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• Sobota 29 styCznia 19!t roku.

J\\ 28.

społeczny

Dziennik polityczny,
_,

e~na num~ru pojeayńcz~go

1:1

mrk. 5.

'B ok TV.

,

1:1

Adres Redakcji i Administracji:
Piotrkowska 106. Telefon 199.

i literacki.

Redaktor, lob jego zasttPca przyjmują wyłącznie od 5-6 po poł

1:1

Rękopisów nie

zamówionych Redakcja nie zwraca.

Prenumeratorzy, którzy nie wnieśli dotycbczas prenume raty za miesiąc I u t y r. 1921, oraz nie uregulowali zaległości za czas dawniejszy, w celu uniknięcia przerwy w otrzymywaniu gażety, zecbcą łaskawie uiścić
należność za prenumeratę bezpośrednio w administracji pisma (Piotrkowska 106).
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zostaje przeniesiony w lutym b. r. do ' nieruchomości, stanowiącej wspólną własność, przy

I

w

ulI) Piotrk.oUTsklej 17,

załatwia

ffi
ffi

zost.aje przeniesione

Oddziały własne w

ffi

ławach, P~nc2owie, Ritwnem, San-

domierz~~ Wai'lłszawie~ Włodzim:e-

fronł.

~

~
ffi

-ka

I

Łodzi

w

I

CENTRALA w Lublinie, Szopena: 3,
chomości,

~

eł

Oddział

m
fE
m ul.
m

Kuwlu, Krasnymstawie, KazimierZYIiiWielkGej, Łucku, Opocznie, Pus

•

sp. z ogr. odp.

Instytucja nasza
wszelkie tranzakcje bankowe, finansuje różne przedsiębiorstwa, przyjmuje wkłady na dogodnych warunkacb, oraz zlecenia na

Busku, Chełmie,

Handlowo-Przemysłowe

ózef

ffi

-Łodzi ~~

Oddział

Towarzystwo

lutym b. r. do nieruwspólną własność przy

V1

stanowiącej

Piotrkoursklej17,
I.. ze

piętro.

Załatwia

Telefon 2-71.

wszelkie operacje

handlowe, wchodzące w zakres

naszej specjalności.

II nież
i Po::!ada własne Magazyny przy ul. Kilińskiego 19. Ii
II~~~~.~~~;;m~~~~'~~~~~~~~~
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Woł-yóskim i Zamościu, jak rówi na iune miejscowości w kraju i zagranicą.
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Incorporałed

=======otworzyło własne biuro
Nasz znany

okręt

w Wars2 wie przy ul. Bielań kiej N2 5, Tel. 258-22.
- - -....>-* ,---

;; zon

atlantyczny

T- L y"
odchodzi w
, Bardzo wygodne kajuty dla

a do

końcu

lulego do lMew • Yorku.

•

5 oBób, urządzone podług nainoNszych wymagań hygjeny, tak, jak

:J. Jila :JLt i

"

.llyoh o-krętów_

Karta I3kp~til)Na :t Warszaw" do !Ml!w-Yol"ku ze wszelkimi podatkami i kosztami wynos; ~44 dohu"Y.
Nasi rutynowani przewodnicy towarzyszą przez całą podr6~ i załatwiają prędłco i punldualnie WSZelkie formalności, jak r6wnież l baga:2Je p:sl1żel'ów.
; .: , Vvszyscy, kt6rzy wpłacają w naszym biurze zadatek na karty okrętowe otrzymują zaraz potrzebne wizy. '
.

