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Komendant pollcU województwa
tódzKiego,

insp. Wyzinrrski
przeniesiony w stan nie
czynny.
Warszawski korespondent „Republi
ki" (B) telefonuje:
Rada ministrów na wczorajszym po
siedzeniu postanowiła wprowadzić t.
zw. sobotę angielską we wszystkich urzędach państwowych w ciągu całego
roku. Dotychczas zwyczaj ten Istniał
tylko podczas miesięcy letnich.
Następnie rada ministrów postano
wiła przenieść w stan nieczynny komen
dania policji województwa łódzkiego,
insp. Wyzhuirsklego oraz insp. policji
politycznej Snarskiego.
r

Podleli obrotowy
będzie rozłożony na dwie
raty.
Warszawski korespondent „Repu
bliki" (B) teleionujej
Minister skarbu p. Czechowicz przy
obiecaf wczoraj delegacji centralnego
związku kupców rozłożenia 4-ej raty
podatku obrotowego, której płatność
wypada w dniu 15 stycznia na dwie
;zęści. Pierwsza z nich ma być płatna
do 15 stycznia, druga do 15 lutego.

Senat

chuB

poznać

program i owego ministra
oświaty.
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Pożyczka dla przei ysłu
Rokowania z kapitalistami amerykańskiemi
prowadziTow. kredytowe przemysłu polskiego
za pośrednictwem znanego ajenta finansowego Klopstocka.
Warszawski korespondent handlowy skim, przed kilku laty rokowania zosta
Z tego widzimy, że p. Klopstock wno
„Republiki" telefonuj?:
ły przerwane z powodu zaciągnięcia si do projektowanej tranzakcji jedynie.,
W pismach krąży od tygodnia pogło przez rząd polski pożyczki u Dilłona, odwagę i chęć zysku. Tymczasem wła
ska, że kapitaliści amerykańscy zapro który zastrzegł że w określonym termi dze Tow. kredytowego przemysłu pol
ponowali „Lewjalano wi"
(centralnemu nie żadnyc polskie pożyczki na rynku skiego otaczają rokowania jaknajwiekzwiązkowi polskiego przemysłu górnic amerykańskim zaciągane nie będą.
szą tajemnicą.
twa, handlu i finansów) pożyczkę w wy
Obecnie termin ten skończył się i
Życzyć by należało, aby na tajemni*
sokości 20 proc. wartości nieruchomo
ści fabrycznych, posiadanych przez rokowania o pożyczkę dla przemysłu czości tej zle nie wyszły, by nie powtó
polskiego zostały wznowione.
rzyła się historja z Ulenem, który prze
członków związku.
prowadził
inwestycje wodociągowe w
W tej formie informacj.i ta jest nie
Pośredniczy w nich ajent Klopstock.
kilku
miastach
polskich w tak kosztow
dorzeczna: Lewjatan interesów gospo Ten sam, który posiadał od rządu opcję
ny
sposób,
że
metr
wody w Lublinie np.
darczych nie prowadzi i jest organiza na pożyczkę r. 1920 (opcję tę Dillon od
kosztować
będzie
do 90 groszy, pod
cją nie poszczególnych przemysłowców, Klopstocka wykupił). Ów Klopstock do
lecz centralą związków przemysłowych, magał się nadto prowizii od rządu pol czas gdy w Warszawie kosztuje (już po
handlowych, górniczych i finansowych. skiego za to, że zaznajomi ówczesnego ostatniej podwyżce) — 27 groszy.
Chodzi o Tow. kredytowe przemy radcę poselstwa naszego w Waszyng
Należy stwierdzić, że kapitał ame
słu polskiego, które od bardzo dawna tonie Gliwica z Dillonem, a więc przy rykański chce osiągnąć w Polsce takie
zabiega o ulokowanie części swych l i - , czynił 6ię w ten sposób do zawarcia zyski, do jakich iest przyzwyczajony w
stów zastawnych na rynku amerykan-1 transakcji nożyonkefysj,
*
j kolcujach.

