'\,
nie z tego, czego żądają POWflŚ przedniego dnia pozycja klubu N.
.~oseł ks. ~ykulskl o~wl~dcza w a jeMli się nawet udało je w tym dostarczać robotnikom swym mąki
nieni, ale z tego, co w (anyeh P R w~zoraJ' wyjaśniła się zu- chWIli uchwalenia wspom~Jane) ustawy lub owym wypadku przezwycię~yć,
lub ohleba po tanio h cenach, winni
warunkach m(Jzna zrobić dla zgod- • . . . .
J
suma 20,000 mk. zdawała SIę wystarczać t
d
t· ż d
oni w tym wypadku koniecznie
pełnIe.
jako
pomoc
państwa.
Obecnie
komisja
,o
tymczasem
pro
ueen]u
awno
nego współżycia. Naleźy żądania
N. P. R. nie odwoła swe- wnosi o poowyższenie pomocy państwo- sprzedał towar paskarzami, który wziąe na s we barki aprowizaoj~ do·
swoje ograniczać do rzeczy ko- go Klub
przedstawiciela gabinetu, Będzie wej. Co się tyczy szkól i domów ludo- miał swoje drogi, umożliwiająoo mu datkową, a z nt.\ odpowiedzialność
niecznych i w danych warunkaoh on spokoJ'nie oczekiwał na zapo- wych 'państ~o będ~le pokrywać koszta gładkie przeprowadzenie tranzahji.
za wszystkie ~ i a.leudolnQśó
moWwych. Rząd domaga się jako . .
"
materjatów I robOCIzny fachowej, natop
k d b l
ó
6
rządu.
WIedZIaną
przez
prezydenta
mml~
miast
gminy
maja
dostarczać
robocizny.
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pierwszego warunku równouprastr6w
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ministerstwa
byłej
pom,!cpiczej
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p~~e~ozowych.
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apro:
Pan komisarz aprowizaoji boI się,
wnieuia sf.\pełnego . pl'zyznania się
dzielnicy pruskiej. Równiet i ukła' Komls1 a wnosI te,z o .obmzeme dn po- WIZD.Cjl p. Shwmskl ehCl~l na barki ~e robotniey innych fabryk, które
Jtydów do obywatelstwa polskiego. dy
z Wyzwoleniem" miały prze, łowy taryfy kolejowej na prze~z ma-! przemysłowoów wło~yć elątar apro.
",
. . terjalów służących do odbudawy, o przy· . ,. d d tk
. dl . tk
en w akoji udziału nie biorą, pn:yjdą
Żydom, a przyn.ajmniej znacz- bIeg
pomyslny. Pan Pomatows/{ I znanie prawa do pomocy tym mieszkań- :W1zaC)I O a owej
a Olę opra - do niego i również domagać s~ bQ..
nej ich częśoi wydaje si€l, że ill- nadal będzie piastował tekę min. com, których w czasie wojny zniszczo- )ąeych. Byłoby to wygodne sehowadą taniego o.hleb8', skoro imt kole.
dpvidualne równou~rawnlenie nie rolnictwa w gabinecie p. Witosa,
n~ ~ub zabran~ materjalbudowlany. Ko- nie nieudolności swej za plecy przedzy
tani .,hl&b dostali. Obawia alę
wystarcza i żądają uznania siebfe
W ten spos6b bez udziału mar- mIS)" proponuJe, aby w :"Y~adkacb za.. mysłowców kt6rzyby w tym wypad- Po P&tek,
M rQooł.llioy mogliby pe..
.
sługUjących
na
uwzgJędmeme
przepro,
1"
'ć
.
d
.
I
oM
jako grupy narodowej w ramach szalka i plenum sejmu prezydent wadzoM plany regulacyjne dla miaste. lm mosle 1 ,ponOSIoopowIe Z13 n
wiedzieć &lusznie, łe iateli przem,..
państwa. r tu powstają trudnoś ministrów Witos bardzo zrEjcznie czek kosztem państwa.
za wszystkIe błędy władz państwo słowoy mogli dostarczyć im tanią
ci, któryoh nfe należy zapozna- likwiduje przesilenie, kt6re mogło
Izba przyjęta całą ustawę. Na tem wy~b, a~ do ~łei woli włą?zni~,. ni~ mąk~ t.o i rząd winien to samo
wać, 'Wszystkie zaś analogje z in- rozl"\ocząć się W momencie naj- prze.~an? obrady poczem odesta1'!0 do maląc ze swej strony nalmmejS"'...6.1
: .
.
komlsjl kilka wIllosków nagłych mIędzy
l·
O d ' d rb
' za uczynić. Płonne to obawy, bo robotnymi narodami zawodzą, gdyż in- mOleJ
konystnym dla panstwa
innymi wniosek w sprawie ułatwienia egZf'Ku~y.wy:.
p0'Y'Ia a l. ~ om
nicy wiedzą at DBrJto dobrze, ił:
Be narody tworzą pewną odręb
7ąmążpójścia kobietom, których męża- to, ~e lsklS wydZIał IDJDlsterstwl\ władze rządowe potrafią iM karmić
ność terytorjalną, co sprawą zna.. ,~ z~inęli na wojnie.
ar~rowjzacii od samego
po~zątku
cznie upraszcza. .A.utonomja kre. ~astlpne posiedzenie jutro o go- rzuca ak~ji pod nogi kamienie, uwa- tylko obietnicami, a te pustego tome zapolnią i napewno się do
SOwa i autonomja żydów, to dwa
POSi2~%enia. dZlme 5 I pó1 popol.
,.
że' ,1;(\, że aprowidowanie robotników łądka
p.
Patkri
fatygować nie btldł\. .Ale
odrębne zagadnienia. 1.fotna u·
J
~
.
nie powiono być rzeczą przemysłu, robotnie y oi zwrócą s!~ pod innym
znać ozłowieka za bardzo dobreza to, że jakiemuś starośoi'e wyda- adresem, a. mianowicie do "y<lh
go obywatela Polski drogą jego
Posiedzenie 200 dnia 21 st~cznia
PI
.
walo się stosowne m połotye swoie
veto, Ż" wreszcie kolej nie dała wa- praoodawc6w i powiedzą im: "Albo
wierności i prZywiązania. do pań 19~t, rok~. Początek posiedzeuia o go- .
przyłączcie sią do akcji aprowiza.
stwa, chOćby narodowo ?zuł się dZlme
4,v5.
" .ze W mIe). . I
(Tel. od nasz. koresp. warsz.).
etc. ,eto.
Krzywem
okiem
Marszałek
zaWIadamia,
dl;onów
'
. t
.
. wi-.. eyjnei związkn, albo teł stwóncie
żydem, franeuzem lub memeem, sce posła Naumberga wchodzi do SejW dr
l
d
Zlany w 1U10JS erstWle aprOWIzaCJI
• e ug panu rzą owego prace konKurent na polu aprowizaoji mu- wspólnemi siłami podobną instfłncją
gdy~ to pOCZucie
nie decyduje mu poseł Rasmer. Po odeslaniu do ko·
. ..,
t ' k'lk
sejmu
w
bieżącej sesji mają mieć
aprowizacyjną, abyście nam mogli
siałby borykać sią z wodą, która
zupełnie
o jego przynaleŻIlości mISJI w pIerwszem czy anIU ~ u ust.a:~
zapewnie równie tanią tywn0ś6&.
przystąpIOno
do
spra.w0zda!l1a
~omIsJI.
program
następujący:
uchwalenie
płynie
a
z
drugiei
strony
znos.ić
państwoweJ.
Na z~hodzie ziden przemsylowo handlowe) o prOjekCie usta- konstytucji, ratyfi tracja tra ktatu w ' . '
. tyfii~ow8ły się poj~cia nar6d !l Wy o organizacji giełd ,..; Polsce. Spra- Rydze, budżet, wykonanie reformy Ciąg! za cudze WIny.
Akcja aprowiz80yina została,.-1
państwo, czego o Polsce, oswobo· wozGawc.a ~o~er ,Adam ~~a~ia, że ~- rolnej', sanaóę finansów i sprawy
wołaną do żyoia w obopólnym łMe
Na
tych
bezolodnyoh
wysiłkach
J
. , . .
•
dzonej dopiero z pod zaborów stawa tlZuJezma glerdy plemęzne od mI'
resie, zar6wno przemysłowoow, fak
nisterstwa skarbu, a giełdy towarowe bieżące
skłonlems władz do Innego ?s .calą
mówić nie można.
Tu autonomja
i robotników. Przemysłowieo obce
~...
*A'-..:::wm:"'GNł.."......,.
... ..'
...~_ kwestią poglądu upłynęły
mJesliJ,Oe,
narodowa narUS'La wszystkie' sprawytwarzać i uniknąć żatarg6w I r.o.
marnowały się siły, czas płynął na
wy .państwa samego ja1, szkoła,
botnikami, pragnie wreszcie, by wyze strony Rosji sowieckiej, naleźy konferenciach i jazdach do Warsza- górowane wskutek wysokiej robosądownictwo i t.d., a więc obejtedy dążyć do tego, aby solidar- wy, memoriałach i telegramach bez
muje konglomerat spraw, których
BERLIN, 20 stycznia (E.-Ex,). ność interesów wywołanych wsp61- kOTWa., a żołądek robotniczy wciąż oizny ceny towaru nie uniemożliwiły