Wszelkich informacji w kwestji wy jazćlu do Ameryki udzielabezpłati13e nasze biuro

~~~M~

-

Biuro otwarte oodziennie od 9

do 1 i

VI

Warszawie przy ulicy Bie-

od 3 do 7 po pol.

.

Sóbo1'n ~9 stycznfa 1921 r.
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Enteota

Z a~iadoDCl.i.enie.
Niniejszym mamy zaszczyt podać do wiarlomości,"że doŁychczasowafirma:

"R .. MOSZKOWSKD i S ... ka"
przy nI. PiotrkowskIej M 37, została pl'zemlaaowana ze styczniem 1921 r. na:

Nr, 2A

------.------------------------------------------------------------

uznała Estonję

polskii uznał Łotwę de iure. - Przewrót
lV1 ogn~dach Europy na spra wy europejskiego
wschaub...

PARYŻ, 27 stycznia, (PAT) Rada Najwyższa zajmowała się
.• szawscy i Roman Moszkowski.
dnia 26 b. m.
sprawą
uznania
państw bałtyckich i
kaukazkich.
Z poważaniem Zacharjasz Warszawski i S-ka.
Uchwalono uznać de jure Łotwo
1. .
AH
i Estonię. Dla Litwy wyrażon e
sympatję, uznanie jej
jednak
wyl'llobów gumowych odroczono aż do uregulowania
WARSZAWA kwestji wileńskiej. Angla usi
łowała na konferencji przelor·
,
OGRODOWA M 5.
o'
I.
TELEFON M 210-97.
sować sprawę wycofania wojsk
polskich z Wilna. Erancja sprzePrzyjmuje zamówienia na różne WYROBY OUMOWE jalw to: KLAPY, PIERŚ i
ciwiła się temu I stanowisko
CIENIE i BUFORY do różnych maszyn i pomp, Wykonanie szybkie I pod-:!l.,
ług rozmiaru.
G-a:t'VD.ek gU:n::LY prirn.a" ~~a jej utrzymało się, Uznanie Gruzji de jure nastąpi, gdy państwo
to samo z propozycją wystąpi. Zawiadomiono o tern przedstawiciela Gruzji w Puyżu. Dnia 26
wieczorem odbyło się w pałacu
Elizejskim oficjalne przY.Lęcie na
czeŚĆ plenum konferencji.

i

łotwę.

Rząd

w

• "ZACHARJASZ WARSZAWSK i S,k:"
~

i

tewskiemu, że Polska
twę de jure,

Wsp6łwłaścielami firmy powyższej są: Zacharjasz i Zygmunt War-

'"

*

uznała Ło
$

D?pesza P, A. T. o uznaniu
przez ententę państw, powstahc h
na eTuzach. carskiej Hosjl j !?st
niewQtpliwie mome ntem zwrotnym
w c.alej polityce wielkich mocarstw zachodu wobec spraw Europy wsch.od oiej okazuje on w
ral ej pełni słuszn o ść dotychczasowych pOglądów polskicb, a w
szczl) g ólności kół 1ewicowycb.
Uznanie to jest przedewszyst,
ki0łl1 zrzeczeniem się dawnej poli ,
tyki jedności Ro sji; wzmaga Szanse polityczn~ bolszewików i idzie
na rękę planom polskim wobec
wsc lJ odu. Jeśli ententa uznała
dotychczas juz nawet de jure dwa
paJlstwa kresowe, to zapewne u
czyni
to i wobec Ukrainy i Litwy,
Stało się dnia 27 stycznia 1921 razie zdania., iż obeonie nie motua
,
jeżeli oba te kraje ukonstytuują
roku. Suwerenny Sejm RzeczY[Jospo- być wybrednym w wyborze środków,
RYGA. Poseł polski KaJ?le- się na sposób państwowy i okrelitej Polskiej większością 11 głosów półśrodki zaś w walce raozej prze- uiecki zakomunikował rządOWI ło-I ślą swe granice.
uchwalił utworzenie Izby Panów. szkadzają niz pomagają.
Artykuł ten konstytucji (§35) brzmi
----------------------------------~----------~-------iak następuje według dotychczasowej
Głosy prasy.
'

A D L
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Senat uchwalon

uchwały:

"Każdy projekt ustawy przez
Sejm uchwalony, przekRzany b€ldzie
Senatowi do zbadania.
Jeżeli Senat nie podniesie w cią
g'u 30 dni od dnia dor€lczenia mu
uchwalonego pl'ojektu ustawy żad
nych przeciwllO niemu zarzutówPrezydent. Rzet zypospolitej zllrządzi
ogłoszenie ustawy. Na wniosek Senatu Prezydent Rzeczypospolitej może zarządzić ogłoszenie ustawy przed
upływem 30 dni.
.Jeżeli projekt uchwalony o przez
Sejm, 8enat postanowił zmi€nić, lub
odrzucić-powiniem zapewiedzieć to
Sejmowi w ciągu powyższych 30 dni
a najdalej w ciągu następnych dni
30 zwrócić Sejmowi, z proponowaIlemi zmianami.
Jeżeli Sejm zmiany, proponowane przez Senat, uchwali zwykłą
wię kszością, albo odrzuci Prezydent Rzeczypospolitej zarządzi ogło
szenie ustawy, w brzmieniu, tlstalo
Dem ponowną uchwałą Sejmu".
Dalsze targi o kompetencje Senatu odbywały się na posiedzeniu
ouegdajszem i wczorajszem. Nic one
nas jednak nie obchodzą. Nawet po·
ważniejsze ustępstwa ze strony prawioy nie zmieniają zasadniczego
faktu, lŻ Polska z państwa, formalnie przynajmniej opartego na ludo
władczych podstawach, stała się od
wczoraj domeną panowania pańskie
go przywileju.
Z koncepcją Senatu jtl~, natychmiast trzeba podnieść walkę bez
litości i pardonu.
W ohwili, gdy
na całym świecie kulturalnym na za
chodzie wre walka z zabytkami politycznymi, u nas wprowadza się
spleśniałe resztki obcych ustrojów.
Nie wiemy jeszcze w obeonei
chwili, jakie stanowisko zajmą wo '
beo nowej sytucii stronnictwa poli
tyczne, gdyż prasa partyjna za nie,
wieJkiemi poniżei podanemi wyjąt
kami nie zabrała jeszcze geklaratywnego głosu. Jesteśmy w każdym

- Utrzymanie Ligi narodów
kosztuje drozo. Pierwszy bud2f't
zamknięto cyfrą 5820 milj. franków złotyoh, drugI 10 miljonów,
trzeci wreszcie na rok 1921 opiewa na 21 miljon6w franków zło
tych.
Ozłrllkowie Ligi płacq koszta
\'iedług pewnego
lducza-Polskę
postawiono na stopniu najwyższym,
oook Anglii i Francji: na każde
z tych państw tej grupy (jest ich
10) przypada 25 jf;\dnostek płat,
niczych, co czyni przy 478 gednoatkach 1,150,000 fr. złotych, iua
czej 845000 fr. francuskich, a Wf:)'
dług Iiursll
dzisiejszego naszej
marki 186,300,000 marek polskioh!
Na te drogie, bardzo drogie
pieniądze, nie mamy
dosłownie
nic, P1ÓOZ wątpliwego, zaszczytu
płacenia wiele.
Nie mamy aui
ji>dnego przedstawiciela w prezydjum, w Radzie wykonawczef, ani
w
~adnej odpowiedzialnej komisji. Nie mamy i nie 'mieliśmy.
Natomiast stwierdzić musimy, że
pkeim,y tak wiele zaJ)olit1.~~_bar-

•

Prądy

pall·tykl
l

franCUSl'IIoJII

w związku z interesami całego śv!;a
ta, a nie pod ciasnym katem fran·
cuskich k ł o p o t ó w politycznych,
Z pośród ludzi w ministerjum
Brianda są trzy "głowy": Barthou,
Doumer i Loucheur.
W ten sposób wstępuje nowa
załoga na pokład statku państwa
francuskiego. Pewna angielska gazeta, która uczyniła to porównanie, twierdzi, te jest to "załoga,
która może odbyć dobrą podróż".
Dobra podróż jest tylko taka. któktóra prowadzi do pokojowych
portów.
Expose premjera Witosa nade·
nam tak późno, , że, wobec
braku światła i siły, zmmrzeni byliśmy odłożyć je do nameru dzi·
siejszego.
słano

"Szkoła

obywatelska".

Pod tą nazwą otwarto prz ed
paru dniami vr Paryżu jenną w
swoim rodzaju uczelnię, która za
cel postawiła sobie' krzewienie obywatelskości

wśr6d

społeczeń

stwa.
Stałe

wylrhdy i CJdczyty pusłuchacz6w z
obowiązkami obywatela., z jego
prawami, ze stosunkiem obywateLa do państwa i społeczeństwa, '"
wszelkiego rodzaju spolecznoścla.mi zawodowemi i socjalnemi.,.
"Szkoła obywatelska" oddała
slą całkowicie na usługi demokracji. Opierając sią na metodzie po·
zytywnej, historycznej i naukowej,
'
b yć ItrZeWICle
' '11Ul h'JS t orJI,
,.
pragllle
moralności, krytyki i organizacji
intelektualnej. Chce stworzyć typ,
nowoczesnego obywatela-patrjoty
d
dl
t przygotowa""go
o praoy
a
demokracji.
Aby połączyć praktykę z teor·
ją, nauczyciele szkoły obywatelskiej składają się, oprócz profesorów uniwersytetu, r6wnie. z
pokaźnpj ilości ludzi pracy, jako'
to kupców, przemysłowców, teohników, polityków, posiadająoych,
dar uaucznnia. LudZIe ci wlej" do
przedmiotów wykł,adanych to t.ycie codZienne i praktyczne, któ['ego brak daje się odezuwać vr
w współczesnej nauce urządowej.
Dyroktor szkoly w swym prze·
mówi eniu inauguracyjnem dałkrót·
t'
k
ki rys historyczny pows aUla sz 0ły i podniósł jej znaczenie dla
wykształcenia moralnego narodu, o
kt6ry szczególnie W czasie wiel1"
Baj 1\.J ej wOJ' n y dał t yle dow',dów
v
szlachetniejszego i najczystszego
patryjot-yzmu. I dlatego francllz
potrafi lepiej posiąś6 llauk~ u 0.ł ć
bywatelskości i lepiej wype nI
swe obowiązki obywatelskie.
Bo patrjotą mieni się nie tylt
't
k 'd '
ko ten, kto go ów JesĆ w 'az
eJ
.
chwili ponieść śmier za oJczyzn €l, zagTożoną przez nieprzyj aciela. Nie. Jest nim równieź i ten,
kto w czasie pokoju rozumie
wszystkie obowiązki, jakie nań
nakłada dobrze pojAt v interes na" J
rodu i państwa, i spełnia je nabliczne

zaznajomią

"Robotnik" pisze: Walka o senat
nie skończyla się. Załatwiono się doK U /I
piero z art. 55-ym, przyczem prawica
zmuszona była zrzec się kwalifikowa- Dlaczego upadła kalldydałulr'a Poincare~-Prze ...
nej większości, trzech piątych głosów
w Sejmie dla ponownego przyjęcia u- crw litera!nemu w.Bkonaniaa traktatu w"'r~"'Ichwaty, odrzuconej przez senat. W ten
:1/
IW
o;w....
sposób senat nie mógłby przeprzeć swoskiiego. - Briand i Lloyd George.
jej woli wbrew większości Sejmu,
udało się obalić W tym
Bar d'"
·
..'
P'
Senutu
Sejmie,
aninie
też sprawy tej oddać na
Zlej lU t
eresuJącym zJawI- Ule.
Olocart>t. okazał się zwolensąd wyborców. Udało się przynajmniej skiem, ni2 fakt utworzenia nowe- niltiem ścisłego niezmienionego
wyrwać bestji jeden z najjadowitszych go gal)inetu Brianda jest fakt, 2e przeprowadz9nia traktatu. Czyż to
kłów.
przez prezydenta republilti zosta- niezmienione wykonauie traktatu
Prawica zapowiada wprawdzie. że
'
l"
t '
w trzeciem czytaniu postawi wniosek lo uOIemoż JWJone pows anIe ga- już nie jest pożądane1 To byłaby
przywrócenia kwalifikowanej większo- b/netu Poiucarego. Pan Raymond iedna polityka. Polityka ze Spaa.
ści, mniejszej od trzech-piątych. Mówią, poincare licz)'! z pewnością na Posiada ona tsllrb błąd, że nig-dy
że dla ponownego przyjęcia uchwaly to, że będzie powolany. Przygo- nie była jawnie oznaozona. Czy
~~ie~u~ełID :1~~~~Się zwykłej wll'2kszo- tował on swój program przez traktat może być w ten sposób
O ile prawica rzeczywiście wróci sZ9re~ artykułów, a Ittórych do- wy konany, jak zo stał napisany,
d? tej spraWY',obstrukcja z za~tosowa- magał siEl naiściślejszego prze- r>rzypieozątowany i ratyfikowany'?
nIem na)ostrzeJszych środków Jest rze, \J rowadr,enia traktatu wersalskie- Czy też jest to niewykonal ne1
czą Xf:j~~zcze w drugiem czytaniu są \.; ~ - przyczel!l jed~ak ~ rO,zmo- To jest za!! adni eniem zasadnJczem
liczne artykuły, które wywolają ostrą WJe z pewnemJ OS O lllstośc,laml po- a Dl A rozbieżn o śc i ą pog-ląd6w mięwaik€', . O każ,dy taki paragraf walcz~ć }ityc-znemi dal do 2irozu~lllenia, ż e dzy pos zczeg ólnehli jednost'{[lmi.
wyp8ame - meraz zapewne W sposob w istocie sprawa ta Dle prz !1 dJ est to poprostu kwest ją kasy
gwałtowny,
stawia sią taK groźnie, j ak s ię z pa ń st w owej, Ch wila nadeszła, aby
("Gazeta Poranna"), Po uporczywej pozoru wydaje. Walcz ) ł o wlas z la ć sobie spraw ę , czy mamy powalce, w której lewica wyczerpała ną kandydaturę z bezwględ lli' Ści ą. kój wykonaloy, ozy nie. Kto zna
wszystkie ~rodki obstrukcji parJamen- r6woą, t ylko jego ambicji. Osta- pr nwt1 A i nle wY,l'awia ,J'e,J', ten
tarnej, nie uciekając się tym razem do
d'
dl d
" .
gWizdaWek kolejowych, pUlpitóW i Splll- teczniA je !lak ule przesz e ,g yż zmusz a nas do pozostania w oalwaczek, art. 55 projektu konstytucji, za- prezydent Millerand z uporem szym ciągu w świecie złudzeń".
wlerający zasadę dwuizbowości, t. j, Se- twip,rdził, iz według głosowania
T (~ słowa, zd r adzające powazne
natu, przy;ęty zostal przez Sejm wię- w izbie, okazała Się potrz ebna wątpliwości co do wylwnalności
kszością 195 grosów przeciwko 184,
Sejm postąpił tedy znaczny krok zml'ana mI'ol'ster'o)'um, a nloe z]1ll' ana tra li taf,u w er-sal si{i ego-nie są unaprzód na drodze do uchwalenia kon- systemu, i że metoda Poincarego mieszczone bynajmniej w -prasie
~t~tucji i jes~ nadzieja, ~e po tym ci~- i 'system ,M illeranda nie dają SIę leWicowej, w któr ej zresztą hakzk!m porod:t;le, konsty~uCJa nasza przy)- do siebie dopasować.
tat wersalski omawiany J'est .....
dZle na śWIat W formie, która me będ:t;i~ nas kompromitow~~ w oczach cy-I
Ten obrót sprawY. był przez całkiem innym t onie, ale znajduwlhzowa~ych demokrac)1 Za~hodu., .
'I
litył ów rzewidziany. Ale ją si ę w na ejonalistycznym "LiBędZIe to w kazdym razie WIelkIe Wie u po
rp,
, borte" ,
zwycięstwo, jakie instynkt samozacho- nawet ci politycy bylI zasl\Ocz81l1
"
d
l
k'
rł
d
h'
d
'
t
b'
t
"
.
17!l
.
,
A co sądZI' 0plnJ'a publl''',.'''Ia
wa\vczy naro, u,pos le 6 0, .uc ,<a u I ą o 0]6 n 0 f' ° 'ą z ,la u 1 0plnJa pupo!.z~dlm, odnieSIe nad,czynn,lkaml anar: bJiczna w swej większości przyję- o "zwycięskiej Izbie" można Ny.
ch)1 I rozkładu, czyhającymI na byt I
k
d t
p"
'k'
l łó
niepodleg!ość Polski.
la upadel{ and" aury, orncarego. WOIOS, owac z art y m w" Temps'a"