Skład komisji ankietowej
do badania kosztów produkcji w przemyśle i handlu.

Warszawski korespondent „Republi
ki" (B) telefonuje:
Wczoraj na senackiej komisji budże
•owej irniał już znaleźć się budżet *mlniłterstwa oświaty na rok 1927—28.
Jednakowoż na skutek wniosku sen.
tottenstreicha komisja postanowiła od
roczyć posiedzenie do czasu poznania
Warszawski koresp. „Republika" (B)
programu nowego ministra oświaty telefonuje:
senatora dr. Gustawa Dobruckiego.
Podając treść dekretu prezydenta o
utworzenu komisji ankietowej do bada
nia kosztów produkcji w przemyśle i roi
n'ctwie, podkreślaliśmy wielkie jej zna
Lwów, 10 stycznia.
czenie.
Polska A«ncja Telegraficzna
Rząd podziela najwidoczniej ten po
W dniu dzisiejszym gen. Deeds w
gląd,
gdyż do organizacji komisji ankie
towarzystwie wiceprezydenta Sckleitowej
zabrał sdę z wielką energją 1 na
chera zwiedził szkołę żydowską i dziel
nicę żydowską. O godz. 1 odbyła się wczorajszem pos edzeniu rady mini
konferencja prasowa, którą zagaił sena strów uchwaHł je skład osobowy.
tor Ringel. Następnie gen. Deeds mó
Prezesem jej został prof. politechni
wił o celacl sjonizmu i odpowiadał na
ki
lwowskiej
p. Rottert.
pytania, zadawane mu przez reprezen
tantów prasy polskiej, żydowskiej 1
ruskiej.

Inż. Rumpel mianowany członkiem komisji, ja
ko przedstawiciel przemysłu włókienniczego.

Gen. Dteds we Lwowie.

P. Eo'hai
W KATOWICACH.
Katowice, 10 stycznia.
Dz!'ś, o godz. 9.27 przed południem
Przyjechał tu z Genewy szef sekcji
mniejszości Ligi narodów p. Colban w
towarzystwie naczelnika wydziału w
ministerstwie spraw zagranicznych, p.
~epkowsk>ego oraz naczelnika wydziału
w ministerstwie oświaty p. Eckerta. Na
dworcu powitał, p. Colhana Imieniem
wojewody śląskiego, naczelnik wydzia
łu prezydialnego p. Gaspark

Debata h a r f o w a
REDZIE DZIS WZNOWIONA.
,
Warszawa, 10 stycznia.
Posiedzenie sejmowej komisji* budże
•towej wyznaczone zostało na jutro, na
iodzinę 10,30 rano. Na porządku daiennym dalszy ciąg trzeciego czytania bud
łetu na rok 1927-28.

N. Po

Z rantfenla rządu weszli: Wttncenty
Z ramienia przemysłu: dr. Roger Ba
Jastrzębski, dr. Henryk Kołodziejski (b" taglja (Kraków), Stanisław Strzetel —
bljotekarz sejmu). Tadeusz Szturm de (Lwów), Władysław Szczepańskł, Jan
Sztrem (radca w min. skarbu).
Hołyński (Lewjatan), inż. Sągajło (Le
wjatan), Inż. Paweł Rumpel (LódźL
Z ramienia związków zawodowych:
Antoni Zdanowskii (P.P.S.), inż. Mar jan
Z ramienia rolnictwa: Osten-Sackeit,
Nowicki (zw"ązek robotników rolnych), Wacław Jan Mochnckl, Ponikowski,
Inż. Markowski, inż. Jan Jankowski (N. Piotr Olewiński i Wiktor Przedpełski
P. R., b. min. pracy), Jan Pietrzak (N. P.
Lista ta nde jest jeszcze kompletna,
R„ Górny Śląsk), Edmund Łukaszewicz
będzie
jednak podpisana przez prezy
(Ch. D.).
denta
w
ciągu bieżącego tygodnia i u.
t
zupeiniiona
zostanie w toku oraic komi
Z ramienia kooperatyw: Juljan Bugaj
sji.
ski, inż. Józef Mokrzyck*.