w danych warunkach Polska roz- Partja ludowa niemieck,a zaprosiła nem niebezpieczeństwem wybitnie był pusty, wciąż szalała orgja cen, mu zbytu na rynku we.wDętrznym i
to trudniejsz~j konkurenoji
'wUać nie mo)';!:'. Równouprawnie- licznych polityków na zebranie w się zaznaczyła. Byłoby nieszczę~- wciąż wynikały skejki na tle dro- coraz
z
zagranicą, a co za tern idzie, w
nie samo, formalnie tylko zależy celu uczczenia 50-lecia ce~arstwa.
ciem, gdyby ewentualny atak ze żyzny ze szkodą i krzywdą dla kraju.
od rządu; rzeczywis·te r6wnoupraDr. Streseman oświadczył, źe wschodu na zachód znalaZł EuroTak upłynęły pierwsze miesi1c P ostatecznym rezultacie, nie doprowawnienie uzyskamy, jeśli pozyska- we wszystkich oderwanych pro- PG Śl'od!l:owq pO~Tążoną w nieuf- działalności aprowizacyjnej. W lipcu dziły do wstrzymania ruchu warmy dla siebie społeczeństwo. wincjach ludność pozostaje w ści ności i llieprzyjaźni. Rosja zda,ie iJr7Jszła zawierucha wojenna i akcja sztatów pracy. Robotnik pragnie .być
syty, bo za same marki polskie ani
Skreśliwszy obraz stosunków pa.- słej łączności z niemcami, a zwła
się kontynuuje obecnie swoją agi- wskutek wstąpif'uia do wojsh więk'
nującyoh
dziś w Polsee,
gdzie szcza na Górnym Sląsku. Je~eli tację w Eurorie środltow'i\ .i , a to szoścl personelu uległa zupełnej się nie nakarmi, ani odzieje. Racjoreferent ministerjalny nie' wJko- siła niemiecka jest złamana-po2lo w tym celu, aby wywolać l'ozkła,l, przerwie. Jesienią dopiero, gdy pra- nalna i ellElrgioznie prowadzona anuje uohwały rady ministr6w, bo staje niemcom ich idealizm i wia- któryby nni0'1102lliwił wszellei op6r. ea została podjętą na nowo, posta- prowizacja jest czynnikiem łago dz Ił
cym tarcia, lety więo w interesie
ona nie odpowiada jego zapatry ra w nowy miecz niemiecki.
Pogłoski, pojawiająee si€l w pra- nowiono ,ją zr~organizować i ,,:obec
waniom, zaznanza, że praworząd
sie o ag1'8S:, wnych zamiarach Wę- trndno,śCl stawJanych przez, wladze stron obu, lecz przedewszystkiem
ność musi wypłynąe z życia. Zgow interesie klasy rQbotniczej, jako
przypisać wł!t5nie należy \T kraJU, główną uwagą z":l"ooono na
Boluewickft-nluaińskie. gier,
~a ze społe.czeńs-twem jest pierwz
niej bezpośrednio korzystającej.
wyżej wspomnianym zamiarom. _ !,'l'Iort tOW3.rÓw: z zagranIoy.. ~yśl
szą podstawą rozwiązania I!:westji
PRAGA, 20 stycznia (Pat.). Cze Węgr)' chcą ~yć w zgodzie ze ta urz~ozyw}stQJoną zostala I oza- W akcji tej leżą wielkie wartości
żydowskiej.
Musi zniknąć wza- ski e biuro prasowe donosl: "Iz:- ~wJmj sąsiadami, a gł6wnil'l zale- z~ła Slę, naaer kor~ystl'lą w w~kona. gospodarcze i społeczne i rezultaty
Jemna nieufnośe, powstała poa wleS'tja" podają., że między Rosją ty im na stoeunk'aeh gospildar- OlU" .wiadomo, VI )t:Lki.lD stopnm po ;ej winny być pobudką dla wszyst.. oC'ostją faktów i l.gend. .Ale to sowieCR:4 a Ukrainą zawarta będzie ozych. W sprAwie politrki !la.gra- draza:Ją towar hCZl11 posrednHl~, kich zakladów przemysłowych, Niech
el~ da przełamać, a. zrozlłmi~lIje umowa, gwarantująca zawarcie kon·
nicznej Węgry stoją na stanotyis- prz~z których. r':t.cJ on przeoh?dzl tworzą pGdobne zrzeszenia aprowipo!;rzeby tlsunięcia owej nieufno- wencji wojskowej i gospodarczej iu pokojn w 1'rianon, przyczem zanllll dostanIe 51ą do rl.\k detalJ~t!l zaoyjne, a robotnik zadowolony i
§ol wśród wszystki.eh stronnictw między obu krajami.
syty bQdzie pracował wydatnie i
dążą do tego, ab y stosu li ak W€l_ ~t?ry tOW~l' te~, na którym mązy
spokojnie.
jelit coraz silni@jsze, państwo
gier do pań!tw wielkiej ententy J~Z n~d.r pokazna j.sn~a zysków, od
~ow1~m panujących O~C!!fA 8tokształtował się cil'plej 1 serdeoz- s:ępuJe konsu~en.owl po cenar,h
Żywotność akcji tej stanowić bę·
~un!rów nie wytrzyma dłnżei. Poniej. 00 się tyozy malej ententy, llIeraz paskar:skIc?. Towar ,zar!lpy- dzie początek nowej ery w ?rC1 li
winniśmy o wsz.Jstklem zapo'mnlpć
LWOlV. 20 stycznia (East-Ex.) to doszła ona do skutkn wyłącz- wnny. pr~ez .komlsję, aprowlz~oy)~ą przemysłowem Polski i dlatego nie·
j wszyscy musimy sobie pO'dać Władze t' cjsze zawiesiły dziennik
nie z obal'Vy przed rzekomeml 8, od wIelkJcb ]mporLer~w dost.aJ6 s~ę tylko przemysłowcy, leoz i robotnicy
~~ce, bo nam trzeba w!lzystkic.h ukraińsk; 'socjalno - demokratyczny
~resywneml zamia('smi Wę~ier,-- do konsumenta,. Obcl~żony 1edynle dzialać winni w tym kieI'l1nku, hy
flit, bo nam nie wolno dopuścić "Wpereu- Ukra'ińska partia socją Skoro strony interesowane dojd}\ d;obnym, o?set.kl~m w.::tsnych kosz·
nie została ona uniemożliwionft prze!.
do marnowania talentów ze szko- listyczna postanowiła wobec tego ,jo przekolJania, że obawy te są tow ::tdmlUlstraeYfl1yob.
opór
i trudności ze strony wlad:!:
dą dla państwa i dla społeczeń wydawat dziennik p. t. "Ziemlja i
nieuzasadni one, wówczas zm'oeni
h formalnościami li władz przy rządowy-ch. Nie może więo być kwestwa. 'l\o wszystlo coraz wię-ce.j Wolja".
się także i polityl\a małe.i euteu· tym rOdl!ajll tranzakcji pł1sz1o względ stji, czy robotnik ma miee mąk~
t)B'w1adami~ją sobie i i,nni; nahż}
ty, której ostrze skJerowal1,~ jest nie Idl1dlro: komisja mi!'.ła w tym czy nie, r.latego -tylko, że pan ko·
?>.yść sit:! z lutlźm.f świaiłymt in_ił rmlłtJka
pr!iec-iw \ręgt'om.
'wypadku do czynienia nie z mini misfłrz obawia się awantur ze st.rn ..
Jł:T!h s'tuufch, nieci ilOtJr41 poI
sterstwem aprowizacji, lecz z I1rl"~- lir innych robotników,- beznadziAjH1ł~ rtee f aieoh .1tw8r~ at~
BUDAPESZT,
!I) styczl'lia. (Pa.t)
Dllzł~.m
ftlh~i"
(ł1łt!·~li·!fl·~.'
li\,;e~nlil,rrlqru przywozu I wywozli i z komi· nych wierzycieli deputatowych !'7.ą
~1ICi.rę zpiy 1 w,rur«a. :II. WęgierSlkte Itiuro koresp. donosi
IUJ FolI! l'UI'~1i IłUt. iii
~ lU I:
Slą dewizową, ;r,Jzie zn<'J,h:'7.łn, rz('c7. du, i pra~nie g'wa!tem zepchnąć nn.
Jako t.·ei'.u.ui, nj. jah etlary et mł.iat.r St'filW ug'raRiGzu yGlt
I
dl!:iwlJ~, W'i(jksze 7.rCl:!;t1lllienie rzecz!, barki przemysłowców niezbyt ponp,t,
~6w, aJe jus ~.Jw.Mle ~ Iłwiad.zyt ,nedstawi.ia19wi ~iII.
. . • (,I
A.jj,~cj dopiero tn W tod7.i roz- nA p&sywl1m. '!'ĄtU, gdzie chodzi o
go ,ailsba atU*1 prH4 ~ •• lA .. Iwtęp .. J9:
l'ttAOA tO stycznia (Pat)l. 'fi ku- poeł~ly si~ trndnośei stawi!J./le prr,cz €'r~zistenclę robotnika nie może hyr
f l'Ó'!D!ol. .~.w~aJllIy sł~ ,_-.:,
mtwnY81 ud'ałł.m llatzej po- iuarach pOJ1S.JIlCAtU oma,wiari'O wcw-j p. komisarza P~tk:l 00 do l!1ąki. miejsca na upór i dziecinne, naiwne
~ St.."Iajm] wIlruk6w, &1. za- litym zagra.niczl'l.ej llttlsi 8ye od-' raj z wielkim Za'iłlteresowan!'lem roz- Otóz p. komisarz, który sarn ,l, akc,iG
'Wtwajmy jakiegoś koMra.JiW. ;'1- 'p Hoii aiaku aapp";'iloCeg6J ~lam, i• .sM: dO&onał VI l· . me~ a:orowizaoyiui) przemysłowców uważa trakto',nmie zywotllej i doniosłej
snra wy.!
T.
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Stun ~:mitamy tOdIi
nstatnlm Kwartale 1920 roko.

