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a pozostałaby nam niewielka-i coraz mniej warta-paczka ... marek ..
Czy tak mają kooperatywy kalkulować?

I

Czy raczej inna-bardziej prze..
.
.'
,
loma, trzeżwa, dążąca do zacho-I
Najwyższa rada koalicji zbIerała traktato,wl] chciałaby. go. obec~le
wania !ealne,i wartości i swoj~j się i~ż kiłkakrotnie od ,:za:.u za- przed. hl~YC; p~o~onu]e za~ naraZle,
zdolnosci nabywania-kalkulac:a warcm trnktaiu wersalskIego, aby aby~o odsunIęcIU w dalszą. przyjest wskazaoa, wbrew lekkomyśl· tę budowę COtl 'mniej tak krzywą, szłos; ryczałtowego oz~aczenla w'!. nej-czesto w sprawach społecz· jak wie~a pizańska, podpierać, pro- solm.5 ....1 odsz~odowama. oaraz!e
Tragedja miłosna lekkomyślnej kobiety
nych - opinji pewnej grupy spo- stować, wzmacniać. I obecne jej ze- zO,bowlqzać NI.en:?Y do pła.cema
w 6-eiu aktach z pa.ryską pięknością
żywc6wV
11ranie, obradujące w sali zegaro- mImo to w oa,b!l?'s~ch plęCl1~ .laNas7.em zdaniem, stanowczo tdk. wej minist~rjtlm spraw. ~ag\anicz- tac~ tytułe~ zalIczkI po fi mllJara nawet obowiazkowo tak! I dld' nych, a mające przedłuzyc SU:} co- dó\\ w. złocIe. , .
te~o 'esteśm
rzeciwni -.vy łacaniu najmniej do końca tygodnia. je::t . Takie p~stawlenje r~eczy' wzmac.
y
P
d 'd d·.P, II'"" temu samemu celowi poświecone
ma • ogromme
w pertra.itaCjach
u d7l<hOWCOm "y\'\'1 en V Ja < -J- •
.
•
N"
- l'
. "poU
lla
ell'l:'aułoe. k J • I)
,....
•
'mo
raCbod"'i
o
sanaCj'A
wzrtjf'dnie
O l)'qe
lemlec,
na
w",ze
,('1
OO\1,lem
pozo~taje .jeszcze do pon 'e l_7;;J.}aH.?
• ~ Hi
LI.
o WICl\, prze ... łwme, n'mll
..
",
s"
.
It t t b
t'k'
. h
1178-1 cllunkowo, a dlatego pozornie-Jw- zaradzenie konsekwellc'om tych hlę. zmIanę tra{ a u . rze ~
a ze le _
_-=_...""__-.,,.,.........._ ..........._ rzystnego, przypuśćmy, bilansu, win- d6w, kt6re lel~komyślnie pJr'ełn:o- zgkO?Y. T~. ~ozYCję, Nle~JY wJ:r
ny walne zebrania kooperatyw ca- ne przed dwoma laty, rozstrzygając s u,lą, sta~l~jąc 5 Vi arun w u ~ ~.
mmErm~~~~~ hl swą śWiadomość sytuacji wyka- hez dostatecznej przezorno~d i zna- lenIa ~w,?ld zg?dy.. na rSdroc:e: .. ~
zać nic przez podział dywidendy, jomości rzeczy róź'1e nairlclikat- ustalenIa .m e~l11za~JJ. L a]wa .meJ
e
R~ I)
tJ.
wycofywanie pieni~dzy, lecz prze? niejsze i wieki historyczi1e~o roz- s~ym z nich les~ d} ~as ;.arune I(
Ala '"
(,
znaczne, bardzo znaczne podwyż- woju mające za sobą kwestie: usta- POl6erwszy: SPI,ozkosl aWAI~l11f lem~om
szenie udziałów...
naw;ając Polske bez granic na
mego. ą~ a
e nne cZlery
"
.
wschodzie
("pnwa
Litwv),
ą
7.
plesą
dl,~
NiemIec
ta~
korzy~ne, ~e
odes
Zrzesz~nt spozy:vcy, dązący, do [1iscytami ra zachodz-je (Górny WątpIC nalety, aby Je FranCja mo~yzwolenIa z pod Jarz~a kaplta- Slnsk)-nie ustala' c w sokości i gla uznać. (~wr?t ~as~k~estrowa.
cuveDle"
'9
IIzmu .muszą z~ać sob:e sprawę. z odfacza i c łatnoś~ą inde~njzacij ze nej wlasnoscl ntemtecl<leJ. zn.aczne
otrzymano świełf transport modeli, pozostaje dziś i jełpo.
obecn~1 sytuaCJI: {(~p~tat .rośnIe. strony J~ie~iec, stwarzajac AtI~tr;ę zmnjejszc~i~ koszt6w okupac~Jny~h,
p~chll;e IN. rękach mellc~n,eJ gar~t- niezdoJną do samodzielne,,-') ~v- zwrot CZęSCI floty handlowe]. zn:e·
Grand
Hołel
2
I.
189-1
_.
In, I<tor~ .s;~, c~ra~ ~~rdzl~l s~upla, c:3-po7.walai~,: trwac pod.' nieco sienie ograniczeń ,w han~lu zagracnr:!.z
'file] _ctagaJac
bOWiem
rege. c.:J~ :ii~j J - ' tk'
. . . . . w.mną r'ormą nIemiec k''Jemu poJ:!o t0nicznym)-oznaczają
-.
...
swoJe
n~cc wszys le nICJ, wszyst, "'U
'Il't
f
b
'
nerac'"
gospodarczą NIemiec, a WIęC
k'
.
tl'
v,l
m I arnemu-n e za ezplecza,
J'"
."
,
le nerwy, .0panowujl.!C wszys (Je, iac walutowej i C1ospodarczci r6w- og61ne pOdnIeSIenie Ich potęgI.
że ~ tak po~vle.m. drogI oddechowe f1~).'.ac1i 7ar6wno- zwycięzcom jak
Już ten jeden punkt obrad. ja,
n~:>zego zycl~"k ~ WOIWł~ c~la Z\Vvciężonym-lekceważąc trwałość kie się w poniedziałek rozpoczęly,
c mura rosre nI 'OW: W C? rugI.m ho slewiz.u i przeceniając szyb- ma dla nas bezpośrednie i pierwszodomu-bnnk-często po kIlka w Je- :. ~~.
1{~ "
ł
rzędne znaczenie sl:oro od nie;J·)
_ans zasa niczy i cyf"Oll-jy.-"ZyBki~Ei koope- dnym;
111
co kupu~ą, co sprzedają, co ~Ql~\"
ajo>: ~~t ~:>JI ; .sd('\bw:~ bP
lo~y OO'"rnego S{ąsl:~ b"dą w t~'lr
ia i
.
' '?
,e IllaJąc lZI0:"qd(J zame an 1 ,ę-\
..
'f tltyw.-Kalkulacja. - \V s· rawie walnych lZS- wy,.~\ O.
co. prz~wo.2ą,
"
rhw, kt6re dotychczasowe r:allko- bardzo znacznym sto;):liu zależeć.
'"ań kooperatyw. - Co czynić winno
a~ne
O te.ITI :\'Ie cos nleco~ mInIster we dzieła, poświęCGne dzia!8lności
Przedstawiciel Niemiec na konsl\arbu I.. n:lf!. prz,emvslu I han.diu.. kongresu pol\OJowe~o, zwbszcza ferencji, p. Bergmann, nie zaniezebranie?
O tem ~wiadczy .1 .stan nasze] wa- :ze strony anglo-sask;ej \', 'chodzące dba z pewnością wykazywać-przy
• l-go stycznia sporządzają wozdań pewne jakby zaklopota- luty ~alwymo\'.:meJI. A I:upcy, po- rKeyoes. Oillan) t"k wymownie j cichem (a może na'wet głośnem?)
łłwoje bilansy wszelkie przedsię nie: co zrobić z zyslti'em" (lIĄtu- SZUIW)(jcy .,.WSp?I.OIk~w z kap;/a- ironicznie potr!1fily iuż oświetlić, potakiwaniu Lloyda George'a, że
biorstwa handlowo-przernysłowej ralniB pozornym, ISdy~ tylko CJ'- lem od 2-.3 mIl!o~ow. marek - A życie - ironista fJaisurowszy ze bez Górnego Sląska Niemcy indemeZi1Di~ to równiet i
koopera- frowyml), ze stoslln!roWO-'"wipl- c;Y to .\Vs7ystk~ nie Jcst les;cze ~y- \"szystkich-potwierdzilo i potwier- nizacji nie są w stanic wog61e phkim" zyskiem, do kt6w'go oczy- ;..arcz.aląc:'~.. na,{aze.m: b~on się.···? dza ten wyrok VI calej pełni!
cić;-książka prof. Keynesa wyszła
tTWY·
T j przegląd bHansó\ , - jest wiście natychmiast zdoszą pre- ~ron. s;~'
musI hyc. basłem
Wszystkie te SJJorne kwest je, z otoczenia angielskiego premjera,
Il'Od.zaJem r.ewji gospo-darczej ca- tensje swe, bardzo sprawne w w:szyr:.tklcI1,.:val~ych zc?ran ,~rzcszo~ . wywołane przez złe brzmienie tr~' spopularyzowaia tę tezę w całeł
~łego roku ubtegłego.
tych. w padkacb, władze podatko- nych spoz'.wcow, a. srodk!em .te] tatu, wypłynęłY w ostatnich dwóch Anglji. Wierzymy, źe Francja nie
Dła koo'P'erat yw ma to szcze- we l szersze Tfl!l.sy człollk6w, sla- obrony, - zie~noczenler wszystkl~~ latach na widownię, błądząc i obi- poświęci sprawy G6rnego Sląska
~6hle 'IRaczenie. Kooperatywa ma bo orj entująoych się, lecz
sko pokr~,: nych . I~eowo "oope~aty\\ laiąc się po niej w spos6b dla po· sprawie ryczałtu i rat tak potrzeb'bilans dwojaki: pierwszy gł6wllY, rycb. na wrzaskliwe i lekltom \~:' !ak~a]?p:esz~leJ:;ze podw~JenIe, po- Iwiu świata groźny, a lekkomyślni nego jej odszkodowania ze strony
,zuadniosy to ogólne sprawozda- ne oskażenie: ,.naskarstwo" połą- troJent~ kaIP.lta~u o~ro.t,owego prze~ dyplo~ac! umieli)e wp~awdzi:.z Nie~iec. ~le. czy swe zd~~ie potnie z dsial aln ości, te ni aj a k o ra- czonH
oczywiście z żądaniem: pod.~yzsze:l~e . udzlało,v",f w Sak pod ZIemI wywolac, ale me umIeją trafI obromć I przeprowadzI c?
wypla 'ćt
t " A sonJI pod'lleS!OIlO do ,;!uJ marek maleić jak ów uczell w balladzie
p t . t
śl . I_
:clftBek sumienia.
W .. 'bilansie" P odzielić'
"
.....
' CI .... e c.
niemłeckich=3000 mk
olsk'ch'
y.ame o nasuwa na my .lec
~1m po st~onie .. czynnej- musi za1ośćuczyl1JĆ tf'rnu niespos6b b" :
