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Rękopisów nIe zamówlonyeh Redakcja nie zwrac~ 
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Casino. • Tylko jesz Caslno. 

" 
Ulubienica Łodzi urocza ~:mN"'~-Y- POEł. E:NTw naj nowszym 5-aktowym 

aged-a d • le 
dramacie pod tytułem 

ej"_ Początek przedsta
wień o godz. 4.30. 

Po raz I-Bzy 
w ~odzi "Złoto a" Sztuka z tycia apasz6w 

paryskich. 

mI, przedstawIa zawsze bardzo po
ważne niebezpieczeństwo dla kraill; 
niema bowiem żadnej gwarancji co 
do tego, czy dostawszy się na Sląsk, 
zechcą ci przybysze dobrowolnie po 
głosowaniu t~ prowincję opuśoić; 
raozej nalety przewidywać, :Ile zna
ozna część emigrantów pozostanie i 
nadal, aby wzmocnić I szeregi miej
scowyoh niemieoklch bojówek, aby 
stworzyć kadry 'dla zbrojnego wy

DyrekCja w Warszawie 
ifl. JerozolimskIe 54. 

Telef •. MIM 176-96, 237-68. --.--
Ge~eralna Re~relentacjo 

W Łodzi, 
Piotrkowaka Ni U8. 

:I##=', 1244 

Towarzystwo przyjmuje 

ubezpieczenia od og

nia" kradzieży z 

włamanie ,szkód 

: transporłow~oh 

wszelkiego rodzaju 

od w y p a d kł5 w i od-
, 

powiedzialnośi praw-

no-cywilnej. 

cyj nych, a zwłaszcza francuskich, 
że niesą w stanie utrzymaó sp·oko
ju i porządku i zdyskredytowania 
Polski, że daje ochronę bandytom, 

"Temps" USpakaja. 
Pary!, 27 grudnia. (Tel. wł. 

"Gl. Polsk."). "Le Temps" donosi, 
ie nie nalety dawać wiary alar
mlljąoym pogłoskom o plauaoh 
bolszewików przeoiwko Polsce.
Pogłoski te-zdaniem "Le Temps" 
-rozpuszozają niemcy w związku 
z plebiscytem na Górnym Sląsku. 

stąpienia przeciwko J.lV'''ą,'J~. 
plebiscyt wypadł na 
Bo trzeba być 
nym, że Niemcy 
scyt, użyją i 
wy ch środków, 
cję 
niem. 
wYl'aźnie 
biscytowej 
d la pOdll1esieJli: Rezolu[ie ljazdu W /Bytomfu. ków na 

Warszawa, 27 grudnia, (Pat.) złudzell 
Ił 'l ipt~"~~' ~' Jh ..''" ~ ,'r.''.~ 

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~rr~dUJa w BytomIu prz! 'udzida y. 11# 1500 osób jednogłośnie przyj~to ' o,')owanie emigrantów e A następlljąCą rezolucj~: będzie miało wówczas rzeczywistą 
, Zwazywszy, ~e Polska jako wartość, gdy i wyniki zostaną oso1>-

Generalny Reprezentant na Łódź 

Dziś, dnia 28-go grudnia 1920 roku, odbędzie się 

w SALI KO:łCERTOWEJ, DzielIlla la 

lELKI 

Bal Studellc (i 
na rzecz nieza~oznych a~ademików.żydów, 

\, powracających z wojska. . 

i Okręg Łódzki. 

_m. 
• .;1 BO 

którego posiadacze będą bra6 udział 
w losowaniu 20 "miJjonówek", sta 
aowiąoych p r e m j u m noworoczne 

r "Głosu Polskiego" znajduje się nad 
kroniką łódzką na stronicy 4-ej. Bon 
tam nmieszczony trzeba w y o i ą ć i 

s c h o wać. 

Bilety nabyć można w kasie Sali Koncertowej. Ulgowe bilety wo prywatnego wypowiadania się, 
akademickie, za okazaniem· legitymacji, w lokalu Stow. Nsu- ale j w takich wypadkach, winD) 

czycieli-Żydów, Południowa 3, od godz. 5-6 wiecz. pamiętać o najważniejsvm swym 
obowiązku. 1Ionsignor Ogno za-

kraj rolnlo!iY nawskroś demokril - no obliczone i ogłosMne,
tyczny da dzieolom inwalidów j wtedy pókaM się w sposób 
sierotom lepszą przyszłość, na pliwy, czego pragnie i do Ilzego dą
zbankrutowan~ po wojnie Niemcy, zy ludność miejscowa, jedynie upra-
że czujemy stę polakamI mimo wniona do deoydowania o przysz-
600-letnlego ucisku przez ciemię- łośoi swojego kraju, CM; bowiem 
2ycieli germańskich, ~e zachowa~ reprezentują emigranoi'? Wyłącznie 
liśmy duszę polską, przyrzekamy opinjfl ludzi, krajowi obcych, których 
i ślubujemy imieniem wszystkiob z nim nic nie łączy, i którzy są 
inwalidów . wojennych, wdów i sie- właściwie wysłannikami wojująoego 
rot, że głosować b~dziemy przy pangermanizmu, dobrze opłacanego 
plebisoycie za Polską. - Polski przez rząd niemiecki; gdyby ioh 
Zwjązek inwalidów wojennyoh. glosy miały znaczenie deoydujące, 

Z tego zjazdu Naczelnik pań- los S!ąska leżałby z g'óry w rękacb 
stwa otrzymał depeszę w języku niemieckich nacjonalistów i plebiscrt 
nlemiecldm, która w tłomaozeni u śląski byłby tylko nędzni\ f-ursą, 
opiewa: podobn4 do tej, jaką Niemoy ode

Zjazd delegatów inwalidów wo· grali pod angielską egidą 'fi Pru
jeonyIllh i sierot polskiego Zwią- sach wschodnioh. 

I żku Inwalidów na zebraniu w ll)'· Wszystkie wiadomości nadcho-

D~ •••••• a.lI1~i~';~ strzega sobie prawo zmian o ~' ło
szonego delrretu w pe wnych wy-

• _ padkaoh, jednak zmiany te będą 

:l 
bardzo ·rzaJko stosowane i żad na 

Z a r z ą d Związku Zawodowego strona nie bęuzie miała pierw-

tomi u, w którem wzięło udzilił J 5UO dzące z Sląska zgodnie stwierdzają, 
delegatów uchwalił następlljącą że polacy tamtejsi gorąco prar;· n ą 
rezolucję przyjątą jednogło śnI e : szybkiego zwrócenia sztucznej gra
ZW8 r. yWSZy, że Polska odnosiła nicy, która ich oddziela od Polski 
się Z8WSZt:l lojalnie -do obywateli i dali dobitny wyraz te-mn dążeniu 
innych JJarodo..-yośoi, że Polska podczas głosowania; większość za
Jest ~, aństwelll · rolniczem. że 1-'ol- tem za Polską i to stosunkowo bar
sl{ a zakłada fun damenty państwo- dzo znaczna jest zapewillona, tem
we na podstawie demokratyoznej, bardziPj, że nawet pewna część 
26 opieka nad inwalidami i siero- niemców miejscowyoh. rozumiejących, 
tarni przez podobn"l demokratycz- że ekonomiczny rozwój kraju, jest 
ne państwo jest bardziej r, ab ez- ściśle z Polską . związany, godzą sil: 
pieczoua niż przez państwo uie na zmianfl państwowej przynalez
mieckie, zrujnowane podczas woj- ności. Ostateczna jednak decyzja 
nr i obdłużone, oświadczamy my, zapadnie na podstawie mi ędzynaro· 
g órnoślązaoy, p06zkollowanl w wOJ~ Gowyah dyplomatyczno-ekonomicz · 

, szeńst.wa. 

P -k' H .. JUJ· s- h Wrazle nieprze str z e~anja za-racownl ow anUh I lurowyc ic a1.u, zastosowane bę d ą kary, t' O 

(Al. Kościuszki nr, 21) jskich stolica a.postols ka up.oważ
oiła księdza. Ogno. 

upraS7.a ozłonk6W O liczne przybycie na naradę, 0dbyć 

się mającą we środę, dnia 29.Xlf o godz. B-ej wieczorem, 

dla om6wie'nia żywotnych spraw ZWjązku. 

"Informacie" prasJ niemie[kiei. D1e, wdowy 1 sieroty, że głosy nyoh rozważań, dla których gloso· 
uasze przy pleblscyoie oddamy wanie plebisoytowe b(!d:de tylko 

Bytom, 27 grudnia. (P AT). Polsce, państwtJ, które zabozpio - bardzo wymownym arf1'umen tem, _ 
8 iemjpcka prasa gór'nośląska, a czy lepiej naszą przyszłość. Górny Sląsk jest uważany jako część .... -----_111:1 --------------------- za ni ą prasa niemiecka wro c ław- * * światowego przyrodzone c; o s!;nl'l)u, 
ska i berlińska, podają od jakie- • z którego powinny korzystać rlie--

Walka o Górny Sląsk. 
Księża . nie powinni brać 
udziału 'w propagandzie. 
)dezwa komisarza apostolskiego 
') duchowieństwa górnośląsk . 

Bytom, 2t1 g rudnia, (PAT) 
wy komisarz apostolski dla 

Sl:ą sl(a, rnonsignore dr. 
st 'a Op;uo SelTa wydał 

stwa górnośląskIego 

odezwę, w której powołując si~ 
na śluby duchowne i płynqce stąd 
obowi ązki posluszeJistwa, wzywa 
ws~ystldch duchownych, bez wzglę 
du Da narodowość, do przestrze· 
g·a uia w pjprwszym rz ę dzie zasa· 
dy miłośc i, zabrania wszelkiej 
propagandy, a szczególnie używa
nia w tym celu kościoła, szkoły, 
lub innego miejsca świętego. 

Ksję~om przysługuje prawo 
głosowania przy w.xb.oracb. i , pr~-

goś czasu tendencyjne wiadomości Konferencja paryska, a moM tylko Polska wz ' lr. cln ie Niemcy, nIe 
o napadach bandyckICh na kasy konferencja am basadorów, gdyż nie także państwa zachodnie, osłab łOIle 
fabryczne i osoby prywatne w wiemy napewno, jaka najwyższa i wyczerpane przez wielką. wOJnQ 
obwodach przemysŁowyoh G6rn.ego władza koalioji wydaje obecnie de- PrzedewszystIdem zaś pretenduj ą d(l 
Sląska. Bandytów1 według tej krety w sprawach miEjdzynarodo- węglu · i źelaza ś l qs ldego Fl'ane jn. l ~ 
prasy. nie mo~na uj ąć, gdyż uoie- wyQh-orzekła, że emigranci śląscy WJoohy, . kLól'e tye h snrowców ko
kaja, oni przez granicę do Polsld. będą wprawdzie głosować na Gór- nj~cznje potrz(\blllą dla podtrzynm .... 

Zaznacza 8i~ także, że bandy- nym !::) ląsku, ale w innym terminie, nia i wzmocnienia swego prz'emr~ l u , 
oi z Polski przenoszą broń i że aniMli ludność miejscowa. Jest to W skutek t)," handlowo-przelm .;It> 
niekt6rzy z nich są zdAmobilizo - niezawodnie pewne polepszenie piel'- wych kombi~", ·i i, rozgrywa sit: :w 
wanemi żołllfer~ami. wiadomości wotnego projektu, ale ten le alny kulisami sprawy śl:lskiej dysl t'l'd1.\ 

te mają na celu wywołanie wra- najazd setek tysięcy niemr.ów, do- ale uporczywa walka o pe wll ~ P",' . 
ten i a, że na Gór. Sląsku niema skonale zorganizowanych, prowadzo- wiloje i uprawnien ia, odnosz'l"c' <,,~ 
spokoju i że termin plebisoJtowJ nyoh przez wypróbowanych nacjona- do śląskich kopalń i hut, k lJu'v 
1I,le~y odroczye.. Dązą one takte li$.t.reznl~h agitatorów i przyg-oto- mają stanowi,~ ekwiwalent za IW 
dcl d} Bkred,te waqia . wł4dt 'j .. ..u..I:' .. ~'···~· . _ ~toj yaUd I »o.l,ak:a.. e.ł.YA i polif,rozne. 



l' {"\ Nirmcy poczynily iu~ dalclw gię z niebezpiecznemi marzenla f
lll Prace nad nn~o:~m pnJs!~o- rosyi~kim. 

:.ce przyrzeczenia Włocbom, ska- o panowaniu nad ~wiatern, kt6rr, 
" ,lym na wylą~zne korzystanje doprowadziły do ostatniej llata
'hurtownrgo wę!!la angielskiego, strofy. . 

Obrady w komisjach. 

Ryga, 27 grudnia, (East,Ex
press). Komisja finanso-wa w dniu 
24 grudnia rozwaźała spraw!' wy· 
nagrodzenia strat z powodu znisz
czenia lol;ali przedstawicielstw 
polskich w Rosji pl7,eZ bolszewi
ków. Dyskusji nie zal' ońrzono od
kładając ją do nastqpnego posie
dzenia. 

Komisja redakcTjna omawiała 
w dniu 24 grudnia sprawę powra
oająoych do Rosji l do Polsiei u
ohodźców. Okr.eś 'ono dokład nie 
co ka~demu po\Vracającemu, bez 
względu na ograniczenia wewn€)
trzne, wolno wy,ieźć. 

Tranzloka[je 1ajsk na południu " 
Iski. 