1'Llarja

!1ość

zachorowań i skonów w porównaniu z ubiegłym l,wartałem zmmejszyła się dość znaczme. Z początkiem
S!rudnia spadek zachorowań na tyfus
brzuszny, plamisty i plonicę zaznaczył
sic w}'Taźnie. Jednakże stan sanitarny

M;asta nie polepszył się o tyle, ile spo(';dewać siEf należalo z powodu nastani~; pory zimowej. Tyfus plamisty dal
zachorowali w ch!gu okresu sprawozdawczego 55 proc. śmiertelności 11,5. N kwartale ubiegłym bylo (){ zachorowań. T~fas brzuszny dał 572, (w kwerh!le uble~lym 552), procent śmierteJDo
ści przy tytusie brzusznym 25,3. Tyfus
powrotny 16 zachorowań, (w kwartale
l1b!e~lvm 9). Płonica (szkarlatyna) 595,
rocent śmiertelności 24,5 (w kwartale
ulJieglym ~r;4 wypadków).
jeżeli epidemja tyfusu brzusznego
'fUl natężeniu swoim stracila stosunkowo niewiele, należy przypisać to w zna.cznej mierze opłakanym stosunkom san;t<:rnym, jakie ostatnio panowały w naszym mieście. jut to z powodu bezrobocia dozorców domowych, już to z powodu bliskiego sąsiadowania komór gnilnych, dołów biologicznych z studniami,
z czem wydział zdroVłotności publicznej staczać musi bezustanną walkę. P!onICfl, pomimo spótnionej pory, ibierala żniwo obfite. 595 przypadkó~ n0towanych W. Z. P. nie wyczerpuje niei'tety, cal ej i1o~ci zachorowań W mieście.

Dzięki zapro\\'adzeniu umiejętnej kontroli w szkołach powszechnych, w Vł'j
padkach, kiedy dzieci przez 2 lub 5 dni
do szkoly nie przychod%ą, uda się z bie~iem czaStl, zatajanie tych zachorowa~
sprowadzić do zer.a, co znakomicie uła
wi W. Z. P. walkę z tą groźną dla wieku dziecięcego chorobą. Drętwicy karku byto wypadków 14, cz;yli o dwa razy
\'Jięcej, aniżeli VI kftrtale ubiegłym.
Goraczld pologo~j 9 wypadków, ~
kwartale ubleglym 1~, procent śmiertel
llOui 22,2.
Statys~ka nasza, :wIIas%cza W tym
'd%fale zac .. orowuś, chroma jaknajbardziej. L'\IIr'ia c:r..ęść zachorowań pozostaje "C1 ukryeiu. W najbliższym czasie W.
Z. P. opracuje odnOŚlle p~pisy o me]ooWlllllu wszystldclł wypadków gorączki
połogowej, które
zatwierdzeniu odnośnych 1(Iladz weJdtI VI tycie i uzdrowią
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Od dzisiaj pewnie ~dzle mięso
I cWeb, ale po jakiCh cenach?
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zaWiadamiają
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dniu pogrzebu

nastatpią
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związku zawod. kolejarzy zło pnia r. u~kę skonfiskował i skazał w Ptakanowie pod Poznaniem" traz Jaty1i memorjał w ministerjum kolei kaMego ~ini1ra. na grzywny 5 tys, nusza uwagi p. t. .. W sprawie regulami-

felaznych-i VA..ejmowej komisji ko- maTek.
munikacyjnej'-Pozatem odpis memoriału wręcsono posłowi łódzkie

mu, p. Waszkiewiczowi.

o

mąkę wielkanocną

dla żydów.

PamiętajcIe

o

nu gtosowania". Zeszyt zdobią bardzo
udatne reprodukcje dziel J. Jasińskie
go, J. Małety, L. W!.Isilko~skiego
i in-,_.-.
nyc.
h

poległych!