.
"
,. P
I
Goethego, stosownego słowa za- nq z naibardziej czarnych chmur
..~ najdowa6 pozyoja buebalte- grozI rucina, bo zrf'sztą fakty' cz- .11, zorgalJlzow an!e pr~y kooperat. klęcia, aby je tern czarodziejskiem n;dcj'qo·aiących od 'dawna na nas~
dnosclOweJ
" Ulema co pł'
1\'asy 05ZCZ~
c1
'
C. zy zna)'d ą f or- horyzont.
'
'"
!tJjnie wyjątkowa - wciąlł i stale me,
'1cić....
:
' . , s-ł'
owem zaze~nac.
Ale na konfel'encji pary(Wzrastająca ilość członków! J er,t
l'u w!aśnje tkwi rdzeń spraLecz I. p,r~cz. tego są ,kwestje, n~l1łkę zaklęCia, kt,6 re l .szukalą, obec- skiej ukazują się i inne niemnier
!to pozycJa pierwsza, która .iedno- wy - t. z,\\', "tragedja'" bilanso- kt6re r.6wmez muszą byc rozpa: me w przep~szneJ sal! ~e~aro\y?
złowróżbne dla MS chmury. Jako
lc,,,eśDie zdrai za \v8zystki e .' taj em- wa koop,'ra.lJw.
~rudno~cl, w znaleZle~ll1 jej bę- jeden z najważniejszych punkt6w
trzone I ~ myśl. h:sła nagl~ceJ
,mee" stosonl{ów ideowych j go·
Przy zJ I.1j tego stanu rzeozy obron~ lozstrz~gnl~t~. W .wlelu dą mewątp!,wre, ba!,dzo wlellne. Re- bflrlzie tam' rozstrz~~nna sprawa re~odarczyeh wewnątrz
koopE'ra- zukać należy w l'lanuincych stu- k,?ope~aty\~ach IstnIeje bodaj pra- nrezentan~.1 :"'Ie!klch m~carstw,. w genera.cji Rosji, 7,alatwiGnie jej wy4
iljwy.
Bunkach. gospodarczzcb _ tak u WJdlo: tama praca!, Ba to \~szak IwnferenC)I, blOrqcych udZIał, sa n!e woła i dla sprawy polskiei doni0rłe
Drugą lJoz.y()j~ w "aktywach" nas P(lwI~łanycb, żo bodaj nll,t- t<?warzysze .lub k<?led.zy pracują od maI n~ ka7.~Yl!1 kroku z so~~ nle- konsekwencje.
O ile Wiadomo, An'!p6.ldzielni jest stopień reagowa- rozsądny l odpowiedzialny _ nie k,I1ku Jat ..nle streJkUJą: Jakoś, t~m zgodO!. NajWiększą tl'udno~c wy- glja pragnęłaby uznać ofiojalnie lub
mia przeciwnika handlu pry- potrafi określić, gdzie się kOl\ C7i -Y SIę U~~dZI, Wszak nIe nar}izą m, woł.a .moż.e n.fe tyle kw:s9a, roz~ faktycznie rząd sowiecki wzftmian
wat1)ego. Wiadomo, nprz., źe w t. zw. "UCZCIWy handei" a za"zy- stytucp. l t. d, w ~en .desen,
hro]~nr~ Nlem~ec - ,C~OCIaZ I tut~I za koncesje handlowe, w czem po(N'iemozech przedwojennych rząd, ua l~as. arstwo .. ,
, Błl\dl Nawet. więcej: karygodn~ ~n~h~ les~ du~o mOle~ surow~, nI: pierajf\ Iq Włochy i Japonja. Fran~d wpł7WOlll
kapitalistów. l,a·
11 antastyczny, Il ie p oham o w a.n y nl~d.balstwo! K~op:ra\ywa m~sl zell ~ r~nqa, Ile kwestJa wymIaru l cja natomiast priMTnie otrzymać Zflbronił kooperatywom sprzddaw~ić spadel~ wa}uty, olbr7.ymie braki mJe~ dobrego, Intellgentne~o: ~y- terrnI~ow, c~ do. wyplaty odszko- gwarantowanie da.wnych zobowiązań
jobcym - ,nieczłonkom .
Było to apl'o~vlzacYJne, horrelldallll3
sto- robIOnego, .. chętnego praco\\~,k~- dowa~ memle~klch. .•
Hosji zozasów oars,dch 1 w tym
!Oozywiśclo llajlepszym
dowodem sunkI transportowe, I!radzieże, ła- lepszego l1IZ prywat~y pr::edslElblOr, - W.la~omo, l~ Anglja wraz z Wło- celu chce ustanowienia mi.ędzynaro
!!W0cnej działalnośoi kooperatyw, pOWUlct~(), zuprłuy brak zaufa- c~. a dJa~e~o on ~Ie m~..ze być, ~n chaml ~ JaponJą ,dora~za w t.y.m dowei komisji; któraby wyegzekwotu:. llas {woperatywy równie1; mo- ma ?O lnst,~'tn{).ii urzędowych i do me pow~nlen b~c "tani. O~ me vzględzle zachowac. umlarko~anIe, wab za jakąkolwiek cell~ zapłatę,
,głyby się "pochwalić"
krokodylą 0a!eJ. niedołężneJ
adminIstracji moź~ b~c zastąplon~ przez .meod- pragnąc 'przeszkodz1ć wszystkIemu, a choćby na rnzie l1?;nanie tych zolezką
kUllieotwa poznańskiego naszej - wj'wolojq stale i nie- powle~zJalną, al~ tanszą. pa~len~cz- co~y NI:mcy mo,gło do S~czfłtu bOWfą:'all i rozdzielila je w stosow,.popi~ranill
przez rząd koopel'a· ~owstrzymanie wzrast.ającq dro- kę, am prz~z n:ezupe.łme ~I,~mlen- zru]oowac: Nato~Iast FranCja ma ny sposób mifJdzy wierzycieli Rosji.
t jW ze szkodą dla hąndJu-pry z.yzel~, którą nadto "zwalcza" U- ne~o rob<?clarza, któly "tez zała- wtem na'zywszy, mteres, aby spr.a: I fraTlcuski i angielski punkt widzewatnego.
ną(l walki z ltchwą zazwyczaj, tw~, al~ me o sur?g~t .prac~ cho' wa. pdszkodowan została po .lej nia przedstawiA dla nas duże nleT€\ dwie pozycje świadczyć JlIestety, ze skutkiem... przeciw- dZI, lecz o pracę sWla~om~ I tw~r- mysh, to znaC7y su,owo załatwlO- bezpieczeństwa, zwłaszcza ze wzglą.
czą, To samo. tyclf .SIę klerOWf1!C- na. Oyplomac.ia -francuska napoty- du na stanowisko konlicji wobec
'Winuy, czy ['uch współdzielczy slq ny mI
W tych warunkach spróbujmy ~w~. O~o musI. byc Ideowe!. Wla· ka jednak. w samym tekście trak- naszych "Tanic wscho Inich i ze
J;ozwija, rośuie, czy nabiera sił i
\ staje się 11lebez.piecźnym dLl ka np. kalkulować "uczciwie", to zna- s~le-nIe partYJne, a!e, pomImo to, tatu na WIelką przeszkodę pod tym względu na sprawę Litwv. Od tego
czy tak, aby pokryć tyllw wydatki, nie apolitfczn.e, gdyz w6wc~as o.no względem.
stanowiska zależy llZlIn,nie tL-aktntu
pltału prywatnego!...
Ttaktat wersalski wart. 2<33 t'yskie· f) i pogląd ru'-'}' na plebisurt
Rzecz prosta, że ze zwykłego doliczając, powiedzmy, lo-H; pr. łatwo stale SIę czysto kuple~k.ml,
sprawozdauia cyfrowego wywnio- Jedną moiemy w tym wypadku ko~promlsowym coraz ~ard,zleJ. a gwarantował Niemcom, że suma na Litwie. Ma. ten' plebiscyt bjrć
~]{ować się to
nie ua. Bilanse mieć pewność: towar zostanie w to, Jest d.la ko~peratywy ZjaWIskiem odszkodowań będzie definitywnie specja!nie na konferencji rozpatryustaloną do 1 majJ 1921, wskutek wany. podohnie jak kwestia uznania
zaś są robioua
w ltooperat.}'\\ac1! okamgnieniu wyprzedany, lecz in- Wielce ntebezplecznem.
tnk Ra1l10 jak Vi przedSiębiorstwach nego-w tej samej ilości, za te saA. S.
czego cała kwest ja przestałaby państw nnub. ltyokicb, nu. gruzach
Pl') watnyclI, Jecz tym razem, dzię me pieniądze, a nawet plus nasz
w6wczas wisieć nad Niemcami w Rosji pows:alych. Czy i ta sprawa.
kI dZIwacznym w811111kom, w l.:1;ó- »zy.5k'-nie dostaniemyl Rezultat:
spos6b talc niepewny i groźny, jak pomyślnie dln nas wypadnie?
l'yeb żyjemy, widoczuelll się sta- w ciągu bardzo a bardzo kr6tkiedotychczas. Termin ten nie da się
Mamy więc dostateczną iloM po\6 przy sporządzaniu tych spra- go CzaSU oPlóżniłibyślllY nasz skład~
jednak utrzymał i Francia. wbrew wodów.
Da vrzebie2: i wIDik.
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konferenoji pat.rzeć z najwytszym
niepokojem. Nie wiemy dotąd nq,ełnie~ jakie rząd polRki porobił kroki
przygotOwawoze, aby interes polski
podozas konferenoji paryskiej był
należycie broniony? Doświadozenia
z czasów Spaa przemawiają za tem,
te nasza dyplomaoja nie tęgo nas
umie bronićl Wprawdzie i w sprawie Sląska i w s prawie Litwy rozporządzamy potQ~nymi argumentami,
ale kto je w Paryżu przypomni,
usunie, uzasadm? Kto traCi do dypJomatów, do finansistów, do publicystów an,!!ielskich,
francuskich, wło,
skich'? Kto odeprze -pokusę niemiecką, dla AngliI tak ponętną, dla
Francji również niewątpliwie niebezp.ieozn~1 Ile pytań, tyle nlewy'ł
jaśnionyoh dla nnszej opinjl zagadek!
Oby tym razem rząd nasz potrafił
przeoiwstawić si El tym ciężkim zalo
gadkom z więkRzem szczęśoiem niźli
W smutnej pamięoi przejściaoh lipeowych w Spaal A w polityce pisze
się zazwyczai - przez grzeozność "szozQście-. Ale czytać należy: mądrość i zręozność.