przeciw rządowi. Ograniczenia

Ostra rezolucja rady naczelnej przeciw polityce
marszałka Piłsudskiego.
Warszawski korespondent „Republi
ki" (B) telefonuje:
W ciągu dwu dni ubiegłych w War
szawie obradowały jednocześnie, ale
nie wspólnie, rady naczelne NPR. i Ch.
D. Pierwsza z nich po długiej dyskusji
l referatach powzięła niezwykle ostrą
rezolucję, antyrządową.
W zakresie polityki wewnętrznej ra
da naczelna NPR. stwierdza, że ośmio
miesięczna działalność rządu powstałe
go z przewrotu majowego wbrew
wszelkim zapowiedziom nie spowodo
wała żadnej poprawy w położeniu kla
sy pracującej.
Niebywała klęska drożyzna rujnuje
głodowy budżet robotnika i urzędnika.

a rząd stoi wobec tego zupełnie bez
radny.
Dalej niezadowoleni panowie z NPR.
(prawicy) stwierdzają, iż administracja
państwowa upartyjniona jest stale.
0 ile chodzi o radę naczelną Ch. D.
to postanowiła ona być tymczasem
bardziej dyskretna od swych kolegów z
NPR., ani dyskusji, ani rezolucji nie ujawnita. Obiecuje dokonać tego dziś.
Dowiadujemy się jednak, Iż central
nym punktem zagadnienia dla Ch. D.
była sprawa zmiany ordynacji wybor
czej w tym sensie aby w przyszłości
sejmowe przedstawicielstwo mniejszo
ści narodowych zredukowane ' było do
minimum.

dla żydów

BEDA ZNIESIONE.
Warszawski koresp. „Republikf' (B]
telefonuje:
Komitet trzech do spraw mniejszości
narodowych, wysłuchał wczoraj sprawo
zdania członka komitetu p. Tadeusza Ho
lówkę o jego pertraktacjach przeprowa
dzonych w Pradze Czeskiej z działacza
ml ukraińskimi w sprawie możliwości
utworzenia w Polsce uniwersytetu ukraińskiego I zapewnienia tej uczelni ewentualnego udziału uczonych ukraiń
skich.
Następnie komitet trzech przystąpią
do omawiania sprawy związanej ze znie
siewem ustawodawstwa państw zabor
czych, zabraniającego żydom nabywa
nia ziemi. — Dalszy dag obrad; koTĄŁtetu nastąpi dziś.

n
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osób zabitych w czasie pożaru.
Londyn, 10 stycznia.
Pożar, Jaki wybuchł wczoraj w kl
nie Paurier, w Montrealu, jest jedna z
największych katastrof kinowych, do
tychczas notowanych.
Dotychczas ustalono wśród ofiar 96
osób zabitych. Liczba rannych w obec
nej chwili nie da sie obliczyć nawet w
przybliżeniu.
Kino znajdowało sie w dzielnicy ro
botniczej. Ogień zauważono o godz. 2 po

południu, kiedy odbywało się przedsta
wienie. Na sali było obecnych 1.200 wi
dzów, głównie dzjleci | młodzieży. Po
alarmie ogniowym między widzami za
panowała szaHia panika. W ścisku I tło |
ku zduszono 1 zdeptano wielka liczbę *«j
sób. Większość dzieci schroniła się na
wąskie schody, które załamały się, ra
niąc i zabijając wiele ofiar.
Policia przypuszcza, że pożar wy
buchł w kamerze, w której znajduje się
aparat kinematograficzny.

Dr. Curfius tworzy rząd w Niemczech
oparty na ugrupowaniach centro-praw cowych
Berlin, 10 stycznia.