, 'de zawahaią się zapewne przy Dyplomaci i speojallści nie
"' Inć nawet Francii pewien udział mieccy, wysłani do ytJ r u k s e l i. 
,\ śląskiej prorlukc;i, byle tylko l rzedstawiają położenie wręr7. 
GZlskać od morarstw zachodnich po· prt;eci w nie, usiłuj ąc wykazać, żr 
Iltlfcie dla swoich uroszczen. utrata Sląska uniemożllwi Nie ll'
, I oto właśnie droga, na którą com wykonanie warunllów trakta
l, ... winniśmy wstąpić, aby przeła- tu wersalskiego; al e ta taktyka 
11 ać opór, jaki napotykamy zwła • jest zbyt przezroczysta, aby mo
~zeza ze stronv Anglji, przecI wko gła wywołać silniejsze wratenie 
f , rzyłąozen iu Sląska do Polski. wśród pełnomocniltów koalicji; w 
.1 e7 p li cbcflmy po upływie pięoiu każd~ m razie z naszej strony ko· 
Wieków utraeoną dzielnloę odzy- nieoZlla jest wytężona ozujno~ć 
!'tkać, nie możemy się ograniczyć na zagranioznyoh Posterunilach, 
dn niezbędnej zresztą a!!ltMfi aby systel1latyczuie i ener2'iczuie 
mip;scowej - do zdobywania dla paraliż~wać, skutlti roz!!'alęzionpj 
Polski przyehylności śląskiego lu · 1 operującej znaoznYmi fundusza
dn. "Równą warrę posiada Ilkcja mi niemieckiej proPag-anay. Odzy
dyplomatyozna prowadzona rozu- skanie Sląska posiada tak olbrzy
mnie j konsekwentnie, a mająca mią douiosłość dla przyszłości 
nn celu przekonanie nas'l,yoh za· na~zego państw~, nla jego roz
C!ir,dnio. sprzymierzeIiców, że nie· wOJu l trwałoścl, ~e nie wolno 
tylko potrafimy roztropnie i SRO- zauiedbać żadnf'go środka, kt6ry
tec7.nie vospodarować olbrzymie- by nam to zadanie ułatwił. Po-
mi bOQ'actwami Sląslta, alf'! <'lamy trzebna Jest i przy tern wzmotona Nleuzas obawy. 
,,' s70,lką motność szerokiego RO- oflarn(\Ść, społeczeństwa, aby choć' W gazeci 'fr ancus lii ej "Le JOllr· 
rt.ystania z nioh państwom I na- w. częśc~ zrównoważyć działanie nal de Pologne" ultazało się wczo 
l'orlom, lltóre tego potrzebują. nIeprzelIczonych sum, Ittóre NipTJI 

ey rzucaJ'ą na szalę pl"f'~scvtu l' raj następujące, ma ' ąc r charak-Mamy także 'l,fI sobą bardzo prze- <" J'J • 

konywuiąoy ar!!"llmant polityczny. powołauie do wspólpracy w akcil ter półurządo ,\y, ośw iadcz r nie: 
Wszak nip ule!!'s wątpliwośoi, te plebiscytowej 1Jajdzielniejszycb sił Trans orty WOjsk oobywające 
pozostawienie Sląska Niemcom, naszej inteligencji, jakiemi może- sią obecnie na południu Polski w 
stanowiłoby olbrzymie wzmocnie- my rozpoflądzać. kierunku ze wschodu na zachód, 
nie ich mooarstwowego stanowis- TerlIlIll plebiscytu nie został 

t h ' 'l't . t . J'eszcze ściśle oznaczony j ta wywołały w pewnych l(rajach sq-I,a, a nawe ie mI I arneJ po ęgl, 
stamtąd bowiem czerpali środki zwłoka jest dla naszej sprawy siednich obawy, które znalazły 
techniozne, niezbędne dla prowll- bar~zo niekor~ystna, gdyż utrzy'- ecllo '8 prasie, Jednak~e ten nie
dzenia wojny Dowotytnej. Co sią ID_ame ludu OŚCI śląsldej w stanie pokÓj jest nieuzasadniony, Te ru
zaś tyC'liy węg"la, Niern.oy posia n~~w.ow~go napięcia wywołuje ol1y wojsk bowiem wywołane są 
dają aż nadto wystarczające dla rozne flJepożądane objawy. Jed- , 

t b I l i 'h nllkże w. edług' wSz"II'I' ". go pra'''- wy łącznie przez chęć i mo~ność ich po rze tOpa n e w SW01C " \ "" " 
zachodnich obszarach, tak że po- dopodobleństwa O'łosowanie lliedoprowadzenia do minimum sił 
glananie Sląska jest pod tym odbędzie się PÓŹniej, jak w lntym zbrojnych na pograniczu wschod-

dem niejako zbytkiem, z przyszłego roJw, przed ItOnferen- niem, 00 jest możliwe wobec ro-
dła podniesie- °Ją w Genewie, na IItórej roz- ?Jejmu z Rosją . owiecką. . 
ego bilansu. strzygnl~ się sprawa ,odszkorlo-
przedewszy- wań, Jakle Nlemoy mają wypła,cić Wobec t ego część wojsk prze-

rtu przynosząc pa.ństwom. koalioji. _ Wiązanie wozi się do olrre;gów, z których 
doohody skar- teJ kwe8~JI z plebisoytem przed- żołnierze pochodzą, częściowo dla 

\ państwa; to stawla nlezawoinie pewne niebAz- demobilizacji, a częściowo dla u
ie Dad wyręty Vleezeńst\\ o, któremu nale~ało h y życia ich do służby garnizo uowej. 

niamiecl{jego zgóry zapobirdi. Ale mamy je 
zająo jedynie szcze, dość czasu, aby przygoto · 

pań 1wo\\'e. wać SIę wSzecbstronnie do osta- Król anglellkl o Piłlsce, 
upośledzone te~znej walki, które,i rezultat za- Londyn, 27 grudnia (East-Ex,). 

i, ani lezeć będZie przeważnie od naszej Ustep mowy krÓla Jerzego, doty
.. ..,::~4(jtr~*n ·' , • . - nrz'y tej 

pOSOl.JuOŚcl z sie ltte \\yd~,ti,!uzle~ "~J'" ~, 
niezmiernej wagi, al>y Polska i jej 

~onwencja komunikacyjna polsko-niemiecka. 
Dnia 22 listopada rozpoczęły się sita 'przez obszar wolnego miasta 

rokowania polsko-niemieckie w sprawie Gdallska, Zaś art. 6 konwenoji stwier
konwencji, jaka ma być zawarta po- dza, że wszelkie traktaty w imieniu 
między Polską a Niemcami odnośnie wolnego miasta Gdańska, zawiera rząd 
bowiem do komunikaoji pomiędzy polski po uprzedniem naradzeniu się z 

sąsiedzi zako(lczyli swe spory z 
Rosją i poś\-\'iącili się całkowicie 

reorganizacji wewnętrznej odbu
dowie ekonomicznej. 

~prawa wolnej wymiany towarów 
i walut. 

dwiema częśoiami państwa nipmieokie- wolnem miastem Gdańskiem, 
go, rozdzielonemi przez ziemie, przy- Wobec tego wypadło przestudjo- Oplnja francusko-polsldej Izby 
znane Polsoe czyli pomiędzy Prusami wać szezegółowo sprawę transita kole- handlowej. 
\Vschodniemi a resztą Niemiec, Za wy- jami. drogami wodnemi oraz na wo-
łączeniem klauzul natury politycznej dach morskioh terytorjum Gdańska, Paryż, 27 grudnia (Earst-Expr). 
osiągnięto niemal zupełne porozut Pragnąo w myśl konwencji naradzić Izba handlowa francusko - polska 
l.denie. się - dyr. O1szowski zapytał obeonego 

Przejazd przez Polskę odbywać w Paryżu delegata Gcl1\l'tska, ozy po- wyraziła życzenie, aby rząd polski 
"iq będzie pod dwojaką postacią, a siada w tym celu nie7.będpe pełnomoc- W żl" 'kr6ts ym c sie e 
',; '\IJ')wicie pod postaoią transita u- niotwa. Ponieważ delegat Gdańska mo IWie na) z za prz-
,I,zy"ilejowanego i transita zwykłego. pełnomocniotwa nie posiadał, dyr. 01- prowadził system wolnej wymiany 
Ped tr,q.nsitem uprzywilejowanem rozu- szowski zwrócił się ÓD senatu Gdań- handlowej i finansowej. 
mie się przejazd pociągów specjalnyoh ska z prośbą o przysłanie delegata 
o zamkniętyoh wagonaoh' z których uależycie upełnomocnionego. Izba doradza w tym względzie 
wysiadanie, jak również podawanie . .. k 
lu b przyjmowanie jakiohkolwiek przed- Wbrew temu jednllkże senat gdaii- ZnieSIenie za azu przywozu towa-
miotów jest absolutnie zabronione, ski przesIał dotychczasowemu delega- rów zagranicznych, niezbędnych w 
P . l t· b d l towi pełnomocnictwo, na mocy którego 
OCląg s rzel'lOne ę ą przez ce ną mial się on naradzać z przedstawicie- codziennej' potrzebie, ograniczenie 

straż polską. Wizy polskIe nIe będą 
,rymagane. Podróżni nie ulegają ża- lem rzą~u . polsl;iego ~ tern jednal~że z I importu przedmiot6w zbytku jak 
dnym formalnościom celnym. Pod zastrzezemem, ze wymk narad mIal u- , .. ." , , '. 
transitem zwykłem rozumieją się zwy- zyskać aprobatę senatu gdańskiego. Po- rowmez ZnleSlen le central! aewlz. 
czajne p.ociągl; przejazd drogami rze- nieważ w myśl decyzji konferencji am-
cznemi kanałami wodnymi, drogami basadorów narady polsko-niemieckie w 
morskiemł, terytorjalnemi szosami sprawie transita odbywaia się w Paryżu nllnister ~tamb~Hński VI Zakopanem. 
(samoehody osobowe), Podróżni ko- pod przewodnictwem delegata konferen
rzystająoy z transita zwykłego muszą cji ambasadorów i ponieważ sprawa 
posiadać paszporty oraz wizy konsula transita przez obszar gdański stanowi 
polskiego, ulegają ogólnym przepisom całość łączną z ogólne m tansitem i tyl
celnym l mają w określonym czasie ko w ogólnym traktacie może być za
opuścić obszar polski. łatwiona, Dyr. Olszowski oświadczy t, że 

Zakopane, 27 gru 'l ni a, (P.A. T), 
Dn. 20 b. m. przyhył tu bułgarsk i 
prezydent ministrów w t owllrzyst
wie pOSła bnł .'al'skipg'o w War
szawIe I posła bułgar !'t lii f' go w A
lf>nach oraz na'lze g- o reprez eutanta 
w' Sofjt p, Grubo .... sl<i t'L: O. Gośei~ 
za l' Jieszkali w hotelu Morsliif' Oko. 
Pan prez. StaUl huliJ)skl udaj e się 
IV poniedziałek do Kr'fl l,owa, gdZIE' 
zwi~dzi miastu I p a 'tli ątlli, . a we 
wtorek ur. a S!~ w \1 alsZl\ podl"ó~, 

niE'rn z\Vi~zl;ll , Góral" po,vitał p. 
l rezHlcllta p. l' a ,lllca. Pan pre
zJdpnt ministrów riO polurlniu kOll
fPrował II: bawiąrym w lakopali em 
pallem wiCeprf'70y lentpm Daszyń
sltim a następn1(' buł g- arskim prp
zydell tem mlD I strówStambu li ń sk i m, 

Wieczorem pan prezydf\nt i 
p. wieepl'ezy le: t porlejmo\"llli 14 0Ś -
CI bnl !! ar,skich w willi lO Wl\rs zn
wianka". W pOllie Iziałek pan pre-
7Jdent minIstrów opuśoił Za!(Q
pane. 

Wielka kradzież' 
Lublin, 27 grudnia. (Pat.) 

W dniu 24 b. m. rano na poozcie 
lubelskiej nieznani sprawo y dos
tawszy się do P koju, w którym 
mieściła si€) ka ił a pocztowa skra
dli półtora mil :(l na marek. 

APROWIZACJA KRAJU. 
Mąka dla Zagłębia. 

wa będzie skierowane do Z",'fr:hi;, 
1300 ton i z PoznaIisl<iego 5t O 
ton zboża. 

Warszawie grozi brak cll1e'Oa. 
Nowe uroszczenia właścicieli 

piekarń. 

(Tel. od nasz. WHrsz. kor.). 

Sytuacja aprowizacyjna Warsza· 
wy może ' w najbliższyc dniach 
uledz nowemu pogorszen a mia-
nowicie piekarnie, wypiekaJ:1ce chleb 
dla miasta na kartki, wym6wify wy
działowi zaopatrywania kontrakty, 
domagając się nowej podwyżki o
płat za wypiek. 

Ze strony właścicieli piekarń 
'est to najzwyczajniejsza lichwa, a 
o sumienności ich świadczy fakt, 
że w ciągu ostatnich dwuch mie
sięcy nalożono pięćdziesiąt parę 

kar za niedobry wypiek chleba, 
kradzieże mąk4 fałszowanie mą-

(Tel. od nasz. warsz. koresp.). ki i t. p. 

Wobec zapowiedzianego strajku Smutnym, ale godnym uwagI 
górników w Zagłębiu Dąbrowskiem, jest fakt, że w liczbie karanych 
wywołanego przez z}ą aprowizację, piekarń są piekarnie polsko związ

min ister »rzemyslu i handlu zawia- ku zaw. piekarzy i narod. związku 
domił urząd górniczy, że ze Lwo· I robotniczego. 

= 

stos _"",,_ki 'UT Mo k vłe. 
Wywiad z p. Tytusem Filip1)wiczem. 

Ciernista droga, - Na ulicach Moskwy. - Piece biedoty. -
• Szlachetna akcja żony Gorkiego. - Moskwa-Ryga. 

(Telef. od naszego warsz koresp). 

Szef misji polskiej na Kaukazie 
p. Tytus Fi1ipowicz, więziony od 
kwietnia r. b. przez bolszewików, 
dnia 8 grudnia został zwolniony i 
na święta Bożego Narodzenia po-
wrócił do Warszawy. .. 

12-pj w -poładnie w sali wielltie~n 
tE'strll o'lbył O się piprwsze posie
dzenie zjazdU sowirtów. Lenin o~
wiadczył, iż wojna, nal'zucona przez 
polską szla,l1tę, 7.ak<lńczyła· Rię 
pokojem. Zjazd sowielów zaapro
bował politykę pokojową rząrlu 
w stosunku no Polski, natomiast 
wypo",iodział się przeciwko na· 
dawanru koncesji ł{apitalistom 
zachod:1io-eurupejskim i amery
kańsitim. 