Jeteli nie chcecie, aby was
spotka1y cię~kie zarzuty i oskar·

iż z podaniami w sprawie staran-ia
o uzyskanie odpowiednich ilości mą
ki, cukru, soli, wina, spirytusu, lub o
zezwolenie na przywóz z zagranicy niektórych artykułów, jak rajskie jabłka,
palmy i t. p. wyst':pować mogą jedynie
zarządy gmin wyznaniowych żydowskich.
Poda!lia z pieczęcią gminy winny być
podpisane przynajmniej przez trzech
czł~nków zarządu, t. j. przewodniczące
go I dWltch członków, w tej liczbie ewentualnie rabina gminy, jako członka

nie,
się

zarządu.

Sledzie i

słonina.

Magistrat eprowadzil transport
śledzi holenderskich z Gdańska, w
ilości 7 wagonów. SIedzie rozsprzedane będą kooperatywom. Słonina
magistracka j~ nadeszła i wydział
zaprowiantowania przystąpił do jel

rozsprzedaty przedewszystkiem in,
stytoojom miejskim, jak ochronkiapitale, tanie kuehnie itp.
KODjunktury handlowe.

Kon,Jnnktury handlowe w obwili dzis.fejszej zdradza1t'\ tendencj~
zastojoWl\. Z powodu wielkiego spadku waluty naszej zagranicą wielkie
firmy Importowe wstrzymują się od
spro'l'adzania jakichkolwiek artykułów z zagranicy j nadchodz!\ tylko
te transporty, które były jut dawniej nabyte i wyekspedjowane. Obrót
ł6dzką manufakturą w zastoju wskn-

akceptowano ceny, po jałdclt cech pieOnegdaj VI Warszawie w dalcbrze§cijan i związek piekarzy
:tydów zobowiązał się sprzedawać i.",.. szym ciągu poszły W górę waluty
plekać z nutki szmuglowanej, aż do zagraniczne. Tak więc kupowano
~i nadcjtcia następnych trampor- na' "nieoficjalnej" giełdzie warsz.
t6w, Ił mianowicie po 55 mk. za funt, marki niemieckie zrana po 15,20,
lub 1ĄO za bochenek. Utrzymano do- póiniej 15,75, wieczorem po ] Ił.
fJchc%88ową cenę masła, za~ cenę mle- a w nocy po 16,25. Za dolary plaka podnitlsiono do mk. 54 za litr, po- cono rano 9tJO, w południe 970,
~ kalkulacji ~ązku mleczarzy.
wieczorem 980, franki 60, fł1tlty
Ce1łę detaliczną drzewa podniesio- 3,800, korqny austrjackie 155, nieI'ao o mk. 5 na pudzie, c~ buriQ\\le stemplowąne 120, złote ruble 41,000,
,~ pozostawiono bez zmiany.
Źłote marki 182, złote franki 145,
złote dolary 950. ruble srebrne 260.

Dokoła strejku na kolejkach

podj azdowych.

ejk na kolejkach dojaz:doch trwa w dalszym ciągu.

Dnia ~ ~-go b. m. pr?,cownicy
przedstawlIt zarządowi koleiek podjazdowych m.emorjał, w' którym
przedewszystklem uzasadniają zasadn/C7.o kon;eczność nowych pod~yżek p~ac,. a następnie domagają
Sl~ ustąpIeOla dyr. Gerlicza. zarzu
c:al~C mu m. in. szereg nadużvC:
s.łul~(jwych i czynów nieetycznych.
Zarząd tow3rzystwa pomimo
przcdsta wiolle~o mu pr~ez zarząd
kola ,r<lcowmków memorjału. nie

I

Teatr PolskI.

Głębokie wsp6łczucie wyra~amy naszej kole~anee

Cecylj i Kurzanowskiej
z

powodu przedwcz6snego

Dzisiaj "Chory z urojenia" epokozgonn jei ojoa
wa komedja Moliera z prologiem, epIUczen. IV kl.
logiem, ze śpiewami i baletem. świe
R. Sobolewsklej.
tnie wystawiona. kapitalnie reżysero
tylko miłoM bliźnieg-o f obowi a wana I doskonale gra,na przez nowych
zek lfUlturalnego narodu, jakim artystow. W sobotę o godz. 4 po cenajniźszych dla młodzieży Orbezsprzecznie jPsteśmy, nakazują nach
Otowska "Szopka Polska- i o godz. 8 znajomego, którym okazał się niejald
nam otoezy~ najtroskliwszą opie- wiecz. dla zrl'>eszeń robotniczych "Po- Jan Wrona-konwojent przy kasie kolejl państwowych Wołyńsklch. Wron~
ką groby poległych naszych bo- wód:t" Bergera.
zaaresztowano w mieszkaniu niejakiej
jownik6w, ale j wymag-aoia dusz
Zofji Lisiak, przyczem podczas rewizji
i serc naszych stawiają tet swo- "Faust, Don Juan i Źyd wIecz- znaleziono tylko 5,700 mrk. w banknotach.
.
ny tułacz".
je tuta.j postulaty. Kto k()obał,
\V związku z zaaresztowaniem Wrokto wie. co to miłośĆ w szlachetDzisiaj o godz. B-ej wiecz. wygłosi ny przeds!ęwziętą została w Głównej
nem znaczeniu tego słowa, ten u- p. Henryk Cymerman w Sali Koncerto- kasie kolei państwowych Wołyńskich,
zna za swój po dwakroć świąt Y wej odczyt pod powyższym tytulem.
mieszczącej się w owym czasie w Ło
Odczyt wzbudził w mieście duże za- dzi, reWizja, I{t6ra wykazała brak 105215
obowiązek pielęgnowanie grobów
interesowanie.
mk. Pieniądze te zostaly skradzione z
poległyoh bohaterów, zmarłych w
kufra, zamkniętego na 2 kłódki w nocy
zaraniu swego tyeia, o których
z 20 na 21 lipca 1920 r., wówczas gdy
Sala Koncertowa.
jn~ 8tarotytni mawiali: umarlf za
konwojentem przy pienlędzach był 0Wielka
Maskarada
zapowiedziana
skarżony Jan Wrona.
młodu byli przez bogów ukochani.
na sobotę, dnia 22 b, m, wywolała w
Wrona przyznał sIę do zarzucaneWzywamy na.jszersze sfery spo- naszem ml~śoie wyjątkowe zainterego mu przestE;pstwa, przyczem wyja§nll,
łeczeństwa do
przystąpienia do sowanie. Każdy l'> uczestników sobo- iż część piemędzy po pijanemu rozdał,
tej pią:ulei pracy w charakterze tnIej !:aba.wy może stae sIę miljonerem, za część kupił różnych rzeczy, pozoo godz. 10 rozlosowane będą stałe zabrała mu policja.
czynnych członk6w Tow. Żałobne albowiom
dwie mil,lonówki. Najpiękniejsza zaś
. W toku dochodzenia przyznal się
go Krzy ta, kto pracy swej po- maska dllIllSka i najdowcipnlojsza marównież Wrona w obecnogci kasjera do
świ~eić nie mote, ten niech skrom- ska męska otrzyma.ją dwie C13nne na- kradzieży 10,000 mrk. u kasjera Welca
nym swym datkiem przyozyni elę grody.
w Chełmnie podczas d3llil1nt jego przy
Orkiestra zło~ona z 36 osób przy- konwoju.
do prosperowania naszego Towagrywać będzie do ochoczych tanów od
Dochodzenie r6wnież nstaliło, U
rzystwa, l!t6re postawiło 80bi e godz. I) wlecz. Obficie zaopatrzony
Wrona rozdał róźnym osobom 76000 m!\:.,
tak piękne zadania.
bufet, Konfeti i wiele innycb nlespo- wtem Zofji Lisiak 18600 mk. Sumę t«
Walne zebranip Tow. odbę dziaI!ek.
odnaleziono oraz odebrano pieniądze,
dane różnym niewiastom, prócz tycłr,
dzie się dnia 24 stycznia, t. j. w
które oskarżony roztrwonił na J>ijatykę.
poniedziałek o godz.
8 wieczór
Sąd skazał jana Wronę na pozbaw !lali IOnbu Oficerskiego, ulica
wienie wszystkich praw. zgodnie z art.
ZIelona nr. 20, na które jaknajn28-35 kod. kam., na siedem lat ciężkie
go więzienia oraz na pokrycie kosztów
silniej zaprasza Zarząd.
i opIat sądowych.