Berlin, 10 stycznia.
Biuro Wolffa donosi oficjalnie: PreDziś o godz. 11 przed południem roz'zydent Rzeszy przyjął dziś w godzi; poczęły się obrady prezydjum parła-!„ach wieczornych ministra gospodarki
1
5
CuTiiusa
mu
• dowej. W obradach wziął udział mini., ,
,
,i powierzył
'
_
Partiarcha
rumuński Miron, za
Królowa rumuńska
Maria
ster Strescmann Po zebrań u p r z e w o - , ^ tworzenia gafnetu. Dr. Curtius w
cięto
orzeciwnik
pozbawionego
według fotografii z 1912 roku. dniczący niemieckiej partji ludowej dr. | zasadzie misję tę piz>jął, uzależniając
praw
do
tronu
arcyksięcia
Scholtz oraz dr. Curtius odbyli o godz. ostateczną decyzję od wyników między
^ ^ a ^ S n S S I S K S S I S :
2-ej konferencję z przewodniczącym frakcyjnych pcrtiuktacji, które zostały
Karola.
trakcji niemiecko - narodowej, nr. Westarpem. Na konterencji wymieniono niezwłocznie podjęte.
W związku z przyjęciem misji upoglądy co do wdoku próby utworzenia
tworzenia gabinetu, or. Curtius oświad
ZAJĘLI TERYTORJUM KONCESJI
gabinetu przez dr. Curtiusa.
ANGIELSKIEJ.
„Vosisische Zeitung" donosi, że wy czył przedstawicielowi biura Wolffa, że
dział
wykonawczy partji socjal - demo po upadku rządu dr. Marksa sytuacja
Londyn, 10 stycznia
zdefraudował 2 tyś. doi.
Kki-Kiang-fu donoszą, żo miasto kratycznej zebrał się dziś przed polu- [ parlamentarna wyraziła się w dążeniu
Z Będzina donoszą:
dniem
i
obradował
nad
sytuacją
parla
fostało opróżnione przez obywateli an
do utworzenia wlc!kiej koalicji. Plan ten . Kasjer urzędu c.lnego w Łagiewnt*
mentarną.
ełelsklch. Wychodźcy donoszą, że na
został rozbity. Ciągłość polityki nie-! kach w pow. będzińskim, niejaki Fiorja
konsulacie angielskim została zawieszo
mieckiej wymaga utworzenia rządu
f a u d o w a ! 2.000 dolana flaga Kuo-Mln-Tanga. Według ostat
Berlin, 10 stycznia.
większości, musi być przerzucony most;
_
u nanłu tego nadużycia,
nich wiadomości z Hankou, minister
Polska Ajencja Telegraficzna.
spraw zagranicznych, minister komuni
na prawo. Należy na podstawie doiych
Wolff donosi: Prezydent Hindenburg czasowej polityki dążyć do umożliwie usiłował zbiec do Niemiec, jednakże na
kacji | minister skarbu rządu kantoriskie
8 0 obleli funkcje członków rady admlni podjął dziś przerwanie wskutek świąt i nia współpracy z niemiecko - narodo- granicy został przez niemieckie władze
graniczne aresztowany i odstawiony do
ferji parlamentu narady w sprawie u-,
stracyjnej koncesji angielskiej.
tworzenia rządu Rzeszy. Przyjął o n ; ^ P ^ ludową. Jeśli usiłowania te sądu w Bytomiu.
Londyn, 10 stycznia. prezydenta Reichstagu Loebego, posła uwieńczone zostaną pozytywnym rezul
Zdefraudowane dolary zostały przez
Wiadomości, pochodzące z japoń Berta, przewodniczącet»o frakcji bawar- tatem — nie musi być nim blok klasy władze niemieckie skonfiskowane i wła
skich i chińskich źródeł głoszą wbrew sklej partji ludowej Leichta i przewo- posiadającej. Rząd z niemiecko -naroraportom angielskim, które przemilcza dniczące^o niemiecko - narodowei frak ' J - , , - ^ , . u „ j „ t . . . » „ „ _ ^ _ „ J „ K „ _ „ dze nasze ubiegają się obecnie o lek
stal na j t r a t y dobra pu zwrot.
ły fakt, że podczas manifestacji w an cji hr Westarpa. W ciągu popołudnia!?™ ™
prezydent
przyjmie
przewodniczącego
licznego
\
socjalnych
konieczności,
gielskiej koncesji w początku zeszłego
tygodnia, angielscy marynarze zabili i frakcji centrum von Girarda.
Itak jak dotychczasowy rząd środka.
ranili wielu manifestantów. W Szang
haju, w kolonjj europejskiej panuje pani
ka, krążą pogłoski, iż rząd angielski za
w ADIIIII
mierza wysłać do Szanghaju oddziały
wojska. Korespondent Reutera przez jaodbędą się w ra^krótszym
tiś czas. podobnie jak i iinni obywatele
angielscy byli więzieni w lokalach towa z ministerstwa pracy przechodzi do min. przemysłu
czasie.
rzystw naftowych, obok których usta
i handlu.
wiono chińskie posterunki.
Wiedeń, . stycznia.
Pol.lca Agenci. 1 f letfrallf tiok