Pan Filipowicz w rozmowie z 
przedstawicielem agencji" Polpress" 
oświadczył, że w więzieniu "czrez
wyczajki" w Moskwie trzymano go 
przez dwa miesiące, poczem prze
wieziono do sławnego więzienia w 
Butyrkach. '~e wszystkich mo-

Moskwa, 27 grurlnla, (Pat,) -
Radio. Na dru ~irm posiedzeniu w 
dniu 25 trrudnia óS'1\ego wszpcl)

'.;~1. .. 'p7;pniach ip<;t 1 ~rti7.() r0!:1vi;l!t1Pg'0 lcou;?'resu sowietów 
dużo polaków; między mml .. na,- \ 
dUJe się ks. biskup łJoziński. sprawie i' uitjki w 

Dalej p, Tytus Filipowicz zda- zewnętl'znej, uch walono rząd",' 
votum zaufania. Lenin, mó"if\Cl l 

Wilł relację zp swoich wrazen z blisllim· pokoju z Polską ł rogro-
Moskwy. Mówit, że ruch na uli- mie Wrangla, podl1iósł koniMI· 
cach jest znaczn:e mniejszy, niż DOŚĆ utrzymyl,"l'ania pog-otowia woj
dawniej, jednak aprowizacja mia~ skowego, a Da\\'et PO\' ięl<szenia 
sta l'est lepsza, niż była w zeszłym czerwonej armjl i wzmo~enia Jej 

bitności. 
roku, Szczególnie charakterystycz-

nem jest dla Moskwy, że ze wszy- A t fi I . k' t' k 'A b' 
stkich okien ster'czę rury blaszane n Y o aZeWI[ Ie POW! aOle u ralłl!l\l~ 
i tekturowe, stanowiące część t. zw. 
"pieców biedoty", używanych do 
ogrzewania mieszkań. 

O zwolnieniu z więzienia za
wiadomiła p. Filipowicza pani Pic
szl(owa, żona Gorkiego, która zaj
muje się bardzo energicznie polski
mi więźn1ami i jeńcami. 

Lwów, 27 grudnia, (Pat). 
DzienniK ukraiński "Ridnyj Kraj" 
donosi, że ataman Tiutiunnik za
.if\ł Roz lzielnaja, węzłową 8tacj~ 
Iinji kole.iowej kijowsko-odeskiej. 
Również Tarańcza jest w ręku 
ukraińskioh powstańcólv. Ataman 
Mor~ ulewicz opan o \Val Humań przy 
pomocy 200 kawal erzystów ata
ruan Kułyj a. 

Sowiety w Armenii. 
Dwa razy tygodniowo z Moskwy 

do Rygi kursują komfortowe po
ciągi pośpieszne z wagonem mię· 
dzynarodowym. Takim pociągiem Nauen, 27 grudnia. (PAT). Rad. 
p. Fi1ipowicz \~łaśnie jechał do Z Konstantynopola donoszą, te 
kraju, sowiecki rząd w Armenji sk nfi

Z kongresu ~nVlietów. 
skował majątki prywatne i uznał 
wszystkie długi zobowiązania za 

Helsin1{fors, 27 '! rudnra (East- nieważne. 
EX 1' t'ess). Dnia 22 g-ruinia o Q'odz, 

Wamn~i poety. 
Rzym, 27 g l'u nia. (East-Ex-

11'("1,, ), \redlu2,' win ,i oID o ści z Try
"stu warulllu d'A il uJlzru są nast<;
pu j ąc e : 

ebodźców rosyjskich, którzy znaj
(Iują się w okolioy tego miast8, 
pojawiła sle cho)rra, Sprzym-łp
rzrni postanowili niezwłocznie 
przeprowadzić potrz(" llw zarz't
lzenia. 

U"talone zostały linje kolejowe do nikt może zgodzić się na stanowisko se
tr:tll~ita przyjęto zasady rucb,u, tary- natu gdańskiego i że senat winien przy
fowy, rachunkowy, terminy płaoenia słać <io Paryża należycie upełnomocnio
należytośoi. Niezależnie .od tego Nlem- ne~o ~legata. któryby mógt sprawę de
c,'.' 7.obowiązały się w oiągu 6 lat za- finttywnie rozstrzygnąć. W sprawie tej 
silać Polskę pewną ilością lokomotyw nie nadeszła dotychczas odpowiedź, O 
za wynagrodzeniem, które rząd polski ile w dziedzinie technicznej osią~nieto 
płacić będzie w ustalonyoh kwotach. porozumienie, o tyle w dziedzinie- klau
Podkomlsj a zlożona z ekspertów pol- zul politycznych istnieją p oważne róż
skioh i niemieckich ustaliła 7asady nice; nienależy jednak wą tpić, źe przy 
paszportowe w dziedzinie oelnej tary- dobrej woli uda się ustalić j ednolitość 
fowej i żeglugi, jak również w dzie- p,oglądów.i konwencja w niedlugim cza
dzinie komunikaoji pocztowej, telegra- sle zostante podpisana. Zaznaczyć na
ficznej i telefonicznej, leży, że Polska otrzymuje prawo tran

l) Reg-encja w Qlluruero nie 
~akopane, 26 grudnia, (PAT), uz nuje aneksji ze stro ny \\ ł o ch: 

\V dlliu clziRirjszym... w p ołudnie 2) żąda ona ula siebie uzua- Giełda warszawska. 
Co się tyozy prze,wozu przez ob- sita na prawym brzegu Wisty \ W celu 

s'ar polski wojsk niemieokich oraz utrzymania stałej komunikacji mi~dzy 
nJemieokich materjałów wojennych Polską, a wolnem miastem Gdalisklem, 
o iągnięto częściowe porozumienie, Konwencja winna być wedlug brzmłenia 
( 18ze zaś układy są w toku Ruoh traktatu wersalskiego, podpisana naj
towarowy odbywać się będzie na ogól- później dnia 10 stycznia 1921 r. Ponte
J[\' oh zasadach konweneji berneńskiej. waż z lWJagi na wolne miasto Gdańsk 
\1.. t.oku rokowań w Paryżu pod eginą termin ten nie będzie mógł być dotrzy
];oDferencji ambasadorów brali udział manym, pełnomocnik rzadu polskiego 
y, ramienia państwa polskiego p Kazi- zwrócił się z wnioskiem· o odroczenie 
)~ierz Ciszowski, dr. departamentu mi- terminu do 1 lutego, zaznaczając, że o
mSlerstwa spr zagr, zaś ~e strony późnienie nastąpito bez winy obu stron 
r.icmieokiej br, Sohulenburg, i że opóźn!eni,e ni~ prowa~zi do zmian: 

W drugiej połowie listopada Z/l.- D~legat, niemIecki .zobowlązał się z~
szedl poniosły fakt, Podpisano kon- WI8UOn1lĆ o t~m swóJ rząd. Rokowania 
weoe.ję polsko-grlańską, Na mocy tej z powod~ ŚWIąt zostaly przl7rwane. R~z

eneji służy Niemcom -prawo tran- l poczną Się one nanowo dnia 5 styczma. 

przybył tu ljan prezyu r nt mini- nin prz ez Włochy; 
str6w "'l 't os w to\~arzyst\\ie r.l od- < l' k .. A Notowania z dn. 27 grudnia. ,. I ~) zrze ta SIę ane SJI wysp r-
sl'kl'etarz stanu dl'. Wróblewskiego, bo i Veglia; ' Wal u t y: Rubl~ carskie po 
szefa sekcji dr. \Hadysława Stu , 4) nie zg a,lza się na olwnacjQ. 100 - 418.--; po 500 - 413.-, 
dzińskiego, szefa wydziału poll- Dalmacji; - 41)9.-, 410.-; ruble dumskie po 
tyozno·pra30we ~ 0 p. Sc,ltalslnego 5) żąl1a, aby władza jPi roz- 1000 - 95.-, 89.-. 
I p. TWlllowskiego. Na dW,orcu ze- cJqgala s ~ ę na port Cano m tuż A kc j fi: Bank Hand!. w Warsz. 
brała sią Jiozna publioznl'ść. Przy. obok Tryestu. 9 em. 1680, Borkowslti 2350-22DI) 
byli także l.J,awiąoy tu posłowił' 231'0, Lilpop 16200-160(,0, Rudzki 
dr. I;ardel, Rajski, Roj, marszałek Cbolma W TUfr)l 0700-10100-9900, StnraelJowice 
powiatu nowotarskiego Uznański, za 500 marek 92tl O,~-k750-8950 , 
starosta Hanik, inspektur stacji Paryż, 27 grudnia. \Pat.) Ilnv'l \\'arsz. Tow. Fabr, r.ukrll ]38 
kl,lmat.ycznej ur. KOl'micki. i buL'- DOI.O~1.t\·Z hOllstalll)'nCJpc1tn , że w -13825. Zyrardów 15óOO-l 
mlstrz profesoL' hozłowslu. llUle- I Ul chtOl'J ch obszarach wśród u- Bank Zach. 1-11 em. lJ7 

\ 
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Nasze stosunki handlowe 
z zagranicą. ' 

-- -
W celu podniesienIa waluty pol
skiej należy ograniczyć Import 
do minimum. - Przemyc:lOie za
granicznych towarów_-Wywóz 
poprawi bilans handlowy pań
stwa. - Co eksportuje Polska 
zagranIcę? - Stosunek importu 
do eksportu w trzech dzielni
cach. - O handel z Ukrainą so-

iest uruohomlenie handlu z U
krainą sowiecką, a przedewszyst
kłem umo~lIwlenle napływa jak 
najwlększe_' tlot§oi ~rodków s~o
Itywczyeh 'li te/!,o obszaru. PODle
wat w pd1e ryskich preliminariów 
pokojowyoh podięcie stosunków 
handlowych z sąsis(lującemi z na
mi republikami sowieckiemł mo~e 
nastąpi~ nopiero po definJtrwne~ 
podpisaniu pokoju, nawlązame 
normalneg-o -t oficjalnego obrotu 
towarowego z temi państwami 
musi być ~ do ohwili tej odło
żone. 

wiecką· • Bardzo wdnem zadaniem naj
blitsze_1 przyszło~ci w naszym ~u· 

Nas?ia politykł\ handlo-wa im- obu kupieokim jest uniezale.:tJ.!le
portowa i eksportowa, mając prócz uie handlu małopolskiego od Wie 
ocbrony - rodzinnego przl3mysłu dnia i Czeoh w, tych gałęziach, 
llrzedewszystklem względy walu- które dzięki uruchomieuiu prze
towe na okn, zdąźa ko tym celoll1 mysłn 'W' b. Kong-resówce mogą 
! za pomocą ograniczenia importu być zasilane rodzimymi fabryka-
do tego stopnia, by ani jed~ej tamj, 
marki ani tet dewizy file wywle- Dotyczy to przedewszystkiem 
ziono' za Il"ranicę bez koniecznej przemysłu tekstylnego, którego 
potrzeby, oraz przez zwi(!kszenie produkcja zwolniona od masowych 
importu naszych artykułów eks- dostaw dla wojska, mo~e iu~ być 
portowych. w przewa?:nej ez~ści l o?rac.a~a. .na 

Sprowadzać z zagranicy nale- potrzeby ludnOŚCI cywtl~eJ 1 me
l.y i mo~na. jedynie artykuły nie-I tylko star?zy na pokryCIe zapo
zbędne, jakich Polska nlo produ- trzebowama całe~o państwa, Jec~ 
kuje i grodki produkcji, t. j. ma- tak ~~ zdolna. Jest _zagraDlczny 
szyny i surowce; import innyoh ~uro~lec CZęŚCIOWO opłacać swo-
przedmiotów handlu jest zakazany Im t~:>ryka.tem., . 
'szeregiem rozporz"dzeń minister- 1e same uwagI dotyczą me-
:lalnyoh. kt6rych gałęzi przem!słu telazne-

Wprawdzie spotykamy na na- go, Jak np. fabrykacji naczyń e-
szym rynku wewnętrznym wiele mal.iowanyc~, oraz przemysłu 
produkt6w, pochodzenia zagrani oz- szcz?tkarsklego. 
nego, zakazanych w imporcie, jak Na naszą przyszło~ć gospo~ar
Dp. czekolada, wino, perfnmy, my- czą P? przez\\'yclę~elllu obecnsg-o 
dla waletowe, jednak przedmioty przeSIlenia w~l~towego, mo?;emy 
te zostaly sprowadzone drogą nie- patrz~ć syokO,lDle.:. ,Fakt, ~e m,l

l legalną, t. j_ bądź przemycone, mo clę~luch prze~llen, któ_re pan: 
bądt tet przywieziona za. falszy- stwo IJo ~zyskaD1u sa?Io~stnoś~l 
weml pozwoleniami. Mimo zaka- przechodzI, w urlleh~mlenIU znl
~ów j usilnych staran w klerun- sz~zonych 1 stworzeniU ~owyoh ~
kn przeciwdziałania tym nado~y- gll1sk przemysłu posunęlIśmy SIę 
olom, nara~ającym państwo na 01- znnCZD1e naprzó,!1, kate przypusz
brzymie straty materjalne i oboi- czać, ~e wszelkIe l~~ące dotąd . 0-

~ającym prestlge Rzeczypospoiitej dlogłem pola wlelloeg? i drobile
zagranicą, import zakazanych to- go pl'~emysłu zaspokOIĆ swe wla
warów jest 'doŚĆ znaczny, a zmla- s_Ile potr.zeby w_ mo~]lwych do o
na. tych stosunków nastąpi dopie- SH1~!11~6Ia gran~cach, lecl. ta,k?:: 
ro wtedy gdy obo -ązująca obec- oSlq 'r l>lemy t~l{I stoplpń proolll,c}1, 
nj~ u-stawa o nbr_ocie towarowym który postawI nasz hdalls halldlo
z zagranicą nzupełniona zostanie wy lIa stopie aktywnej. 
vosta1 IlW1"l'iIJfll.9.0 karygodu)ffi i 
ściganym sądo\\oie Jest nietylko 
przywóz towarów zabronjonyoh do 
importu, ale tak~e \ ich _ sprze
daż. 