~€'nia, j~
doszczętnie
zniszozyliMiejscowe urzędzy aprowizacyjne ~cie z ziemią pamiątkI i ślady po
otrzymały z min. aprowizacji wyJaśnie nich,
musioie pamietać, It nie

;;
I

Wobec nacmiernego a częstokroć
byt konlcczHego przybywania ofiCtl'rÓW l uncdników wojskowych z procjl do Warszawy 1 wobeo wynlkaj~ go stąd przepełnienia hoteli sasiały ~J~zdy lleż wlltnych przyczyn
pnel5 mInlsterswo spraw wojskowych
wst.rr:7munc W prJlyssłości 'do prl'lybycIa do IVarsl'>awy l)Oirzeba będ~ie
specjalne zezwc.lenie dowództwa armji
względnio D O. G.

dzieci i rodzina.

wny

ra

Il

stroskani:

oddzielne zawiadomienia.

;at\

'Ograniczenie podr~ży do Warszawy.

Poznaniu, przeżywszy lat 47,

Małka, mąż,

~ ~orajszem po8iedzeniu miejIkłej koeaiajl ~eyfaej -wobec braki! lU1ęsa postanowiol::o do 1~ lutego
Poseł i koncesje na sprzedaż
.adtylJć . ceny ~symałne na l1l1ęM kG- tek wyczekującej tendencji przemy
tytoniu.
I wolowtnę oraz ~ć rze- slowców
któny . h t .
b
!tałk4W do pttedsta"1llema kalkulacjł.:.'
. mec ą me poz yWczorajszy "Dziennik Robotniczy"
'Cenę wit"p'l"Zowiny komisja ustał! po poSli! ~Y:o.blOnyeh fabrykat6~'1 zamieszcza artykuł "Korupcja wśród
IOZ1łmieniu się z cechem rzeźników n )~wcy c ę ~ na tWYdW6ZW thrakdtuJą posłów", skierowany przeciw posłowi
~ odnośną kalladację równiet prze: ~ ~~~fPY na ~?r d o Ta.0 o niej Szybille. Autor zar~uca poslowi, iż
~ i przedsUr.l8ł eennfki do unę- . ~ l~J ~ d~fl k 16 O
rnopola, wyrobił sobie on koncesję na hurto·
ftłtri :r; lichet do mtwier-dzeJda. la o e o
s a.
wnlę tytuniową w Łodzi, przyczem
ch1~ba ucłJ1lofto i chwilowe za..
Z czamej gIełdy.
wartość przydziału na sam tylko mie-

l

VI

Neufeld

Z cecbu piekarzy.
Jak się dowiadujemy, mąka szmuglowana doszł. do ceny 39 mk. na
funt. Z cechu piekarzy oznajmiają. iż
pny tej cenie mogą wypiekać cnleb
biały pytlowy .., cenie mk, 35 za funt,
póki mąka nl(\ zdrcneje,

Ukaranie rzeżnika-paskarza.
Urzćd walki z lich wą ukarał za
żądanio cen nadmiernych na w1eprze
żywej wagi, wbrew uchwale cechu rzeźników, na osadzenie w areszcie na
pnecląg jedn~o miesiąca, oraz zapłacenie grzywny w wysokości 200,000
mk. (dwustu tysięcy marek), z zamlan~
w razio nieściągalności na dalszy
areszt rze:tnlka Władysława Dreslera.
zamieszkałego przy ul. Zllfzcwskiej 6,
Dodać należy, iż doniesicnie na Dre-

slera

wpłynęło

z cechu,

Ukaranie szmuglerskiej
handlowej.

spółki

Niojaki Władysław Zabłocki i Wła
dyslaw Krajewski l'> uL Targowej 71:1,
oraz Stefan Jamuszewski z Wólczań
skieJ 151 ~ałożyli cichą spólkę handlową ola szmuglu mąki, którą spro·
wadzali transportami po kilkanaście
worków. ciągnąc na tych operacjach
sule zyski. Na trop ~zmup;lu natrafili
sąsiedzi i o cichej spó co donieśli wla()kaz~t dotychczas żadnych sJdon- dwrn, które wTkryly w mlesllkanin
noścl do ziikwidowania zatargu. prywatne m Zllbłoek~ego 1) wOTlów mą
Wo~ec tego pracownicy wydele~o- .ki pS71eDl~ej. na której Zabłookl wyszedł, jak na mydle, albowiem urzl\d
aJl Wczoraj do Warszawy d"uch walki
z liohwą eiosowJlie do rozporzllczłonków, I;tórzy przez zarząd gtó - dzenia mm. aprowłzooji z dma 18 eter-

sląc bieżący wynosić ma 9 miljonów

marek.

"Skąd z ubogiego golarza Szybiłły,
zdobędzIe on miljony na wykupienie
przydziału ~
Prawdopodobnie, za

plecami

p.

Szybłłły, stoi konsorcjum finansowe,
które realizować będzie "wpływy poIi~y~zne· pana posła.
Zamiast wdowy i sieroty po pole-

głych oficerach i żołnierzach, otrzymają koncesje gardlacze politycmi i

Z Jnuzy

Wieczór w Tow.

MIł.

Muzyki.

Środowy vfieczór koncertowy scią
gnął

bardzo liczno

koło miłośników

ze

wl'>ględu na solistkę, biorącą w nim
udział, p. Janinę Famlller-Hepnerową.
Usłyszeliśmy" Trio" D-męll Arońokiego

w wykonanin pp. Henryka Minca, Jul.
Birnbauma i p. Familier. w które.m
cały zespół zestroił się w doskonały
organizm instrumenta.lny o<lznaczający
się rytmiczną finezją 1 subtolnośclą
kolorytu dźwiękowego. Dominującą
oczywiście była partja fortepianowa,
w której ujawniły się wszystkie walory pianistki, jak: głęboki ton, technika l,rzejrzysta i lekka, stylizacja
wykwiL I na, traktowanie instrumentu
szlachetne i pełne wdzięku. W solowej cl'>ęści koncertu, na którą złożyły
się utwory Beethovena, Chopina i Liszta, p, Janina Pnmilier wykazała ponadto wszechstronność sweJ sztuki
odtwłJrozej i wybitną cechę swojej gry,
która ujmuje umiarem artystycznym,
idącym w parze l'> wysoko rozwiniętil
mi zaletami w.rtuozostwa, a już sama
strona techniczna jej interpretacji
starczy, by olśniewać brawurą doskonałości.
Na szczególn e wyróżnienie
zasługuje misternie wykonane Scherzo
z Sonaty Es-d ur Beethovena, z wielklem mistrzostwe.m odtworzony Walc
A" "lr oraz su btelnie w'ycznty Nokturn
De:, .ur Chopina.
Umującą
artystkę
przyjmowano
bardzo serdecznie.

demagodzy. Dyrekcja monopolu tytunlowego w Warszawie z p, Zakrzewskim n/l. czele wprowadza do nas metody, które winny znale:tć odd:twlęk w
Interpelacji sejmowej.
Nie mo~emy pozwolić na zabagnienie naszego życia politycznego,
Bel'> względu na kierunek polityF. Hal.
czny,
SzybiUo, nie
man- •______.,__
- _ _ _.....-...._ _
poscł

dostał

datu na to, ażeby soble koncesyjki TEATR f;g'UEJSXI (Dzielna 18)
~ądamy kategorycznio unie-.
pod dyr. A. Zelwerowicza.
wdnlenia koncesji i oddania jej wdoPiątek, 21.I po cenaeh zwyeza.Jnleh
wom po oficerach i żołnierzach wojsk uChor~ z urojenia". kom. Moliera
polskich.
z prologiem, epilogIem i baletem.

wyrabiał.