llirwfrrT?'?''' ^ ^^
mis
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Wybory in pifiamemu

Sprawa godzin handlu

ZrtBba w Japonii

Warszawski korespondent „Republi
ki" telefonuje:
Min. Pracy opracowało projekt roz
porządzenia prezydenta nowelizujący
obowiązujące przepsy o długoś.: d:i a
roboczego w handlu. Za podstiwę pro
jektu przyjęto, że sklepy otwarte być
mają 12 godzin dziennie. Nie zd :cydowa
no dotychczas szeregu spraw, dotyczą
cych tej sprawy, przedewszystkierr. za<
sprawy odpoczynku miedzianego, które
go solidarnie domaga sę kupie, rwo

chrześcijańskie, a przeciwko któremu
protestuje kupiectwo żydowskie, świstu
jące już w sobotę.
Jak się dowiadujemy, sprawa ta ma
być w dniach najbliższych przekazana
Mm. Spraw Wcwn., gdyż regulowanie
godzin handlu należy do władz admini
stracyjnych.
Naturalnie, sprawa otwierania skle
pów w niedzielę będzie zdecydowana
przez radę ministrów.

PRZYGOTOWANIA DO POGRZEBU
MIKADA.
Tokjo, 10 stycznia.
Uroczystości pogrzebu Mikada bę
dą miały miejsce w dniu 7-go i 8-go lu
tego. Dnia 6 lutego odbędzie się/ uro
czystość żałobna dla członków domu
:esarskicgo. Dnia 8-go odbsdzie się
procesja na miejsce pochowania, które
majduje się w miejscowości Mi-Na-Nita
Ma w prowincji Yokoljama. Jest to
pierwszy wypadek w dziejach Japonji,
że zmarły cesarz ma być pochowany nie
w Kioto. Koszta pogrzebu wynosć bę
dą 2.980 tyn. jen. Sumę tę uchwalił
•parlament. Czas żałoby, która będzie
trwać przez cały rok, dzjeli się na trzy
okresy: 1) 50 dni, 2) następne 50 dru,
przy wyborach do senatu francuskego.
3) do końca roku. W pierwszym okre
sie urzędnicy i dyplomaci nosić będą
Paryż, 10 stycznia.
lewo mogło być o wiele bardziej jaskra
fcałobne opaski, w następnych okresach
Omawiając
wyniki
wyborów
do
se
we. Prasa podkreśla 6zereg faktów nie
nie są już do tego obowiązani.
natu
prasa
wyraża
zgodnie
zapatrywamających precedensu, jak naprzykład
W pogrzebie weźmie udział wyłącz
nie,
iż
większość
senacka,
popierająca
porażka
b. prezydenta republiki, Mille
ale miejscowy korpus dyplomatyczny.
rząd Polncarego, pozostała niezmienio randa, oraz stwierdza, że departamenty
na, mimo powstania nowej grupy se reński i mozelski dały budujący przy
nackiej socjalistów. Dzienniki umiar kład dyscypliny patrjotycznej, przepro
SZMUGLOWAU SPIRYTUS DO
kowane zauważają, że, wobec składu wadzając olbrzymią większością głosów
ESTONJI.
kolcgjów wyborczych, przesunięcie na] kandydatów uraji (narodowej.
Berlin, 10 stycznia.
'ĄA JBstońskt statek „Layne" zatrzymał
jp&rostatck „Toruń" z'ładunkiem 110 ty
OK ENNE, I N S P E K T O W E ' O R N A M E K sięcy litrów spirytusu niemieckiego oraz
I O W E poleca w wielkim wyborze p o ce
.zapaściu wna i likierów które mi&ly być
n a c h 7r.t*ryczny h
nielegalnie sprzedawane w Estonii. War
H. KRÓL 3 M\W-l 3. Tli. 39-09.
tość skonfiskowanego alkoholu wynosi
— Przyjmuje wazelka. robot; wchodzącą w' zakre* tzklaitiwa po' cenach konkurencyjnych — —
5 i pół mil jona marek estońskich.