ZaDania konjerencji.
Oddawna zapowiedziana konfeencja rady nai wyższej rozpoczęła
się 24 b. m. Bardzo liczna iest delegacja angielska, licząoa oprócz
Lloyd George'a, jego sekretarzy i
współpraoownik6w Sassona, Henkey'a
Irerra i Dewies'a, a następnie lorda
Curzona, Crowe'a, Hnst'a; Nicolson'a
i Wigram'a.
Przewiduje się przyjazd Churehm'a. Przyjeohał gen. Nonet z Berlina, mln. Jllspar z Belgji, Sforza
z Włoch, rshi z Japonji.
"Intransigeant" donosi, że na
konferenoji przedwstępnej między
Briandem, Lloyd George'm i ·CurzoDem zastanawiano się nad tern, w
'jakim duchu maią się toczyć rokowania. Dziennik ten twierdzi, że
konferencja wyda b. dobre rezultaty.
W sprawie rozbrojenia Nlemieo niema, podobno, ~adnyoh trudności do
przezwyci(!żenia.

Korespondent "Berliner Tageblat tu" donosi swemu pismu, że
sprawa rozprojenia, którą miano
rozstrzyv,-nąć w ciągu przedpołudnia,
przeciągut)a
się
znacznie dłużej.
Przed południom wysłuohano sprawozdań rzeczoznawoów wojskowych:
min. wojny Barthou, FOtlh'a, gen.
Weygand'a, Nollet'a, Wilson'a i in.
Po załatwieniu sprawy rozbrojenia będzie omawiana sprawa węgla,
.t. j. odnowjpnia umowy ze Spaa,
'która już wygasła, następnie mil.
być roztrząsana sprawa Wscbodu
(na wniosek Włooh).
Ze strony Niemioo przebywa w

Bergmann, który oświadczył
w rozmowie, ŻEl Niemcy gotowe są
płaoić towarami i pracą ludzką, ale
nie mogą płacić gotówką.
O stanowisku Lloyd George'a
donoszą pisma franouskie, że żywi
on najlepszl\ nadzieje. Witająo si~
z Briandem, oświadczył podobno, że
nie zamierza przeprowadzać za. wszelką cent) swego poglądu o ustaleniu
ogólnej sumy długów niemieckioh.
Lord Curzon mIał zapewniać, że
Francja będzie zadowolona z wyni
ku konferencji.
Mówi"LI też, że Augl}'a skłonna
jest do ustępstw wobec żądań Franeji,
ale obstaie przy ~ądaniu określenia
ogólnej sumy odszkodowań niemleo
kich przed upływem 1 mata.
~
.. Dtl.ily Chroniole" pisze, :te ententa zażąda od NJemiec 150 miljonów funtów w złocie, płatnyoh w
ciągu 5 lat.
Belgijski "Soir" twierdzł, że Belgta poprze stanowisko Anglji w żądaniu orr61nej sumy odszkodowań
niemieckich. Pismo to Uozy się
z możliwością poważnego zatargu
między Franoją 1 Anglją w sprawie

PAPYŻ, 27-ga stycznia (Pat).
Dzienniki podnoszą wielkfł ,serdecz
ność, kt6ra znamionowaa pierwsze
spotkanie Brianda, Lloyda George
i Sforzy. Dzienniki podkreślają, ~e
Lloyd George żywi najlepsze nadzieje co do pomyślnego wyniku
rokowań o odszkodowąnie należne
Francji od Niemiec.
"Echo de Pańs" dowiaduje się,
że Lloyd George oświadczył, że nie
myśli bynajmniej narzucać swego
zdania co do wysokości sumy ododszkodowań i jest got6w wziąć
pod uwagę wszelki punkt wyjścia
w tej sprawie.
Lord Curzon zadecydował, że
wynagrodzenie szkód, uczynio·
nych Francji, jest najglówniej·
szym warunkiem podniesienia się
stanu ekonomicznego Europy.

Z Londynu donoszą, te według skie towarzystwa kolejowe zwolniły
część personelu lub też zaprowadziły
"Tfmesa" m1lldzy Francją a An- zmniejszenie placy.
glją powinno dojść do zupełnego
ptJrozumienia w sprawie zmuszeJTlomysłu.
nia Niemiec do zapłacenła od1J'lke>dowań.
FRANKFUltr (E.E.). Liczba bez·
robotnych w Szwajcarji wzrasta z dniem
każdym. Wedtug wiadomości ze źródeł
dobrze poinformowanych liczba ich wynosi zgórą 65 tysięcj'.
PARYŻ, 27 ·go stycznia (Pat).

Upadek

4urno.

"le Temps"

IWnfrola Dad

Turcją.

PARYŻ, 27 styoznia. (Pat).-

IZ KO.DStutJ.Ilop.ola

do~oazą. te

ogólne.

czeństwa.

NEW-YORK, Z1 stycznia. (Pat).
PARYŻ, 27 stycznia. (PAT).- "Herald" donosi, że niektóre amerykafi-

samo.

Wrażenia

(Tel. oó nasz. warsz. kor.).
W dniu wCi1JOrajszym atmosfera w
SeJmie od samego rana była zgęSlI
czna. Wszelkie próby doprowadzenia
do kompromisu upadły. Konwent senjorów, który miał być ostatnią instancją pojednawczą, nie doszedł do skutku
i rzeczy pov;ostawiono ich naturalnemu
biegowi. Rozeszła się pogłoska, ~e
marszałek
gmach Sejmu poIlcję sprowadzlł
w ilości 70,pod
00 wynosi 'Po
dwueh policjantów na ka~dego ozłonka
frakcji soojalistycznej. Wśród takiego
nerwowego nastroJu premjer Witos
wygłosił swoją deklarację, wysłuchaną
z wlt>lką uwagą t zawieraj ącą rzeczowe wyjaśulenia o sytuacji politycznej
krajl'l i o zami.arach rządu na przyszłoŚĆ.
Natychmiast po deklaracji
wniosek posła Barlickiego, przyjęty
większością o7iterech głosów, zainlcJował właściwą dyskusję nad senatem,
chocIa.ż treścią jego było rozpoczęcie
dyskusji nad deklaracją premjera.
Związek ludowo-narodowy w osobie
swojego Rząda, tym razem nie rządu,
Minaugurowal skandal parlamentarny,
którego jednak nie doprowadził do
odszkodowań.
skutku i na -porfiądek dzienny weszła
Giornalf' d'Italia" podkreślal'., dyskusja nad deklaracją premjera. Je'1 dnakte zaraz
po plerwszem przemó"
różnkę
zdań, panującfch między wieniu posła Daszyńskiego prawica
Anglją i Francią W sprawie poimo· zdołała odniość zwycięstwo większo
wania artykułów traktatu wersal. ścią jednego głosu, ll rze prowadzając
wniosek posła Dubanowicza o przerski ego i zapowiada, że Włochy ode- waniu obrad nad expose i przejścia do
grają rolą pośrednicząo,,!.
dyskusji nad konstytucją. Lewica raz
W sprawie rozbrojenia chodzą jeszcze spróbowała .odciągnąć sprawę,
wieści że doszło do uchwal ostate- proponując :VSzcv;~cIe d~l.Jaty nad zło,
.
.
zonemt pomIędzy lUnemI wyJaśnieniaoznych W Ciągu rozpraw popołudn~o-I mi ministra Skulskiego w sprawie
wych. Podobno uchwalono rOZWIą- wprowadzenia policji do Sejmu. Wniozanie "E'inwohnerwehr'y", oraz kary sek ten je?n~k up~d!. WY.jaśniło się
natury polityeznej j wojskowej w z tej OkaZJI. ze p.ollcJa gOŚCI w. Sejmie
..
.
w postaoi publiczności v;a biletami
ra.~ne mewykonama uohwał przez wydanymi 'Przez marszałka, a nie w
NIemcy.
roli urzędowych strażników bezpie-

PARYZ, 27 stycznia. I Rada ministrów postanowiła zgo(pat). Havas. Według dzlć się na kontrolą finansów tu"Echo de Paris" sprzy- reoldch przez sprzymierzonyoh.
.. ierzeni wyznaczyli
Niemcom termin w spralydzi za ligą narodów.
wie wypełnienia wszelPARYŻ, 27 stycznia. (Pat). Havas.
Na plenarnem posiedzeniu komitetu ży
kich zobowiązan.
dowskich delegacji zdecydowano jednoTermin ten upływa głośnie i z el'ltuzjflzmem utworzenie ligi
żydowskiej w celu propagowania idei
• maja r. b.
ligi narodów. Komitet postanowił wylilie dotrzymanie ter- dać w tej sprawie odezwę do narodu
m;nu ściągnie niezwło żydowskiego.
czne zasłosowanieśrod
KryzyS w Amery[e.
Iłów przymusewych.

ogłasza korespondencje: przedstawicieli londyńskich,
w której jest powiedziane, te traglczne poło~enie Austrji wymaga
szybkiego rozwiązania. Oczekują tu·
taj z zainteresowaniem, jakie rozwiązanie Francja zaproponuje w tej
sprawie. Anglja jest skłonną do
udzielenia pożyczki Austrji, o ile
moi sprzymierzeńcy uczynią to

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

ra

Paryżu

Wykonanie traktatu wersalskiego.

Biedna

styoznta '921 r.

Dznanie lotwy i fstanii.
WARSZAWA.

Wydział

Po odrzuceniu wniosku posła Dlamanda o dyskusji nad odpowiedzią p.
Sknlskiego, lewica poczęła stawiać
zapowiedp;iane już wnioski o odłożenIu
sprawy senatu, o odroop;eniu Sejmu
itd. Wnioski te upadały. Każdy z
nich jednak był głosowany imiennie.
Zajmowało to razem tyle czasu, że do
północy, t. j. do chwili, kiedy mówiliśmy z Warszawą, do właściwej sprawy Sejm nIe doszedł.

Sl.Or.

przebieg

posieD~enia.

Posiedzenie 203.
ski

zwracając

st~

Daszyń
marszałka

P.
do

Sejmu, zapytuje czy prawdą jest,
~e wczoraj. gody prze.1stawiclele
pewnego stronnictwa umiarkowanego przyszli do -pana marszałka,
prosząo o dopomo~!'nie w 7.nłat
wil\niu sprawy R~natl1 kOI'1 nroTf1fsowo, to DnD marszałek odrR1zal
szukania kompromisu i nlllcg-al na
trłosowanie
cbocia?bv w walof\,
doo niąc komentarz. ~f\ ~sociali!1ol
." powodu bliskfego wv;s,,;du Naozp,lnika państwa do Franoii, z
~yczliwo~ci dla nie!?:o, nJe będą
skłonni do walki zbyt .1askraIVei.
P. DAszyński prosi o o(Jpowipdź.

!'II a r s z a ł fi k: Do odpowie·
dzi na pytanie hkiE', nia jestem
obowiązany.
Rvh to prywatn"
rozmowy, o ]{tórych relacje moM
sa za barnzo niedokładne. Kto
chc!' dokładniejszf'j, nieohaj zwróci sie do tych 'Panów, z którym!
rnzmawiałem, .la odpowiedzi na to
nie dam. Następuje mowa prezydenta Witosa.
(Obszerną treść podamy w nu·
marza jutrzejszym).
Po skońc7.onem expose prezydenta ministrów, p. Bar1icki wno·
si o natyohmiastowe otwarcie nad
nim dyskusji. P. Głąbiński proponuje odroczenie rozprawy do
przyszłe~o

ty~odnia.