Bo 00 do e/{sportu obecn'a Hnja 
polityki rządowej dąży do ja~t 
najdalszego zdj ęcia dotychczaso
wych więzólV, krępujących wy
wóz, by w ten sposób móc uzy 
skać poprawę państwowego bilao
SIl hall dlowego. 

Główne uasze artykuły eks
:portowe stauowią: naftjl i jej prze-
twory, oraz drzewo. Prócz tego 

'baro,zo poszukiwane i d ob[~t;e pła
cone przez zagranioą są: szczeci
ina sortowana, włosień, pierze, 
grzyby, zabawki,' wyroby koszy
karskie, luksusowe meblI' i wyro
b}' J:llaterowane firm warszawskic}I, 
oraz spirytus, produkowany w 
Wielko polsce. 

Z poszczególnych dzielnic je
dynIe b. zabór pruski prowadzi 
dzielnicową efektywną statystykę 
lml!0rtu i eksportu. We w~ześniu 
b. r. wartość lmportowauych do 
WielkoJ:lolskl towarów .w ynoslła 
18u milJouów marek, zaś tksport 
dositlguql poważnej kwoty 175 
mt1Jouów marek, uzysl,ano zatem 
l'rawle ró\\nowagę. LWIt\ część 
"" j \\ leZIOny c11 'pl' od u!<tó w stau o w Ił 
8111 ytus sl'l'zedauj' do NiemIec za 

" Qumt;l LO mllJ , ml!:. 
ł'roJulccja Sllt)tu::IU w Poznań

skh m jest ulIr .zo wysoka. dzię
kI prowadzolJej w wielkiCh roz
DllaraC/1 kul tlltze zIemnIaków. Nie
stety, w ustatnich czasach b_hiel
lIlea Vrus1'ci, htóra była dotych
cza~ pomelltld spichrzellI całej 
ł'oh.lll, Za.OlyUU tracić na wydaj
liosel gleby, \\ Skutek braku lilztucz
IIJC!l Ilawoz ów , ,ktÓI'Y'll sprowa 
dl. 'III( do .Pols!u tllemc) hamuj<\ 
w8zelhJnll SpOsobami. 

Uo slq L~ĆZ) stOSunku importu 
do t:!(::;vortu W .Małopolscf:', brak 
Ua l aZ110 odl'I;UII} ch cyfr, uwzgląd
UJaJ "'\'; Jl'JJlak u"ollczność, ~s lP
Oeli " g-Ió", 1:}C,l ,lIaszyc;l\ artykll
ł \1 uhpOl'tllW}l'h (n'lfta) pocho-
01,1 wJlączlJle, a drugi ldrzewo) w 
IH'ZOWcli_lll'J CZęŚCI Z tcj dziellJlcy, 
lllu .... Ua co uaJmllif'j rówIIowagę im-
1'01~1I ,_ "SPortem w :"lałoli0l!;cp 
przjJ<lo.: Za rz.ecz nie ulegają"1I 
W'łLj!llwosci.· 

JednfHu z Dajey~OLnleJuych 
illlere.ów Waohodu.teJ Małopoll.ld 

Skandaliczne stosunki 
w minisł. spraw zaor. 

Minister 'jego urz~dnlcy boj
kotują premjera bułgarsldego 

Stambulińskłego. 

Bułgarski prezydent ministrów 
Stambulińskf zaproszony był do 
Polski przez p. Daszyńslriego. 

W związku z przyjazdem Stam-
bulIlisiliego wychodzą na jaw 
skan laliczne wprost stosorll-i, 
które panują \V ministerstwie 
spraw zagranicznych. Oto oięk
nie uczesani i utytułowani pAni
czykowie z minigtPrstwa u?nali, 
i~ byłoby to poniż p ; ich g'odności 
być uprzf'jmymi wobec p. Stambll
lillskif'go, który ipst tylko przed
stawit'ielem partii chłopskiej
coś niby nasz Witos - i posh'! 
uowill go sabotować towal''liysko 
- tc'!'o StamhllllllSltieg-o, kt6rp~0 
jeden z największych potplltatów, 
Lloyd Geolge, podejmował z całą 
nprzejmością dobrze wychowanel"o 
i rOZUm n ego czło wieka. "J pszcz " 
!totów mieć pre\cnsje p. Stambu
liIiskI, byśmy przyprowadzili na
sze pallie na wie t: zól''' - zatros
kał się jeden z' hrabi6w w milli
sters le spraw zagra[licznych, a 
p. =,aplel1a przez ej wa dni nie mógł 
znaleźć czasu, by przyjqć p. Gra 
bowskiego, naszegu posła w Sof.ii, 
który przyjechał celem ulo~e[lla 
programu przyj<'.cia p. Stambuliń
skie~o. l - trzeba było dopiero 
interwencii, by zapobledz - skau-

alowi, któryliy nas ośmieszył 'j 
skrzywdZił, przeJstawiając nas je
S'l cze raz Jako palistwo rządzofJl' 
przez śre iniowieczfJych feuJałów. 

Jedną sprawę po drugiej prze
g-ry\\"amy dyPlomatycznie, .iesteś 
II\~ odosobuieni w Europie, a uty
tułowani dyplomaci w naszel\l mi 
nislerstwie spraw zagraniczny'ch, 
11I(1C1,ą swe ptasie mózgi przemy 
śJh,aniem nad bm, by skrupulat
Ilie lo<;(.os o\\ać uprzejmość wobec 
obc'~ Cli mę -ów stanu do ich
poc hod-zellla i paranteli. l to się 
dZIeJe wtf'dy, gdy na czele r~r\u 
polskiego stoi ohłop. 

Książka wobec 
widma z3ałady. 

Niedawno odbyła się w Pary~u 
konferencja ksi~garzy. L:apytauy o 
jej wyniki jeden z wydawców - oto 
co odpowiedział: 

- Proszą nas przede~szystkiem 
nie brać za "stockeurów" - i nie 
wyobra~ać sobie, ~eśmy potworzyli 
rezerwy w dobrych czasach, by sprze
dać je podczas obecnej haussyl Od 
długiego przeciągu czasu nie jesteś 
my w mo?:ności wydawania czego
kolwiek. KOD sekwenojA wynikające 
z tego faktu mają większe znacze
nie, ni~by sądzić mo~na. Nale~y u
względnić mianowicie nietylko sprze 
daż we Francii, lecz przedewszyst
kiem sprzedaż · zagranicę. Książka 
francuska może i powlOna szerzyć 
idee francuskie oraz wpływy franc. 
wpływy, których pierwszym' efektem 
byłoby zacieśnienie ~wiązków i sto
sunków ekonomicznych między Fran
cją a zagranicą. - JeM!i na innych 
polach walka dla Franci i iest nie-
kiedy trudną, w dziedzinie ' myśli 
może być pewną tryumfu: trzeba 
tylko, by nie była pozbawioną środ
ków ułatwiających dojście do niąh
Obecnie nie sprzedajemy iuż książek 
cudzoz;emcom; - we Franoji sprze
dajemy ich coraz to mniej. JeMli 
stan ten potrwa dłu~ei, zostaną 
ksią~ki nasze wyrugowane przez 
niemieckie, nietylko zagranicą, ale 
i u nas_ 

- Niewątpliwie wz~ląd ten do 
prowadzit do zebrania się wszystkich 
pracownikow w przemyśle księgar
skim, w celu naradzenia si~ nad 
sposobem zapobieżenia niebezpie 
czeństwu. Czy konferencja wydała 
jakieś wyniki praktyczne'? 

- Znajdowaliśmy si ę w wielkiej 
liczbie: przybyli pisarze i drukarze. 
fabrykanci papieru, subjekc'i z księ
gRrni, wydawcy, introligatorzy, 
oraz kilku właścicieli ksi ęgarni. Po
ruszano kwest je fabrykacji, kwest je 
przemysłowe Oraz sprawy kontrak
tów. Rozstrzqsano zatem szereg 
spraw, - lecz 100iem zdaniem
jedna kwest ja dominowała nad wszy
stkiemi innemi i l,owracano do niei 
kilkakrotni0, t. i. !nvn"t.jn ~eny l 1\

pif'ru. Istnieje we Francji okolo 
dzif's:Qciu fnbryk papieru. Między uie 
mi panujc solirhrność, nie dająCił 
się niczem naruszyć.. , Usprawiedli 
WJaJą one · ceny papieru, kosztem 
węgla, gdyż iak twierdzą potrzebną 
jest tomla węgla dla otrzymania 
tonuy papieru, Tuk~e i masa papip· 
rowa jest tańszą w wielu krajach, 
niż li nas_ 

- Czy fabrykanci papieru odma
wiają solidaryzowania się z wami? 

- Nie, niE' 6ldmawialą, ale za 
izp.dt riekn.wy wypadek; nazajutl'z 
od ~dnia tego, w którym przyrzekli 
swói WSpóllldzial, roze'lzła się_ po
głoska, że poczynili kroki w mini 
sterstwie, by uzyskać podwyżkę z 15 
na 22 fran ki . podatku od papieru 
sprowadzanego z zagranicy. 

Zasiq~nięte w tym względzie in
formacje dowiodły, iż wiadomość 
powy~s?:a jPst niedokh Iną, lDo~liwe 
iednak, IŻ poozynione będą kroki 
celem uzyskania tego podatku z u 
motywowaniem, it nienało:l:enie no
wych opłat, spowoduie upadek prze
mysłu papierowego wc Francj i. 

Nie chcę twierdzić, że takie roz
strzygnięcie byłoby przyczyną upad 
ku przemysłu ksi~gars[dego we 
Francji, muszę jednak za.uważyć, że 
punktem głównym w kwestji ksią
tek jest kwest ja papierowa. Oto 
książka, którą sprzedaję za siedem 
franków; proszę ją zważyć: mieści 
w sobie za trLy franki papieru. Do 
tego dodać trzeba jeszcze koszt 
druku, oprawy, które teraz licz(} 
nam drożej, cz~ść zysku zostawić 
trzeba księgarzowi; w jąkiż więc 
sposób może autor i wydawca 
wyjść na swoje? 

Konkluzja moja jest nadzwyczaj 
prosta: wszystkie zjednoczenia się 
b~dą bezskuteczne-tak długo do
póki będą podtrzymane ustawy o 
cle na papier zagraniczny, Jeżeli 
jakaś gałą~ przemysłu francuskiego 
musi Vyć protegowana, nie może 
dziać się to za cenę k41ku innych 
przemysłów z poważnym uszCzerb
kiem dla czytelników francus!dch I 
powstrzymaniem ekspansji idei fran
cuskich. 

Taką jest opinja wydawcy. Fa
brykanci papieru w kwestji tej 
wszakże nie wypowiedzieli się jesz
cze: Jakiem będzie ich zdanie. nil 
razie niewiadomo. 

zw_ "wiek niebezllieczI\y" i.i est istot
nie matroną bardzo poważną .. 

Dla ustalenia daty, w której po
wstała skorupa ziemska. pomocne są 
te olbrzymie 1l1amy, piętnu.iące twarz 
nasze.l matki-7.iemi, mianowicie te łań
cuchy gór, kt.óre są trzeciorzędnymi 
wypadkami 'IV historji patologicznej 
globu. Wiedząc .jak wzrasta corocznie 
gruboś~ poktadów ziemi, tworzących 
się w rozmaitych dolinach deltach, 
itp_ oraz zuając agólną grubość tych 
pokładów, wyprowadza się stąd łatwo 
czas trwania tych formacii. Niemniej 
znając stopień soli zawartej w wodzie 
morskiej, tudzież ilość soli, ,jaką rzeki 
corocznie osadzają w morzu, można 
oznaczyć długość czasu, jaka była po
trzebna do utworzenia si~ obecnep:o 
stanu zawartości soH w oceanach, 
Metody te, zresztą nie zawsze dość 
pewne, wykazują dla wiek;u skorupy 
ziemskiej cyfry r.bliżone mniej więcej 
do stu miIlonów lat. Istniej ą również 
metody astronomicr.ne oblicz~nja wieku 
ziemi, między innemi metoda_ wywo
dząca wiek skorupy ziemskiej od cza
su, jaki u ptynął od chwili, w której 
kslężyć oderwał się od ziemi. Metody 
te podają liczby różnorodne, wszystkie 
.1ednakte przewyższające cyfrę 60 mil
jonów lat. 

Najnowsza metoda obliczania wre
ku ziemi -pozwoliła na sprawdr.enie w 
pewnej mierze poprzednich cyfr. Me
toda. ta określa wiek jakie~oś danego 
minerału wed Le ilości zawartego w 
nim radjum_ Wiadomo, że rarljllm po
wst,ale z pow1lnego rozkładu uranu, a 
rozkładając się z kolei powoli daJe ów 
osobliwy gaz, wykryty początkowo na 
słońcu, gaz 7.wany helem, który, w 
cr.asie wojny służył do nadymania 
niezo.palnych okl'ętów 'Powietrznych, 
Wiadomo dalej, iż jeden gram tlenu 
urunG~vaneg() daje około jednej dzie
siątej mi1jonowpj centimetra sz"ścien
nego helu rocllnie Obliczając stosun
kową proporc,ię uranu i helu w cat.vm 
szeregu minE'ra!ó\v określono w przy
bliieuin wiek owych minerałów_ Otrzy
mane w ten sposób liczby są prawie 
wszystkie w~·żs7.e (niektóre nawrt zna
cznie wyższe) nd 50 miljonów lat. 

Ze wszystkich tych oblic.zel'i., mimo 
całą trudIlO'!;Ć, .J akie prze(lstawiały, 
wynika nieomal na pewne, że skorupa 
ziemska, na której pędzimy żywot ko
c.zownicy, na ogół doŚĆ nudny, choć 
nie pozbawiony ciekawych momentów, 
liczy z góra nO milj on ów lp.t. 