PI

U esperantystów.

Z

sądów.

Tow. esperantystów przeniesione
Giełda
zostalo z ul Gdańskiej 90, na ul,
Notowania z dnia 20 stycznia:
Południową 18, do lokalu szkoły p. Człowiek -Wrona -szczodrobliwy
W a 1 u ty: Ruble carskie po 500J aszuńskiej. Kancelarja towarzystwa
defraudant.
555, 525, 540; dumskie po 1000-108, 102;
i kursów iQzylm Esperanto czynna
Sąd okręgowy w Łodzi (wydzial kar- dumskie po 200 - ~.-, 82.-; dol!l!Y.
jest w poniedziałki i czwartki od ny) na posiedzenIU dnia 18 b. m. rozpo- St. Zjednoczon. 895.-, 760.-; frankI

8-10 wieczór.

znawał następującą sprawę:

W dniu 24 lipca 1920 r. do

"W~Dólna

Sprawa".

Tygodnik ilustrowany, po§więcony
Górnemu ŚląSKowi, przynosi w numerze
j ciekawy i rzeczowy artykuł Kazimierza Wakara p. t. ,,0 czem zadecyduje
plebiscyt ~6rno~ląski", rozważenia na
temat "Wyjazdu Naczelnika PalJstwa do
Paryża Ił spra~) Gór"e!lo Śląska", rzeCE
A.. Bognsl!nrskle~ 1'. t. .. W mętnej ~
d1:ie", J. Rembowskiego 1:ajm~ące "Szkice węglem o polskiej sztuce', rubrykę
"Z ż)'Cia polskiego", opowiadanie Wł.
Tetmajera "Sen nauczyciela poł8kie~o
\

i

j

warszawska."

urzędu

śledczego w Łodzi zgłosll się niejaki
Józef Wiśniewski - kapral wojsk polskich i zameldował, iż od swej narzeczonej Zofji Stępak dowiedział się, że
jakiś nieznajomy dal jej 500 mrk., zaś
koleżankom jej: Marjannie Mlroszewskiej-4900 mk., Anieli Ciupa-2000 mk ..
Marcie Ziemniakównie 2000 mk. Tegoż
dnia do urzędu śledczego przyszedł Ryszard Rzejalt i o~wiadczyt, że jaki': nieznajomy mężczy1:na dal jego sluiącej
EfIi Hilłe 6200 mrk. Przeprowadzone
przez urząd śledczy dochodzenie doprowadziło do zaaresztowania owego nie-

szwajc. 141.50, 128.-; marki niem. 1550,
1250; korony austrjac. 122.-, 114.--;
liry włoskie 51.-, 2B.-.
Ak cło e: Bank hand1. W Warsz.
VIII e 111. 600, 1625, IX em. 1600; Batik
kred:,. towy Warsz. III em. 2625, V em.
2325; Bank Małop. W Krakowie (}{~;
Bank Związku Spół. Zarob. w Pozn8.Juu
VII em. ,(125; Warsz. Tow. kopalń węg.
i zak. hut. IV em. 9500, 9800, 97t'();
Lilpop 15600, lEnXl; Borkowski ~3,
2000.2725; Rudzki 11900, 12525; StaraGhowlce :ta 500 mk 8100, 8900, 8700;
Zyrardów 14800, 15000; Bracia jahlkowscy V em. 2(0), 1950; Zeglu,a

em. 1550.

1~.

1500.

m

, ,
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Jak wyb•leraC• kostj umy

Ze świata zwierzęcego zużytkowano dotychczas przeważnie·owady, 8 więc
! różnobarwne motyle, jetkl, muszki, świ
tezifln~i, natomiast rza'dzi~J ~ięga się ;v
.
dziedzinę ornitolog}i, choctaz dałoby Stę
Rednt~, zabaw~ mask~o-kostjttmo- tam znaleźć wcale efektowne wzory.
Kostjum bee zawsze robi mile wrawc .stary SIę obecple "clou karnaWałt!.
Moz:e dl.a~ego, ze przedstawiają naJ- żenic na niednie) zgrabnej osóbce.
wdzlęcznlejsze pola dla temperament~ I
Wielki sukces odnoszą zwykle Iwindywl<.lualnego, dowcipu, pomyslowośCl stjumy c11arakterystyczne - pod wantua może też dlatego, że łatwiej z bar- klem wszakże, że n.o...c;zace je osoby mawnyeh łachmanków sporządzić efektow- ja werwę l dowcip. Cli"topak szewski,
uy .,kostjum", niż postarać się o ele- kominiarczyk, dziewczynka z zapałka
S!unc!{ą toaletę balowa, która tak wiel- mi itp. postacie znane z ulicy chybiają
kic za sobą pocią~a Koszta.
rzadlw efektu. Natomiast kostjumy
W tem rzecz jednak - jaki wybrać symboliczne, jak np. opinja publiczna,
kostjttm ?-problem to niezbyt latwy do plotka, prasa i t. d. wymagają bardzo
rozwiązr:nia przy obecnych cenach ba- dokładnego obUlyślenia szczeg6łów, jetystów, wstqżek, dżet6w, paciorków itp. żeli nie mają pozostać niezrozumia!ą
"fatałaszkóW". Stroje etnograficzne nie zagadką.
cieszą się już zbytniem powodzeniem,
Najwai;niejszą rzeczą przy wyborze
specJfilnie krako"'.ianki, góralki, cy~an- kostiut.:u ....... jest dostosowanie do wzroki sprzykrzyły si§ idż l pomimo swych stu i )tu:szy. Mate, zręczne, ruchllwe
walorów niewątliJiwych, uważane są za stwoft2>Emie-przebrane za druciarczyka
szablonowe. Dobrze przedstawiają się -wygląda doskonale, ale jakże nleosovlko W calych grupach, jak "kraKow- blIwie prezentować się będzie w podob!'o·kic wesele", "cY$!8I"1ski obóz". Również nym kos t jurnie osoba, która wywotuJe
li.Ontusiki przesta!y być atrakcją zabaw porównanie z "tyką chmielową". Tak
kostjumowych, natomiast strój mieszcz- samo mala, krępa kobietka I!miesznle'
Id polskiej z wieków minionych należy wy~lądałaby W kostjumie np. Marju
do bardzo efektownych. Z kostjumów Stuart.
etno~raficznych innych krajów, najpo·
O ile chodzi o panów-to dla nich
pularniejsze, li zatem już obnoszone są: wskazane są kostjumy albo historyczne
turczynka, hiszpanka, wIoska rybaczka, (pod warnkiem by husarz pancerny nie
natomiast rzadko spotyka się kostjum przywodzit na pamięć eksped)enta sIdeholenderski-wielce odpowiedni dla jas- powego, a ułan nie zdradzał swej przynależl1o~ei do biurka urzędniczego) i konych blondynek.
Królestwo haśni dostarcza rusalek, stJumy humorystyczne. Najlepiej wszakże
nimf, królewien śpiących, królowych no- -stwierdzono to już nieraz-prezentucy, chochlików, krasnoludków i t. p. Ze je si~ współczesny mężczyzna we fraku.
świata flory najbardziej spopularyzowane są mak, różyczka polna, słonecznik,
niezapominajka. Bardzo ładny i łah"Y
do skombinowania jest kostjum muchomora, iak również mIle i "apetyczne"
są kostjumy owocowe (winogrono, wiśnia, rajskie jabluszlw), ściągające ku
"Duch" ł(tóry czyta jutrzejszą
sobie grono chciwych "wróbelków".
gazetę·
W obecnej dobie, kiedy kostjumy z
Pastor Asseris z Kent w Anglji
bibulld stały się z powodu względnej
taniości bardzo aktualne-należy wyko- utrzymywał, jak twierdzi, od 20 lat storzystać przebranie się za "karmelek" sunki ze swoim zmarłym ojcem przy
niewiele wyma1lający zachodów. Z bi,
bułek również da sie skombinować "fi- pomoey medjum pa.ni Osborne. W komunIkatach z "tamtcgo świata ów
gurynka z saSkiej porcelany".
Naog6t z kostjumów dla pań te są zmarły przodek mial ciekawy zwyczaj
najefektowniejsze, które nie wymagają powoływać się na artykuły i og/oBlIedługiej sukni i poważnych ruchów, np.
kostjum Małgosi z "Fausta" nie zrobi nla li "Times'a-, który miał wyjM nazajutrz tego dnia, w którym odbywano
na reducie wrażenia.
Djabełek, chociaż bardzo pospolity dane posiedzenie. l tak niety1ko po- jest zawsze bardzo mile Widziany dawał, że pewna wiadomość poja.wi
zwłaszcza jeżeli właścicielka kostjumu
posiada cięty języczek i ładne nóżki. się w ..Tlmesle", ale nawet określał
Pierroty, kolombiny, to już tradycjonal- stronę. s!lipaltę i wiersz tąj wiadomości.
ne postacie rfa balach maskowych.
Zwycza,inie n& 13 wypadków 1~ było
Z kostjumów stylowych ulubione są:
empire biedermayer, rococo, przyczem trafnie odga.dniętych.
Mllmy mtaj I!lze-zególny przykład
toalety rokokowe przystoJą raczej kobietom wysokim i niezbyt szczupłym.
telepatji w ezasie, wypadek znany tak-