"II. Kurj. Codzienny" pisze:

Morawsko - ostrawska "Morgenzei.
tung" donosi z Warszawy, co następuje:
"W tutejszych kołach politycznych
opOWiadają, że minister dr. Benesz od
chwili swego powrotu z Paryża czyni
ogromne wysiłki, aby wejść z Polska
W przyjaźniejsze stosunki. Wnn;zawskt
pełnomocnik czecho-slowacki, Nowak,
odwiedzir przed kilku dniami, z polecenia ministra d·ra Bencsza, ks. S;}pieh 1,
aby polskiego ministra spraw za$lraDlcznych sklonić do zlożenia oficjalnei
wizyty W Pradze, i oświadczyć, iż rząd
czecho-słowacki z radością powitałby
Piłsudskiego, gdyby, korzystając ze swej
podróży do Palyźa, odwiedzittakże Pragę. Czech o-Słowacja jest gotowa wejść
z Połską w rokowania i minister dr. Be·
nesz skorzystałby z każdej sposobności.
ażeby z Polską dojść do jaki~goś porc..
zumienia".
Do powyższego telegraficznego doniesienia " Morgenzeihmg" dodaje komentarz następujący:
.. Już przed kilku dniami ogłosiliśmy
doniesienie naszego Vłarszawskiego korespondenta, W kt6rem by ta mowa o zbliżeniu między Pragą a Warszawą".
Jednocześnie "Morgenzeit!1llg" donosi z Warszawy, iż w tamtejszych ko·
łach politycznych wskazują na konieczność definitywnego obsadzenia polskiego poselstwa w Pradze, co dla rozwoju
stosunków gospodarczych między Polską a Czecho-Słowacja byłoby bardzo
korzystne. Jak słychać, 'postem polskim
w Pradze ma być mianowany byty czło
nek b. parlamentu austrjackiego, hr. Zygmunt Lasocki.

Marszałek

poddaiA wniosak p. Bar1ickiego
pod ~łosowanie. Posłowia gołosu·
ją przez powstanie. W tei ohwili
p. Rząn wola pod adresem glosujących:. łajdaki. Zrywa się og-romna wrzawa, podozas kt6rej marszałek przywołuje p. Rząda do porz~dku, a następnia wobec niemlllmącPj wrzawy zal'zqdzone przez
marszałka głosowanie przez wychodzenie przez drzwi, nie dochodzi do skutku, Marszałek przery·
wa posiedzenie wobeo nleustają
oej wrzawy na 10 minut.
(P. A•.T. tłomacząo si~ braidam
i zepsuciem swego aparatu telefonicznego, sprawozdania
dalszego przebil'gu posiedzenia
sejmowego nie lJadesłała. Przyp.
Red.).
światła

Bolszewickie szykaB,.
WARSZA \V.A., 2:1 styouia. (Pat).
Wydział pras. mln. spraw zagranicz·
nych komunikuje: Władze sowieckie
rozesłały p; Moskwy radjodepeszę skl,erowaną przeciw delegacji polskiej w
Rydll6. Postawiono tu delegaeji polskiej zarzut, i~ rzekomo nie IIp;naje
spraw mniejszośei ~ydowskiej w Polsee, gdyż przeciwstawiła się pewnym
propozycjom wystosowllnym w tym
względzie przez delegację
rosyjską
podczas obrad w Rydze, Uwagi na. to,
że Polska uznała i ratyfikowała traktat głównych mocarstw sprzymterzonych i stowarzyszonych II Polską
dnła 2B. B. 191B r. orap; ze względu na
~o. że traktat ten nabył mocy prawnej
prse! opublikowanie go w dzienniku
ustawa punkta jego -pierwszy i drugi
w zupełności gwarantują prawa mniejszości.
M.in. spraw zagranieznych
stwierdza, iż wymienione li alZU t y radja
moskiewskiego pozbawione są. podstaw
rzeozo-wyc h.

TEATR

-

lEJSKI (Dzielna la)

pod dyr. A.

Dymisja p. JaDerewskiego.
(Telef. od warsz. korespondenta

"Głosu

Zelwerowłaa.

28.1 po eenaoh mliGnyeh
"Chol'}' z upojenia", kom. I proPiątek,

logiem, epilogtem i baletem MoUe.rn.

Polskiego").

Dowiadujemy się z wiarogodnego źródła r
że p. Ignacy Paderewski podał się do dymisH!
ze stanowiska dslegata Polski na kon~erencj;
~~CJ~:;:~~
pokojov-ej w Paryi:u i że dymisję tę przyjęło. lIMUGIl o
Spodziewana jest ta~:że dymisja p. Padc..
Strajk rzetDikóI warszawskkb.
i"'ewskiego ze stanowiska delegata Polski przy
(Tel. od nasz, Warsz. KQr.).
Lidze ,narodow.
Po tej drugiej dymisji p. Paderewaki ma
Właścioiele sklepów z IDi~em
udać się do Ameryki.
i jatek zarówno chrześoijanie jak

I

Konwen[ja polsko-niemiecka.

'łym w Polsce. Ustawa ta "awiera
także

wzaJemne zapewnienie swokomunikacji za pomocą
kurjerów polsldego Komisarjatu
plebiscytowego z polskimi orgallIzacjami w Niemczech oraz niemieckiego komisarjatu z niemieckimi organizacj ami pleblscytQwymi w Polsce.

PARYŻ, 27 styoznia. (Pat.) Od bodneJ

speojalnego koresp-ondenta. Przedstawioiel Polski p.. 'Olszewski i
orzedRtawiciel Niem;oo Mutius,
podpisali konwencję polsko-niemieeką. ootyczqcą komuuikacji pomiedzy Niemoami a Prusami wsohoonimł' por z A z ta~ z~any korytarz.
Kon wen ela obeJmUJe sprawy transportów wojskowych, żeg-Ingi,oeł,
teleg-rafu, telefonów i pocztv. Ustalono ju~ brzmienie rOZdziałów
oonosząoyoh się. do taryf ilostarozenia proze1. Nl emoy loJwmotyw
Polsce i spraw paszportowych.
Przepisy co do ruchu kolejowe~o
ora?': og6lnych klauzul politycznych będą w tych oniaeh opracowane.
Na wniosek P. Olszewskiego,
Rada ambasadorów odrzuoiła 2ą ·
danie Niemiec co do żeglugi napowietrznej nad Polska.

Przed plebiscytem.

praso-

wy. Mlnister.tum spraw ngranioz-

BYTOM, 27 stycznia (PAT(. nych komunikuje: Dnia 27 stycz·
nia r. b. rząd polski nz,nał Lotw~ Między przedstawicielami rządu
1 Estonj~ jako państwa ni&podle· polskiego i niemieckiego przy
w Opolu zagłe de jnra. Akty uznania zosta- koalieyjoej komisji
ły wręczono rządowi łotewskiemu warta została umowa według Irt6i estońskiemu przez posłów Rze- rej Niemcy zapewniają swobodę
ozypospolitej
Kamieni&ctJege i w przejeździe na plebiscyt górno·
śląski polskioh g6rnoślązaków zaWasile.wskiego.
mjtlazkałyoh w Niemozeoh. Polska
Z3>pewniła taką ,8amą
j[.órn~lt~kim

meJBOQa

swobodę

żydzi, idąc za pn)'kładem ksi~ga
rzy warszaw&1dch, zapowiedzieli
na dzisiaj t. j.
piątek sh'ajk
w postaci zamknięcia sklepów,
tak te dzisłaj WSZ) stkie skl&py
z mięsem będą zamkniąt&. Ma to
być protest przeciwko aresztowaniu za Ueh:wę mięsoą 15 rzeź
nik6w.

..8

l [lMoei gi~dJ WWanzawle.

Woiska franco ski e na 6. Śląsk.

Spadek

gwałtowny

dolarów

I marek niemieckich.
BYTOM, 27 stycznia, {PAT) (Tel.
od nasz. koresp. VłaTSZ.).
Biuro Wolta donosi, t~ przez MoJak sią zdawało jednodniowa
guncją
przejeMżają
transporty
wczorajsza
zwytka wa-lnt zagrak.olejowe z wojskami franouskiemi
nicznych
na
nieoficjalnej giełdzie
dla wzmocnienia załogi na Górnym
warszawskiej była sztUCZ'l1ą i chyŚląsku.
bioną próbą spekulaeji.
Wczorajszy dzień
przYIliósł
Płock
nowy spadek korsów walut zagraPŁOCK, 27-go stycznia (Pat),
nicznych, szczególnie spadły do~
"Kurjer Płocki" donosi: Płocka ralary i marki niemleokie.
da miejska uchwaliła wypłacić na
Za dolary płacono zrana 900,
akcję plebiscytową na G6rnym Slą
potem 840, w południe 820, wiesku 50,000 w 2-ch ratach.
czorem 790, a w nocy 755.
Marki niemieckie stały zran\l
15.10, następnie 15.- w południe '
podróżą
Sekwanę.
14.30, w nocy 18.75.
PARYŻ, 27 stycznia. (Pat.)
Franki spadły ·w południe do
Od speojalnegoo
korespondenta. 61.-, wieczorem 59.
Przyjazd Naczelnika państwa marFunty szterlingi raDO 3.300,
szałka Piłsudsldego oczeki wany wieczorem 3.000.
jest tutaj dnia 2 lutego z rana.
Spadły także monety złot.e.
W programie pobytu, przewidzia- PÓŹllą nocą ruble złote notowano
ne jest przyjęcie w ratuszu i uro 3 . 700•

na plehiuyt.

Przed

nad

zamieszka- C1Jstośó w Sorbon.ie.

1

..

------------------_ _._------..

W

pierwszą bolesną rocznicę śmierci

naszego ukochanego syna i brata

B. P.

atana
odbędzie się

w

niedzielę,

dnia 30 b. m., o godz. 11 i pól
na kt6re zaprasza krewnych i życzliwych

a

g
Vi

pol. nabożellstwo żałobne w synagodze "Bykur Cholim" przy Nowym Rynku 10,

Rodzina.
Łódź.