A zatem dalecy jesteśmy od o
wych sześciu tysięcy ~at, które wedle 
ksiąg mojżeszo;vych dzielą nas od po
wstania ziemi i owego błogosławionego 
czasu, gdy po wypędzeniu z raju zda
rzyło si.ę ty] ko 1 morderstwo. __ może 
dlate~o, że Kain nie miał nikogo inne
go -pod ręką, onrócz Abla __ . Dalecy rów
nież od tych śmiesznie małych cyfr, ja 
kio podali nam starożytni Grecy, Wo
bec tego, iż dr.lesiątki milionów lat li
czy się królowanie na tej planecie Je
go Ma.iestatu Człowieka., łatwo można 
po.Jąć j ak przez powolne narastanie stu
leci umożliwIony został cudowny roz
l;:wit inteligencji ludzkiej, piękości 
L bezinteresowności, jakieJ jesto.śmy 
dziś świadkami. Może jednakże ziemia 
z/Ja się .i eszecze piękniejszą tym, któ
rzy oczyma auszydllszy potrafią pa
trzeć na nią z takiego oddalenia, ąby 
nie dostrzedz c.alej spleśniałości czło
wiece,l, która szpecI jej zimną czystość 
mineralną_ 

niemierkie parowozy dla Polski. 
Jak dowiadujemy się we Wro

cławiu zamówiło państwo polskip 
w swoim ('zasie ó5 parowozów, w 
l{assel zaś 45. 

Nabywanie parowozów w Niem 
czech jest ł)nrdzo wskazanH za
równo ze względn na to, iż waluta 
nicmiecka jf'st 3-4 razy tańsza, 
0(1 innych walut ob:lych, jak i ze 
wzglądu na t u, że wykonane sq 
one barnzo staranuie. 

Niestet: , rZf\d IJlemiecki robi 
trud ości z wydawaniem pozwolE-ń 
'la wyw0z tych maszyn, gdyż 
chciałby - wo\)r-" t,0czących się 

równocześllle rokowali polltycz
nycb pols k -piemiocklch wywrzpć 
tą dro !! [\ nacisk na !lIlS w cPlu u
zyskania dla swych byłych oby 
wateJi, którzy przeszlI p'o I \da lzt) 
lJl\Il"t.w;-J. pols/de~'o prz yw ilejów, 
IIIf'p_T'7,"wldziallj ch ]lI'Z"?' trakt ~l.I 
wersais l,1 ,(J ak "l'- IIT.Uanla Ich Z!I 

ul'rz) wdejo\\ an\. lIlnipjslOścl na
rodowe I t. d.) 

Dotyohczas wydał l'ząd oiemi'Hc
ki tyl~o 16 po~wolel1 U WlwÓS 
pa O"OIÓ" do pol 

zg-rozę bu~ zącej h rnta1 no!1ci. ~i e 
trzeba udawadniać, ~e podobne 
traktowallie publi~?;!lości i osób 
aresztowanych jest nlet.ylko n-e
ilopnszczalne, a jnko takie powin
no i musi być karane. O te r'o
witliem wipclzieć ka~jy funk<:io la
rjusz policji iako organ wła."Y' 
bE'zpieczeństwa pllh1iczne~ 0_ j 'ś:i 
jednak -mimo to. podobnI) WY
kroczCluia zdarzają się, to ipst to 
dowodem złej woli dan(>~o funit
cjonarjl1sza, którego upór I nadu
~ycia muszą być poskromione_ 

Policja paI'lstwowa, jako olgall 
czuwający nad bezpieczeństwpm i 
ład em spoleczn ym, wi Dna dążyeS 
do z,askarbienia sobil3 u społe
czellstwa zaufania, oraz nale~yteg-o 
poszanowania pl'zez taktownę t 
obywatelskie postClpowanlf1 w wy
konvwanlU .swej slu~by_ Postr.po
wan-ie przeciwne nodkopuje zasa,i
niczo pOW8g-ę ius l,y tn~ii, a na jej 
przedstawicieli ścią~a nieprzy-, 
chylność, nietylko pokrzyw d?: o .. 
nych Jednostek, ale 06ółu oby\V~
tf'li i społeczeń stwa. Społeczen~ 
st\Yo, lli~te nalet. tom postąpowa
niem policji, będzie w niej widzi.ało 
swą opiekunkę I ocbronicidkE:. 
Rędzif} ją darzyło zaufaniem i !Ją· 
'uzie wykonywało wsz elkie jej po~ 
lecenia nie z bojaźnI, lecz z na
leżytego zrozumienia rzeczy. 

O:)l)wiązkiem policji jest wLl.ś 
nie TIllądzy inna!lli, ochro/la sno
łeC~ell::ltwa. prze.! nadużyciami z 
czyjE'.)kolwiek stl'ony, dlatogu I,aż
dy z policjant6w powlllHin to za
danI" ciągle mieć prŁed O(lZ~ lila 

i ściśle stosować sią do przepi
sów zamIeszczonych w paragr_ 0, 
-25 1 28 tymczasowej iostrul{cji .ila 
poUcji państ i\ owej. 

("Gaz_ Pol. Państw' 

TEATR i lEJ tS (Ozielaa t 
pod dyr. A. Zelwerowłcza. 

Wtorek. 28.Xll .. Szopka Polska" 
w 4 akt. Or-Ota. I 

FELJETONIK. 

P:rzestępcae 

Jestem przestępcą, panowie. Sil':i-,l 
wykroczeń przeciW praWU, które dz~ś 
popełniłem, powjnn~ b~ć ~ka~ana cona)
mniej -dwoma latamI Wlęzlema. 

Oto, com uczynił: . 
Rano posłałem sIużącę na mHlsto. 

Za artykuły pierwszej potrzeb.y zapl!!" 
cHa bajoflską sume. Stałem SIę wspol
winnym przestępsi~va,_ przewid~,ianego 
w dekrecie ° lichWie I spekulaCJI. Ka
ra, której szczę~liwie u!1ik!1ął~m, wyno
si okoto 6 mieSIęcy Wlę~lenIa. Z _po= 
wadu wyjazdu cioci Fram, mąż kto re) 
służy w wojsku, żona moja n~by~a u 
niej kartę węglową .. Kara-6 mle~lęcy 
wiezieniu_ Na bucHu dla córeczki wy
dal~m 400 marek niemieckich, które !eft 

żaty u mnie jeszcze z te~o czasu, ~le
dy to Polska Kraj?W~ Ka~a ?dmaWlala 
przyjecia marek memlecklch I które te: 
raz 'Lmienilem korzystniej na czarne) 
gieldz:e po wyższem kursie. Ka:a ~a 
handel walut - f3 mlt!sięcy więzl~ma. 
O godzinie 2 wjszed!em z biura l po 
drodze wpadłem do swego golarza, ?d 
tytu gdyż od l do 4 golarnie zamlm~. 
te. 'Jako współwinny nieprzestrzegallla 
godzin handlu mó~(bym być skaz~n1 
na trzy miesiące więzienia. W. culuer. 
ni, w której bywam od 15 lat, pIłem he.r
batę z cukrem (mru<1nąwszy upr~cdl~\() 
znajomemu kell)erowi), Kara - -J m~e
siące więzienia. Nie zameldowalem, Ja
ko obcokrajowca, ' ciote~znego b~a.t~ 
swe~o, uchodźcy z Wołyma, któ~ ci ,;,)1-
lowo u mnie zamieszka!. Kara-:> m,e
siące aresztu. A nie UC7.ynitem tego W 
tym celu,. aby uśpi~ _ cz_ui!IOŚĆ , uj.lę7d~ 
mieszkanIOWego, kloty )UZ dUlNno Co;'! 
ha na ieuen pokój z mego ,Jokl!-_Iu- _ ~a 
uchybienie przepiso"!. o r~I" ~lzyc)1 IUle"z
kań grozi mi kara-J t1lleslące ares~t1~. 
Zatrzymałem wczoraj przy pracy dlu_z~J, 
niż wyma~a norma, k?bje~~,. v.'}'llaJe.~ 
na przychodnie" (sluząceJ nt trzyma 
my '~ braku środków)_ Za niepI7es~z~~ 
ganie godzin pracy - ewentualn1 a 
i miesiąc aresztu_ 

Sumuję. Oj:!ółem wypada 5.1 ~}e
siąc więzienia, cz~1i 2 lata I 8 tnles~~ 
za nleposzanowume prawa. 

Cz.1 .. jestem przostępc:,? 



Wiadomości bieżące. 
Od administracji. .... 

sto szereg. Ulanowski Stanisław 
szer. Kłys Roman, kapr. Waslak 
Maksywiljan. 

Samopomoc spoźywców. 
Do zarządu łódzkierro Komitetu 

Prpnumeratorzy, którzy pragną samopomocy społecznej spo~ywoów 
brać udział w rozlosowaniu 20-tu komisja związków zawodowych z Rze· 
premjówek, przflznaczonyoh przez szowa nadesłała prośbę o pomoc 
wydawnictwo "Gł"sn PolsIliego" przy zorganizowaniu tamże placówki 

zrzeszenia. Do Komitetu zgłosiły 
na premjum noworoczne, muszą akces Związek kolejarzy węzła łódz-
bezpośrednio w arlministracji pis- kiego oraz urzędnioy państwowi. 
ma (Piotrkowsb M 106) wpłaoić Wobeo wrogiego wystąpienia prze
przed dniem 31-)m grudnia r. b. ciwko KQmitetowi handlowców z ko
pr 'llumerat~ za ID. styczeń 1921 operatyw, zanieohano przeoiwdziala
roku. Przy" płacaniu ka~dy pre- nia przy zatwierdzeniu przez magi-

strat cen rynkowych. Skutki tego 
nU,merator otrzymuje, oprócz zwy- już się ukazały: Rzeźnicy obeonie 
kłego kwitu, ojpowiedni los z nu- lt>galnie zarabiają na łf'bku świńskim 
merem. Wpłacający ob.ecnie pre- od 5 do 8 tysięoy marek, a biją po 
numeratę za styczeń roku przyszł., kilkadziesiąt sztuk tygodniowo. Ale 
prócz mo~liwości wygrania "mil- tego im mało i oto kilkunastu rzeź 

ników za pobieranie cen wJ~szych, 
. jonówki", odnoszą jeszcze tę ko- ni~ paskarsko - maksymalne cech 
rzy~ć, ~e prenumeratę wpłacają rzeźników ukarał srog-~ karą, gdyż 
według obecnie obowiązującego aż po 2 tysi'łce ofiary przymusowej 
eennika, który po Nowym Roku, na plebiscyt i wykluczenie od obrad 

w cechu na przeciąg roku. Komitet 
z powodu nowych żądań, wysta- samopomocy społecznej spo~ywców 
wlonych przez pracownikó'\ dru- i urząu walki z lichwą nie zadowol
karskich, oraz zapowiedzi pOllOW- nią się takim obrote,n sprawy i 
nej zwyżki ceny l apieru kontyn- wS7.elkich lichwiarzy żywnościowych 
gf' j, towPgo, Mstanie przez wszy- oddadzą pod sąd. Z doniesień Korni
at l ,. I . . . . tetu wynika, iż liohwa żywnościowa 

.<1 (o. pIsma ~o " 11.1 eSI ony. A l '111 ni -. rozpasała się tak straszliwie; iż 
atl'ac] a 'przYJ m u 1 e pr 'nulu' ratę, tylko wystąpienie solioilrne całeg/) 
oraz wydaje losy bez przerwy oQ społećzeństwa i kary zlokalizują zło 

godz. 9 rano do 7 wiecz, społeczne. 

Czterej milionerzy wigilij. i. 
Dnia 24 gruclnia losowano 

'lUmery "rni1jon6wek". 
Wygrane padły na nastę
jące numery; 

l} 1171745 
Iprzedany w mieście Pin

jzowie); 
2} 2257158 

"'sprzedany w Poznańskiem); 
3) 2753014 

(niesprzedany); 
4) 1484540 

(sprzedany przez warszawską 
P. K. O.). 

Wobec. tego że trzeci nu
mer lde był sprzedany, wylo
sowanie tego numeru unie
ważniono i zarządzono ciąg
Dienie 5-te. Wylosowano DU-
mer: 

5} 1026230 
(miejsce sprzedaży nieznane). 

Życzenia żołnierskje z Litwy 
środkowej. , 

Wielka kampanja Hoovera. 
Dnia 19 b. m. rozpoczęła siE: 

w Stanach Zjednocz n:;ch wj,~lka 

kampan;::t nrowadzon'\ przez Her 
berta Hoovera w cel u zE\brania 
funduszów ńa akcję pomocy rJla 
d~eci Wschodniej i Centralnpj 
Europy. Cała prasa amerykaóska 
popiera solidarnie dobroczynną 
akcję Hoovera. W ciągu bieżące
go miesiąca w najmniejszych wsiach 
i miasteczkach prowadzona jest 
odpowiednia propaganda, której 
celem jest zebranie 23 miljonów 
dolarów. Snma ta będzie roplzie
lona między Amerykański Czer 
wony Krzyż, Ameryl\aóski zjed
noczony komitet roz lzielczy oraz 
inne or'Tanizacje, maj'1ce na celu 
niesienie pomocy dZlcciom Europy. 

NJew4tpliwie znal!,zna część 
funduszu, zebranego w Ameryce' 
ptzypadnie dzieciom Polski. '1'0 
tet nasze ministers two poozt i 
telegrafów współdziała z akcjq 
prowadzoną przez Hoovera, zao
patrując każdy list \\'ychodząc~ 
do Ameryki z Warszawy I Wif'l
szych miast Rzeozypospolitej w 
specjalną markę z napisem: "Po
mó~cle dzieolOm Polski. Amprr
kańaki Wydział Ratunkowy Fu'n
dacja dla Dzieci Europy 115 Bro
, Iwa,; New York". 

pO"z:l'hpnin ?; dn. 2 czpr",ca 19'>0 
L. 9195·S. n. na<iało na rok 19~ 
')0 l'lzl,ołom śrp,lnim ~yn('wskiego 
To "lłrzy~twn s7,kl)ły lnrlowAj i 
śrprłniej we LI,owip, a millnowicip: 
nesldpmll (~imrrazlnm real!1 pmu i 
7.pńsklFlmn g-imnazinm realnemu 
prawo publicZTlo~cl i prawo odby
wani a f'g'zami n ów il oj rzało~ct i 
wydawania ~wiadpctw dojrzało~cl 
maiąoych wa~no~ć szkół państwo
wych. 