Upiory anarchji szlacheckiej, która NIe był to brak uznam a dla za- o upadku gabinetu Leygues'a. Więzgubił~ dawną Rzeczpospolitą, w.odr?- sług i zdolności byłego prezy.Jen· kszego potępien ia nie przeżył ieszdzone), ~olsceh znal~~ry SWe ~cleleme ta. 'l'ymniemniej połowa ludno cze dotychczas żaden parlament.
w sOCJaltstac , stapmczykach I thugut.
F
,, ' d
.
h 'l J' r ' d k b
Id
d
towcach, Straszvly one wczoraj w sali ŚCl we ,ranc.J~ są ~j, ze z c WI ą eze i Je na
ezwzg ę ne meto y
sejmowej, usitowaty zagrodzić drogę powołanIa POllloarego rozpoczę- Poincarego nie z0staty zaaproboczynni~om, życia i z?rowego rozwoju, łaby slą na nowo wojna, zaj€lcle wane przez prezydenta Francji, ani leżycie.
.
W koncl! )e~nak muslatazcz~znąć. Oby okręgu Rubr może i Bawarji-a nie były podtrzymane przez prąsę,
TrZ eba ~ares~cle-rzekł mów·
zczezty I zniknęły nazawsze.
to wS'Łystko prz.y opłalHwym ata to nie nalezy stąd wnioskować że ea na zakonczeD1e - ab.y ~szysey
nie finansów wydaje się , bardzo gabinet Brianda przyniesie zna~zne I wi,dzieli )asno,' ~e. pOJęCIe "pa·
niepożądane.
Opinja publiozna, politYGzne polepszenie stosunków tnotyzm to me 3akl~ ,wyraz odnastrojuna patryjotycznie domaga między Francią a Niemcami.
świętny, lecz. że patr,jotyzm p,oleA ' t'd B' d' t
lit 1.'
ga na codZIennym trudzie 1 Da
dzo często slriflrowauą przeciw siA'< rozbroJ'~nia Niemiec, zapłat vJ
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,
szedniejszych onaszym najżywotnifljszym intere- odszkodowań - alo bez awantur pierwszej klasy, mówcą niebywale ~pe ,Dl:nólu naJbPOWat~ls'rich I to
militarnych.
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z
yn posre n i <lem nl,e, ~zpJecz- J' e at n aj' D'łównieJ' sze zad anie szkoły,
wywołalby we dl ug mnIemaDla 0- nym przez swą zręcznosc l spryt. '
o,
'
- Wydział prasowy M. S. Z. pinji francuskiej, jeszcze gorsze Według własnych słów-ma być
Zbyteczue Jes~ wskazywać, J~k
komuniku.ie, że władze sowieckie wrażenie na sprzymierzony; dla Briand "człowi e k i em czynów", Nie- wie11Cle znaczeDle ma , ?tw,arcJf\
rozesłały z Moskwy ra d -iodepeszę, nich będzie on zawsze zg'orzl\nia· ::;:'óre gazety fran cuskie chwalą je- owej s zk oły ?bywate~s\neJ llIe~yl
skierowaną przeciw delegacji pol- łym, kłótliwym, domagaj i\cym się ~o i edwabną ręka w iczkę", którą po- ko dl a FraneJ~ , ~le l, dla. , ŚWIata
skiej w Rydze. Postawiono tu de- zemsty patrjotą. Poglądy te WY- trafi tak umiejętnie ująć wszystkie całego. W dZlSJ0JSZ8J doble, kieleg'acji polskiej zarzut, 2e rzeko- l'aźone w artykule Aerye'go p. t najzawilsze problemy. Przeciwnicy dy mOl'ulność wskutek dług..olet
mo nie uznaje praw 2ydowskieJ »Niebezpieczeństwo Poinnarego" partyjni nowego Ioin istra nazywaj ą uiej wojny uległa poważ~ym spamni e jszości w Polsce, gdyż prte są dosta teoznym wskaźnikiem po- go oportunistą, ganią go, nie ufa- c~eni?m, tr,ze,ba. sIę WZląĆ :-ner·
ci wstawiła się l)ewllym propozy- wszecunie panujących nastrojów. Ją mu, gdyż lubi przeskawać przez glC'lime do JeJ odrestaurowarlla.cjom, Wj stosowanym w tym wzgle- To zresztą nie było jeszcze naj- ostre konflikty i przypomiają mu Szkoła obyw,atelska m?że d.OSI\Odzie prz0z dele ~' acj€l rosyjską pod· surowszą
krytyką
Irandydatury różne sprzeczności w jego karjeJze nale wypelnlć to zadalll{l. ~zcz t: 
czas obrad w Rydze.
Poincarego. Większość gazet by- politycznnej.
g61nie u nas w polsce, gdZIe wa~ uwa gi na to, że Polska u- ła solidarna w tym wzglądzie za
Niemcy upatruj ą dla siebie nie- funki specjalne nasz e;ś o o.dro dzeznała i ratyfikowała traktat głów - w yjątkiem "Figaro" i "Action bezpieczellstwo ze strony nowego oia państwowego, pozwol?ły wynych mocarstw sprzymierzonych i Francaise", które otwarły przy- premjera w jego sztnce przekony- ka.zać naszemll n~ro d oWl tylko
stow.arzyszonych z Polską z dn, jaźnie ramiona ku niemu.
wającej wymowy, przez. którą bę- jeden g atunek patrJotyzm?! goto28 kwietnia 1919 r. , oraz ze wzglęŻe francuzi chcą osiągnąó z dzie rnó~ł silnie wpłynąć na sprzy- wość niesienia żyCia za oJczy.~nę,
du na to, 2e traktat ten nabył postanowień wersals :dch jaknaj mierzonych,
ten dru ~ i patrjotyzm - na~wIJmy
mocy prawnej pr\',ez opublfkewa- dalej idące kOrL.yści tego powtaAristides Briand ma w sobie coś, go pokojowym - wym~ga ,Jeszc~~
nie go w "Dziennilm Ustaw", a rzać nie trzeba.
co przypomina Lloyd George'a i d ługich lat, aby zakwItnąć ~ c,_
punkt y je ,~ o l j J[ w zupełno~ci
Jak jednak rozsądniejsi zaozy' dorównywa an gielskiemu m ę towi łej pełni. Dlatego te~ szko, a o
gwarantują prawa mnie szoścl nają zapatrywać sią na wykonal- stanu pod wzgl ęd e m zmysłu i dia- bywatelska na naszym grUnCIe poministerst wo spraw zagranicz- ność tych postanowień traktatu- lektyki. Sądząc z tego, że obaj siad a łaby wdzięczn.e pole d.o dZIanych stwierdza, i~ wymienione na to wskazuje następująca cyta- oni chcą prowadzić "real politic", łania.
(Ju).
zarzuty radia moskfewskiego po- ta jednego z pism francnsl<i ch:
Niemcy wyraża j ą nadZ i eję, że i
"Usunięcie Poincare ;~ o ma zu- kwestję niemiecką ujrzą w ten spozbawione są podstaw n&clo~
'!l uh.
\..~9.:ł~~" w.lraźn61 Ro1rt)czne znacze- sób, w jaki uillta byc musi: to jest
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poko!u· niA wym d0',vdpem Clemenceau' brak
może wytwornej akade~ickiej
tego
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te~
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l)rać
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formy
Deschanel'a i P incarego.
Cz\,~
nie
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ParY~1I
to
uknnto
Zoamfennemf sl.\ wra~enł8 tran·
Zadania Sejmu.- ofyct.iczasowa praca rz~du: oaza, Idóry od l.>oo~l.\tkl1 woj n \" nie tę b ezw 7.!rlędną procerlurę, wvro- Ale wyprzedza Ol wszvsth.:ch tych
reor af1liz cja armji, leczenie armji, demobili. był we Wiedniu, a znał go 'daw- ki bez apfllaoli, bez dyskusjI, Jdó- wybitnych mówców I'N "ztuce par-

zac·a. -

mo~na

Wytyczne po ity i zagranicznej.

Z upływem 2-ch lat od zwoła- ~l\łV', albo f,rO wprost negowały w
nin seimu \I~tawodawcz(,rlf) przy- d7iale atimtnistraojl wf\wn~trznej.
chodzi ostatni z na'wa?nic's2'ych nząrl da~y do jej ujednostaJniaokres6w jef{o pracy: 10 iest do- nia we wszystkioh zlp" iaoh Rr.pkończenie obrad nad krf1st Ilucją (,1fIOspolitej, a
w-ęc a do
-Rzeczypospo::tej i jej uchwalenie, dz-elnicy pruskiej. Ani Z3kt6re ma nadać trwałą formę praw· cI "Tl:!t'anie pOl:"ządków w
ną państwowemu życiu Polski.
dawnei ró;zaborowej odPrzed ~e'mem stanęlv w dal- rebności ani powrót do
,szym cią~u zadania wagi -decyduif\o zdezorJt8 łzowania
nieicei, rozstrzygające o tern, w iakim
rawnego ustroju .dmi,st{)pniu Polska zdołała \\'ypełrtić nistracje preedrozbioroswoje przeznaczenie dziejowe. Cho-, ej nin mo_ ą by6 celem
tłzi tu o Litwę, o trwały pok l ') na rządu i narodu.
wschodzie, skrystalizowanie się naUstawa tego wysokiego Reimn,
szych przyjaźni i naszych sąsiedztw, która zappwnila złpmi 0'6rnośląs
aby te stosunki stały się jedną wię- kiej daleko idace prawa autonocej gwarancją światowego pOkoju. miczneiest do·worlem, ~e nie waWreszcie o ziemię g6rnoślą<:,ką, bamy się iM w tym ldernnku,
przechodzącą
ostatnie, da B6g, gdy sl\ po temu warunki.
wstrząśnienia.

tych zadań-to Iroprzetrwania, wybrnięcia
oz katastrof gospodarczych, w jakie
'wtrąciła kraj
najprzod światowa
wojna, kt6rej Polska była najdłu
'Żej i najokrutniej od Francji i Belgji
dotkniętym terenem, potem niszczą
ca wojna z Rosją sowiecką.
Nasza dojrzałość obywatelska i
polityczna, nasza zdolność państwo
wa winny, nie rozpraszając uczuć
na manifestacje, zużytkować je w
realnej pracy narodowo I pallstwo'Wo tw6rczej. Dla dania, obrazu
tych podstawowych dla Polski zagadnień i przerachowania sił, rząd
przedstawia" obecny stan powierzonych mu spraw publicznych, a po'tern plany działania na najbłi~szą
Druga

f.nieczność

część

"M6wiąń o administracji, !lwa~I\m za obowiąr.ek oodzlelić się z
panami wiarloll'ością o rezultatach.

osiązniptycu' rlo'ąrl IV zakre~ie
zmnirjszenia wydatk6w pallst,,·owych w rozmaitych jej galęzia('h
r tak: w,datki !la wojsko, wyn\)sząr'o jeszc7.e w", wl'ześniu przeszło 4 i p6ł mi1jarda marel,- zrp·
dul,owano w grudlllu, mimo ogólnpi zwyżki cpn, no 3 i p6ł mil
arda, dalsza redukcja w toku.
Na placówkach z8Q'raniczllych osiągnięto oszczę lnoM 5 j pÓł miljO!la f anl,6w ro"zrlip. W zatwierdzonych dot::,1 nr7."Z radę ruild
;tró,w, statl]ta~11 or ,,:;lnizaayjJlJch
.l Illlnlsterstw lloŚ(~ 25 sekcji zrrdukowano do 19 dGpartament6w.
a ilość wY1zlalów ze 108 do 80:
metę.
Dalej prezes ministr6w na tle rzyc'z;ern !!ł6wlł\' urząd d6br pruiparomiesięcznej działalności, rozwi- stwnwn'h i urząr1 meljol'aeji i u
za,~ospodarowania
odłog6w
niętej po odparciu bolszewik6w rząd
przekształcono
w
odpowiednie
wyoświadcza: W dziedzinie demobili~
zacji, prowadzonej na zasadzie chiRły w millisterstwJEl rolnict\\a
j dóhr
"aństwowych, A. dvreltcjn
p~zeiściow~go programu, gdy~ do~rglllg'i przpjdzie \"V rQce konsor
piero z wiosną r. b. przystąpić bę
dzie można do Qstatecznego usta- cjum prywatneQo z udziałem i poci
lenia pokojowego stanu, prze- nadzorem r7ą tu,
W politycP za!.;Tanic70nAl f,r16w
szło 5:0 proc. żołnierzy ii
2 5 proo. oficeR ów ma byĆ) II em za?atllem r:ąd o polalrie~o jrat
zwoh,&,onvch, z łego wię ust~llen~A ,pokoJu, na po IsŁawie
ksza część juj: jest zwo - zaclcśmpnJa naszrg'o st )snnku do
niona. Por.ad 50,(?:,OO koni tyoh państw, które niet-yllw teo
zostG'nie oddanych do u- rptyczl~if' nam ~przyjaią, ale '!.
::tytku rolnikom
\'.'s·zystkie l{t61'AIII łączy lias wsp6loo~ć poprzedmioty inwentarza wojskowe _ l'ldów i interesów.
go, jak i zdobyczy wojennei będą , Dals~y środek ustalenia pokooddane administracji cywilnej o ile ]11 widzI, rzą l w oSiąg-nięciu 10nie przedstawiają wartości wojsko- rozuml,ema g-o~podarczer.;o z pUll
wej, . przedmtoty niekt6rej jednak stwaml sqsladu,Jącpmi oraz \ az brom muszą być wyłączone od de- stl\iemi innemi, kt6re objawia}:!
rZPczywlstą gotowość el<O\lOlnJCZmobilizacji.
Do spraw demobilizacyjnych zo- nej wsp6łpracy.
DZieło POkoju na ws('l' on.zie
stał powołany komitet międzymini
sterjalny. Poprawa się zaczęła. Rzą zbliża się wŚr6d niemały c h truddowi pomagają w niei liczne za- ności, ale w atmosfl'fzP z 0\1\1
stępy urzędników.
rac~ nad stroll szczerze pokojowej, do ur organłzac~ą armji są w kończpnia. Podl<reMając raz jf3SZ;I pełn~m -.: o~u. P?k6j ryski oraz cze lI~sze g~rącf:' pra "' nipnia \laiI ustaleme granic panstwa umożliwi ~'Jrchl ]szego, defildtywne'"o [O
ją ostatecznie. Nieustającą troską .J .1, rząd nlr m(\źP jednak dla nI i pracą,
rządu iest i będzie u! - p- targo'waDla dni o 'stą] lć Od swo.zenle n a 9 z e j admini- Ich słUSznych, blrdzo daleldch od
tracji dla zapewnienia wewnątrz przesady ~a(lań, pewny, ~e '!.' aj
bezpieczel\stw~ obywatelom I pań dZIe- w tl'm za sobą jednomvślllość
Istwu oraz śCisłego przestrzegania naroB lU, UftlA~O w swoje wy' [H6bo.
\\'au , ]u~ siły.
prawa.
\\ sporze o Wilno s~oi r ąd
Praca na zrujnowanych wojną pols.u
Ha g-ru Ide swohod llP~' o
terenach wschodnich posuwa się
\ yPO 'iedzpoia się lu lno~ei /,0 ł
~aprz6d.. Zar~ądy cz~sowe ~ostały
e~'J?ą Ligi narodów, nważajqc iA
]u~ w Większe] CZęŚCI zlikwidowaza
,Jedyne rozw!:\z3Ilie tei spraw\".
ne. Trzy nowe wojew6dztwa: woW walce o G6rny SJąsk, gclzfe
łytiskie, poleskie i nowogrodzkie
przEl,hudz~na z \dekowej rnartwot,y
zaczną już prawidłowo funkcjonoodwlecZDle polska llHlllość liCZ'"
wać. Dla MałopOlski prowadzone
dni dZIeląCA ją (Id swobody. Pol:
są prace w kierunku zniesienia de
,legatury rządu i rozpoczęcia dlia- ska 7nalazła się w oątatolch dniacb
oa forum śwIata pod r.ię?:idem osłalności wojew6dztw małopolSkich,
kar~eniem, te Dla db[lJąc o tral{ ~
Podejmuje się też wszechstronne i
P
energiczne wysiłki, ażehy usunąć tat, gotu.i siQ do zabl'ania obsz>1
ru.
p!ebiscytoweg-o
siła zbrojna
przedewszystkiem nadmiar urzędni.
Nll'wladol1lo,
co
wię('ej w tern os~~w, malą często obowiązkowość
karteniII podzi'siać, ,if'{:;o potworI mne braki.
ność czy jn.ro naiwność Osliarżr
Dalej prezes ministrÓW pod- nia przedłożone kO,nfc renc,li amkreślając gorliwość liCznych rzesz basador6w, nie mogą być trakt,,·
urzędllik6w w obecllie cię'~kich dla wane .iako zarzuty rzeczowe, z
nich waruul(,a~h g,ospodarczych za- kt6remi mo~naby si~ liczyć po
zna~za, te SeoJm l
rząd oceniaią wa~nil'.
dODlosłość pracy
ur7.ędników dla
państwa, II:USZ~ siG jPdnak kieroTEAT • li .IEJS: I (Dzielna 10)