Wsprawie wyższej uczelni
technicznej w łodzi.
Projel\t

stworzenia

w

Lodzi

wyższej uczelni teehnicznei datuje się .nie od dzisiaj.
Jrszeze
przed wojną starano się w sferach
przemysłowych naszego miasta o

otwarcie potitechnlki w polskim
Manchesterze.
Jest dowiedzione, M g-dziekolwiek na świecie istnieje jaki
kolwiek ośrodek jakiejś gałązi
przemysłu, wnet siłą rzeczy powstają obok niego instytuty, szkoły i pracownie
naukowe, g-dzie
doświadczenie praktyczu e, otrzymane przy warsztacie jest przedmiotem studj6w teoretycznych w
celu wszechstronnego oparcia ich
o podstawy naukowe.
Wiedza w
ten spos6b uzyskana pogłębia sIę
60raz bardziej i pcha niestrudzon)' umysł lndzki do aoraz nowszych wynalaZkÓW itrdoskonaleń.
Oprócz tych plusów, w interesie
samego przemysłu le~y, aby bie:gło~6 uZjskana w danym zawodzie
:nie l1mt&rała wra'li s człowiekiem,
lecz abz coraz to nowe zastępy
pracowników,
zaopatrzonych w
jeknajszerszy z.akres wiedzy, wchodziły do przemysłu, odświcżały go
swym młodzieńczym oddechem 1
utrzymywały go conajmniej
na
trm poziomie, aby mógł zwyeię
eięzko zmagać siq z konkurencjq
'zagranicy.
Że myśl stworzenia uczelni
technicznej nie była obca sferom
wpływowym naszego miasta, doJwodzi fakt, że z inicjatywy prywatnej, cza.sem nawet przy po~eiu rządu rosyjskiego, powsła
[j1\ S'zkoły techniczne, jak b. Szko,la Przemysłowa pr?;! ul. PańskIej,
ilub ~ydowska szkoła rzemleślni
~-techniczna przy ul. Sredniej
i in. Są to jednak szkoły średnie
~g61nokształcą(le,
gdzie
wiedza
.iflchnlczna była t-lłko dojatkiem
lub równorzędna i:nnych- wykła
nych przedmiot6w.
Tymczasem Lódż jako wielkie
Centrum przemysłowe, jako Wybitny ośrodek przemysłu włókni
,stego, winna posiada6 własną połitechnikę, chociaaby uwz;;lędnia
jąeą na razie jednq tylko gałąź
wiedzy stosowanej przemysł
tekstylny.
Rozszerzenie tej uczelni i otwarcie dalszych wydziałów byłoby już kwest ją czasu
i dale!(o łatwiej dałoby się przeprowadzić.
Bez względu
gi prowadzą do

na to, jaUo drow
stworzenia poli
tecbniki w naszym mieście, na
jeeno wszyscy sią zgodzimy, a
mianowicie, że uczelnis taka jf'Jst
niezbędna, i winna ona powstać w
czasie jaknajl,rótszym.
Ze strony rządu możemy się
spodziewać
jakuajbardziej przyjaznego popai'cia tego projektu.
Państwo, li ttlrO w czasie
wojny
potrafiło

7.01'gaIl1Z0WaĆ

pokaźną

!liczbę uuh\ crsytctów,

również w
dziedzinie wyższycll szkół tecllnicznycIJ llIe
powillno pozostać
'W tyle.
Rozwój przemysłu polskiego jest jt'doyrn z naczelu ,"ch
zadań rządu l'7.eczypospolitej.·Jednak na państwo nie powinni
śm)' skłaoHć całego
ciężaru prac
związali} ch z tworzeniem uczelni.
]ec7. posta.rajmy sią wyzyskać umiejętnie

inicjatywą

prywatną J

społeczną.

Prawda, że do oź',\'ig'[dęcia politl-'chniki, zsl,rojonej lIa modlę
eBl"opejską, niezbędne są olbrzy-

mie ~rocłki materjalne, ale na ten
ceJ środki znaleźć się musza. Jest to prawie pewne,. ~e i przemysł lódzki, w H6reg'o intrresie
leży powstanie uczelni, r6wnie~
nie będzie skąpił i hojną dłonią
sięp:nie do swych nieprzebranych
zasobów. Jako zapłatą za w'yło1;ony kapitał otrzyma udoskonalone środki produkcji i znaczny zastęp lndzi, gruntownie przygotowanych do pracy w przemyśle.
Politechnil{!~ przyczyni się znakomicie do powstania nowych gałę
zi przemysłu np. wyroku maszyn
włókienniczych, których nie t.rzeba będzie kupować za funty j
dolary.
R6wnle~ i
władze
miejskie
zrozumieją swój interes w
powstaniu pierwszej wyzszej uozelni
w Łodzi. Do pomieszczenia zaczątków przyszłej politpchBiki Ilaleźał6by uźyć gmachów
byłej
szkoły przemysłowej, które
bardzo nadają się do tego celu.Miejsca na dalsze piwilony UźY
czyłoby miasto, ofiarując
choćby
cz
powierzchni parku przy ul.
Pańskiej, kt6ryby mało co stracił
ze swego ogromu, ale zato zy.
sl~ałby piękną ozdobę pod postacią estetycznych bu,iynków.
Podkreślam, że Da pOCZątku
nfe byłoby wcale konieczne otwierante politechniki odrazu ze wszystkimi wydziałl1mi: chemją. arcbitekturą, inźynierją lądową i
wodną. Wystarczałby tymczasowo
jeden wydział wysoko postawiony
np. ,.przemysłu włóknistego" z
szerokim uwzględnieniem buno'tVv
maszyn włókIenniczych, farbiarstwa j in. nauk pomocniczych. Dopiero w miarę zdobywania coraz
to więltszych środków mo~naby
było stopniowo rozszerzyć uczelnię, któraby w krótkim czasie zrównała
się poziom~m
ze swoją
starszą siostrzycą lwowską i warszawską·

Wiemy, ae w pewnych sferach
przemysłowych łódzkich istnieją
ju~ konkretne plany w tej
oziedzfnie, i b<yły nawet czynione pewne wstępne kroki u władz, mają
ce na celu zrealizowane powyż
szego projektu.
Jednak społe
czeństwo roa w całej tej sprawie
wiadomości bardzo skąpe. Dlatego
też cel niniejszego artykułu był
by w znacznej cząści osiągnięty,
gdybyśmy dowiedzieli
się co jo~

lantów, którzy pragnęliby grać rolę
dłużników, aby ukrZYWdzić tych, wzglę
dem których zaciągnęli zobowiązania,
lub łatwo nabyli w celach zysku, wyzyskując konjunktury giełdowe na walucie. Jesteśmy na granicy, przy której
spadły asygnaty wielkiej rewolucji fran·
cuskiej.
Otóż te same pieniądze miałyby,
według niektórych uzyskać prawo za
216 marek uiścić dawne złote 100 rupii I
Wiadomo zaś każdemu, że za taką
sumę ówczesnych rubli giełda płaci do
20,000 marek!
'Ve Francji, mimo ogromnego nieładu ówczesnych rewolucyjnych porząd
ków, gdy spadek asygnat zaczął umemożliwiać obieg pieniężny. wydano moratorjum, obowiązujące wierzycieli i
dłużników, a spłata wierZytelności nastąpiła dopiero po ustaleniu waluty.
Trudno wierzyć, aby u nas być miało inaczej!
Uczciwy dłużnik, który koniecznie
chce zapłacić to, co winien z przed
wojny, niech się uiści w braku złota W
walorach chronologicznie jednakich, a
więc po 266 franków, lub choćby 216
marek niemieckich za 100 rubli.
Wielu wierzycieli zgodziłoby się na
taką spłatę, a nic otrzymując zlot a zaliczyłoby swe upośledzenie na karb ogórnego polożenia wszechświatowego,
a nie specjalnie polskiej niesprawiedliwości !
Poza tern moratorjum splat przez
dłuźników zostawiłoby otwartą drogę układów między stronami, w każdym razie zawieszając skalę miarodawczą do
czasu ustalenia waluty krajowej!
("Rzeczpospolita")

Wiadomości bieżące.
Ruch

pociągów-

wach o eksmisje z mfeszltań jedno i dwuizbowych sąd może z urządn lub na wniosek PQzwanego
zawiesić eksmisją na czas do B-b
miesiący
o ile takie zawieszenie
jpst usprawipdliwione poło~eniem
pozwanego a w szczeg6lności t f.>m,
że on Z powodu
okoliczności od
niego niezawisłych pozostaje bez
pracy. Świadectwa takie po dokładnym spra\rdzeniu braku pracy
wydają państwowe urzędy

p ośred

uictwa pracy, które w tej sprawie
otrzymały odpowj('dni~ instrukcje.
Sądy doraźne.

Na ulicach Warszawy rozlepiono
obwieszczenie komisarjatu rządu na m.
st. Warszawę, że celem zwalczania ban·
dytyzmu i innych przestępstw, szczególnie niebezpiecznych dla porządku publicznego, Rada ministrów na mocy art.
2 ustawy sejmowej' z dnia 50 czerWca
1919 r. (Dz. Pr. .N2 55 Poz. 541), postanowiła rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 1921 roku przedłużyć w okręgach
sądów apelacyjnych warszawskiego i lubelskiego na dalsze 6 miesięcy, zaczynając od dnia 1 lutego 1921 roku, sądy
doraźne. które wymierzać będą karę
śmierci lub ciężkiego więzienia bezterminowego lub terminowego conajmniej
do lat 8 za wymienione w obwieszczeniu przestępstwa (zbrodnie przeciw sile zbrojnej, zobójstwo, podpalenie, uszkodzenie taboru kolejowego i t. d.),
przewidziane w kodeksie karnym tak
glównym sprawcom, jak i wszystkim
wspólnikom przestępstwa.
Od wyroków sądów doraźnych niema apelacji. Wyrok śmierci wykonąny
będzie w ciągu 24 godzin po ogroszeniu.

Pociąg pośpieszny bezpośredniej komunikacji N2 405, odchodzący z Warszawy Głównej ~ godzinie 20,00 do Gdań
ska, stale jest przepełniany przez podróżnych, jadących do stacji: Łowicz,
Kutno, Włocfawek, Aleksandrów i Toruń, ze szkodą dla podróżnych komunikacji dalszej poza Toruń, gdy tymczasem W następnym pociągu pośpiesznym
M 401, odchodzącym z Warszawy Głów
żydzi
nej o godz. 21,20 do Poznania, również
Z
Zurichu
nadeszła
wiadomość do
w kierunku na Toruń, jest duża ilość
miejsc niezajętych, wobec czego dyrek- -prasy żargonowej, że rząd szwajcarski
cja kolei państwowych w Warszawie uprzejmie prosi pp. podróżnych, jadących zamierza zabronić zupełnie przyJazdu
za biletami pośpiesznymi do stacji, po- żydom polskim 1 litewskim do Szwajłożonych bliżej Torunia, o korzystanie carji.
wytącznie z pociągu pośpiesznego.N2
401, wychodzącego z Warszawy Głów
zakaźne I śmiertelność

Szwajcarja a

Choroby

nej o godz. 21,20.

Wskazywanie drogi w telegramach zagranicznych.

polscy.

w

Łodzi.

(Od 16-go do

22~gv

stycznia).

Bal przeciągnie się do p6tnej nocy
'
ba, nawet do dnia następnego.

Zawieja

śnieżna.

Wieczorem rozszalllła się ponad Łodzią i okolicq zawieja śnie
żna, I;tóra poczyniła znaczne szkody, tramwaje nie mogły kursować
pOIlipważ śnieg mompntalnie zasypywał szyny i przerywał lrontakt prądu.

Z
Kara

s~dó'VV.
śmierci

na bandytów.