~jazd harcerzy. 
W dniach od 30 g-ru(fnia do 3 

stycznia oob~dzie sl~ w Warsz.a
wie pierwszy walnr zjazd haroe-
rzy polskich. 

Dokoła strajku dozorców. 

W dniu wczorajszym funkcjo
narjusze policjI zakomunikowali 
wła~ciclf'Iom i anmlnistratorom do
mów, ~e tam, g-dzie strajk dozor
ców jeszcze trwa, ulica musi być 
jPdnak sprzątnięta: w przeciwnym 
bowiem razie właściciele domów 
będą surowo karani. 

- Lo1l:atorzy niektórych do
mó.w n aszego mi asta, którzy zg'o
dzili sIę pokrywać połowę wydat
kqw na pensje dozorców domo
wych, zamellowl\lI policji, iż właś
ciciele domów ~ądają od nich cał
kowitego pokrycia pensji dozorcy. 
Policja wyznaczyła tym gospoda
rzom administracyjne kary na su
m~ 30.000 mk. 

Bal studenCki. 
Celem umo~li wienia kontynuo

wania dalszych studjów akademi
kl)m powracająoym z wojska, gro
no łÓdzkIej ~Jdowskiei lllłodzie~y 
akademickiej urządza dziś w sali 
Koncertowej przy nI. Dzielnej 18 
bal studencki, urozmaicony tańca 
mi i ró~nemi nIespodziankami. 

Teatr PolskI. 
DzisIaj l we czwartek "Szopka Pol

ska" Or-Ota, która wstępnym bojem 
zdobyła sobie wielkie powodzenie. W 
piątek, dnia 31 b. m.-wieczor Sylwe
strowy-jedna z najdowcipni~jszych 

komedji Szekspira - prototyp farsy 
późniejszej "Komedja omyłek. rozto
czy całe bogactwo humoru dowcipu i 
wesołoścI iścio dj onizyjskiej. 

Noc Sylwestrowa "Wesołka Pol
skiego", urządzona staraniem aktorów 
Teatru Polskiego odbędzie się w piątek, 
dnia 31 b. m. o godz. 11 i póŁ w Tea
trzt' Polskim (Dzielna 18). Bilety na
bywać można w cukIerni WP. Komara. 
Nader urozmaicony program w wyko
naniu wszystkich artystów zapewni 
widzom miłe spędzenie nocy sylwe
strowej. 

padki. 
Znaleziony trup d,ziecka. Przy ul. 

Pomorskiej róg ZagajnikoWej znalezio
no trup dziecka. Ptci rozpoznać nie 
można, gdyż z takowego pozostały tyl
ko ręce i nogi, korpus zaś uległ zupeł
nemu rozkładowi. Na miejscu wysta
wiono posterunek policyjny i zawiado
miono urząd śledczy. 

- Przy ui. Plac Wolności .M 6 ZOO' 

stal odnaleziollv owinięty w gałgany pod
rzucony trup noworodka. Spisano pro
tokut, który przesIano do urzędu śled
czego, a trupa do prosektorjum. 

Co kradną? Przy ul. Łagiewnickiej 
oM 4 z obory, należącej do Stawskiego 
Mendla, skradziono 2 krowy, wartości 
60,000 mk. 

- Z mieszkania Hajmana Toruń
czyka, zam. przy ul. Lipowej 55 skra
dziono różnych rzeczy na sumę 50,000 
marek. 

- Ze sklepu Dorfberger Cyrli, za
Życzenia wesołych świtlt i Np 

wcgo Roku zasyłają' z Litwy środ
lillwej wszystkim kolegom i kole:.. 
żanl<om: kapral Gryź Józef, kapr. 
Chefmiński Stanisław, kapr. Her
bie ,j Stanisław, kapr. Kurowski 
Józef, karr. Zakrewski Bolesław, 

mieszkatej przy ul. Cegielnianej .M 29 

P bl
" . I skradziono różnych rzeczy na sumę 

• rawo pu !CZnOSCI ala zydow 25,000 mrk. 
sklch gimnazjów. 

..,Gazeta Lwowska" ogłasza: I 
ministertHwo wyznań religijnyćh I 
I oś",j(> I'8ma publieznego w roz-

Po kr6tkj~h lecz ciężkich cierpienjach ~marł w piątek dnia 
24 grudnia r. o. o godz. 1 ~8 ej wiecz. nasz jedyny, ntljuko· 
chańszy syn, brat, wnuk, przyszły szwagier, siostrzeniec i kuzyn 

ś.tp. 

Ksaw~.,y Ba wińslti 
jednoroczny ochotnik-wachmistrz S-go pułku ułanów. 

Wyprowadzenie drogioh nam zwłok nastąpi w środę 
O godz, 1/22-ei z kaplioy cmentarza stal'o-ewangielickiego. 

O strasznym tym ciosie zawiadamia krewnych, przyjaoiół 
i 'Znajomych pogrążona w nieutulonym żalu 

z Są':lÓW. 
Zakończenie sprawy Surawa. 
Wydział Odwoławczy zatwier

dził ostateczni!' słynną sprawą 
Polsko - Ameryllańskiego Domu 
Handlowo.:Komisowego Filipa Su
rawa i Sld w Łoozi, Zielona 9. 
Sprawa ta ciągnęła si~ od lutego 
1919 r., czyli bllsko dwa lata i 
piętnasto oskarżonych czyniło usi
łowauia, aby towary, które w mię
dzyczasie wielokrotnie wzrosły 
w cenie, wydobyć z powrotem. 

Poruszano wszelkIe mo~lIwe 
sprę~yny' cały świat adwokacki 
Łodzi i Warsz'awy interwenjował Ra 
dl:) Ministrów, ministerstwa prze
mysłu 1 handlu, aprowizacji, spra
wiedli wości i in. 

jej toalet. Jakkolw~ek na dworze 
angielSki! . nosi si~ zazwyczaj 
zuacznie łuisze suknie, królowa 
Maud, z~ dnie I paryską modą, 
II osiła krótkie spódn iczkl, odsła
niające nogę powy!ej kostki. Tak 
samo odsłaniała wycif}ole szyi 
swobodne, odrzucając przyjęte 
przez sezonową modę kołnierze. 
Umiała jednak w jednym 1 drugim 
kierunku zachow~ prawdziwie dy
skretną miarę. 

Dr. meD. Z. flronsoll 
Akuszer i ginekolog 

powr6cił n. stałe 1 przyjmuje co
dz\ennie od 4-6, w niedzielę od 10-12. 

Łódź, 

Zielona .M 5. 

ZOSIA BORNSZTAJN 
JOACHIM WINTBR 

zaręczeni 

w grudniu 1920 r. 

Na wip,lokrotne wstrzymywania 
wylconania łódzki okr~gowy Urząd 
walki z liohwą opracował w tej 
sprawie wyczerpujące memorjałr, 
stwierozające winę oskarżonycll, na skutek ozego sprawę ostatecz - "_ _____________ ...J. 

MANIA DUDELCZY[(ÓWNA 
HUGO AST 
zaręczeni 

nie zatwierdzono. Wyrokami sze- 4 
re~u instancji ukarano: FHipa ::;u
rawa, Jochenena Tajtelbauma J 
fclla Tajtelbaullla po 50,000 mk. 
grzywny !catdego, Moszl{s Kopela 
Gutmana, Rubina Aduńskiego, Jo Łódź, w grudniu 19~ r. 

ska Lichtaustejna, Chajma Blasa, 
Ber lal'ja Piotrkowskiego, Suche
ra Karafkę, Gerszona Rajtberga, 
Arona Milgroma, Wiktora Gut
sztadta, Mojżesza Szepskiego. 
~Iowszę vel Mozesa. Brodacza, Baj· 
lę ::;trykowską, Oskara Prussa
ka, po 30,000 m!\, każdego, Sym· 
ch~ Joska Perelberga na 10,uOO 
marek l Lejzora \farenreicha na 
5,000 mk. grzywJJy razem na 555 
tys. mk., lub odpowJednl areszt, 
oraz konfiskat~ towaru, ukrytego 
w składach polsko-alllerykańskie
go Domu Komisuwego, nie mel
dowanego wbrew rozporządzenIU 
władzy. 

Ze świata. 
-x-

Szyk królOwej. 
Pary~ zachwyca SIę obecnie 

gustem i szykiem duńskiej królo
wej ~Iaud, Iltóra odwiedzała to 
miasto. Pominąwszy. że nal(,t.y 
ona do rzędu uajładniejszycll Iw 
biet świata, odznacza sią prócz 
teg-o .i eszczcze, wedle spl'a'.vo
zdawców tamtejszycu dzienul;,ów, 
wytworną eleganCją i maj'estatycz
ną postawą, tak że przez cały czas 
Jej paryskie.;o pobytu podawano 
cz)telniczlwm opisy szczegółowe. ------

HELA SZY,JHW ARO 

SALAMON RO\\ANGWSKI 

zaślubieni 

w grudniu 1920 r. 

Zamiast kwi~tów w dniu rO<mli01 
ślubu Zygmuntowstwn. Teeman ofia
rują na 
"Uzdrowisko" mk.200.-

939-1 Saulostwo Melear. 

Zamiast przyrzeczonego pani 
Irenie Borawskiei podarunku na 
gwiadzkę 

mk. 200 dla najbiedoieiszy[b 
983-1 Bezimiennie. 

Zamiast kwiatów, z okazji uroczy' 
stości rodzinnej u Samuelastwa . Zyl· ' 
berblat, Ludw:ikowie Cukier składają na: 
1. Dom Sierot (Północna i'8) 200 mk. 
2 Dom starców lm. h(\n/ltadtów 200 " 
3'. Klinikę 'Polotnie (Sierik. 83) 200 " 
4. Niedolę Dziecięcą 200 " 
5. Uzdrowisko 200 " 
, Ogólem 1000 mk. 

Z okazji zaręczyn syna naszego 
Joaohima Wintera z p. Zosią Born
sztajnówną składamy serueczne ży
czenia ' 

Rodzice. ( 

"Rozmaitoś[i" teatr ,yB. Dziś Złamane ,serc Cegielniana 63. 
Dyr. Kompan!ejec. A. Celmajster . 

o godz. 
8 wiecz. Tragedja w 5 aktaclt. 

-------------------------------------------------,------~ 
T eatr Central 

Zachodnia 53. 

Jutro 
o g. 
8 w. ,ewja mleczar 

t tu iarLJszeni2 KomiwojażerÓw 
• H. P. 

::· 't - 'VVnrmyr.;3fP'\:n.i~ ~<>:n::l.1.~c>łaże-ró~ ;;a:..; Ol 13:. P. 

W gmachu 80 .A.L...A!" Cegielnialla N2 18. • W piątek, dn.31 b. m. od g. 11 do rana 
teatru - " odbędzie się 

sko 

W'IELK 
S~L'W"E TROWY 

z :niespoazia:n.k..an:1i. 

"Po'UTitanłe NO'UTego Roku" O godz. 4 nad ranem TOMBOLA -
Rozlosowanie ,,~mjonówek". 

Cena biletów wraz z tombolą mk. 100 oraz podatek mlejski mk. 100. Bilety do nabycia w cukierni \V-go 
Szaniawskiego, w kancelarji stow., Sienkiewicza-315, oraz w kasie teatru .Scala-. 998-1. 



/ 

!fr. 8" 
.---,~~--------

Wtorek 28 g-rndn,.:.:'.=8...:.,:: 9:.,:2:.,:O...:.,:f.:....-_______________________ I_ 

Zarząd Stowarzyszenia Kupców -Manufak urzystów 
zawiadamia członków tegoż StoW'lfzyszenia, ~e dnia 9 stycznia 1921 r ., 

ieltie ~remj~m O gOói;S;; JZ;b;~~ik~ 
Karpelowicz Iser 

zgubi ł dowód osobisty, wydany 
w Lodzi, l egitymację nanczy
cielskq, karlę powołania, legi· 
tymucj~ z kooperatywy pa~-
8twowej. orll~ zaswil\dezenl~ 
paszpor towe, na imię Rachel! 
Karp elowicz. Znałazca zechce 
zatrzymać pieniądze i zwr ócić 
papiery. Zawadzka 18. 41·1 

Zamienię 
6'pokoJowe mieszkanie z 
wygodami vr centrum mia
sta na 4, pokoje z wygo
dami, . w okolicach od ul. 
Dzielnej do Nawrot.Oferty 
do ~ G łosu"pod lit. .Z.A." 

rzystąpię 
z kilkumilionowym kapitałem jako czynu, 
wspólnik do fabryki wyrobów bawełnianyo\ 
i wełnianych. Ewentualnie kupię małą fa
brykę lub warsztaty tkackie. Oferty pod 

"Warsztaty tkackie" do admin. "Glosn": 
966-2 

no orO~lne. 
20 

"miljon6wek", kt6re . pomiędzy 
preIlumerator6w i czytelnik6w 
"Głosu Polskiego" zostaną roz
losowane w dniu 

31 grudnia 1920. 
posiada następujące numery 

0,380,592 
0,580,593 
0,380,594 
0,750,427 
0,750,428 
0,750,429 
0,750 ,430 
0,752,486 
0,752,487 
0,752,488 
0,752,489 
0,752,92. 
0,752,922 
0,752,923 
1,439,972 
1,439,973 
1,439,974 
2,366,073 
2,366,074 
2,366,075 

Po udziału w losowaniu do
p u szczeni będą zarówno 

członków Z następuj ącym por.ządkiem dziennym: 
1) Zagajenie. 2) Ukonstytuowanie PrezydJum Ogólnego Zebrania 
3) Sprawozdania Zarządu i Komisji RewizyjneJ. 
') PrelimInarz na rok 1921. 
5) Zatwierdzenie regulaminów: a) Kasy pomocy podupadłych kup-

ców, Wdów i Sierot, oraz b) Komisji Sądu Pol~bownego. 
6) Kasa Wzajemnego Ubezpieczenia na wypadek smiercl. 
7) Zmiany Statutu Stowarzys70enia (art. 1,2,7,8, 10, 11, 12, 20,21124) 
8) Zamierzenia na rok 1921. 
9) Wybory: a) Zarządu, b) Komisji Rewizyjnej i c) Komisji Sądu 

Polubownego. 
UWAGA: O ile. w powyższym terminie nie zbierze się wymagana 

ilość 1\5 wszystkich członków - (art. 24 Statutu), Ogólne 
Zebranie odbędzie Sifl w drugim terminie-dnia :!3 stycz
nia 1921 r. o godz. 4-ej prawomocne bez względu na 
iloŚĆ obecnych. 