Polska Agencja Tcljg-iłicica.

Ze sfer dobrze poinformowanych do
noszą, że kwestja wyborów do parla
mentu austriackiego jest już prawic zde
cydowana i że rząd ks. Seipla. p j upo
raniu się ze sprawami finansoweml, za
mierza wybory przeprowadzić w jaknajkrótszym czasie. Partje rządowe li
czą się coprawdą z pewnym ubytkiem
głosów w Styrji, gdzie skanda! flnar.so
wy naruszył stan posiadania stronni
ctwa chrzcścijajisko-społecznego, jedno
cześnie jednak spodziewają się, ?e wsku
tek socjalisiycznej' polityk: podatkowej
gminy,Wiednia powetują sobie w stoli
cy utracone mandaty.

Grypa w

IhiTtilB

5 WYPADKÓW ŚMIERCI.
Berlin. 10 stycznia
fmUm* Ai«uc|« Teletfratiewsa.

Prasa donosi, ze dorychczas nastą
piło 5 wypadków śmierci na grypę.
„Berliner Tageblatt" donosi, *e w o*
statnich dniach epidemia rozszerza się
gwałtownie. W południowych Niem
czech epidemja przybiera coraz więk
sze rozmiary. W Karlsruhe prawie Irze
cia część pracowników handlowych i
urzędników nie stanęła do pracy z po
wodu choroby. Szczególnie ostry prze
bieg ma epidemja w połudn owej Ba
denii, gdzie ljczbę chorób oceniają na
40 do 50 tysięcy osób.
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strulrcja rządu majowego.