W dniu 20 września 1919 r. We wsi
Jankowice, gm. Popień w pow. Brzeziń
skim stolarz Mateusz Rapp zauważył,
że pomimo późnej pory (godzina. 8 rano) w zagrodzie sąsiadów Kleinów
jest cicho. Zainteresowany tern, udał
się do tych sąsiadów i, zauważywszy w
sieni i w ich mieszkaniu wielki nieład,
pobiegl do stodoły, gdzie spali Andrżej
Klein i Natalja Kleinówna, dzieci tych
sąsiadów. Gdy obudzeni wraz z Mateuszem Rappem weszli do mieszkania, a
następnie, poszukując gospodarzy, zajrzeli do piwnicy, zauważyli W niej zabitych małżonków Klein6w, nieprzytomną,
poranioną Elżbietę Kleinównę i lżej ranną Olgę Kleinównę. Na wierzchu piwnicy leżały dwa worki z rozsypanem
zbożem.
Olga KI. opowiedziała, że
nocy ubiegłej napadli na nich 4 bandyci i, domagając się pieniędzy, zamordo·
wali jej rodziców i siostrę.
Przeprowadzone śledztwo ustalilo,
że napastników było 4-ch: 5-ch z nich
weszło do mieszkania, a czwarty stał
na podwórzu z kijem w ręku. Napastnicy, krzycząc po niemiecku, domagali się
pieniędzy od starych Kleinów. Gdy Elżbieta Klein, po otwarciu im drzwi zaczęta ich prosić, aby jej rodziców nie
bili, jeden z nich uderzył ją kamieniem
W gtowp', od czego straciła przytomność.
Ciemności mieszkania napastnicy oświetlali lampkami elektrycznemi. Chcąc
zmusić Kleinów ao wydania im ukrytego, według ich słóW, zlota w stodole,
bili Krystynę Klein kamieniem, a Adama Kleina-siekierą. Zrabowali 00 marek, towar na ubranie, oraz rzeczy z
garderoby i inne rzeczy, wartości nieokreślonej.

W końcu sierpnia 1920 r. do Wieea -O
komendanta l brygady Urzędu śledcze
W za~ranicznej taryfie telegraficz- Rodzaj choroby ~ § ... .o ~ "d
nej (Dz. U. M. P. i T . .N2 1 z r. 1921) dla
'" b/) S ] .a >. go w Łodzi Waclawa Miki zgłosiła się
telegramów do Francji wskazano dwie
N
N
<> ...
Elmira Hole i zameldowała, że jej bradrogi: a) przez Pragę-Paryż i b) przez Tyfus plamisty 9 5 4 4 5 cia Waldemar i Edwin, brali udział w
Niemcy, zaś dla Wielkiej Brytanji trzy
brzuszn y 13 ~ 5 8 8 5
n&padzie na Kleinów.
drogi: a) przez Niemcy, b) Czechosło"
'
zdzi!lłano w tej palącej spra.wie i wację-Francję i c) Allstrję-Szwajcarję.
"
powrotuy] - 1 1
W czasie kopania kartofli, t. j. w
W myśl art. XLI regulaminu mię- Płonica . . . • 10 1 3 7 9 1 miesiącu wrześniu 1919 r., gdy jej brat
jaki jest program pracy na uajdzynarodowego nadawcy telegramu przy- Krztusiec. . . 1 1 11 Edwin Hole powróci! z wycieczki, przedbli~szą metę.
sługuje praWo wysłać telegram jedną z
3
I
I
?
-3
J. U.
sięwziętej w celu sprzedaży towarów,
wymienionych dróg, o ile uiści przypa- I Znpn! . .opon mózg.
~
dającą opłatę taryfową. Poleca się GruzllCa.
- 20 - - 15 5 opowiedział wtedy chorej, a obecnie
przeto urzędom, ażeby w telegramach Odra . • •
1 1 I - nieżyjącej swej matce, Annie Holeowej,
d? Francji i Wielkiej Brytanji wymie- Róża. • • •
1 1 1 - że powraca z napadu rabunkowego. Namat~~n~główku tele~:amu.zawsz~ dr?- ,lonica •
1- 1 1 - pad ten byt dokonany na dom Kleina W
Sejm, który z taką pieczołowitością gę, J.::zelI nadawca t~Jze me zamieścił, O
t
l a
1
Jankowicach; on stał na czatach, wtedy,
zajmuje się sprawą ochrony lokatorów, np. VIa ~l1emagne, via Tchecoslovaquespa na ura n
1 - 1
gdy jego brat Waldemar i jego 2 towapoświęci nie mniejszą chyba uwagę tej, I France I t. d.
..'
jaka rozstrzygnąć ma splatę wierzy tel- .
telegramach zauropt;Jsk[ch z ~-I
Teatr Polski.
rzysze zamordowali Kleina i jego żonę,
ności ,zaciąrłnijtych
przed wOJ'ną .
Jątklem
do .kraJÓW,
naleząD Zl's'laJ. po cenac h
'h " Ch 0- a dwie córki Kleina poranili. Z rzeczy
,,
h d telegramów
b t
k' rł (Al'"
zmzonyc
Tysiące lu zi w zaufaniu do praW cyc
o o ro.u europeJs [e"o . e ler, ry z urojenia" komedja Moliera w 5-ch
krajowych umieścilo swe oszczędności Azory, Feroe! Maro~o. Maurytan)a, S~- aktach z. prologiem, epilogiem, ze śpie zrabowanych opowiadający wymieniał
na hypotekach, dali zlo'!o lub kredy to- nk~al, TfYpolIS, Tt~~[Sl ~YfPY Kanac7J- wami i baletem świetnie wystawiona i wtedy dużą chustkę wełnianą, żakiet
wali odp~zedane majątki na złoto,. 0~1i- s. I~) na ,,:zy.w nag w {U d e egramu.r w- grana przez n~szych artystów z dyr. damski i pusty worek. Waldemar zaczone dZiś na zloto, tyleż, a raczej wie- nI.e~ wymlemć zawsze ro~ę a mlano- Zelwerowiczem na czele
raz po napadzie miał narzekać, że pod. E t
Jutro po południu ~ godz 4-ej dla czas napadu zabrano tylko 46 marek
cej warte, też same, a raczej większe Wlc[e: d Af k" A"
jeszcze dochody przynoszące, zagroże~) dO A ry
zglvla. as er~k
mlodzieży i na widowisku lud~wem po
ni są sptatą w iluzyjnych biletach, na
.)I
Ze~ ~ .ph n(oc~e), ś ryf0- najniższych cenach daną będzie korne- pieniędzmi. Edwin do podziału nie naktórych sam rząd świadczy, iż wartość weJ 1" n J[ ac o nIC C)pa rz ." a a dja W. Szekspira Komedja omyłek".
leżał. O tym napadzie matka oskarżo
zagr,Western
Ameryka
poz. 1, -, 5) Via Anglo
W·
. Ię po
" po ł u d'
rł dz. 5 nych opowiadała swoim najbliższym znaty chże dopiero kiedyś ma być ustalona!
.
lub
UnlOn'
nIe dz[e
mu o ,,0
Tymczasem sum przedWOjennych
.'
.
..
po cenach popularnych Chory z urojeilość ogromna. To całość długiej ów· d . 5) do AmerykI połudmoweJ-v[a Ma- nia" wieczór zaś ZWią~ek atletów du- jomym.
Przy badaniu policyjnem oskarżeni
czesnej hypoteki, a więc wedlug staty- elr~;) d O
".
cha': komedja Duh~mel1'a.
stycznych danych więcej niż pól do 2-ch
o .cean][: ..
przyznali się do winy, natomiast na
emisji listów zastawnych T-wa Kred.
a) Farnmg ~ldJl, Now.e He~~y?y,
Jutrzej szy bal maskowy.
śledztwie wstępnem zaczęli się wyZiemskiego i wszystkich Towarzystw Norfolk. SalT!0a ! Tonga-~[a Pac[f[c,.
W dniu jutrzejszym wszyscy ci, kręcać.
kredytowych miejskich. Przedstawia to . b? Hawa[, M!dwoy - Vta San Franwięc więcej niż polowę o$lólnej oszczę- CISCO, .
.,
.,
. którym zaleily na ulżeniu niedoli dzieNa przewodzie sądowym wina poddności krajowej, a wszelkie falszywe
c) Il1ne kraje I wyspy OceanJI-Vla cięcej będą mieli okazję uowieść tego sądnych zostala udowodnioną·
zarzadzenia W tej dziedzinie wtrącić mo- Eastern.
czynem na balu maslwwym w Sali
Sąd skazał: Waldemara Holea, sy.
ga w· nędzę tysiące rodzin.
Koncertowej.
Po
za
spelnieniem
tego
na
Fryderyka
i Anny, lat 50, mieszkaliEksmisja
lokatorów.
• Trudno zrozumieć W jaki sposób do
miłego obowiązku, czeka gości szoreg ca m. Łodzi, na karę śmierci i na 5(X)
wartości, za które można bylo nabyć
Min. pracy i opieki s!:,ołecznej
wszystko na rynkach międzynarodowych,
niespodzianek jak: fantowo. lotcrj a, marek opIat sądowych; Edwina, Ho1ca,
stosowana moglaby być obecnie skala, komunikuje, te na mocy art. 20 bomboJlierki do wygrania. nagroda d la lat 19, na 6lat ciężkiego więzienia, poktóra dawno kauczukową nazwano.
Tymczasem jednak, W nadziei błędu ustawy o oohronie lokatorów z lOO-ego i 200-ego przybysza, konklll's zbawienia praw i 200 marek oprat są
I dowy..:h.
prawo.:lawczego, powstałą tłumy speku- dnia 1'8 gndllia 1920 r. W tpra- łMloa • cennymi upominkami itd.

Wierzytelooiti przedwoJenne.

yv

g..

[k'

T

...: !!:: • tej liczbie ...ch.