ZARZĄO. 

-----------~=---~-=-~~=------------.---------

fJalma 
Prawdziwe 

kauczukowe obcasy. 

Do nabycia 
we wszystkich odnoś

nych handlach. 

9!)9-2 

LOKAL 

2 nowe szarpacze 
trzytamburowy i dwutamburowy znaidują siQ 

w Łodzi do sprzedania. 
Zgłoszenia łaskawie do adm in. "Glosu· 

biurowy do odstąpienia: ped "Szarpacze". 9S5-i 
Jeden pokój z oddziel- __ _ 
nem wejściem w śródmie- • _ • • 
ściu parter podwórze. 8-0 Idal'$owe GimT!3zJum Zeńskle 
Oferty sub. S'. P. do adm. Hum~nisiyczn'i! z łaciną 

.Głosu POlSk~ego •. 08-1 L. Sołowiejczyk-Magalifowej 
Dr. Wembern . Łód~, Wschodnia 62 .. li ZapIsy uczeme na II półrocze przYjmuje kan-
Choroby płuc i serca eelarfa zakładu codziennie od 5-7 wiecz. 

Cegi elniana Nil 47, Egzamina rozpoczną się dnia 9-go stycznia 
róg Wschodniej. Od 5-6. 1921 roku. 

009-3 Dyrektor: B. AMEISEN. 
- -- ----- -,--------Dr. Schweig Nadszedł 

Choroby oczu Mołor 25 P. S. 3.000 volt' 
Przyjmuje od 12-1 i 8-7 

Zawadzka 6. I Biuro elektrotechniczne Inż. MINTZ, 
- __ . _, - -- 800-6 Kilińskiego nr. 40. 969-2 

DroB.Kon S· - . k G ki 
"' JJ[ T ~elk ...... ryb "... Piotrkowska ll3, amopomoc ucznłOWS a przy - • 
W" JI.. ,.,., A - Choroby uszu,ga~dła S Z k O I e H a n d lo w e j w Łodzi, 

wyrobu'w pon' closzniclo-trykotowych!ll ~~~~m~j~h;;UL!;c:,?~~' Kilińsklego M 103 007-1 t k ]) t urządza dn. 2 stycznia 1921 o godz. 4 po pol. 
Pończochy cienkie i jedwabne najwy~szych 516-2 e arz- en ySTa w sali Stra~y Ogniowej Konstantynowska 4 

ga~unków, switry i rękawiczka p ~ l e c a Teofłla CharnBSOn w· , rt·\łerackte 
SpecJal~y skład ft·onto:wy zielna 3. Ceglelnlana.N'2 70 leCZOr_ 

vis a vis Olgińskiej. 

8-io klasowe Gimnazjum Filologiczne Zeńskie 

J. 1... AHA. vv Łodzi 
Zielona M 8. 

473-5 

Dr. 

M. faji-Hoteobergowa 
Choroby wewnętrzne. 

Kancelar.fa niniejszym podaje do wiadomości, Iż egzaminy 
WSTĘPNE do klas nlźszej i wyższej wstępnej oraz IV l V rozpoczną LeltaJOz-DsTltrstll 
się w poniedziałek dnia 10 stycznia 1921 r. o godz. 4 po poł. J. ROTENBER~ 

Bilety do nabycia VI szkole codziennie 10-12. 

Rutynowana samodzielna 

Korespondentka 
Podania przyjmuje kancelarja od dn. 3 do 9 stycznia od godz. Aleja Kościuszki M 22 renumeratorzy 11 rano do godz. l po pał. _ 0:>-3 (Spacerowa). 60-19 

czyiei~icy; StowarI. naUCl~ciBr ::icz~~;.:Yn:;~Ef;f;(~:;:.~~~~:,~ 

z gruntowną znajomością jęz.: polskiego, niem., 
francuskiego, angielskiego oraz stenografji 
polskiej i niemieckiej, pisząca równieź biegle ) 
na maszynie pragnie zmienić posadę. Renek ... 
tuje tylko na stanowisko pierwszorzędne. 

(Południowa 3). miesięczIe) 
nabywający oddzielne numery Podaje do wiadomości wszyst kich 
,Głosu Polsldego" u sprzedaw- członków naszego Stowarzyszenia, ~e we gabinet le~arsko-dentysiyczn:r 
ców ulicznych. Do udziału w 10- wtorek dnia 28 b. m" w środę dnia 29 b. m. na prowincj i 
sowaI!iu upowa~nłać będą spe- i w czwartek dnia 30 b. m. od godz. 6 - 8 w pobliżu Łodzi, (bogatej okolicy, połącz o nej 
cjsIne losy, wydawane w admi- wiecz. w lokalu Stowarzyszenia będzie można węzłem kolejowym), składajllcy się z 5 pokoi 
nistralji ., Głosu Polskiego· (Piotr- wpłacać za obuwie ze składnicy magistrackiej. i kuchni, na mieszkanie, składające się z 4 
kowska M 106). Prenumeratorzy Zamówienia na pierwszy transport będą przyj- pokoi i kuchni w Łodzi. Termin zamiany nie 
otrzymywać będą losy te przy mowane tylko w pierwsze dwa dni. Z przy- robi różnicy. 
wpłacaniu p renumeraty za mie- czyn od nas niezale:tnych za nadejście dalsze- Uwaga! Jednocześnie m ożna obJąć tamże 
siąc styczeń 1921 roku. Ci zaś go transportu nie odpowiadam.,!. posadę lekarza-dentysty na państwowym urzędzie 

t kt kolejowym i w szkołach. 
~ prenumera orów, órzy za sty- Zarząd. Oferty sub: .,Lekarz-dentysta na prowincji. 
czeń 1921 r. wnieśli już prenu- 20001 do admin .• Głosu~. 936-) 
meratę, mogą losy te, za okaza
niem kwitu z wpłaconej prenume
raty, odbierać w administracji. leństie gimnazjum 2y~owskie . Czytelnicy "Głosu Polskiego· 
nabywający ,iRmo u sprzedaw- towarze żyaowskich szkół śreanich 

Do kantoru fabrycznego przędzalni poszu
kuje się 

młodego człowieka, 

Oferty sub. lit. A. Z. 100 do Adm. ft Gl. P.· 

Hajd. oj:ej za 

Brylanty 
Perły i wszelką BiżuterjQ 

PŁACI 

JUBILER A. Lewkowicz JUBILER 
89. Piotrkowska 89. 

Poszukuje się 

L alu 
ców, w celu otrzymania losu, u
poważniające~o do wzięcia udzia
łu w rozlosowaniu "miljon6wekA

, 

b~dą musieli przedstawić w ad

W foazi 

z 3-4 ubikacii w centrum, zaraz lub później. 
Sowite honorarjum za pośrednictwo. Dyskrecja 
zapewnI·ona. Oferty sub. "BI'uro Handlowe". 4-2 obeznanego nieco z księgowością przędzalnictwa. _____ _ 

~'a'y ~Ord ~'~~ Bo 2100.·0dooadomin. BGmłOSr~;;' ~~~~~~!'i.~~:Y~Y~.k~d~e~ ministracji pisma, 

\24 kupony, 
wyci~te z 24-ch grudniowych 
egzemplarzy (od 1 do 31 gruilnia 
włącznie). Kupony te, oznaczone 
kOlejnymi. nllmerami od 1 do 29 
będą zamieszczane codziennie w 
piśmie tuż nad kroniką łódzką, 
wy:łącznie ~v egzemplarzael!, znaj
\duJących Slę w sprzedaży ulicznej. 

't ażdy 

poszukuje nauczycielki języka pol
skiego dla klas ni~szych. Łaskawe oferty 
proszę składać w dYrekcji Piramowicza M 7 
w godzinach przedpołudniowych. 1999 l 

B-klasowe Filologiczne Gimnazjuin Żeńskie 
I Zakład Freblowski 

K. W" olfsono"'W'"ej, 
Zawadźka MI 23. 

Zapisy nowowstępujących uczenic przyjmuje kan
celarja codziennie od godz. 10 - l i od 5 - 7. 
Egzaminy ro~poezn!ł się we wtorek dnia II 

stycznIa 1921 r. 2000! 

SamodziałnJ buc~ałter 
bilansista, 1{t6ry ewentualnie m6głby 
zastapić szefa biura poszukiwany. -

Oferty p. 1. M. B. 20023 

zatem kto przyniesie do admini
stracji "Głosu Polskiego' (spe
jalne okienko) 24 kupony, ozna
czone dowolnymi, nawet powta
rzającymi się numerami, od l-go 
do 29-go, które zna i d ować si~ 
b~dą, poczynając od dnia 1 grudnia 

~t;~y';;~OS"OS leńskie ogimnazjum lydowskie 
. . ...... ::.L~ " . ~\ ł :; ~. 

)'na który przy losoW6niu w dniu 
oSJ "rudnia b~dzie mógł wygrać 
,edn ą z 

20 miljonówek. 

Tow~ Zyd. szkól ' ~rednich 
W Łodzi. 

E z zaminy wstępne do wszystkich klas, 
prócz C., r07.poczną się w poniedziałek, dnia 
17 stycznia 1921 roku 

Zg-łoszenia przyjmuje kancelarja, Piramo
wicza 7, w godzinach przedpołudniowyoh. 

I WO-3 

11 y U U J ~. dokonanej w Stow. Spo~yw. w Radogoszczu, 
Zgierska 85, w dniu z 16-go na 17·go grud
nia w nocy pomiędzy godz. l a 4, lub wska~e 
dokładnie sprawców kradzieży. 865-3 

Zgubiono kolczyk z brylancikami na ulicy 
lub w "Casinie". Uczciwy znalazca zechce 
zwrócić za powy~szą nagrodą: ul. Radwań-

ska M 55, .m. 13. 965-1 

.--.'------------------------------
Zaginął 

0zarny (pies) doberman z bronzowymi pun
ktami na głowie z Nr. policyjnym 1594 upra
szam o odstawienie za sowitym wynagrodze
niem na ul. Nawrot 8, prawa oficyna I piętro. 
Ostrzega się przed nabyciem. 20011 

Sprzedam Motor 
ropowy 10 Iwni, żastosowany na wo
zie polowym. Wiadomość: Mleczarnia, 

ul. 6-go Sierpnia nr. 12. 987-2 

S-kI. Gimnazjum Żeńskie Filologiczne 

, 
on surowy 

Stały skład tranzytowy 209-18 
wszelkich zagranicznych tytoni surowych 
do fabrykacjicygar, papierosów i tytoni 

Fllja w Poznaniu i Eydtkuhnen. 
Xnaporti "t y "to:n.1. 

iIEINE~ERG, MEYER & Cie. 
GDANSK, Ankerschmiedegasse 14. 

Adres telegr.: Tabacos. Telefon 81~ 

Do pierwszorzędnego biura ekspedy 
cyjnego poszukuje sią 

P RACOWNIKA 
z praktyką tejże branży, szczególnie ze zna
jomością l'achunkowości ekspedycyjno-celnei

Oferty pod "Ekspedycj~" do Administracji 
"Głosu Polsldego" . 19909-3 

[, JaSI~~~~t!~I!~.manO!e), Kupię D O M Dr. Jakób Kun 
akuszer 

Z . ![ ół .. w cenie 1.000.000 mk. / powro·cił. 36.4 apIsy uc.zenlc na p rocze przYJmuJe kance- Ol' 
larJa gimnazjum codziennie od godz. 5-7 wlecz. lerty składać: Prze- Ul. Sienkiewicza .NI! 1 

Boa_IlU rO:lrpOCill, att ~_IIQ'OIJlia 1921 r. jazd 48. Górski. 43-1 
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p eDljera. eon 
STOWAR YSZENIE CZARNEJ P8ĘSCI (W labiryncie Nowego-Yorku) 

Romans ldnematograficzny w 8 serjach ze słynną amerykańską premjowaną pięlmnŚc.ją PEARL WHITE w roli głównej 
\ 

S rja 5. Serja 5. 
--Dramat detektywny 8 aktach. Początek przedstawień o godz. 4.30. 

TEATR (W gmachu teatru "Scala" ' 
ul. Cegielniana Ne 18). 

pod dyr. M. Tarłowskiego. Ostatnie 2 dni Aktualno-satyryczna rewja łódzka w Z odsł. 

"Bagatela" Kasa cilynna od 12 - 2 

i od godz 4 po polU dniu. 

Początek o g. 8.30 w. 
Choil1ka U Hopkinsona 

Nap. Wł. Poll\k Ods!. I Rozkoany 
i paskudny sen Hopklnsona. Odsł' 
II Panna. HopkiBon robi dob!'t\ par. 
tję. Rozpocznie Część I(oncerł()'\ft 

Dziś · premjera. o. Ola dzieci I młodzie!, dozwolone. 

" 
Dramat w 6 częściach II epizod 
niezwykle atrakcyjnego cyklu 

" arvskie" 
~ 

Ze znakomitym Ghione'm w roli Za la Mort'a. Początek o g. 5, w soboty i niedziel{) o godz. 3 pp., ostatni Beans o godz. 9.15 wlecz. 
Orkiestra symfoniczna pod dyr. p, Budzyńskiego. 

Sala Koncertowa ' 
Dzielna Ni 18 XażDy winien zobaczyć: Starzy, młoDzi i Dzieci Sal:zi~::.~c:r~:wa 

Dziś' 
I codziennie 

Aktów potęznej prawdy 
Aktów silnych wrażeń 
Aktow wielkiego napięcia 
Aktów wzniosłego bohaterstwa p. t., la· Ciebie Polsko" Wielki dramat narodowy, 

osnuty na tle ostatnich walk 
z Bolszewją o niepodległość. 