~ać Oą~en1('m do • Zabf'ZpleCZeui8
pod dyr. A. Zelwerov.icza.
lDteres6w państ\\ 8.
Z drug-iej
SObO~8, ,29.T po pol, o g, 4 po C4'str,oDY rz~d stojąc 111\ 8tra~y ju' nncb naJnlzszyoh "Komedja omy.
t~Jesu ~JaDslwowt'go. nil' zgodzi ~ek""kom w 5 Rkt, (II obrazach) W,
SIę ua z<Jdne W,vstąpienia funł<cJo Szekspira. O g, 8 wiecz, XX wj,lowisko
"Kom.d;
omyłek", kom.
DaI'.)US_zy państwowych, Itt6relly ludowe
\V 5 nld. (11 obrazAoh) W. Szekspira.
'emu m1esesow.i państwa zag,:a-

l~men!arnei

taktyki, kt6ra wywot1zi
z Jego trze~wego umystu. Zawsze znajduje, odpowiedni ton. aby ,
o.deprze~ przeciwnika i aby za~hwy
CIĆ SWOIch stronnik6w.
Kiedy oskarżail\ go, ~e jest morde~są, gdyż uiył broni, aby uspokOIC bunt robo~niczy. woła on %
!rybuny: "Oto są moje ręce..• czyż
Jest na nich krew'?" W polemice
ma 9n stale 5łusznoś~, Jego wymo~a potę~uje sip, jeszcze przez:
diwlęczny miękki organ "łosu.
Bardzo często był Briand 'minist.rem i prezesem ministr6w, a r6w ..
nIe często ustępował. Raz doprop~owadził do jego upadku Malry.
podnieść, ohawiając się, ~eby pr/,y
~ 6v::zas prz:y~6dca partji radyschylaniu się nie oberwał mu sit;
kain",] Malry I Jego stronnicy uwa·
jaki guzik, albo teź nil' pęld szew
żali, że Briand jako reprezentant
w ubraniu, g-dy~ miałby wted v
rządu nie przeprowadza dość ś.;i.
więl\szą strat~, niz zysIe
śle i dokładnie w znaczeniu parlaWiedeń
opanowała szaralicza,
mentarp~m swego własnego prapowiem lepiej, aQ!JY c7.ychojące na
wa koscIelnego, i że w oczach rzą
tropy.
du w dal,szy'!1. ~iągu działają w
Tyoh ,dawniej tak wesołycb
s~kołach - JeZUICI, Jak gdyby zakon
mieoszkal\.ców stolic v (JdnaJazłern w
Ole był prawnie zniesiony. Izba
najstargzych reststi'rlloyj"acl ojprzyzl1ała rację ośw;a~czeniom MaI·
leg-Jych dzielnic rninsla, Znoszą
vy i to spowodowało upadek Brian~wó.i los z uśmiecham rezygnacji.
dJ. ~v polityce zewnętrznej okazuOp:nci o stoły pozbawione obruJe Bnand zawsze wielkie umiarko·
f!ÓW, a któryoh uboga
zastawa
\~anie,
W ciągu swej karjery poltal'ffioJ'lizuje z wzgl€ldnPlll umiarhty:z~ej stał się Briand przyw6dcą
kowanielll, filozofują ilU temat
SOCJalistycznym, burżuazyjnym mę
nielogiczności, poprzed7,ająclch otem stanu, gdy~ jest on człowie
becne losy Europy.
Ileź to makiem zręcznym wielkim m6wcą
łych rlramat6w rozgrywa Się tam
zna. sl~bost,ki ludzkie, z kt&ych po:
przy słabym świetle płomyl13 gatrafi Sl~ Wl;>!e nauczyć i wiele wyzowego,
korzystać dla 5\1. ego celu kt6rym
Gdy patrzę na to, myślą sohip- Nowy premier francusld-Socja- jest-ciagJe dąteme do wł~dzy.
co za I,r, rz;yść my mamy z tej lIę· tlzm był dlarl podnóżkiem do bur_Przeglądając ż~ciorysy r6żnych
żuazyjnego tronu.
dzy i ruiny, III y, którzy w znacz·
męz6w stanu moznaby wyprowane/ cz,:śri odnowladar, za Jlie bl}- .. ~sob[~t?ś~ p. Br~and'a jest po- dzić wniosek: socj:llizm jeat dobrą
dZlemy w historji świata, Cóż to ..,tacli} dosc mteresulącą \\' świecie drogą do kaTjery, jeśli go się wczas
za konier.zllość obroll)' skłoniła pol~tycznym. Rozpoczął on sWi odrzuci. 'l'ej zbawiennej zasadzie
nas do upokorzenia tego oddalo karjerę Jako skrajnie lewy socjal!· holdował także zdaje się w sweJ
nAgo od lias narodu, tak rótLJe"'o ~ta \Vy~uwający nawet postulaty ku ,erze politycznej Briand, kt6ry
od llielllców, 1\ 1<t6ry nie czuł do I1ntycl~lTlli1 towego zniesienia pry- um,a ~ . w od )owledllim czasie być I
oas nigdy złości, a~li uieuawiści. walnej własn . . ści; przypomina on sa ... ahstą, ale t ż umIał w odpo\\ iedeńnyoy mó \li ą o te~n z wif'l- w tym wZ(f/ędz:e Millerand , kt6ry wl:J niei, chwili go odrzucie, aby
klJI 1'0 gorycz~lilfom, ale bel, 1.0) l- \' progi lit: z Saint ,Ian' 6 repre- o51ą~nąc cel po~~dal1y, to jest
llle}.!'o ollUl"zenial
Za mało enor- zentował także najdalej id ,": ce pla- wpływy ł władzQ. Zdradą i karje~,iI !la to mają i nIP posla.laja, 8'H ny soc,niistyczne,
Obaj odrzucili rowiczostwo opłacił mu los srebrtradyoji narodowrcbt ani zapału ~craz swój cały społeczno politycz· nikami potęgi i władzy.
do walki i czyn6w hohnters!<ich, ny ba,~aż, z kt6rym sil' niegdyś
ażeby
zctprotestowac stanowczo. wybroll w drogę życia, Millerand
I ,milIlo "ysokiej kultu!')', którq stlI :;'~ wielkim adwokatem a
\'1
Ille~apl'z,erzeoie I" sla,!ają, znoszq Bria tle! s~ar się człowiekiem, kt6ry
(Za czasów Władysława IV).
sw6J los pOkOI'IlJe, nie troszcząc si " do ~r ze cZl(e wśród bur?uazji
Sztuka unC}5zenia się w powie.
Się o ocl zpkanle IlegoOJonjl poll- a nav,et wśróJ arystokracji_ Ponie:
trzu
była zawsze pobożnem życze,
t) cznej, która ,lm przyniosła wię waż za mł jdu
był człowieldem
niem
ludzkości, a ślady tych dluClIj kłopotu, lIiz .;orzyści.
{yjącym bardzo skromnie, dobro~
go
nieziszczalnych
pragnień znajChwlJaml wydaje się, że wie · byt by! dla niego czemś l10wem i dujemy iuż w starotytności w przelellczycy są zarlowoleni z pozba- 7!1 njdo,wał on w nim wielkie upo- ślicznem, poetycznem podaniu o
wie~ia się
te ~ o
WZf'uszającf-'g'o doba:-tlc, Te skłonności odcbliły go Ikarze.
uac)onallzmu nlemirc:w" ro, narzo- oJ dawnych towarzyszy i wkr6tce
Pr6by "latania" powtarzają się
oauego im przer. dawny rzą,l au- stracono dOli zupelnie zal!fanie, svstematycznie w średniowieczu, a
stro-wądcrski, z czeskimi pan!.;'er- S7c;'.cgólnie, ~dy lako prLyw6dca
zajmują się niemi nietylko "czarno
manistallli włącznie. I ciZI wią Się rnboln'!'Ów. podjął si~ raz w cza· księi,nic'J , ale i prawdziwie uczetylko dlaczego OOl jedni są tak s'e strc :ku zapr6wadzenia porządku ni, których zresztą ciemne posp61Lad i porządek 7.ostal
dotknięol pod kaźct61rt
wz::dędE'm, i spol ()iU,
stwo nie zawsze odr6zniało od
wtedy gdy nlemc6w siG oszozę dzięki niemu wtedy istotnie wpro· tych . pierwszych, a św. Inkwizycja
w~d70ny,
ale pOpUIHJ'nOŚĆ jego
dza.
POśw!ęconą swą r~ką niejeden stos
Z zadowolel1H~ltl i ra.lością wsr6d kót robotniczych znikła cał pod nimi podpaliła
kowicie.
1,0nsta~aJf\ fakt, ~e
wS 7 yscj jc I
I u nas w Polsce kuszono się
Potem stał się prezesem mini- o zrealizowanie tych pięknych 2'am~żowl_t3 sŁallą, wY': \low uni w dyscyphnlc LIatsburg-6w lJyłt i po- str6w.
chcianek_ Stare zapiski wspom'!la :ą
zosLa[) ą z \\'olr UIl J!,aml en tellty, {(iedyś wybuchł wielki strejk o jLlldmś jezuicie, który wyszediszy
~łuchall\ _tego wszystkle~o i zda- Iwlejowy.
Dla wprowadzenia .,Ia na v,:ys0ką a stromą ,16 rę ze,;lole liU Się, że śnię. Jestem w du" miał teraz do ro7.por;~:'\henia czył z oibrzymim parasolem w re~
ó:)cllOellbl'utlflle, Orzeł Napoleona, armię. Z całą energią za11rał się ku i na d6ł się opuścił bez najro'!.poścleraj~cy
skrzydła
przed do zmilitaryzowania kolciarzv. W ten mn'ejszei s7.kody dla swe<1o' i lcia
zamkleru]est nieślllierteJnem prz~ spos6b d0konyw3ł się nic~i·czpjecz i zdrowia. Była to więc p~ o
·'ą
pul!llill·flIem dziej6w naszych 2-cll ny precedcns. Briand wykazywał pe\\'l1ego rodzaju spadochronu.
llarodÓw.
Zó wsze wielką uęczn05ć w działa
Atoli w Polsce-pierwszym tA llH'ł! ,Pertra~tując w 1918 niu i w mowie. W niez , ykły spo- L "dem w właściwem słowa I urO,ku z Bprhnem, .1ako przedsta- s6b potrafił rozwiązać sIlrawy ko- lleniu był żyjący za czas6w \' awlrlPlt'm całych Niem ec, aprobo- ,ścielne, zrazu jako referent o pra Jyslawa IV. t"ukasz PiotrO'.\ -.d
wallś:ny w ten s,10s61> hegemonj e wie Combe'a i o oddzieleniu 1<0· szlachci"', podla'lki, pisarz sławny
~)1'US w Europi,e centralnej. czyli ścioła od pańństwa, potem zaś ja- gram~t\:ld łaciński " "dowcipny w
ledyne Vl'aWdZI We nirbezpiec'zeń- ko minister. kt6remu przypadło wyna dywaniu dram::tów na vawiestwo gl' O~~C' og-6In ~rn u pokojcllvi. przeprowadzić to prawo, Potrafił nie Vladysława IV, po zdoJwciu
A deJeogatow Anstrji uwi'~zl1iśmy, on nawet złagodzić opozycję partji Smol ~i1ska fJ uszyJ"; 'ki). Były (,Ile
a~eby .telll
g"rll\~ l rj pI'!.)słuclli- klerykalnej, a trzeba l, lO całego treści, jak zawsze świf}tej i z ta:em\\ alI SIQ cbc!\cym 113 3 zasu~estio autorytetu rzymskiej c.rji, ażeby nic wiary katol'ckie i brane;<.
II wać.
J'ukież
tc"o rezultat)'? usunąć stowarzyszeni l kulturalne,
Ot67. ten Pio(row~'d ł;.nka<;z, b ~'
AUS r!u r! O~ol'ywa i to O~D1S"O w kt6rych niejeden bl ... :mp nawet dąc v. akademji kral-owsk ej '1rol •
zarazy ;'Ieże zatruć wszystkich upatrywał porękę wolności dla sa- sorem, "lodczas swe ~~o dj,llo fil, f'llc
t)ch; łtto~'\y h otaczajq.
modzielnego katolickiego kościoła, SZluczne żywc~o rzed 't'l.wll !~w:1 ~
la clę~It[\
sytuacja, kt6rf'j Ale Rzym usunął stowarzyszenia jusza, iż przez dach cm No '( _
spraw,caml jesteśmy, zwraca się kulturalne gdyż dawały one zbyt dworskiej hursy, z przcdm'c- "J
przeCIwko Ham. Zamiast realllych s1.erokie pole elem ' ntOlń świeckim, "ltetoryka" ZWUllCO' , na teatrU.l
rezultatów zwyci~st\Va stworzyli- ~lowy, wypowiedziane przez Brian- przyleciał i po odprJwione Sł..' .,~
śmy muralne bankructwo.
Zdla- da w obronie swego projektu od- z teatru na sw le odleciał .nil,Wiliśmy naszymi własnymi bł(!da- dzielenia kościoła od państwa, za- sce",
DlI nawet myśl francusi,q,
która liczają się do arcydzieł retoryki
Ustęp ten cylujwmy z "Paf"l't;tnle mOŻe dotrzeć do sympatyzu- parlamentarnej.
nika lwowskiego" z l~OH r. V nJElceJ ~ namI Austrji_
Siejemy
Mowy Brianda są chłodne bez- kałopy z tego, że sztuka l' t~ltlla
t~~d D,le tlr~~ fizyozu~ gł6u, Hle i namiętne; panuje w nich ścisł~, su- za pomocą skrz de. -z \.;z~' ~" c ,'j
t 8 ,ualuy. K~lą~~a iral1- rowa logika. Nie posiada 011 na- przeczucie dzi;;;cj-?; aw;a;. 'l i -'.
g k Ine
cus a kosztUje y,e WIedniU 500 mi~tności Jaures'a. gdyż nie ma na zresztą iuż duwl1i.
licrIlkoron. ,Ta po~ucha umysłowa nic z zapału, jaki ożywiał tego czech, ryła i u nIe; w l'ols('· .( 7.zwraca 81~ równłeł przeoiw nam. prawdziweao trybWl& ludu. ~e ma cze W XVII wieku doświadcz, 'a.
niej. oto jak go opisuje p. Mac
Henry:'
Upadła tak
Biedna stolfca!
nizko. Nawet wła§oiciele hoteli,
kt6rz.,.-dawoiej mieli pugilaresy wy~
pchanEl bnnknoł.ami, obpcnie, ohoć
zastępuja je portfelami,
niczelll
teki ministerjalne, bo inaczej nie
pomłe~cillby tej masy napletków,
zwanych pieniędzmi, nie mają z
tego dawnych zysk6w, tal< są te
pieniądze bez hdoej wartości. Gdy jaki wledeńczyk znajdzIe
{lrzypadkowo na ohodniku zabłą
kany banImot stukoronowy, zastanawia się dłl1~o ozy ma !!'I

re p.rz\'zniatają Anstrj G'ł Angolja
ma Jut w !lwem posiadanin nie·
mleokiA kolonię, otl\"'artv dostęp
00 §wiatowych port6w ;lla swei
floty. CM; mo~e ją ob~hoilzić nie'
prodn ktywn o~ć An'ltr1i'? \. meryk a
umyła ręce 01'1 wS7JY~tkil)!!,o: co
się w Europie dzieJe.
Lecz to
co się dzieje obec.nfe. niA
frnllcllzi spowodowali. jest to
rlzlełpm
wszystkich aliant6w j
Francja iedynie hyła ied!lvlIl z
tyoh oŻJIlników, Irt6rf:\ wsp61nie
ulo,żonA w~runkl pokoju podplsał~_ Obecme orgoana mięrlzyalJano
lne maia pipozq nad wykopywa·
niem wArun 1,ów traktntn, A wie,
rlel\czy<,y wciąt, o tpm mu~~ą my~lpć. C'fę~ar SI,0'11plikownne i , szafującrj moru-n atramentu
biuroftrac,ii ~rz\'tłacza ich, A hdnych
lcor7,yścl z te <::,o nie majq,
Trzeba podać Austr.ii pomocDo
rQk~, ab,y nie była zmuszoną polt1rzyć Ellę dla uratowania A!1,"7.ystencjl - z Prustlmi. Trzeba
wesprzeć Austrją, a na nowo tor;r ocznie ,'na pracą !lad brzflgami
Dunaju; pra cQ kt5ra przyniesie
!c0rzyśoi oalej Europie.
Opinia francuskA pra~'nie, aby
to" ndrodz"lIie sią .A.ustrji nie od·
było się bez jej współudziału.

SIę

Mmi

•

- ArisUde Briand.

pierwszy lotni..

IC

polsce.

__4____________________ '______________~____,___________________B_o_b_ot_a_~ styozni_n__l_92_1__r_.___________________________________________________N_r~.~2~~~

-"Duma" rOSyjska wParJżu.

Afrykańskie ciemności

eeln p. Grabski oddal w Ryoze
bolszewikom Białoruś i Podolezawsze w na dziei, że te ofiary
okupią nam przychylność i prze'·
Po dłuższej pr'lerwie powróciła
Mi p!iśmy l 1T18IVY jeszcze tera'!, baczenie przyszłej Ro~ji!
onegdaj znów elektrownia do swych
Jfcznych "ln'ól6w na wygnaniu",
Jak bezcelowe i bezpodstawne powszednich już terml kawałów.
po ozę..~ci zrezytr nowanycb, po ozę~ci jPs?;cze oczekniących na nowy były te nadzieje, o tern świadc?;y różnych porach. dnia i nocy wyłąprzf.>wrót. IItóryby im poz w olił od- najlepiej uchwala ' paryskiej kon- OZllllO bez żadnego uprzedzenia całe
zyskać tron utracony.
stytuanty, któI'a bądź co bąn i. dzielnice. Stawały nagle warsztuty
Europę zac h odnią nawiedzali streszcza w sobie wszystkie nie· pracy, narażając na o ~romne straty
rTomadnie polityczpi wygnańcy, maI siły polityczne niebolszewic- zarÓwno robotników, jak i cały prze