Dziedobójczyni.
ŚW. Sto li8Stki odbędzie sią uroozyste
W dniu 22 lutego 1920 roku okolo poświęcznie ~zb!:rIldaru, 0'!todziny 10 rano w osadzie Ujazd, An- Harowanego przeż członków Chrześc.
arzej Fijalkowskl, pnodownik policji, Stow. Wzai. Pom. Właście. Restanzostał z.awi~domiony. o tem, że na brze- racji zam. Łódź i okolice.
, ~u tzeln lezą zWłokI nowonarodzonego
'
.
Po nroczystośtrl
g. 3 po pol.
, dziecka, płci żeńskiej. Wi1~otność zieI mi 1'801.010 miejsca, gdzie leżał noWo- I tegoż dnja w sali Zgrom. Rze\\ników,
I rodfok, oraz cienka skorupa 10d~l, ~wl~~- przy ul. Milsza M
46 odbędzie się
Cf~ \' o tern, że nocy poprzednIe) mle)- dl
d .
ł l ó 'IL..""
"ce ~to byto nnd wodą.
a ro zm cz on ( W zalW""wa~
I"
T>rzeprow"'a-dzone terlo samerlo dnia O na)'liczn ie.l·sze przybyoie zarówno
r
;<;;<;
, poufne wywiady ustalily, że w tym cza- na 11roozystość jak i na zabawą
, sic b)lta w ciąży niezamęż~a ~i~halina z a p r a s z a '
,Durska. Dokonane oględzmy )e) przez
)
I sprowadzoną w tym celu akuszerkę wy- 1186-1
Zarząd.
kazały, te była ona po porodzie najwy- _ _ _ _
Ik::l!'Mll'iiiilllillllE!:!D_ _ _ _ _ _ _
żej 5 doby.
Badana następnie przez Antoniego
Wrazińskiego, urzędnika policji. krymi- Kronikn ekonomiczna.
naJnej Dursl{8, po pewnym wahanIU przyznała- się, że dnia poprzednie~o, t. j. w
.... rzes:Ienle w Ameryce. P a r y s k i
, sobotę dnia 21 lutego 1920 ro u powiła "New York Herald" donosi, że czę§ć
dziecko nieślubne, które płaczem dawalo znaki tycia. Po uciszeniu tego dzie- związków, a między nimi z\viązek robocka przez duszenie} oraz wlewanie do tnłków w stanach południowych, przyust zimnej wody, UKryta je za kanapą, stało na zmniejszenie zarobków o 22
a swoją bieliznę, zbroczoną krwią., wrzudla za piec W mie.szlułniu swego wuja proc., by módz w dalszym ciągu mieć
gdzie mieszkała jako sierota. Wieczo- pracę.
, rem wrzucHa trup dziecka do rzeki.
Podobne postanoWienia śród klasy
Rewizja, przepr<~wadzona w domu
jej wuja Stanisława Cwikty, wykryła za- robotniczej są na porządku dziennym.
Ogólne położenie gospodarcze pogarsza
krwawione: halkę i koszulę.
Na pos.ledzeniu sądu okręgowego się z drtia na dziet'i. Skutkiem braku
m, Łodzi 24 stycznia r. b. wina podsą' pracy codziennie z'WaIniane są całe szednej zostala udowoclnioną.
Sąd zast6Sowaf art. 55 Kod. karn., regi robotników. W Chicago 10,000 bezt. j. okoliczności lagodzące winę, i ska- botnych zajętych jest obecnie przy puza! MichaIlnę Durską, lat 20, na sześć blicznych robotach budowlanych.
miesięcy więzienia i na 20 mk. opłat

O

~ądowych.

...

Place robotnicze spadły Vł Stanach Rząd w~głerBkł Z~W1}ln Ba ~
Z okujl narodzin e6reOlti ofła- •
Zjednoczonych mniej więćej o 22,1 proe. W8zJBtkieh towar-ów I wńłltkfem
lecz jeszcze są wyższe o 100 proc. od luksusowyeh perfmner}t i wpoprzedwojermyeb. W związku z oJ>łtłte b6w jw:bJlerskteh.
liRtlysł8lOWłe !IterlllłlUWll
niem płac spadły ceny ubram i 0stosunki band10we poIsko-węgler- na Szkołę Głnchoni'emy:.eh mk. 200.buwia.
I skle. Izba handlowa polsko-węgierska

pp.

w Warszawie

Handel z-ranlczny RosjI.
""'6

Na mocy nowego dekretu rządowet
b 6t h dl
. t l.
go ca y o r
an owy z za~ranIcą, a ....
wwóz, jak i wywóz, podlegają ścisłej
kontroli rządowej oraz każdorazowo 7:awarta tranzakcja wymaga akceptacji ze
strony komisarjatu do sprilW handlu zagraniczneg<>o Wszystkie towary, skie~
rowan~ do portów rosyjskich, muszą uprzednio na to uzyskać zgodę wzmiankowanego komisarjatu, w przeciwnym
razie UWażane będą za kontrabandę.
Ponadto okrety handlowe, wpływające
do portów rosyjskich bez uprzedniego
zezwolenia, pod karą skonfiskowania
towarów wezwane zostaną do opuszczenia portu w c1l!gU dni trzech.

Baukructwa w Szwajcarjl.

gratulacyjną od prezesa Izby handlowej wę
~ier$ko-polskiej w Budapeszcie barona
Juljusza Madntsy z pozdrowieniami i ży
czeniami poU'Odzenia w działalności z
okazji blizkiego nawiązania stosuntrow
handlowycłl polsko~węgiersklcb.

Teatr "BAGATELA"
CEGIELNIANA 18-- plild. dJr. M.

Tal'łowskiego

"Rozmaitołfi"

I

--_

przy 'W8półudz. wybitnej artystki-prim ad. Fat,.my-Januazewskiej-GajewskieJ.
baleriny LuboweJ-Lewlckiej. art. kIjowsk. teatru: U. Sad1rowskłeJ, O. Lewickiego, P. Połtawczenki, Sajki, Cboromicko, Awramenkl i innych.

8.15

na

"Niedolę Dziecięcą".

Ch t, ni· e

'branźy

Worterbuch
der Staatswisse~schaften

pod redakcję Filipowitecha kuptę. Ofel-ty z
do .Głosu· sub .•Kupię".
Piątek,

!

,W sobotę, dn. 2911 bo m. w SALI HANDLOW - .
COW przy uL Al. Kościuszki 21 o g. 7-e:1 pp. odI będzie się ODCZYT p. pP. A. B.. O7p68 n. t.

l

l

n~łnSlenla

AA

U )

rirobne
li

estetY[ZRoMliteratkl";

4,

łodZIeniec, skonczyw·
A Meble wyprzedam: łóż- M BZy kutsy buehaltt!-

szafy,. stół,
kril~sla., otomanę, blUrko
etl\1;~rkę. Ul. Piotrkowska
M 2tH, m. 4., front. 10-10
ka,

ryjne I. ltlantinbanda z
odznaczeniem poszukuje
posady. ?ferty dla ,!21"
do "Głosu.
1000-2

F. SkUsiewicz'!

Wyłączna sprzedaż
.A.r't'\..'1.r Lor1e
Kraków,

·. ostjumki maskowe do pokO.i e umeblowane dlalu ozeń VlU klasy z wieprzejezdnych i stałych. Joletntą praktyką IJ:ZYOrla 23 m. 88, lewa oft- Nowy Rynek 2, parter. gatawta w zakresIe sIedeynl1, l wejście. 08/)-3
196-1 min klas. Warun1dprzy.
stępne. Oferty sub *Spee b l e do spri:eda.nia: posZU~Uję kondycJl na c1alnot:ić·.
165,3
garderoba, łózka z
. WYJazd. Oferty skła; - - - ma..teraoamł, biurko, krze- dac dl~ .• Stud.~ntki X.
•
R
sla, otomana Piotrkow- w AdmllllstraC,J l'
hI'
•
l DU
It.l 1;81'.
ska J lI, w podwórzu, II Rutynowa.ny agronom z
Wejście.
. 191-3
praktyką we wzoro-juuchOl00wl R.udoltowi
. - wych majl\tkach na kreskradziono dowód oeopoazukuję pOko,l1l urne: sach przyjmie posadę za- bisty, wyd. w Łodzi. -3
1
blowanegę, Iliex:rt:ptt- rZl\dzajl\cego majątkiem
JI\<le we.fśele. Cena. nie Oferty sub "A. Z>, 8'3-3 Charnam 1zrILoI zgu~~ł
gra roli. O fe rt y pod _
.
.
_
paszport niemieckI,
• Wie" do Adm.•Glosu. ... Rysowmk młodyizrael1tll wyd. VI Łod~ 094-3
34-2
pOfitllukuje zarobku. Charnason Teo!ilą ~gub.
Oferty sub .Inteligentn.y·
t . . ki
Ootrzebny praktykant
192-1
lllszpor Ł ~1~m~e7~~3
r na,l mniej z dwuklaso- e
t
__ wy any w o Zl.
wam wyksztaloenIem do
~~~ie k~IOP1ó!ltliP~a_ Oresler Adam .zgubił pabiura. Oferty ~ ,.B.,l'.- Jr.n: fas~ ;:~e!~y.Pu1.
szpor,t niemJeckl, \VY~:
W adm ... Głosu.
187-3 Sienkiewicza 25. 181-3 w ŁodZI.
1107--"

l\ wynajęcia u M. Kall er.,

s.

402-s,lHI'I nR dO.UI ••
-

SZ

__
"'Da""""""____.a~.~_~

~"""~""""~. .a .. . . . . .au"""""""",,""""""""""""~

-PRENUMERATA:
--

do admin. "Głosu" sub.
,,Letniskd'

Tow. Akc. Zakładów Gipsowych
(Poznańskie) po
bardzo
przystępnych cena.ch.

(Skpzypce)
(FoPłeplsa)
W progr.: Beethoven: Sonaty G-lOOU, a-dur, A-dur "Kreutzerowaka"
Błle-ty do nabycia vr kasie SaH Konc. oodz. od 10- t i S-7 vr.

k

poszuki-

kupna. Ofert.y

WAP N O

od
1191-1

tOg-lO"

wane do

Gips sztukatorski, alabastrowy, modelowy i murarski,

IrenaOU~iSK'a Józef TUrCIJństi

MaSkaradowe ko- Aknszerka Pipikowll., ul M
.stjumy do wyPiotrkowska 132 m. 14,

Pl'tleżdziecki

1109--1

_ _ ~ __

Łodzi

bliKo

lutego 1921 r. o godz. 8.15 wIe oz.

sobotę

"
Jlo~yc7.enla damskIe imę- dla p a li przyjezdnych
skle. Ul. 6-go Sierpnia l k I
1180 10
(Bened 'kt ) J'i 20
12 o a .
Nahoro~sk~
:8-6
K
.
bl
d "'.....
•._
'..
uP.uJ~ me e gar er~
sprsedaj-e: Sillłbtellznq, futra, d Y'W8:
Al• Meblo
f Y łóżka stoły ny, maszyny do 811yola
krzesła," otomany, ora~ Pł~cę najlepiej. Wajn~nłkowite sypialki i sto· tSJch, Benedykta J'i 10,
17&.-89
lowe. Piotrkowska 108, ~leple.

•

dnia

Wieczór Sonat (lleethoveDowski}

'I

U:!
__

,.lL, 600".

L e to 1·S k o

w .Błl:łrze TeĆhniCZneml

Meble z 4 pokojów,
.'
lustra, ł6źeozko
dziecinne sprzedam. , Piotrkowska 2!3-3.
983-6

ekspeDycY1"no· transportowej ,!.OQQ~: "~::'1=~~~~

poszukuje wspólnika z kapita.łem od 560,000 Mrk. _.
Referencje pierwszorzędne.
Oferty 8ub "Ekspedytor"'.

3uo kw. 3000 volt 12 atm. A. E.G. z kon-

-

"'łr::"III~ _ ' - ......... ~;eClrnystą,fię dJI d1iMe proeperu..JJtI;:" ~.......,..L..L,-,
l:jąt~go lntC''''su, jako esynD.y
/ wap61nik z. 1l:a.pitałem II1oM'8k

""..a.

Pozostal. bilety sprzedaje kasa Sali Koncertowej
dziś i jutro d~ieIi cały bez przerwy.

Turboagregat

-A

KUPUJĘ

l

toeili' i jesionową ja.sną chustkę w trepkach na
Ktoby wiedział o miejscu; jej pobytu zechoe zawiadomić za wynagrodzeniem ojca WIadystawa Tomaszewskiego, Profesorska ]>;i 3, gmina
Hadogoszcz.
1188-1

kasie w

ICh=:~!),':.~~n~
dol ~rt Leo'VI(OWiCZ

brylanty, złoto, srebro
Nowe 1 okazyjne sypIalki. stołowe, salony, gabi_lperty or~~ stare zęby,
Inety. Kuchenne urządzenia, meble biurowe: biur Płacę nll} .ep~e1 .1 prozę·
kil. amerykańSkie, stoty, stoliki do maszyn, eta_lalę prz~l,oeae. Kons~8n
I żerki, fotele, łóżka mętalowe 1 niklowe, krzesła I tynO'Wslj:a i, pra~~ e..~,
wiedeńskie w dużym wybo~e po cenach pnyI p~, Z. 1.ilh('jh,
,stępnych poleca Magazyn Mebli Wład Yl!Iła_a
60-20
'Ramiazowskiego. Plotrko. .k8 M 116.
losze pięt::.:ront.
1009-5
ę

b. m, wyszła z domu i nie _ró-

przy

biały

& a~daoh.

MEBLE!

ciłtł więcej 13·letnia dziewczynka SABINA TOłilA.ilZEWSKA, blondynka, ubrana 'fi' czarny pal-

Bilety do nabycia
godz. 5-ej da 7-ej.

1M'

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

miejeoowyeh języków
potrzebny. Oferty pisemne z życiorysem i odpisami
swiade~tw prosimy
przesłać do k8nt6ru
Michał Kon i Natkin, Wierzbowa Nt .l6.

' ... _ -

Dram. operetka

W.

dobry do pakowania, lub druku na pudy
sprzedania. Wiadomość w administr. G/osu ł{ollltadynowska 12.
·
« p' t k
6 ",. 4 0-...9 11_&.
Od 9-1 i ri 6 - 8. Pul, ed
10 r (lWS k a •').e.
...: l O).
IIH-2\)
P o1B k'lego,

buchalter korespondent

kłenmek

Kamińskiej

"""""U: ___ 25

Nie chodź, Hryciu, na wieczornicę

Papier

Rutynowany

"futuryzm jako

Trag. w 5 akt. z ntlz. p.

gażowanych Si~ł.~::=-~ln~e~1:od:e~k~1~a:m~a~~~ja~.K~8r~n~a~w~a~ł.!p~o~lS~k:i"~.____~n~m~8~i:or~i~d~e~k~1!am::ato~r~.____~n~a:p~.~~.~O~O~l.:.~~ar~w:~l:CZ~.~~::::::::==:::::::

I "Watt", inż. M. Abramson, Łódź, Dzielna 10.
,
J95--3

~

D·"
Tere.sa oaquln
t

~:ządcy domó"'l

1_

~~.ej"

A. Celmnjsłer.

Dyr. Kllml>al1itjee.

Dl.teszkanła

, densatorem do nabycia

Il-ł·eJ

Akuszer i ginekolog

fl

I nogach.

I

s.lęta~:l