na bale maskowe.

W

T.:t:J

~ATR (W
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KIJlachn teatru ,.Scala"
nlica Cegielniana ]\l 18).

,,~llI"IiI~~ar'lll

Ił y r . .
M.

p" d

stycznia. 11121 r.

2t

h pod torml\ 'Wrółb1.,.'" ł pr:Mpo-wlednI. NaturalnIe, tle ład_ .. ~
nie od.esytyYał gasety, tJlb medJUI
oDdanane było Dtewytłómabz~ jeellCliie przez naukę zd01nośel1\ ,widzen1a
wprzód.
Donoslo . tem • II. Kurjer KrakO'Wski- Polska jest pod tym wzg~ędem
w bardzie.1 szczęślIwych od Anglji waruukach. Bo oto w Krakowio może
każdy dueh jeszcze w ciole przebywa.jący wspomniany "Kurjerek- li datą
środową np. czyta6 jd we wtorek po·
południu. "TelepatJa- u nas stoi więc
daleko wyżej nlli Angljl, ba., jest nor·
malnym staMm psychiki krakowskiego
ob,ywatela.

Wojenni młljonerzy
lichwiarzami..

Roz~to::inf1 sprawą ll~ilarską,

którą

w

Odpowłedzi
Mała!.

P.

ttOclzIenne

zawierają

wzgledu,

te

tak Panlq

ra~ące

ni,ekledy

informacje.

Wojna f walId l'olityc2Ine, opisy
procesów karn-yoh i . przestępstw
budz~ w dzieciacb równie objawy'
ujemne l procesy psychiczne, jak
wzmianki o wypadkach patologiczno-seksualnych, których często

Na adrowtn:a.
•
BnlOl§two Melcer .k. 400.-. m
LłHi'Wikowle Cetle!' 1Ilk. 200..-. &U
JuljD8l'Jostwo Wlttktad m.. 100.- 702
Bronisława 1 Mteep;yslaY Zuckier
mk. 200.-,
717
T(,sia Kusmiukówna mk. 50.-..
72*
GelbartówDa. Helena mk. 50.-.
725
Na Klinikę Połotn. SIenkiewIcza 83.
Ludwikow!e Culrler rok. 200.-. (l!l(\
Treszezańscy mk, 200.-.
700
Zofja ZtlberS2itajn mk. 100 -. 705
Rafałowie Ałargulles mk. 000.- 714

Z okazji konfirmacji
nie rozumieją.
P. A.. A. Wiersze pańskie, nłe
pMb,8wione pewnych zalet r)'tmn rodzice ofiarUJą:
przy do~ó powszednim rymie są
Na Uzdrowisko
do <1rnku zbyt słabe. Brak im
Na Położnioe, Porod. t9,
silnej ekspresji uczuć i wra~eń,
Na Dom Sierot. półn. 83,
slrwlfnąd bardzo ju~ oklepanych j
Na Dom Sierot,Sr(>dnia 91,
po tysiąo razy uj*eh. w formę
Na OobroukQ Herolija,
poatyeką.
Nie rad • .,.. kontynu.
Na Talmud TOfQ,
ować wyslłk6w w wIerszowaniu,
Na Ezraz IJmim,
gdyZ przy mfnimal-nyllh zdolnoś.
Na Niedolę Dzitlcj~oią.
ciach, a mo~e nawet tylko przy 898-1
pewnej
zr~czDo~ci
rymowania,
zresztą d1lłecł

Arkadjusza Mazo

O:fiary.

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000

Dr. meDo Z. iironson

Akuszer i gInekolog
na słl!lłę 1 przyjmuJ6 co
dziennie od ł-6, w nierlz·eli.;0d 10-12
Zielona 2 a.
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Przeszło 50000 osób

podziwiało w Warszawie pflrf'Jk1\
piękność Lucy Illo,:,p ai!lle, porywająoą widzów swą do SZ<lqtu
doprowadzoną grą Vi je'dnym I naj
lepszych obraz6w kinematogn!i~

nych obecnego sezonu p. t. "Dama

ze

słonecznikami".