Hórzy jak polacy prac owali na !dej ~os~ wyobrata zatem w mysl Rozumiemy to, że elektrownia
emigracji nad odrodzeniem ojczy- przyblIżeniu tę przyszłą Rosję, nie otrzymując węgla, nie moM
:r,ny, 81bo jak włosI nad jej r;jed- która ma powstać i ożyć na nowo wytwarzać prądu. Ale niechaj przynajmniej zawczasu uprzedzi ogól,
110czeniem. Teraz pokazuje się na po upadku sowietów.
Mo~e zatem oi polscy politycy, na jakI los jesteśmy za kilka godzin
llOryzonefe emigracyjnym n owy typ
rozbitków politycznych, usiłują- którzy ciągle jeszcze mają oczy skazani. Jeśli fuż nawet nie uprzecych ootworzye na obczyźn i e par- wlepione w mgliste kontury "wiel. dza, to niechaj pozwoli się ' spytać
lamentaryzm rodzinnego kraju.
kiej i nlepodzi plne.l Rosji-, dojdą ostrożnym, czy i kiedy prąd b r, rlzie,
W -Pary~u obranuje od pewne- wreszcie do przekonaOla, że 0- Ale elektrownia woli uprzedzić staIle czasu .Duma", czy nawet kon- glądanie się na to, czego ta Ro- cję telefoniczną, by nie łączyła nistytuanta rosyjska, której I człon- sja od nas zażąda, uzależnia roz- kogo z jej aparatem, a jeśli komuś
kowie uważają siebie za jedynych w,Ój polskiE'g' o państwa od czyn- uda siEl przebłagać telefonistką, któlegalnych -przedstawicieli rosyj- 111~6w, ,które w stosu.nliu no, Pol- ra zł'eszt~ nie ma prawa dawae po~
skiego państwa i w charakterze , sk~ ~to.Ją na s~anowlskn nalbar· słuchu tego rodzaju prośbom, to
wybrańc6w narodu ogłaszają do- ~Zl~J anach~oD1cz,I1 ,e ~ o ,programu, elektrownia anI myśli odzywać sią
niosłe uchwały, obowiązujące dla .lakI w d ~ne.l ~h,":lll 111 ~ 7,l1a,ułożyć, na natarczywe dzwonki.
Zdarzyło siEl nam nawet onegdaj,
calsi RosjI.
a, nie maJą anI s~ł, anI :>wulOków,
Polityczne koła zachodu patrzą aby g,o urz~czywlst~I~, .F ozostaw- że elektrownia poinformowała nas
z pobłażliwym sceptycy'zmem na my. WI ę C .MIluk~wOWI I .Jego prz~ fałszywie, że prąd będzie przez całą
te llsiłowania, pozbawione rp,al- 1acloło~ Ich , mezbyt poważne ,- noc' od Hl-ej w całym mieście, tym11 i pół wiecz. światło
Jlycb podstaw, na tę zaba\yę w g~a~zkl w "parl~ment na wygna- czasem
parlament, która nikomu nie za- n!u , - a k.w~stJe gra~lc wscbod- zgasło i maszyny drukarskie Głosu
lskl'efT,o" stan "'ły.
,
~
szkodzi, ale też nie posiada po- l1lch, za~atwlaJml tak, Jak nam na- Po
Postępowanie zarządu elektrowni
ważniejszej wartości. Paryż jest kazuJe lllteres.
'est tak oburza]'ące, ~e nl·e .. znaJ'duobecnie przepełniony rosyjskimi - - - - - - - - - - - - - - ,]'emy dla nJ'ego wprosI. słów. pot"'J
I>-~
uchodźcami wszelkich politycznych
Pienl'a, NaJ'gorsze l'sst J'ednak, że
odcieni, którzy' w chorobliwym za- Ł
ź.
si'"... do
spo leczen' stwo przyzwy"za1'a
v
miarze zwalozania bolszewizmu
akiego postponowanl'a ,J'e!ro
praw
t
~
próbnją zjednoczyć swoje siły,
nn
· nI'e reagul'e J'u"" z należy t'"'ł sl'l",'ł"
l
zapominająo o dawVych
partyjnadużycI'a,
..
nych stlirciaoh.
Czy na niesłychane kpiny ze
•
Istotnie rosyjsko-paryska konl .
•
strony zorz~du
elektrowni nie znaJZ
powo
U
nagiej,
a
meza" "t
d
stytuanta obejmuje wszystkie niedzie ,si'" rada'? Cóż na to władr.e
...
bolszewickie ugrnpowania od na powiedzianej przerwy w dowojew6dzkie, komisarjat rządu, mapół reakcyjnych kadet6w aż do starczaniu prądu elektrycznego. gl'strat\!,
socjal·rewolucjonistów i miensze- numer wczoraiszy " Glosu PolJeśli niema dostatecznych ilości
..,
wików; zasiadają tam, na razie
skiego" wyszedl tyllfo w ogra - wągla, to niechaj przynajmniej ustazgodnie, p. Milukow obok Czer'1 Ś •
l ' lon e bAd"'ł !rodzI'ny,
kI'edy ml'asto lub
~
nowa, Ausksentiew bole Kiereń· niczonej l O CI egzem p arzy l częśr:l " ,J'ego
będą mogły korzystać
ski ego itd. w tym stylu.
nie zost.al dostarczony prenu z prądu i światła. Pozatym warto
Jest to grote skowy p o'nysł meratorom. Dzisiejszy numer przypomnieć, że w Warszawie draprzybrania przez szczupłą s tosun- "Glosu", wobec konieczności karnie pism nawet podczas stre jków
kowo grupę ludzi miana konst v- wydrukowania go przed p61- w elektrowni nie byly poz bawione
ł
'ś
ł'
d
1 d
tuanty i uchwl-'Ianla nie pr og- r~
mowych wskazówek na przyszłość, nocą, nie zawiera materjalu sI y ~m ~iat a l p~ tym WZ~ I Q ,em
Prenumeratorzy o -I trakto:vame naró~~l z pr:-edsl~bJOrale formalnych ustaw i politycz- nocnego.
'
stwaml n~ytecznoscl publJczn e 1, np,
nych rezolucji o treśoI zasadni- t rzymaJą. wraz z numerem kolejami, ~tóre nie są nigdy wyłączej. Jedna nich dotyczy pośred dzisiejszym, i numer wczora j - czane dla zrozumiałych wzglEldów,
nio Polski; uch waliła mi ano wici e szy pisma.
To jedna sprawa.
"konstytuanta" paryska rezolucję,
protestującą przeciwko wszelkiej
okupacji lub aneksji ziem rosyjnia miasta przewiduje swój budż e t w
skich przez jakiekolwiek państwo, Budżet miasta Łodzi w cyfrach wysokości 455 blisko miljonów, komitet
uz~ając za niewa,żny. i niebyły
Zestawienie zamierzeń budżetowych rozdzialu chleba i mąki 288 milionów,
k~zdy traktat, UŚWIęcający anek-. miasta Łodzi, proponowane przez ma- Tak się przedstawia szkielet cyfrowy
sJę. K?r.~spondent <;łazet y War- gistrat, wynosiło sumę 608,551,856 mrk budżetu miejskiego, nad którym Rada
szawsklej . zapytał. M!l~kowa; ~zy w dochodach i wydatkach, podniesione miejska obraduje.
ta rezolu?J8 stosuJe SIę rÓwD1eż zostało w kwotaah, ustalonych przez kol(omU ll ikacja z Wiedniem.
do PO~skl~, .
. . ' misję skarbową, do sumy miljarda 20 mili,
"0 Zywlś,CIe-odpowledzlał MI- 224,185 marek, rozłożonych na poszczeW po r oz umieuiu z d Fel~cją ko
luko~-:-gdyz uw~żamy. że trakt~t gólne pozycje w sposób następujący: kei p oł o w Wiedniu przez oncinek
rysko D1e odpOWIada wcale granl- zarząd główny w przychodzie 925,840 Bliihurg-Tnnichen wznovi'lone zocora .etnografl(~~nym folski. Nie w wydatkach 55,425,056 mrk,; wydzial stało przyj mo wanie p rzosył e k p oś
uznajemy gra~lC tego traktatu. - opieki społecznej w dochodach 5 258 560 piesztlych bez ograniczf'nia i zwyDla ?as możlIwą do przyjęcia jest w datkach 25154188' komitet ta~ieh kłych do 1.000 klg-. artykułów spogTauICa wscbodu'
D
l S k'l, na 1rre ś - kuchni
wy skasowano;
"wydziaf
,
,
la"'l:.o
finansowo- l'.ywczyGh, wę g'la i drzewa opało ·
lo~a prze'll Radę najwyższą 8 gru- rachunkowy 255562580 W dochodach w we g o. Do p rzyjęcia iunych pr ~ e
" ,
,
dDla 1919 r"
E izod
~
. :-..
"
wydatkach 60,156,288; wydział szkolnie- syłek niezbędne jest zezwoleni f'
,p wyzszy mogllbysmy twa 1436250 dochodów wydatków zaś d,srekcji koleI południowych w
, .p
śmiało pomIDąć
'I'
, ,
,
,
mI czemem, gdy'!. 50,835,579 mrk.; , wydział budownictwa Wiedniu.
uch~ały oW~J pseudo konstytuan- 28750500 wydatków prz" blisko 8 milj
ty Dle ObOWIąZUJ'", nikogo
.
. 48
.
" ,
. , '"
, nawe t "
dochodów zdrowotnoścI. publIcznej
Egzaminy dla eksternów.
Jt'J uczestmkow, - wart'o jednak ,,_
'
"
,
1 II rócić
uw
t Ó'
,mtl). D29,145 wyd. przy blisko 2 mlIJ.
Sekcja szkolnictwa sredniego
agę d na knas r.. J rosYJ
- doc hod" wy dzla
. ł gospo darczy 1540"'775
W. R, i O. P. podaje
ministerjum
"!"uJ' t
zw
b
,
<ol,
",,\1
,
•
emo racJI wo ec
,
.
l ; \. esLji polSkiej. Nic się tam nie ,wy
I d' p:~y ~'~k9:7'i'J.)h ldlo96ch505d7ó5w, wdydzlat do wiadomości, ze egzaminy dla
z, ' ll;e '::llło od
k' d t
pan t aCJl mleJs IC
"
wy. przy eksternów z zakresu 4-ch i 6,iu
sam 5,iJVU,7
"'''''' 00 doch.; urzą d m.esz
' k
'
bl'1- klas szkoły średniej odbędą się w
, .
czasu,
H ilukow tak .
l ' ' le
d y en ł'
amowy
~I>
zar
lWIe
omaga
SIę k
f
t
'l'
d
tk
w Dumie ros ' k' , .
d s o pó czWar a mi Jona wy a 6w, 0- lutym, marcu r. b. przy gimnazjach
wojną
wylJ,S /eJ. Je.szcze
czyszczania placów miejskich blisko 2 państwowych, w Białej Podlaskiej,
ziemi ohełm zkl,e ,e~la l rus} I .acJI milj. wydatków, reszta drobne sumy. Białymstoku, Chełmie, Częstocho
,
S l ej I za naj wyzsze W l
d . I f'
k
t
dl
P l k'
P ywy z wy zla u Inansowo-racun o- wie (im. H. Sienkiewicza), Kaliszu,
dozwolone u t
S ęps wo
a
o
s
l
'd'
6
•
ki
20 ')' Kielcach (im , J. SniadeckiegO), Lu
u ważał-aut'
wego przewI ulą z pozycz
mI J.,
I
onoruję. ,
,subsydjum od rządu 20 milj., oraz zwrot- blinie, Łomży, Łodzi" Piotrkowie,
dla prze?łag.anl& tych UpIO' ne rządowe subsydjum 47 miljonów, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Włoc
rów zam~rł~J przeszłości, całe wreszcie pozostaje luka niepokryta de- ławlm, Warszawie (ul. Składowa
grupy polItyczne w Polsce gotowe fic<1tu w sumie 65 z nórą milJ'on6w wcią- 3 gimn. im. T. Czackiego) i Zatr\' ły do
"
"
J
o
,
J
rezygnacJl Z samOlstllle nnięta na pozycJ'ę wpływu J'ako wply"'" mościu.
llLdudów - l'dl a oSląg'D1ęc1a
.
t 'g o onieokreślone. Wydział zaprowiantowa' ' ' J
Podania wraz z załącznikami i

i azjatyckie
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koncertowa z udział.
CEGIELNIANA 18,
całego zespoIu i nowozaan-"

H

odbyła

,

Delma~ • i:"iryńska

Sp.ewaczka Opery

Poświęcenie sztandaru 10 p.p.
w Łowiczu.
W niedzielę, 23 b, m. w Łowiczn

I

lO

;,,;.
;

A teraz druga, r6wnie
czs: dlaczego niema węgla?
W kopalniach polskich iest go
doŚĆ. Brak tylko środk6w trans[lor,
towych. Też są. Ale nie dla miast.
Tylko dla tych, którzy wiedzą, jakie
osie trzeba smarować, Mówiono nam
- i święcie słowom tym wierzymy,
iż wówczas, kiedy nie ma 'węgla
elektrownia, przychodzą do Łodzi
wagonowe jego ładunld i wędrują
do rąk przedsiębiorstw prywatnych
lub spekulantów.
Brak węgla jest w lwiej części
winą nieudolnej admlnistracfi, która
wszystko robi. prócz tego, co do niej
nale:ty. Co kilka dni słyszymy o nowyoh wędr6wkac!1 naszych opiekunów urządowych do Warszawy, o
nowych powa~nyoh konferencjach
ministerialnych j nowych nieziszozalnyoh obietnicach. Druknje się szurune komunjkaty-i nie poza tym.
Dość już tej obłudyl
Jeśli winien jest 'rząd centralny,
to niech to będzie wyraźnie powie~
dziane przez tych, którzy nie chcą,
by ich, jako władze miejscowe, po~
sądzano o niędbalstwo i nieudolność.

sztandaru pułkowego 10 pp. Na. uro.czystość tę przybyli: dowódca okręgu
generalnego gen. Olszewski, delega*
naczelnego dowództwa, inspektor pi...
choty pułk. Lew8zecld, delegaoj
z frontu oraz przedstawiciele zrzeszeń
społecznych i kulturalnych, oechów
i t. d., a następnie rzesze ludności
miejscowej i okolicznej w malowniczych strojach łowickich_
Utoczystość rozpoczęła się msz"
świętą, odprawioną na rynku przy
kościele kolegjacldm pl'zez ks. kapelana 10 pp, Po mszy św. ks. kapelaD
dokonał poświęcenia pięknie wykonanego - staraniem koła ziemianek _
sztandaru, ktąry wręczyła kompanji
honorowoj 10 pp. delegacja iundato.
rek W malowniczych strojach,
Przemawiali: p. Kączkowska, prezesowa komitet1l fundaoji sztandaru,
,starosta Bt'zączek, oraz gen. Olazewski w i.jeniu Naczelnego Wodza
dziękując 10 pułkowi Z8. Izasługi i
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l
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'
' k ' toasty wznieśli generał Olszewski"
przernys u s ame, znaj zlemy SIę o o
l
w 01"0 z nędzą i rumą
de egat naczelnego dowództwa i eta~
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.
rosta łowicki.
Jesteśmy w przededniu nowych
W
't
ieczorem odbył się raut. na któ.
S ł
b or Ów do sejmu.
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po
eczens
wo
'
.
. . k b l t kt
rym b
aWlO.no
się ochoczo do rana.
me zapomm, 1a
yo ra owane
przez władze obeone i zostało jut Banki a podatek dochodowy.
, k
I d '
d b
nauczone, Ja wyg ą alą rzą Y o ecz dniem 1 stycznia 1921 r. wchonego sej'mu l' gabI'netu
dzi w życie obowiązek potrącania po~
Wtedy przypomnimy sobie O bra- datku dochodowego przez pracodawcę
ku węgla, ruinie kolejnictwa, nie· z nposażeń pracowników. Obowiązek
ten ustanowiony został art, 89 1 90 uudolności władz administracyjnvch i stawy o palistwowym podatku docho~
nawet może o elektrowni,. którą dowym I'. dnia lo lipca 1920 r, (Dz, Ust,
może też czemprądzej trzeba bEl llzie ~ 811920 poz, 500)
przez upaństwowienie odzwyczaić od
Nad lechniczn.em przeprowadzebdk'
ł
1."
niem potrąceń z uposażeń pracownirzy le~o na ogu przYt;mJewama ków
bankowych zastanawiał się Zwią
nam :tyCIa...
zek Banków w Polsce na dwuch posiedzeniach odbytych w dniu 7 i 20 styCzesław Ołtaszewskf. cznia
r. b, przyczem doszedł do wnio'"
sku, że wobec kategorycznego brzmie~
nia art, 90 ustawy z 16 lipca 1920 r,
opłatą w wysokości 300 mk, nale- potrącenia na rzecz podatku dochodoży wnosić wprost do dyrekcji wy- wego winny być uskutecznione co mi esią z bieżących uposażeń pracowników,