Pogłoski o rekonstrukcji gabinetu
nemi skrzydłami ludzi z różnych krań czych obowiązków, jeśli ideologja poli
swych przedstawicieli w sejmie, bowiem
różnych stron znajdują potwierdzenie.
ców świata politycznego.
tyczno - ekonomiczna nie będzie w rze jeśli ustrój parlamentarny ma być za
Zagadnienie, — który z ministrów uTen cenny, specjalnie w dzisiejszych czywistości sharmonizowaną w najważ chowany, to żaden rząd na dłuższą metę
stąpi i kto zajmie jego miejsce — rozwią powojennych warunkach, czynnik uczci niejszych sprawach państwowych.
nie może być w ciągłej rozterce z parla
żuje się bliższem określeniem obecnego wości, zazwyczaj nie odgrywający żad
Rekonstrukcja gabinetu, jeśli wziąć mentem i jeśli nie z tym sejmem to z
gabinetu pod względem jego struktury nej roli jako powszechny, sam przez się
za nienaruszalny ośrodek polityczny oso przyszłym rząd musi wejść w ścisły kon
Weowej.
nie może być dostatecznym
źródłem bę Marszalka, musi pójść po linii zbliżo takt i oprzeć swe istnienie na jego voZazwyczaj po przewrotach, na podo twórczości, a tymbardziej przy różnicy nej do ideologji obecnego prezesa mini
tum ufności.
bieństwo majowego, władzę
obejmują poglądów, dążeń i zamierzeń członków strów, niezależnie od tego, czy stanowią
Niedawna wizyta Marszałka w ko.
i i co dokonali
przewrotu ł. j . pewne jednego gabinetu, choćby te różnice by ko to zajmie inna osoba, czy nie.
misji
sejmowej dawała wskazówki w kie
firupy, partje, stronnictwa i ł.p.
ły niwelowane silną indywidualnością
Z punktu widzenia państwowego naj runku możliwości nawiązania stosunków
Ideologia tego rodzaju
ugrupowań jednostki.
więcej pożądanem byłoby oprzeć się pomiędzy rządem a obecnym sejmem.
politycznych jest skrystalizowaną przed
Rząd o powyższych cechach nie mo przy rekonstrukcji gabinetu na pew
F. H.
dokonaniem przewrotu, i osoby, mające że z powodzeniem pełnić swych twór
nych grupach politycznych
mających
ująć władzę w swe ręce, są naprzód
przewidziane.
Taki bywa zwykle szemat przewro
tów politycznych.
Wypadki majowe miały zupełnie od
mienny charakter. Marszalek Piłsudski
nie posiadał współrzędnych towarzyszy,
a podrzędnych w znaczeniu wykonaw
Prasa jugosłowiańska poświęca ostatj największą część wybrzeża dalmatyń- do urzeczywistnienia swego planu co do
ców podporządkowanych
jego
woli,
nio baczne uwagę t. zw. problemowi skiego.
wzmocnienia swych wpływów na Adrja
działał bez porozumienia
ideowego z ' adrjatyckiemu, zastanawiając się w pier
To też politycy jugosłowiańscy mieli tyku. Dzięki paktowi temu Włochy sta
(ąkicmkolwiek stronnictwem politycz- wszej linji nad zagadnieniem, w jaki spo na konferencji wielkie trudności do po
ły się. protektorem Albanji, wobec czego
sób możnaby było z największym powo konania, zanim zdołali przekonać dyplo wystarczy w zupełności zajęcie Walony
aem.
W momencie opanowania
sytuacji, dzeniem neutral zować stale wzmagają mację międzynarodową o naturalnej przy przez wojska włoskie, aby cała cieśnina
ce się wpływy włoskie na Adrjatyku.
należności Dalmacji do Jugosławji. Tem otraniska, a tem samem brama wpadobez względu na to, czy forma rządu mia
W związku z tern pisma białogrodzkie nie mniej udało się włochom otrzymać wa na Adrjatyk, znalazła się w posiada
ł* pozostać parlamentarną, czy zbliżoną przypominają, że włosi już od dawna re Tryjest i większą część fstrji, a później, niu Włoch.
do rządów dyktatorskich, marszałek Pił klamowali Adrjatyk dla siebie, a cała jak wiadomo, Gabrielłe d'Anunzio zajął
Po upadku monarchji Austro-Węgier
sudski zmuszony był do przybrania so włoska polityka adrjatycka zdążała do ze swemi ochotnikami wolne miasto Rje skiej Włochy przywłaszczyły sobie pra
bie osób, mogących w charakterze j u i j e d n e g o celu, by mianowicie z mórz* Adr kę (Fiume).