Szalonym nakładem koazt6w.
dało się uzyskae wspomniany Obraz
dla Lodzi ruchliwej dyreKoji Kina
.,Luna", która,.jak sit} dowie&uenŚIDY zam16l'Z'a wystawić
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Nr. l, z podaniem ilości i ceny jednostkowej sienników kaź·
dej katef!orji oraz termin dostawy.
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I1.H. m etjumy do "'y- ft Piotrkowl!lka 132 m.l4, raJCA, B~ned1kta. 1'& 19, z P. K. U. 31 p. 781-2 - - - -.. . : . . . - - - - pożyc~on!a damskie imę- dla p a ń przyjezdnych w eklep.e.
176-33 - - •
-~- pom Maurycy zgub. pnskip.. Ul. 6-go Sierpnia lokal.
327-15 - - . Ipter Jak&b zgub. p.I\SZ- s~port nł!lmieckL Łódź,
(Benedykta) M 20 ID. li.
-1---"'" e b l e do spt"lIedania.. " port rosyjski, wyd. w Konl5tantynew~a. 75.
Na!.>orowsli:.i.
848-6
meJ tka.ni ręoznel
biurko, krze~łk., oto- StopnIey.
803-3
90-3
-----.-__
przyjmę zara,; osnowy many, kredens i sypial__
' . akuszerka :M. Nowakow- n.a kijka warsztatów (na nla. PiOSl'kO"łfeka ]'i 111, BeslMbełll Lejb zgubił PllttAU Regi.a zgubiła
H ak:" ul. Dzielna M 340, lon). Benedykta M 10 w podwónu, III weiśefe.
dowód. O!Mtbf8ty, wyd.
paeąort niemiecki,
pri\y)muje Ot]. g-l j 3-6. m. 17.
IWł-2
92-0 w Łodzi.
92-3 wyd. w Łodzi.
91-3
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Księga wyssla
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ro ę na nowem
poprawinem.
'Tyd&lllll.
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SAecjaU"ta chorób wene.
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"
przy
Stow. Nauczycieli (Południowa
rycznycb, s k ó r n y c h mechaniczna do rąbania
•
Niniejszym wzywa wszystkich swo!nh człon·
i moczopłciowych.
drll6w!\ opnłowego oraz
'ków na Nadzwyczajne Zebranie, mając~ się odbyć Leczeaia prolll!,.'.",1 IUnlJI
l1n lJlI 'l apaf:lły
w lokalu stowarzyszenIa. w Bobatę, dn. '22 b. m. ".
I '.,atłcm.
r 1111 ~u
q
o godz. 4-ej po południu.
~~et..kow .. ka. .Ni 144, do "lązama drzeYł"!l. oka·
Na porządku dziennym sprawy, związane
róg Ewan~el1cklej.
zyjnie do sprzedl\nill. vr
;;: Komisj;:, WeryfikaCJ'jną.
.
eod~ pn7J~cfa: 9-1 ,. (od biurze. technl<:l:mym
i
917-1
Pre d.-um
6-8 O". Dla pk1'l oli 5-6 \,pp składZIe
maszyn B·cl
'
zy.
GOLDLUST, Łódź, Aleje
Kościuszki 1'432..
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Pisma

n:.fe Sl\ z&sadniezo pneznaczone
dIn dzieci i to nietylko z teg-o

wmiesz anych jest dwuch berllń·
skich dorobkieWiczów wojennych, multimlljonerów, zajmuje się obecnie poli:
cja berlińska. Aamburscy interesancI
niemieckiego ministerstwa finansów
zwrócili t1wa$ie tegoż na lichwiarską
dzialalno~ć dwU berlińskich agentów:
Marcina Cohena i Avelisa. Obydwaj twórC1l0ŚÓ Pana wyda nikłe owoce.
oni wyzyskiwali SWe stosunki z Wladznmi d~ osobistych l geszefciarskich , '-:lów, W ten sposób, że umieli II za du monopolu spirytusowego państwo\'.l!
~o wyrobić sobie stanowisko pośredni
ków handlowych, i przy zawieraniu u:ło2:one w itdmlnłstr. "otosu
klaoów pobierali olbrzymie prowizje.
Polskiego'"
Cohen podaje obecny swój majątek
na 8 miljonów marek.
Na Dom Starców, Dzielna 52.
W swem z książęcym przepychem
Sławuś 1 Wituś Goldsoblowie maurządzonem mieszkaniu posiada między
684
innemi galerję obrazów, Id6tll s~ tak~ rek 50.-.
Uczniowie kl. V. gimnuJum B. Brausuje na 650 tysięcy marek. ZOUle swej
642
trzyma! wierzchowca, stron ją w bry- D a mk. 220.-.
lanty, posługiwał się dwoma automobiNa Dom Starców Im. Konsztatów.
lami, ma dobra wartości 2 miljonów w
Holandjl. Pozyskany prze7.eń dorobek
Ludwikowie Cukier mk. 200.-. 006
Juljuszoatwo Wittkind mk. 200.-.
przekracza, wedle przeciwlichwiarskiej
ustawy, ustanowioną miarę l 'przez to
702
podlega konfiskacie.
Na
Talmud
Torę przy Górnym Rynku.
Na tej podstnwie członkowie odJoaehim08łwo Landsberger marek
działu przeciwlichwiarskiego policjt ham686
burskiej, w interesie podatkowego u- 100.-.
rzędu władz skarbowych, w porozumieNa blennych do uznania redakcjI.
niu z urzędem poli::yjnym berlińskim,
obłożyli sekwestrem wielomiljonowe konBezimiennie mJr. 100.-.
688
ta bankowe i cenne przedmioty, będące
•
mk. 200.-.
698
własno~cią oDu tych panów. Obal' oni
~:~f~~;~~:'D:a:'!s~~lns~
przed kilKU lary, Dyli kompletnie n eza·
możnymi ludźmi.
wania Nowe~ Roku mk. 100.-.
712
Zaskarżeni zosłali do S.1du o lich·
wę i odstawieni do Więzienia śledczegQ.

Dział Bud.-Kwat. O. Gen. Łódź, Zachodnia 64, potrzebuje!
liilka tysięcy sienników: papierov.yob, jutowych i wi;.:oniowych. 1
.
Uprasza się Panów dostawców o złożenie ofert na sienni-l
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pszer Gite1 zgub. kartę !łońslrier Benja.młn Hersz
pobytu, wyd. pruz P. i\ zgub. paszport niemi~
K. U. ". Łodzi.
805-3 cki tamilijny, wyd. ""
Łodzi.
8~2-a
renkel Sll.mson zgubił _____ - - aeJlIDan
Szoel
zgub.
ledG'llt'ód osobisty, wyd.
~itymację chleDo'"ł na
w Łod1ll..
830-3
~osób. _..
rydman EljaB~ Dawid Mtchlewskiemu. Anirze·
zg_bU dowód osobisty, iti jowl 11kradziono ~85i-~
wyd. '-": ŁodzI.
w~d o50bł.sty, wyd. '" l~o·
o1dman Chaj!!. IRaehel d~l oraz metrykę urodze,;
Gzgub!!& p!l.Szport nie mil.
11-..
mieekl, wydany 'f( Łodzi. -"idams'd'" JdrÓlt Iehel,
867-3
:mmieaJkały W' Uzorkowi>!, zgubił brtę od·
ailll- Pacanowsk:i zgll- roozeni 1\, "'l"darl'f\ prlre1l
bił legitymację eftleP. K. U. w K11tłtle. ' -3
bO"ą ntl. 7 osób. 905-1
iedwied JUIJ!l'O zgubtl
ere Ma.jlech zgub. dotym czas. dowód osowód osobisty, "'ydany bistr, wy~l. VI Łodzi.
w Łodzi.
778-'3

F

L

F

H

Elźbiettl.

Jachowicz
bUa. I'l\szport

Hslina
Ro:aeublumówna
ucz.
im. Orzes:r.szkoły

kowej zgubHa matrykułę.
~-1

7m!toll

z

l.:ławryl· zgUbił

paszport niemiecki,
wyd. " Lodzi oraz kartę
J)ooorowa rocz. lBOO. J2-3
_~~ z"iubiono portlel wra;-;
atBllblut Edwll.rd zgnb
pl\S7:portem i metr:t:ką
pltSzport nh~miecki, urodzenilA, wyd. w KleIWydl111Y
w ŁtMzl
r&IL eaeb., no. imlt
Helberg
M Oi'2-12.
823--3 Mordka Hel's7..
901-1

M

H

-.!!.::::2

Dłnkusiewicz HenQCh zgn
r bił dowód otJOblatr..l
wyd. 'IV ŁOllz1.
827-3.;
h
"n
[łUbin :Mao ('1 zg1l11 IiIR gitymoję chleboą Da'
li osoby. Cet;18In{ana ~.\
Skóra Jnika. zgub. dowód
osobIsty, wyd. vr J,o. d1lł.
S7-3
'spttzenfeld Artur zgubił puzport niemiecki,
wyd. w Łodzi.
836-3

zgu·
nie·
miecki, wydany vr Lo·
dzi.
862-3
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