mienionych gimnazjów państwo według....normy za st, yczeń 1921 r.
wych. Programy i reguldminy egzaCo sIę t yCl'ly podatku od pracominów można nabyć w Ks iążnicy wników bankowych. prz.\'" pad aj ącygo oLI
Polskiej towarz. nauczycieli szkół dochodu z roku 1919 i H) ~ O, fo banki
opłacały dotychczas osobisty podatek
średnich i wyższych (ul. Nowy- przemysłewy, którego kwoty wpłacano
Swiat 59).
obrócone zostaną. na wyrównanie po·
datku dochodowego, przy padaj ącego
Mor.ltorjum mi eszkaniowe dla od pracowntków bankowych za lata
ubiegłe,
bezra otnych_
Ministerjum
cy i opieki spotecz- W~zyscy i wszystko dla Sląska.
nej komunikuje:
Otrzymaliśmy następującą odezwę;
"Ministerium pracy i opieki spoleNa zegarze dziejów wybiła jedna
cznej podaje do wiadomości bezrobo- z tych godzin, które r o zstrzygają o
tnych, że na mocy art. 20 ustawy "o o- całych stuleciach historji.
Gdybyśmy przegrać mieli w walce·
chronie lokatorów" z dnia 18 grudnia plebiscytowej
na Górnym Sląsku,
1920 roku, W sprawach o eksmisję z mie- przegrali byśmy nietylko szmat ziemi
szkań jedno lub dwuizbowych "sąd mo- polskiej, kilka miljonó\V dllSZ polskich,
że z urzędu lub na wniosek poz\tane- lecz polską potęgę , polskie bogactwa,.
polskie znaczenie śród pań.stw i ludów
go zawiesić eksmisję na czas do ;';-m Europy,
miesięcy, o ile takie zawieszenie jest
Pow o łani przez obywatelstwo stousprawiedliwione położeniem pozwąpe Hcy, aby skupić calą P o l s kę w jednym
go, a W szczególności tern, że on, z po- olbrzymim wysilku, wołamy:
• Wszyscy na szaniec !
wodu okoliczności od niego niezależnych
"WSZyscy z ofiarą d la Sląska!
pozostaje bez pracy.
.Niech każdy daj e co może i na"
Świadectwa takie, po doktadnem wet wiQcej, niż może!
"Jeśli nas w t.ym momencie dziesprawdzeniu braku pracy, wydają pań jowym
nie zbudzi (llirzyk "Ratujmy'
stwowe urzędy pośrednictwa pracy, któ- ziemię Pia st owską! gatu imy lud Górre W tej sprawie otrzymatyodpowiednie nośląski! Ratujmy śpichlerz Ojczyzny I - to syny naszo i wnuki będą
instrukcje v •
miały 'Prawo gardzić nami tak, .lak my
gardzimy współwinowajcami rozbiorów.
Spełnił się "cud nad Wisłą". Do
Nabożeństwo dla żołnierzy
.zwycięstwa nad Odrą" nie potrzeba
ewangielłl<ów.
cudu, tylko woli, energji, miłości i
Ksiądz Szeier Kaźmierz, naczelny wielkiej ofiary,
Wstańcie i cl"yncie!
kapelan W wojsku polskiem dla wyznaJuż cflas!
nia ewangielicko-reformowanego, odpra-

°

Czwartek, 3 lutego 1921 r, o g. 8,15 wlecz, wystawiony będzie ostatni akt opery Czaj\{ows~ego

wi w sali parafjalnej przy ulicy Radwań'
skiej M 55 nab o żeństwo W dniu 50 b. m,
o godz. 10 i pól rano, dla os6b wojskowych, stacjonowanych w m. Łodzi i o..
zasadni- kolicy najbliższej.

porządki.

53.

lfi'
ystApy
zn~nego ze- Ukraeln'sklech artyst6w P?d ki~r. prof.
UV
Ił. spolu -- -Jerzego GajeWSkIego -- D% i ś,
przy wspó!udz, wybitnej
° godz. ly~6wka 'Wychresłka
baleriny
art. kijowsko teatru:
Sadkowskiej,
Lewicnł'tystki-primad. FO~!iIi1l:)!-JanuozlS_skiej-Gajct.wl;'d:ioi,

Lubowej-Lewi ch.iej.

-

-

kieJzo. P.

Połtawczenkl,

U,

&Ukl. Chorcmicko. AluamenIti i innych.

po
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....-

poł.

3
i o

g. 8.15 w.

Dram. oaeretka w 5 aktach.

I

~o')of!'l

MlljOtlowa kontrabanda.

Kierownik ekspozytury śl iedczej
na dworcu Warszawa - Główna.
p. W. Nivette od dłuższego czasu
zwracał baczną uwagę na przybywa ~ ących t. zw. pociągiem "paryskim" podróżnych, wśród których
przewijali się niezwykle 7ręcznie
specjaliści od przemycania kosztowniejszych przedmiotów.
Qbserwacje te dały onegdaj wynik nadspodziewany. Oto p. Nivette przy pomocy starszego wywiadowcy tej~e ekspozytury, Zbikowsldego, zatrzymał na dworcu
oficialist~ międzynarodowego towarzystwa wagonów sypialnych Alfreda jurgensa, poddanego niemieekiego, zamieszkałego w Berlinie,
'który usiłowat przemycić walizę,
zawierającą koronki i szale tiulowe, jedwabne, których wartość komora celna oceniła na miljon marek. Towar skonfiskowano. Przemytnika aresztowano nadto komora celna nałożyła na niego karę
16,000 mk. w złocie i 10,000 mk.
polskich.
Teatr Polski.
Dziś, w sobotę, dnia 29 b. m.
dwa widowiska po najniźszyeh cenaoh; jedno o godz. 4 po połud

niu dla młodziety szkolnej, a drugie o godz. 8 wiecz. dla związk6w
robotniczych; na obydwóch odegrana bQdzie barwna
komedja
Szekspira "Komedja omyłek".
W niedzielQ po poło o godz. 3
po cenach 1.>opularnyoh "Chory z
urojenia" epokowa komedja Moliera i o g. 8 w. .Z. A. D." Duhamell'a. We wtorek, dnia 1 lutego, w dniu "aktora polskiego" ukate BiQ po raz plerwszy.Księg· a
Hjoba- kom. B. Winawera z dyr.
Zel.werowiozem jako retysęrern i
wykonawoą głównej roli Profesora
Herupa.

Bal maskowy.
Dzisiejszy bal maskowy w Sali Koncertowej zapOWiada się nadzwyczaj ciekawie i pięknie. Prócz niespodzianek,
o których już pisaliśmy, proszeni jesteśmy o zaznacJ:enie, że zabawa przeciągnie się do późnej nocy· i odbędzie
się bez względu na to, czy miasto mieć
będzie prąd elektryczny, czy też nie.

"Noc

W

Macedonji".

Zespół

teatru "Bagatela" przystąpił
do prób z karnawałowej revue łódzkiej
w 2 aktach p. n. "Noc w Macedonji".
Sztukę napisał Władysław Polak. Akcja
rozgrywa się na maskaradzie. W głó
wnej roli wystąpi R. Gierasieński. Premjera w czwartek d. 5 lutego.

Wypadki.
Pseudo-agenci.
Do mIeszka Rata.1czyk Stanisławy.
lIam. przy ul. Wólczańskiej 66 zgłosiło
się onegdaj !l-ch męzczyzn, którzy podawszy za agentów kryminalnej pollcJI
dokonali rewizji mieszkania i zabrali
, różnych rzeczy na sumę 12,000 marek.
Pomysłowych
.agentów" poszukuj c
policja.

Co kradną?
Z mieszkania Róży Wajn!raub, zamieąEkałej przy ul. Oegielniane.i M 4J
skradziono garderoby 1 różnt'j bielizny
:n& sumę !lO,OOO mk.
- Z mieszkania Pauliny Radelsklej, zam. przy ul. Brzezińskiej 80
iskradziono różnych rzeczy na sumę
20,300 mk.
- Ze szkoły Ozesława Sobolewekiego, zam. przy ul. Kilińskiego gO,
skradziono garderoby na sumę 21,000
marek.
- Z mieszkania Róży Rotberg
Bam. przy ul. Dzielnej !l7, skradzion~
przez służącą Marję Bojarską kilka
arszynów jedwabiu na sumę 10,000 m.

Leony

Ducha"

teatr ZyD.

•

Dr.S.KANTOR
i

, •• I.t'....
Piotrkowak • .M 144.
róg Ewangelickiej.
6Q4z. P~%.,J~c{a: ,-z ~. I Qd
6-8 op. Dla pafl 045-6 PPP

115-2

~ Długoletni bra3lysta

Pańska.MI 12. m. 7.
od 3-4

popoł.

ub .• Branżysta-.

Bieszkanie

W

Warszawie

I

- nowocz.esnym domu z 4-ch pokoi z wszelkiemi H
ygodaml, na I-em piętrze zamienię na odpowiednie ~

mieszkanie

VI

Łodzi.

Oferty uprasza się składać wadmin. Glosu"
8ub ,Zmiana mieszkania".
'114-2

Jan i Madlena Józef w EgipCie
Wojażer

buchalter korespondent
gruntowną znajo?lośclą mtejscowych języków
po~rzebny. Oferty pIsemne z życiorysem i odpisami
s\vlader.tw prosimy przestać do kantoru firmy
Michał Kon i Natkin, Wierzbowa M 46.
84-3

z

Turboagregat

obeznany w branży olejno·chemicznei, znający
miejskie stosunki handlowe pośzukiwany do
B'nbryki Przetworów Chemicznycb . Oferty sub .Che_ _ _ _ _ _ _ &aL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
mikalista"
złożyć w adm .• Głosu~.
1145-3

Encyklopedję

Meyera.

szóste, Jub piqte wydanie w dobrym stanie
tlobrze wprowadzony w
kupię
. Oferty z ceną do administr. "Głosu"
t Królestwie i Poznańskim, 300 kw. 3000 volt 12 atm. A. E. G. z kon1135-!
, przystąpi jako wspólnllr, densatorem do nabycia w Biurze Technicznem sub "Encyklopedja".
~ do interesu manufaktur- "Watt", inż. M. .A bramson, Łódź, Dzielna 10.
nego. Oferty do .Głosu·
195-;)
~

rozmiarów.
Zastać

moczopłciowych.

LeCluio pro",i •• la",i Rht;.

-

Rutynowany

Sala Xoncertowa - Specjalista
chorób wenerycznych, s k ó r n y c h

deseczek do szarpaczy
H. Sauberman,

Atletów

Dr. meD. Z. llronson

124 -· 2

transport

Poznańskie

KOlDunikat.

(Eisengarn) we wiąkszej fabryce poszukiwany
od zaraz. Oferty sub "M. K. 200" do " Głosu".

róźnych

-

r.

Zapiski teatralne,

aister do 'glanSowania przędZY
Nadszedł

,

'9~1

I dzą, ze śmiesznostek, l{Ompromif[~ących '
jej powagę. lak samo, jak nie dała mu
, . Dnia 30- go stycznia o godz. 12-ej w połndnie jako w
spokoju i szczęścia kobieta, z którą
smlerci
los swój zWiązal, ani uznania spoleNa marginesIe "Chorego z uro· czeństwo, które ukochał i które chciał
jenła".
oczyścić z małości, n~dzy duchowej i ob. p.
(M.) Jedną ze sztuk, cieszących się śmieszających je wad i przywar.
odprawione. zostanie nabożeństwo źałobne w Synagodze szpitalnej,
Dyrektor Zelwerowicz, wystawiając
w obecnym sezonie w Teatrze Miejo czem zaWIadamia
skim największem powodzeniem, jest "Chorego z urojenia", oddał komedji tej
Zarząd Szpitala Staroza}<onnych
"Chory z urojenia". Komedja ta, napi- to, co jej się ze względu na samą twórfund. Izraela i Leony małź. Poznańskich.
sana przeszło 250 laŁ temu przez Jana czość Moliera wogóle, zaś jej-ze wzglę
Baptystę Poquelina, komedjanta osmu- du na stanowisko, które w twórczości
tnem życiu i tragicznej śmierci, wystę- tej zajmuje w szczególno::lci - należy.
wdziwego intelektu, to też nieco
OZ ~zcze~ólow l' go sprawozdania z dzl,,pującego na scenach-jako aktor i au- Dał więc "Choremu z urojenia" bardzo
Europie ubliżajqca koncf'pcja. Je- łalności Zarządu za rok ubiegły zrote- :
tor-pod nazwiskiem Moliere, musi więc dobrą wystawę pomysłu art. maJ. Pro' . d
kl'ć t
.ł
rowanello przez Prezesa Zarządu p. Adol- I
o USI owanie fa Fuksa, wynika, że Stowarźy!l~l'n:e
chyba posiadać jakieś niestarzejące się naszki, świetną własną inscenizację i re- śl l ]e na Ol rzucI
wartości, skoro dziś, jaK i przez trzy żyserję, oraz najlepszy, jaki mógł, ze- autora wrlrapywania się na kotur- rozwinęło nader azeroko, i owocną altoję
prawie wieki ubiegłe, jednakowo bawi spół wykonawców. W zespole tym sam n.v clrarnatycznej oryginalności, a dla ogółu kupiectwa m. Łodzi. Znrząd '
trakt ( wać "Z. A. D." jako jAszooe stowarzyszenia reagował na wszystkie '
i rozśmiesza jednych, jak i ośmiesza Zelwerowicz, jako Argan, t. j. ów"Cho- j edną
c(>g:ie}I{A .w
barokowym niemal kwest je, ogół kupiectwa obcho,.
innych.
ry z urojenia" rozbłysnąl wszystkiemi
~
dząca
I
O żywotności Stowarzyszenia Świad.
Poquelin-Moliere przez długi czas, zaletami swego talentu charakterysty- ~macbu kpin z ubóstwa umysłowego wspólczpsnycb "epicier6w", czy fakt, iż instytucja tR, istniejąca zaa przedewszystkiem przez cale swe ży- cznego, dając postać skończoną, a opra- to nkażA się, źe jest to wcale ledwie dwa lata, liczy okoł02000człon-'
cie, byt oficjalnie, jeśli tak można po- coWaną nawet do naj drobniejszych szcze- niezła korn nd.\' jka o farsolYem za- ków, których ilość z każdym dniem I
wzrasta. Członkowie zgrupowani są w
wiedzieć, nietylko niedoceniany ale i nie- gółów mimicznych. Panna Jarkowska,
uznawany przez wyższe sfery społecz- jako Antosia, wykazując przedewszyst- cięciu, któ~e.i autor, wraz z do- 10 sekcjach, mianowicie: manufakturoskonałYIl1 tłornaczem, umieli wy- wej, papiernlczei, galanteryjnej. przę
ne i kulturalne swej ojczyzny. Zbyt bez- kiem nadwyczajne postępy w ciągu swej zyskać wszystkie dowcipy, nasu- dzy, bieliźnianej, skórzanej, futrzanej,
względnym był bowiem jako satyryk, nie tak krótkiej karjery scenicznej, podbi- w an e przez sk róco 11 y t ~ tuł sztu ki Rf~~zosZniCZej, wigoniowej i nawijaczy
liczący się zupełnie z tern, kogo ośmie- jała widzów zalotnością, swobodą, szczePubliczZaakcentować należy, że pny Stoszal i wydrwiwał w swych komedjach, rością i tą bujnością życia, które wnosi i fach papy Auboyera.
ność bawi się na niej dobrze, ma- warzyszeniu czynną jest Komisja Sądu
jakie godno~ci osobiste, bądź koteryjne ze sobą na scenę· Również z dużą do- l ąc raz ' jeszcze okazję u~miania POlubow'lego, oraz Kasa pomocy dla
i stanowe chlosta! biczem swej satyry, ~ą wdzięku grała p. Trembińsk~ Ange: .
. b' .
podupadłych kupców. wdów i sierot.
jakie uznane powagi i prawdy wystawiał Itkę, córkę Argana, zaś p. Gawltkowskl SIę Z Sle le l swojf\j rodziny w Ponadto kancelarja StnwaTzyszenia ulatblog-i em prześ I\" i aJ czeni u, te to wiala człunlwm przeprowadzenitl rozw teatrach swych ku uciesze, a jak są' , st~orzył doskonały ty? To~asza Di.a
rodzina bliźnle :..;· o.
maitych formalności w Urzędach, wyfOlrus, tak groteskowy I komiczny, a Jedzili inni-i zgorszeniu tłumów
Teatr łódz k i wystawił IWIllPdjo- jednywała koncesje i t. p.
Taką właśnie gors;ącą a i ~cieszną d~oc~eśnie zupełnie poz~awiony sz~rży. f
D I
l
Ol'Ólne Zebranie w uznaniu Pl'ncy
U JUIl ,e a
z wieJl;ą staran- Zarządu wyraziło mu podziękowanie.