Penpekfywy naibliiszej wojny. 
w polltyce morskiej potęg mocar

stwowych świata rozgrywa się w tej 
chwili niesłychanie dontosły problem, 
kweBtja dalszych zbrojeń na morzu. 

, A " Szczeliwa do tłoczni i włazów, Fachowiec 

Oto świetny znawca metod walki 
podmorskiej i napowietrznej, admirał 
Perci Scots, tak się wyraża o znacze
niu przyszłej defenzywy na morzu: 

Wielka lekcja wojny stwierdziła, 
że wielkie jednostki bojowe tak kosz
towne w budowie, w obronie i w utrzy
maniu, nie mają już dziś racji bytu, 
a sztuka budowy statków morskich 
musi sIę outąurozwinąć w in. kierunkach 

Supremacja morska w przyszłoś~i 
nie będzie należeć do uarodu, który 
posiadać będl'Jie największy tonai. 
morski, lecz do tego narodu, któ],"y 
stworzy najwięcej łodzi podwodnych 1 
powietrznych statków, poczem dopro
wadzi do najwyższej sztuki wojennej 
przy pomocy tej nowocz esnej broni. 

Ale naród angielski niema jesz
cze pełnego zaufania do nowoczesnych 
m,etod walki; są tam zwolennicy tra
dycyjnych sposobów walki, którzy u
ważaJą znaczenie walki przy pomocy 
hydro-i aeroplanów za problematyczne. 

Pows tała komisja obrony imporjum 
bryiyjsJ: j,"'"n. Ona prowad ~i obrady na 
temat naj. " 'lalnlejszych środków o
brony morsh i Anglji. Przy tej spo
sobności Wybi.lo na jaw, że Ameryka 
zgoła nie myśli o zaprzestaniu zbrojeń 
morskich. Józef Danieis, sekretarz 
marynarki amerykańskiej, oświadczył 
imieniem swego rządu, że Ameryka 
odrzuca z obur?ieniem propozycję 
wsp:ymania budowy dalszych statków 
wojennych w porozumieniu z Japonją 
i Anglją, 

nByłby to błąd więcej niż zbro
dniczy, oświad~ył tenże, porozumieć 
się !Ii dwoma nie lub trzemą. narodami, 
jeśliby alj ans miał być związkiem 
wszystkich narodów". 

Taki jest wyraz opinji pacyfistów 
amerykańskich, ale równoczesne zbro
jenia Ameryki na morzu nte przestają 
intrygować opinji angielskiej. Anglja 
jest obecnie na rozstajnych drogach 
nowego programu morskiego. 

Bezpieczeństwo jej pu'ństwa zależy 
od jej floty morskiej, a błąd w decyzji 
mógłby Anglję bardzo drogo kosztować. 

Wedle statystyki oficjalnej admi
ralicji angielskiej buduje się obecnie 
w stosunku następującym: w Anglji 6 
kontr-torpedowców, w Stanach Zjedno
czonych 63, w Japonji 8, we Francji 1, 
we Włoszech 9. Liczba łodzi podwod
nych, będąoych w budowle, ]ll'zedsta
wiu się tak, że Anglja buduje 9, Sta
ny Zjednoczone 53, Francja 6. 

Dysproporcja w olbrzymim pośpie
chu, z jakim buduje i uzupełnia swą 
flotę Ameryka, a inne państwa, jest 
naprawdę niepokojąca·, zwlaszc~a dla 
Anglji i Jap.onji. l tu leży przyczyna 
pogłosek, że jesteśmy bliscy nowej 
wojny amerykańsko-japońskieJ. 

'T OWe Akc. Transportowe. 
Transporty międzynarodowe koleją i statkami. 
Clenie, Magazynowanie, Asekuracje i finansowanie ładunków, 

będąoyoh w drodze lub na składzie. 

Ce t:rala Ufe W"roełav.riu. 
J 

FILJE WŁASNE': 

Łildż, monsuszki M 3, Warszawa, Sienna Ni 8, 
Królewieo, Leszno, Tozew, Śzozeoin, Berlin, Cose1hofen (Górny Sląsk), 

Gdańsk, Lipsk, Pr. Herby, Lubeka, Maltsch nlOdrą, Ryga. 
Specja.l.ny ruch ŁÓdź-'VV"ersza~a. 

Była uCzenica pror. MeJ
cert\ i Petriego pos:m

kuje lekcji m u z y k 1. 
Skwerowa 3, m. 5. 15-5 IOgłOSZenia orobne: 
Do wynajęcia lokal 3-4 

n Ił "A Brylanty, złoę ubikacle na biuro lub 
H.H.H. • to, biżuter.l- sklepy, centrum. Oferty 
kupuję i płacę najsu- sub • Podwórze". 945-1 
miennie.i. Chodźko, Po- E--ngli~h-P;;USh~;;;;t 
łudniowa 1, sklepiubi- pondent looks for pos
lerski. 998-3~ of a few hours daily. 

A A A Kupuję futra, żs,
• • • ki et y karakuło

we, fokowe, gllrdęrobę, 
biellznę, dywany, meble, 
maszyny do szycia, pła
cę najlepie,j. Wólczań
ska 43, Chrzanowicz. 

A 
fi Kupię różne meblb, 

.ił. dywany,garderobę 
bieliznę, placę naJlepie.i. 
Benedykta N~ 28 m. 13, 
parter, Łażnyk. 977-:..~ 

An~ry w różnych 
.n. kolorach, różne to

wary łokci.owe naj taniej 
nabyć można; Kilińskie
go M 40 m. 10. 510-40 

A Meble różne wyprze
• dam: szafy, otoma

nę, stół, krzesła, łóżka, 
materace. Piotrkowska 
Mo 26J, m. 4, frOnt. 

750--0 

Akuszerka P i P i k o 'W a, 
Piotrkowska J 82, m. 14. 

dla p a ń przyjezdnych 
lokal. 660-14 

Inteligentna panienka z 
4-ro klasowem wykształ

ceniem, pisząca na ma
szy:d.ie, poszukuje pot.dy. 
Oferty pod .. A. B.· 

Oterty sub. "A. F." 
914-3 

r""OrtePlan koncertowy o-
kazyJnie do sprzeda

nia. Wiadomość Piotr
~~~~er. 868-3 

Kola gumowe do pow.O-
zów, land, bryczek no

WA i używane, oraz gu· 
my na kOła do sprzeda
nht. Kllińskiego ..Nl! 28. 

588 -5 

KSją~ki hebrajskie ku
puje Kapelusz, Sred

nia 13. 1)70~B 

Młodzieniec inteligentny 
z 6-cio klasowem wy_ 

ksztalceniem poszuknje 
odpowiedniej posady. O
ferty składać pod .J. C.· 

056-3 

Powozy, landa, bryczki 
najnowszych fasonów, 

szory, chomonta, bryki 
towarowe, wozy lekkie I 
rolwagi sprzedam. Kiliń
skiep:o 28. 590-5 

Panna obeznana dobrze 
z fachem krawieckim 

i krojem szuka zajęcia 
w \lomach prywatnych. 
Wschodnia J\'2 67 u Les
slan. 10--S 

Kupuję wyozeski z wło
sów. A. Wiener, No

wo- Cegielniana 7 i Po
łudniowa O. 998-3 

P i a n i s t a rutynowany 
przyjmuje zapl'oszenia 

na wieczorki. Zgierska 
M 11, m. 8. Swiątkowski. 

755-3 

P rzybłąkał się pies wilk. 
Odesłany będzie po 

podaniu adresu w .,Gło
sie~ pod 1. S. 10-1 

Psa rasowego "Og'ar~ 
sprzedam. Ul. 6-go 

Sierpnia 56, m. 2, od 3 do 
4 po pol. 24-3 

PotrzebniIlaucZYClel(ka) 
rysunkó.w (prywatnie). 

Oferty sub .. L. S.- wa.dm. 
• Głosu·. 975--1 

Panna z 7 -mio klasowem 
wykształ oeniem, piszą

ca biegle na maszynie, 
poszukuje posady biuro
weJ. Oferty składać pod 
.Pannao. 958-2 

P ok ój umeblowany w 
centrum miasta do wy· 

najęoia. Wiadomoś6: Ce· 
gielniana 8 m. S, od g. 
l-S. 968--1 

Student udziela matema
tyki, łaoiny, ohem.ii, 

!Jzykl, Języków. Kiliń 
~kiego 86 m .• 3, oil. godz. 
7-8 wiecz. • 855-3 

Sprzedaję sklep kolo
nialno-spożywczy, dobo 

rze prosperujący, z po
wodu zmiany interesu. 
Kilińskiego 160. Wiado
moŚĆ na mi~.iscu. 55-1 

l{edak.tof j, wydawoa Wanda Sachsowa. 

Azbest; Morit, Klingerit Ył arku
sZ8ch i pł"y . gumowe 

POLECA: 

" Elibor" S-ka llkc. ~anał. przem. 

f. J. Borkowski 
SKLEP, ul. Piotrkowska Hl! 48, tel. 84. 

Pianina na godzinę 
dziennie poszukuję. 

Łask. oferty w adm. ,Gło
su· Bub .. PIanino". 78-1 

Sklep spożywczy w dob
rym punkci,e do sprze

dania. Zawadzka M 22, 
Baluty. 961-3 

Uczeń 8-ej klasy Wyż
azej Szkoły Realnej u

dziela lekcji w zakresie 
7 klas. Oterty do "Głosu· 
su b "U ozeń" • 994-3 

U· czeń kI. VI poszukuje 
lekcji. Oferty do .Gło

su· Bub "matematykao. 
950-1 

Zauublone dOkumenty: 
A1zenband Aram zgubił 
woJskową kattę urlo

pową, wydaną w p, tr. U. 
28 P. S. K. 977-3 

Braunstein Stania. zgu
bił paszport niemiecki 

za M 6427 oraz kartę po
wołania wyd. w Łodzi. 

887-3 

8-u-rs-z-t-aj-n-C-u-d-e""k-'z~ublł paszport niemiecki, 
wyd. w Łodzi oraz 300 
marek. Rybna 18. 16-3 

BojanOwsltiemu Gustawo
wi skradziono doku

men~y wojskowe, wydane 
w Łodzi, oraz inne pa
piery. Zgierz, ul. Dąb
rowskiego 9. 935-2 

Farber Abram zgubił le
gitymację na 11 osób. 

. -
Fuks August zgubił legi· 

tymaoj ę na ó osób •. 

Baranowski Franciszek 
~ub. paszport nie

miecki. 20--8 

Cwa}gman Łaja zgubiła 
paszport niemiecki, 

wyd. w Łodzi. 17-3 

Fogal Ilonoch zgubił do
wód Qsobisty wyd. w 

Zduńskiej Woli. 873-3 

G
rynberg Izaak zgubił 
paszport niemiecki, wy

dany w ŁodzI. 610-3 

Huberman Hersz zgubił 
paszp'ort niemiecki. 

21-3 
--~~.,....-~...,.. 

Krlger Jakub zgubU tym· 
czasowy dowód osobo 

wyd. w Łodzi. 884-3 

K
OMe Wolciech zgubił 
paszport niemiec. wyd . 

w Łodzi. 896-3 

K
riger Emanuel zl\ubH 
paszport n!emieckl, wy

dany w Koluszkach. 1>2-3 

Klajnberg Fela zgubiła 
dowód osobisty, wyd. 

w gub. Radomskiej. 60-3 
..... _.- --
Lewi Menachem Hersz 
zgubił kartę powolania 

z r. 1888. 944--3 

l iPkoWlcz'Janktel zgub. 
paszport JlieljOiecki. 

Illiele!' Nys~n 
I~I gltymaC]ę 
Składowa 23. 

I 22-3 

zgubl! le
chlebową· 

97--1 

Zgubiono man~iet futrza
ny od palta. Zwrócić 

za wynagrodzeniem 100 
mk., Piotrkowska 73, u 
stróża. 784--3 . 

na kipę i biały druk lar· 
t ~ch6w szuka prr;ed8i~ 
biorcy :li kapitałem. Of81'<o 
~y do , Głosu· sub .R.M.-

962-1 

Obuwie 
damskie, męskie ł d'ale. 
cinne przyjmuje dosprze. 
dania M. BLEIWEISS, 
Konstantynowska 20, ma· 
gazyn galanterj1. 84-3 

OUZy pokój umeblowany, 
. dla samotnego dowy
najęcia zaraz. Oferty pod 
~Samotny· do adm. "Gło
BU". 541-3 

!!,!!!!!!!!!!!!k 

Rozencwajg Jankiel lee 
zgubił paszp~ nIe 

młeoki, wyd. w Łodzi. 
938-3 

Rapaport Majer zgubi iI 
paszport niemieoki, wy .. 

dany w Łodzi. 9'\)-31 

Rotberg Chana-Perl zgu .. 
bU paszport nlemlec~ 

wyd. w Łodzi. 8lt5-3; 

Szczecińskiemu Ger8Zo.1 
nowi skradziono do.o 

wód osobist~r, wyd. w Ka~ 
Hszu oraz kartę powo ła. 
nia 1889 r. OOG -ił 
------~~~~--~ 
StachuraWładysław zgul 

bił tymCZ&flowy dowóq 
osobisty, wyJ. w Łodzi,. 

979-( 

Swidlir Abram zgubił pa, 
8zport niemiecki, wy· 

dany w łJodzi. 974--8 

WOlfc)';icz Róża zgubiła 
paszport niemiec. wyd. 

w ŁodzI. 874-3 

W~rchi;ker Mordohal 
zgubił 'Pasl'lport nie. 

miecki wyd~my w Łodz} 
881~ 

Wuja M;;-~ zgubił le 
gitymllcję na l osobt 

982-1 

IMa.inl~rallc Szlama zgUl 
U bU legitymację na' 
osób. 981-; ___ ~_----.----___ .-J 

ZaginęŁy 2 kozy. Odpro 
wadzić za wynagro 

dzeniem: Nawrot 4ó, Ją 
kubowlcz_ 951-i ------
Zgubiono książeczk~ l~ 
gitymacyjną na lmti 

Frydćryki Griinberg. 

W_drukarni ~Qłosu Polskie!!o" .PH)trlto~8l{a 80 