~~~~;~;:;~~!~: Seweryn Michałowski ja~ A~~~na~t!~~~!o, )1 0EraD ed r'CJaKsketch :~:'::;l;~g§~~

, z gruntowną znajomością

'I

teatr ZyD.

Cegielniana 63.

Poszu\;uję

_Dnin 22

niedz. i

Zielona .M 5.

npy
znanego ze- Ukrat,n' skl·ch artystów p~d kj~r. prof.
Wyst
't
spolu -- -J.erzego GajeWSkIego !!~
" Colloseumn

i

VI

Dr. mea. Z. flra 1SOI,

być ulrańozona w roko
posiadały szerokość
gdy tymczasem szerokość

TEATR

Zachodnia .te 53•.

od 6-7,

Pasywa jego wynoszą 118 miljonów kanału panamskIego wynosi tylko powrócił tlIa sta.łc i pnyjumjp. codziennie od 4-6, w lI.n.dzielę od 10-12
fra,nk6w szwajoarskioh.
110 sMp.

winni wszyscy się zgłosić w niedzielę, dn. 30 b. m.,
o godz. 6 wlecz. w lokalu własnym na Ze .... anłe
, VI '. west!i wysłanego memorjału. Dopuszczeni będą
l'ównid I nieozłonkowle zwil\zkl.l.
Zarząd.

I

prz,J.~

BeneClvk '; ,:L.

będą

1923,

I

,

Godz.

Chorooy skórne i weneryczne.
wznowił przyj~ cia

I<.o:m.unikat.

iM

er

Dr. Szuma

pancerniki amel''Ykański~, których . .~. .~. .=m~. .~~,~~~n

sldadnjącego się z 3 lub (. pokoi i kuchni, W' centrum .miasta, z meblami lub bez. Płacę wynagrodzenie, posrednicy otl'zymaj.ą prowiz.lę. Oferty sub.
I "E. S, 100" do Administracji .Ołosn Polskiego·. 83·:1

l,

Hermanostwa Le i

budowa ma

newie "Pickarde Picter i S-Ira". 150 stóp,

Towarzystwa kolejowe pensylwań
Odańsk-Memel. - jtHamburg
slde zaproponowały urzędnikom i roboAmerica Linie" rozpoozęła ragu
tnikom niepracowanie przez jeden dz!et'i
Po§więclloie Sztandaru Restauratorów.
larną komunikacją na linji Gdańsk
w tygodniu. Gdyby pro-pozjlcji tej nie
W nadchodząoą, niedzielą, dn. 30 przyjęto, towarzystwa nie przystąpiłyby -Iława-Kłajpeda.
Wolny import do Węgi-er.
stycznia f. b. o g. 10 rano w kościele do redukcji personelu.
ri

goąów

Z okazji srebrnych

połoMnie

szwaicarskich-od~wiercit\cl1a się w
bankructwach banków. Między jnnemi zbankrutował wielki bank w Ge-

mk 200.rok. 20iJ.rok. 200.mk. "00.-

1179-1

Depe-

do kanału pauamskieg0. Jako pogospodaroM wód podaje, i~ za 15 Jat obecny
w Szwa.icarji, które przechodzi w kanał ,bądzie ju~ zupełnfe niewyl\ryzys priemysłowy z powodu wy starczający dla potrzeb hiato8oki!'go staDU waluty, uniemo~liwja wyoh.
tącego sprzedĄ~ i wywóz towaraw
P. Baker twierdzi, ~e nowe
Ciętkie

na Ochronę Kobiet
na Dom Sierot Herca
na Kliniką Poło~niozą
na Ezras Ilmim

sza b1b nadesłana na ręce prezesa personel Sekcji ~ywno{;c!owej pr.zy
Izby handlowej polsko-w~łerskieJ w Ł. Z. T. D. składa .na:
Warszawie p. Totłoczko.
Uzdrowisko .
MIr. 600_Stany Zjednocz. chcą budować Klinikę Polożniozą, Sfenk. S'l
5QO..drugi kanał Panamski.
Przytułek dla kalek przy
Ł. Z. T. D., Zaohodnia 20
1'>00.Amerykański ' minister wO,jny
Dom Sierot, Zgiersn '0
GOO.•
p. Balter ogwiarlczył sią ZI.\ budo- 1176--1
wą nowego Itanalu fównołegłe~o
MM''''''''

I

I

otrzymała depeszę

Starowiślna

19.

2~-3

Telefon lOln.

pszer Szyja Wolf zgutl. aszub Małka zgub. pass·
paszport niemiecki,
port, wyd. przez Ko113-3 misarjat rządu m. ŁodzI.
wyd. w Łodzi,
22-3
ajngOld Aia zgub. do-~---wód OBOI>łi8ty, wyd. \V
andal baUm A.zriel Jz'.
Łodzi.
li8-::l
rael zgubił paszport
ro8ser Wllhe1m zgubił niemieckl, wyd. w Łodzi
G paszport niemiecki, za .M 10424.
102--3
wyd. w ŁodzI.
159-3
riifer Helena zgub. paszendll.sz Abram zgubił
port niemIecki, wydakGrtę węglową.
Kon- ny w Pabjnniclł.Clt.
stantynowska 4-G. 9,1.-1
2040-3
11 S
b
--IIre o a!'a zgu . pasz- peohlinO' Chalm Le.l'ba
port niemiecki, w y d a - "
11y w Łod?;i.
9'1-3
7Jgublł paszpOł't nie·
mieoki 1)a Ni 12221, wyd.
arp Moszek zgub. pasz- w ŁodzI.
181--3
pOI't zagraniozny, wydany przez komisar,jat uszkiewlcz Anna zgu'
Rządu na m. Łódź 1 pabita paszport niemiecki,
piery Il.merykauslrle (ofo- wyd. w Łodzi. Mickiederit).
167-3 wicza 16.
082-3

F

Lip5C'jJ

M

Deichert Lu~r WoU zguIł bil ,aSf:port polski,
W1d, VI' Łodl\i.
Ol}3--3

P

H

K
K

R

__

a=. .__. .~!-~.mw

f

Jllukiel zgnbłł
Jm~ort
niemieck4
wyd. VI' Lt)4.zi.
092-3

K

_

Olga
osobisty

100-2

....:..--_..
Wolf
n port ~i'e.ieck1, wyd.
w Łedti.
005-3
--'- - ------Zdziebe~itK:i Hesl'yk
zgUb. JtllSZp. /tustrjacki. A'RdrziJ'!l 110.
46-3
rZl!pisl1ję na ma3~ynle
l'óźne listy VI jęz. polskim. nle:łl. franc. i ano

P

gielskim. O f e r t y sub.
• Listy' .
"2-2
nm. .~-

M. 120.-. Kwar&alnle Mk 3GO.-. za ~o~ OGłOSZENIA. Zwyczajne: 10 MI;:. :-lI> WillI'SiI nonparelowy jeduoszp(\lLU\v~'. Drobrte;.. 3 11k. za wyraz, n.ajmniej :\0 M.
szenle dopłnca się Mk. 16.- mies!ęcad•• Prem.t. . .ła
• Poszukiwanie priłCY Ol'fli!. 1.,<.1;l1biono dokumenty po 2 Mk. Nadesłane: przed tekstem 30 Mk., w tekście
pr1Jez pocztę miesięcznie Kk. 135.-. KWftrtlltnie 40i.40 Mk:., po tekście 2 l ~tk . z . w;erSiI Jl()Up. (str. :> ilzp.).~~fi:roL,)f{i: 15 Mir. za wiersz non p_ (.str." szp)
Z!lgr!\niof\ :Mk. 200.-- mieefęolnie.
- nZaręo"ynowe
n"
_ _ __..... i Z/t,;'III!;"""-,,
..
.""' __\f:,. 51)n po te!oicifl. Zf1. ter:.uiu. um" ogł. i ofiar adm.ttfr'"lp,·,'.;:i""lil.
Mleslęc:mle
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