komedją byl "Chory z urojenia" ("Ma- I m~1 wy~{O~awcy zupełme zadawalająco arsę
nością, cechu j ącą zresztą wszyst
Z decyzji po\\'ziętych na Ogólnem
lade imaginaire"), kompromitujący nie wywlązalt Się ze swych ról.
skie poczynania dyr. [,plwerowic7..a. Zebrlln iu specjalną donio s lość posiada
tak ówczesną medycynę, jako naukę,
Wielki Moliere, zgnębiony za życia Dzięki jego reżyserji alIcja to- uchwall"ł, dotycząca zm iany nazwy Stoł
.
Ś
warzyszenia na .Centralny Związek
lecz jej fałszywych proroków, matołków, nawet we własnej ojczyźnie, zrehabilitoczy a SIę żywo, art y ci wyjmowali Kupców m. łJodzi". D/'ięki temu instydrapujących się w szaty powag, błaznóW wany później przez swych potomnych,
sobie kwestie z ust, panując dos- tucja ta jednoczyć będzie kupcow wsze 1na koturnach, czyniących z wiedzy ku- uratowany Ptzez nich dla kultury fran- konale narl rojami i sytuacjami. kLCh gał~zi, co niew~\tp l i\\'i(j wpłynie na
glarstwo, pokrywających br/!!;: ;1lębi i wy_ cuskiej i kultury ludzkości całej, nie do- Fozatem p. Zplwerowicz grał pro- nalszy je} rozwój. W związku z pr~e.
kształceniem Stowal'zyszenla uchwalono
kształcenia sztuczkami znachorskiemi, znał krzywdy w Łodzi w Teatrze Miejnieuków, pasowanych na rycerzy wie- skim, zarówno od tych, którzy go od- \\'Izora Arna Il'usza, grał bardzo szere~ zmian ustawowych.
dobrze, jednak zbyt mało wzruszaj
Preliminarz Stowar~yszenja na rok
dzy przez tajemnicze praktyki fakulte- twarzają, jak i tych, którzy słuchając prostym,
naturalnym
liryzmem 1921 zntwierdzonyzostałzgoduie z wniotu lekarskiego, stanowiącego zamknięty słów jego, śmieją się śmiechem serde- swej roli.
skiem Zarządu w wysokosci l.LO:'.! 00
p
mnrek, przyczem wysokość składki
cech ludzi, monopolizujących, niby pie- cznym, śmiechem, nie starzejącym się
an Wę ,,jerko przeoramatyzo- czlon~{Qwskiej określono na 1000 marek
karze wypiek chleba, troskę nie tak o nawet przez wieki.
wał i przcdf:'klamowl;\ł zdrowy i roczmc.
ludzkie zdrowie, jak o ludzkie choroby,
Z zamierzeniami !la rok 21 zapoznał
b UJ!l Y tern f' erame n t pi ętnastglet· •
choćby
nieistniejące, wyimaginowane,
1l1e"o HC'r/(nlesa będaceo-o Ilieste~ ogół zeb.r~mych ~vlcep~ezes Zarządu
CI
' "
'"
p. S. FreJllch. ZamierzenIa te dotyczą
lecz odrzucające lekarzowi, jako Wdzię
ty "nec contra pJures .
utworzenia. Baku I{upiecklego, KomiRji
"Zw'iązek
czną nagrodę za trudy i ratunek, sowiNa czoło wykonawców wysunął pośredniczenia przy
zakupach dla
Komedja w
te zyski.
p. ~ osko~\ ski w roll kuzynka wszystkich sekoji,. zor[5anizowania zjnz4 aktach Duhamel'a. - się
Beloeuf prezesa Z.A.D.-u"
Ar- du ora~ wydawanIa pIsma zawodow.ego.
Poquekin - Moliere, któremu obca I'
Spolszczył Leon Schiller
,
"
.
Na wDlosek p. Iceksohna postanowIOno
była zdolność schlebiania cudzym slat.ysta
t~n
dał
zakończoną
WP utw o rzyć Kasę Ubezpieczenia WzajemReżvserował Al. Zelwebostkom, naginanie się do, opartych na
\vszystklch szczegółach kreaoją, nego na. wypadek śmierci. Po powzięciu
rowkz.
bezmyślności i fałszu, konwenansów, I
II tórej n i e brakło dosad 11 ości w I całe1-(o szer'egu ul'hwnł, dotyczących
uleganie śmiesznemu duchowi chwili,
To, te papa I mama Allboyero- charakt pr'yzacj, ani wyrazu w grze przyszłych prac Zarządu, d.ok~nnno w~. _'
: borow włauz Stownrzyszema l w wynloperowanie uległością i kłamstwem, ja- wie wral, z całą swoja rodzinką I Ilonsp!., wencJl
W przeprowadzal1lu ku wyborów do Zarządu wstąpili pp.
ko środkiem do zdobycia powodzenia, wierzą święcie w głt}boko~ć i mą roll.
Adolf Fuks, S. Frejlich, S. M. Boruuznania, dobrobytu i zaszczytów, jako drość Rernig,jusza Beloeuf, a wła
Paui? Jal'kowaltR i Zakrzyńska sztajn, S. Kalmanowlcz, D. Abramowicz,
natura impulsywna, nienawidząca kom- ściwie p. Bluff, :jakh~ Rię wyma· ' rały bardzo naturalnie. je~ II W. Glanc, 1I1: Perla, Z. Fein, B. Litwin,
I. L. Mal'gulles, L. Iceksohn, Emanuel
promisu, żyjąca prawdą i praWdzie tej wiać jego nazwisl;o powinno, po!- I .Jea p . .JarkowskleJ. była w nie- Hamburski,
S. Altman, W. Cuker i H.
dająca bezwzględny wyraz, mial w ży- czas gdy puhliczllOś\~ widzi go I. tóryrh m ') 'lleutacb niRcO przp.ia- Szyk
Jako kandydaci do Zarządu
ciu swem dużo więcej wrogów, niż przy- nawskr· ś i śmieje si~ z głupi?] Skra\II . 11I, to winę tu ponosi w pp. M. SZlenczyński, I. Torończyk, Ch.
która każe teJ' Werdyge:, L. Nadel, Ch. Herzberg, .A.I.
jaciół. Wrogami tymi byli nietylko ci, i e!!; o b12<.ri jest zasadniczVIrl cal o ś e l dvre licla
. ,
,. . . ' .
OstrowskI, A. Bromberg, i D. Nowinski.
których on ośmieszał, ale i ci, którzy błędem sztu·ki . NIkt chyba nie uH
ZWj hle utalellto.wa?eJ art~stce Do Komisji Rewizyjnej p.p. M. A. Weinzazdrościli mu, a więc aktorzy i auto- zechce zaprzpczyć, że publiczn o śĆ, ~ rać Dl emal w k azd ej premJ erze raj ch, U. Strokowski i A. Kempner. Jarzy, pisujący sztuczydla swe dla dworu to przeciet Auboyerowie w uie- i role te~o same~o genre'u, co ku knndydac.i do Komisji Rewizyjnej
i panów. Zachwyt tłumów wynagradzal wielu, niestrty, w g-machu nasze zmusza ją do szukania oro-illal~ p:p. D: Kemg i L. SzaJn. Do.~on~no
' .' . ' .
'bł d
.
b
• rOwnlez wyborów 36 osób
do t\.omlsji
Molierowi frasunki, troski, niewygody go teatru wyd::tniacb, lecz zato Ut ,S·.
1 uJQc.la na.
ę n~J drodz? Sądu Polubownego.
i przej~cia, które na kaź dym kroku i podobnych do siebiA, jak laople przesady 1 szarzy. PaUl Zallfzyn
Dnia 24 b. m. odbyło, się plel'wsze
przy każdej sposobności gotowali mu wody. Je~eJi więc 1.>ubliczka ro· ska u d dała zupełnie dobrze wszyst- Organizacyjne Zebranie członków Zazjednoczeni wrogOWie. A los nie oszczę- zumio jA!!O głupotę i obłudę, to I,i,,, dro' nif\llia małej duszy drobno- rządu, na którem podzielono mandaty
_ '" , 1-"
. .
IV sposób następujący: Prezes p. Adolf
dzll temu najweselszemu z komedjopi- upada postawiona przez autora mleSZ c' Z<111S deJ dZI.ewczyl~Y o łatwo- Fuks, dwaj wice-prezesi"p.p. S. Frejlich
sarzy świata żadnej przykrości, żadne- teza o upadku intelektu w Euro- za~lalllelll sercu 1 ptasIm 1I,6zgu. i S. Altman, sekrptarz p. D. Abrnmogo cierpienia i rozczarowania. Eksko- pie. Nl1,t z lIas nie dalby się
Pall Rosłau w roli papy Aubo· wicz, slrarbni.k p. S. K.alma~owicz, zaś
gospodarzaml p.p. W. ulanc l M. Perła'
munikowany przez kościół, zdradzany, wziąć JJa filozofIczność Iluzynka yeru był ZUpełnie na miejscu.
oszukiwany i gnębiony przez żonę, któ~ Remy, d I aczegoż wi ęc »faroill!>
Res7ta wykouawców, a szcze
1240-1
ra zatruła mu życie, prześladowany i mal- Auboyer" et tutti quanti robi z g6łllie p.Brokowski, wywiązała się.ef
H8lLE~A POD3Tor,SKA
tretowany przez nieprzyjaciół, schorza- niego bożyszcze. A pozatem kie- ze s wego zad an ia szczQ śl! IVI e.
ZYGMUNT SCHALL
ty i zmęczony skończył wreszcie tragi- dyt to w Europie umvsłowość
Was.
zaręczeni
cZIl)' żywot swój wesoly komedjant i ko- drobnomieszczaństwa, pigiilarskiej
w styczniu 1921 r. Lwów.
Łódź,
medjopisarz, Poquelin-Moliere, jak ry- society, jednego grafomana i jerlcerz na stanowisku. Bo dziwny zbieg nego pieczeniarza uważana była
W dniu 2~ b. m. przy udziale kil·
okoliczności zrządził, że Molierewdniu za wyraz stanu intelektualnpg-o
17 lutego 1675 roku podczas przedsta- starego świata. To towarzystwo kuset osób odbyło się doroczne Ogóln e
Zebranie członków Stowarzyszenia KupAkuszer i ginekolog
wienia "Chorego z urojenia" w epilogu, zawsze było przedmIotem najzja ców-Manufakturzystów m. Łodzi, Piotr
w którym sam występował, w scenie : dliwszych satyr, nawet \V epoka c h kowska 10 - któremu przewodniczył p. S powrócił n. litałe i przyjmuje codziennie od 4-6, w niedzielę od 10-12
promocji, po wypowiedzeniu wyrazu najbujoiejszego rozkwitu myśli l Altman przy asystencji p.p. M. HelmaZielona .Ni 5.
na,
I.
Torończykn
i
M.
A.
Wajnraicha
,J U r o" dostał krwotoku płucnego, od ducha, niema wiQc powodu rozpa1&5 · WLL
którego po kilku godzinach skonał. - czać, że tak jest i obecnie. Z
DziŚ 'O godz 3 po pol.
Dziś o godz. 8 wlecz.
Nie pomogła mu medycyna, którą saty- r1rugiej znowu strony piętnasto "Rozmaitośtj"
rą chciał uleczyć ze sztuczek kuglar- letm Dyzlo i stary prowjzor farCegielniana 63.
A. Lelmnjater.
skich, nie mających nic wspólnego zwie- macji Amadpusz, jako l{apłani I ra- Drr. Kompani.jee.

Samodzielny

i
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.

9ft <:tve7.rla

5

27-3

. Angielskiej konwersacji
udziela rutynowany
nll.uczycit' , szybko. grun~..;
lIG::!
o
townie. ~owo-CegielllinAJUl..A.
~Z ~
~a. 12, m. 4, od 3
pp~ sk J nJl1ją::c b O ~ję :~ 'l li,b 4 pok ,)i i k uchni, w ce n
_____ . 4-. trum min stn. z nH:tJ!ai!,i ln , bez. Ptacę wynagroe ż a n kęprawie nową ł dzćnie, posrednicy otr:.ymaj . prowil.ję· Oferty sub.
sprzedam taniO\ Oegiel- "B. S. 100" do Adn1inititracji .GłOBU Polskiego·. Bch
alana 6'. m. O.
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KAZEINA mielona

nadeszła do

Warszawy zGdańska wznacznej ilości.

B ! ii szyr.h szczegółów udzioli: Polska
Centrala dla Handlu Wyrobami Gu-

mowymi H.
znańska

A.

(W ielka)

K..,

Warszawa, ul. Po-

J\~ 43, tel.

245-41.
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Premjera!
Naju(j,wszy

Obl'3Z 2JUlllej amerykańskiej

Premjera!

firmy "BIOGRAPH"

p~

t•

• •
ł
Dramat w 6 a.ktach.
W rolach

głównych

Niebywały

przepych

L l.-IIy _",,_arion

Początek przed.tawień

amerykański.

a ja Gezza.

o a-ej.

Zdolny, energiczny i

,samodzielny kupiec
były sprzedawca i woj azer, ustosunkowany u bardzo poważnych fabrykantów w Łodzi, cieszący się wielkiem

,zautaniem w całym kraju, posiadający pierwszorzędne
referencje, również dobrze obeznany w fabrykacji towa8
spo'łk 1 na przystępny?h warów wł~kienniczy~b
przystąpI c h ę t n l e
runlmcb narazI e z kapitałem 500,000 mk. Posjada własne lokale w doskonałych punktach w Łodzi i Warszawi-e. Oferty sub "Rut"
do adm. "Glosu".
1223-2

do

SK WY
na

DAM· ODSTĘPNEGOI
Pośrednictwo

w skladzie manufaktury

proszone.

Zgłosić się:

Kałusz,ner

Had programl:"== =

atrakcje! Loterja fantowa! OI~rZJmia lalka
najnowszej konstrukcji! Trzy magiczne klbClJki do
:: 3 olbrzymieb bomhnnierek z czekłllad"
Konktirs i nagrody za najpiękniej odtańczoD8 tańce I
Ponadto: Setny i Uwuebsetny gość otrzuma caś co UD uradujel
Obfity buM!
rruki~rnial
Dwie orkl.tr, I

LOKALU fronłowego lub w podwórzu przy ulicy Piotrkowskiej między Zieloną a ZaKrótka 6 a,

C~;r ... i Nie '~ ...
Fali sa _ I akcie.

Początek

Panie obowiązkowo w maskach. Panów obowiązuje
________ strój wieczorowy. - - - - - - - -

i LewkowicZ8
1158-3

UWAGA: Bal

odbędzie się

bez wzgl. na

światło

Dramat w 5 aktach.

Tragedja moniki.

Niezwykłe

Poszukuję
wadzką.

"Niedolę Dziecięcą".

przedstawień

o godz,

elalrtr.

Zarząd Towarzystwa Pielęgnowania Chorych "BYKUR eRGLlWI"
"UZDROWISKO" zaprasza niniejszym krewnych i przyjaciół

b. p. N atanka Engelmana
i b. p. Marji Steinowej

Wielki Wieczór TanecznJ

nabożeństwo żałobne, w rocznicę akonu,
dzielę, dn. 30 stycznia, I-sze o g. 11 I 'pół

na

w

południe

które odbędą się w nieprzed pot, II-gle o godz. 12
w synagodze przy Nowym Rynku 10.

odbędzie się w niedz1elę, d. 30.1 r. b. od
g. 4-11 wieczór, w sali Białej Tow. Miłoś
ników Muzyki ~GRAND-HOTELU· (Krót,
ka M 1), Bilety: do nabycia wcześniej w cukierni J. Gostowskiego, w dzień zabawy przy
weiściu. Orkiestra straży ognioweJ Heintzla
i Kunitzera pod batut!:} p. J. Ohojnackiego.

"HA~SA" - r::.· Transportowe

]
I

filja wfoBzi, Moniuszki 3,

podaje do wiadomeśc], że magazyny firmy zostały powiększone obszernym, suehym, bezpiecznym od ognia i kradzieży
składem, znajdulącym się ,rzy nł. Piramowicza (Olgińska) 4.
Magazynowanie ładunków na dogodnych warunkach, ewen·
tualne udzielanie zaliczek klientom za uprzedniem porozurojeniem.
1220 l

,

~

~

~

-

!

KURSY JflYKOW oraz HAUK HAnDLOWYCH

Zgłoszenia
Młode be2ldzietne mał
żM!!two poszukuje

DYREKTOR KURSOW.

- bue:

AA M

M

S

uozenicaKonserwatorjum
w Wal'szawie udziela
lekcji gry, Zgłoszenia
Bub. ~PjanlS'tka· doAdm.
.Głosu":
10-1
uczeń \'i I[ klasy z wieloletnią praktyką przygatawia w zakresie siedmiu klas. Warunki przystępne. _?ferty Bub "Specjalnosc
165-3
ZYCie, 1t!IX>wledź na
głÓWDI j pOi)zoie. Inży~
nier 40.
19-1

Miesięcznie M. 120.-. h wllrtalnle 1fk 360.-. Za odnoszenie dopłaca s.ię Mk. 15.- miesięcznie. Prenllmerata
przez pocztę miesięcznie Mk. 136.-. K'WZl"·tlllnJe 400.Zn,grt\nicą Mk. 200.- miesięcznie.

nieumeb10wa-\
nych. Zapłaci dobrze.
Oferty sub. do ~Głosu\

~~~~~~

irakowi!.

do firmy

J. BUDKlE
JCrakow, iti. ezysta

1ł!

łeZ

8. tet. 3157.

ue al

handlu i przemyśle z do-'z gnmtowną znajomością korespondencJI, polaJe
bremi referenci am! po- ch rześoijl>nin, potrzebny zaraz do poważnej Insty8!11lk1:l1eodpowiednie.i po- tUEl,ji hańdlowej. Oferty mb .. Hi" składae VI actm,
sady. Łl18k. Orel·ty do .Głosu". Tylko powaźne oferty będą rozpatrywane.
.Głosu· sub. R. 36. 88-3
1238-1

......
[strajch A.dei zgub. le~. 1 Karp !\loszek zgub. pasz- asada Stanisław JtgubU'
tymCZtl90wy dowód o·
gitymację chlebową na
port zagrani cmy, wyI osobę i kartkę 130 dany przez kom!se.rjat bisty, wyd. w Łodzi. l:IS-3
okre!tu.
;,12-[ Rządu na m. Łódz i padziebczyński Henryk
c"'"oldberg MQjżesz - tgubił pie~y amery kańskie (Of6.; Z zgub. paszp. aU8trjacpaszport rosyjski, wyd. ~t).
1 7-" ki. Andr.zeja 30.
46-4
~ Pińsku.
25-3 akos KazImierz sgubil
p
Grosser Wilhelm zgubił
legitymację chleoową
paszport niemieoki, 1 na l osobę, oraz kartki
wyd. 'W Łodzi.
159-3 chlebowe,
30-1

Z

I

a

'Każdy

K"

Zauubl'on do mllty.

.

-~
- powinien przeczytać ihlstrowa'
(:egalowiczówn3 Olga
nąbros'lI1'ę"ZczslII,nJollo'zl
ubił d ód os b' t
do Polsld i do czego de,ży Sto·
z~
a ~w
Q 15 Y waraY/lzenio :r.1oohaników". Egz,
wy . w Lo zl.
190-2 f<,kink~o'i '~~!;~w:6: ~~Cl
Traister Sewel zgub. le- stracj.a "Mechanika~, Fredry 3.
gitymaJję chlebową na Warszawa. brosznra,
13-1
6 osól>.
31.-1, ~ __ ,. _ __ _
iJ

waksberg ChU zgub. le-

K UPUJ'E!
--t

gitymację

chle.bowł\, brylanty, zIoto, srebro
na 3 08tOby i k al' tk l perły oraz stare zęby,
chlebowe ~30 okresu. 2t-[ Płacę najlepie! j prozę.
się przekonac. Konstan~~oźnlakowska Eleonora tynowska 7, pra.wa one.,
zgubiła legitymację
I piętro, Z. MiJich.
chlebową na 3 osoby. 8-1
50-20
n

OGłOSZENIA. Zwyczajne: 10 Mk. za wiersz nonparelowy jednoszpl\ltowy. Drobne: 3 Mir. za wyraz, najmniej 30.M.
• Poszukiwanie pracy oraz zgubione dokumenty po 2 Mk. Nadesłane: przed tekstem 30 !Jk., w tekśola
40 Mk" po tekście 20 Mk. za 'Wiersz nonp. (str. fi szp.). ,j~:uDl()gl: ij Mk. za wiersz uonp. (str. 5 szp)
,
Z/lręczynowe i laślnbinowe po Mk. 500 po tekście. Za termin. ltra" ,) gl. i ofiar aJm. nieodpuwll\lla.

------_-----=0'=-------------------------------------------------------------Redaktor i wydawca Wanda Sachsowa.

1-2 pokoi

kuehn1ł\

aszub Małka zgub, pasz-o
port, wyd. przez Komisarjat rządu m. Łodzi.
22-3
Karelic Sara. zgu.b, pasz1rn
ft
Ci
Ilł
t
•
por nfemleckt, wydaHub Dwojr;t zgubiła le-I ny w Łodzi..
97-3
. gitymac~ę na 2 osoby. peehnik Chaim Lejba
PlOtrkowska 117. 35-1
zgubił paszport nie-, - - - - .,- - - Charnoson
Teofl'la
z'gub
miecki
za .N! 12221,187:"3
wvd.
a
• W Łodzi.
paszport niemiecki,
wydany w Łodzi. 170-3 priifer Helena zgub, paszFajngold Ala zgub. doport niemieeki, wydawód OSObisty, wyd. w ny w Pabjanicacll.
Łodzi.
li8-3
204-3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .___•
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DOM HANDLOWY

długoletnią rutyną

Dn, l-go lutego r. b. rozpoczną pię zaj~ia w nowo otworzonych
i grupach !tnrs6w handlowych: buchalter,li, sienografi,i i, arytme' tyki, korespondenoji, kaligrafji i pis8Jlio na maseynie. R6wnież
języki: angielski-prof. d'Andris; !rancu"ki-prof. Janaud; ni~
miecki-prof, Jlluk8; polski-Wr6blew$ki; rosyjsll:i-prof. S~tra/
ohm ano Zapisy zrzyjmuję się codz. od godz. $-9 wiecz.

I940-1

PRENUM .ERATA..

zaraz Bo oDebrania

;I. M. POZNANSIlIEGO Buchalter -Błlansista
Sic~k.i.e~cza 9121.
z
w

nO
Slema uro
"Oł
ft A

1

dwa wagony

Choroby oczu
Przyjmuje od 12-11 '~6
Zawadzka 8 ..

z

TAFLOWE

ZAGRANICZNE

Schweig

J

kusl!erka M. Nowakow-I&~łoda wdowa poszukuje powóz, kareta, lando,
rt
posady gospodyni
dok na gumowych koAska IU.Dzielna M 34
przyjmuje od 0-11 3-6 przy inteligentnej rodzi- łach, bryczki najnow·
M
Kupuięrueble garderobe nie. Referencje pierwszo· st~ch fasonów, anglel..
bie'liznę, futra, tlywtt: rz~:me. Oferty do" "Gło- SkI e chomont!l! ~: o ~ y
KUplę rózne m~ble, ny, maszyny do szycia' su sub. "Solidna . 1~ sprzedam, Kllmsklef)o :.8.
•• ~ywany, gardero- Płacę najlepiej. Wajn- panienka, która ukońI~:.?
b~, .liiehznę, płacę naj le- raj ch, Benedykta M 19, czyła kurs bandlo'l'Y poszukuJ'j kondicJ'i na
~leJ. Benedykta 28 ~.13 'IV sklepie. ,
175-33 u p. Mantinbanda, powy jaz . Ofer y skłart
Ł myk
1-' 30
k j
d
Of t
pa er, a
.
~Krawcowe PQtrzebne do szu u e pos~ y.
er ,y dać dla .Studentki X."
askaradowe komagazynu Piotrkow- pr?szę zł~yo u Dobrzyn- w Administracji.
42-3
••
st.iumy dA wy- ska 27".
•
6'-3 sklego, PIOtrkowska 5 9 . .
J
v
...
u
"
703
1
pożyczenIa de.mskte imę- - - - ..
RO wagI resorowe, wozy
akie. Ul. O-go Sierpnia Młod.a m~o~a udziela nie: pa -,jery pakowe i presróżne,. wóze~, towaro(Benedykta) M 20 m. 12.
mleckHl) konwersacjl;peny dla apretur i.dla we bryk!. KiUnskiego 28
Na!>orowski.
R48-6 za małem wynagrodze-,I;l'Zemysłowców poleca po
17-6
A
bl
d ' 16' niem. Wólczanska Ng 161', n.iskich cenaoh }<'reilich
fi. e k~wy~~~yam'st6~- front l piętro '(zastać:IKośeiuszkl 2ft
~5-2 stenogr&fji. udziela czło,
' . ' wtorek i czwartek). 08-1
nek ZWlĄzku sten 0),trzesła, otomanę, blUrko
pOkÓj umeblowany dla grafów Warszawie Brzeetsierkę. Ul. PIotrkowska Meble z 3-eh pokoi spl'ze- inteligentnej osoby do zińska 9 Król
' 3'1-2
]\i 261, m. 4, front. 10-10
dam. PiotrkOWska lSD \\'~'najęcia. Plac Dąbruw,.
~
9
"
Ił
k'
3
1
d
11
2
IDO ... - v S lego ,m. ". o
tli Meblu sprzedaje: sza- m. 9.
- . t u d e n t Politechnik'
fi. l f y, łóżKą, stoły, potl'zeony 'praktykant
9[-1
Warszawskiej zwolni l
krzesła, otomany, oraz najmniej z dwuklaso- pies rasy wilozej do ny z wojska pOSZUkuj;
Il!lłkowiłe sypialki i sto- wem wyks~tałceniem do
sprzedania. Hotel Po- odpowiedniej posady. 0łowe. Piotr.kowska _108'1 bIura. O:Certy~od .B.F.A lon.ia pokój 602, między ferty ~do "Głosu" sub.
PlZ~zdzle(lkl
1:09 10 w adm .• Głosu.
137-3 godz. 2-4.
209-1 "A. G.
33-1

I

SZKŁO

Dr. med.

W drukarni .Ołosu PolskieJ!o" .Plotl'ko\\-8l{a