wie całą austriacką flotę, pozostawiając
jatyokiego utworzyć „mare nostro", (na
Krok ten nie przyniósł jednak naj Jugosławji zaledwie kiika okręlów o owspółrzędnych czynników objąć kiero sze włoskie morze).
mniejszej korzyści miastu, bowiem pod gólnej pojemności 116.000 ton. Sytuacja
wnictwo administracją państwową.
Po podpisaniu paktu londyńskiego w względem gospodarczym jest ono ściśle Jugosławji stała się wobec tego nad wy
Ponieważ żadna z partji politycznych roku 1915 włochy
przyłączyły się do związane z królestwem SUS.
raz ciężką, już choćby przez wzgląd na
przy przewrocie majowym w grę nie państw koalicyjnych pTzedewszystkiem
Podpisując pakt przyjaźni z Albanją, to, że długość jugosłowiańskiego wybrze
wchodziła, i punktem wyjścia marszał dlatego, by zdobyć podczas wojny jak- Wiochy uczyniły dalszy krok na drodze ża adrjatyokiego wynosi około 1.550 km.
ka Piłsudskiego była ideologja negatyw
Ponieważ dostęp do morza jest dla
na — zniweczenia tego zła, jakie wytwo
Jugosławji, przez wzgląd na wysokie łań
cuchy górskie, bardzo utrudniony, nie
rzyło się skutkiem wulgarnego partyjposiadało dotychczas wybrzeże adrjanictwa, ujawnionego w pracy sejmu, ja
tyokie dla królestwa SHS takiego zna
ko instytucji parlamentarnej w jej ca
czenia gospodarczego, jak ogólnie się są
łokształcie, stało się rzeczą niemożliwą
dzi. Największemi portami Jugosłowianskiemi są. Gruż koło Dubrownika (Ragu
korzystanie przez marszałka z materja
Nowy rosyjski kodeks karny przewi- czych zmian w porównaniu z kodeksem, sa), Split, Suszak koło Fiume, Szihenik,
łu osobowego, choćby czołowych jedno
| duje stosowanie wobec defraudantów i karnym, dotychczas w Rosji sowieckiej! Metkowicz, Zelenika i Bar (Czarnogó
stek tej czy innej partji, mimo najlep I „łapowników" t. zw „wyższego środl a
obowiązującym. W szczególności doty rze). Połączenie kolejowe portów tych
szych chęci, okazywanych w tym kie cbrony społeczne)", tj. kary śmierci.
czy to paragrafów, traktujących o mal i ośrodkami go&podarczemi jest jednak
runku ze strony partji lewicowych, przy
Prawnicy sowieccy motywują konie wersacjach i łapownictwie. Tak np. u- niedostateczne; tak na przykład, naj
pisujących
6obie
wspólność ideową czność stosowana kary śmierci z?, po rzędnik państwowy, przyjmujący łapów większy port, Split, dopiero w roku 1925
wyższe przekrocenił tym, że .,niema kę, podlega wedługi nowych przepisów otrzymał bezpośrednie połączenie z eu
przewrotu majowego.
ani jednej większej tranzakcji handlo karze więzienia do 2 lat. S :śli jednak ropejską siecią kolejową.
Dobór osób, mających stanowić przy wej. gdzśeby nic panowało łapownictwo podsądny był jut za łapownictwo kara
W ostatnich czasach zauważyć moż
«zły rząd, musiał iść po wykreślonej z w tych czy innych Kumach". Przy tem ny, lub jeśli łapówki pobierał masowo, na coraz wyraźniejsze dążenie miarodaj
ra eży wziąć pod mv?<;^, że łapówki da sąd może karę tę podwyższyć, a przy o- nych czynników jugosłowiańskich w kie
ominięciem iab ustawodawczych, jako j.j cię przeważnie potueinma.
kolicznościach szczególnie obciążają runku daleko łdącej rozbudowy floty
czynnika udzielającego swego sakramen
\ Co do malwersa.-ji. to w kierunku cych, dopuszczalne jest stosowanie kary handlowej. W posiadaniu Jugosławji by
talnego votum lub źródła, skąd powoły *ynr. zauważyć można w Rosu sowiec śmierci.
ło w roku 1926 ogółem 40 okrętów o okiej pewne „ustabilizowanie się" stosun
wano zwykle s i ł y kierownicze.
Nowy kodeks karny różni się od ko gólnej pojemności 214.000 ton, oraz 100
Ilość malwersacji w urzędach so deksu dotychczasowego również tym, że mniejszych parostatków,
przeznaczo
Wobec przytłaczającej indywidual ków.
wieckich wprawdzie się nie zwiększyła, osoba, biorąca łapówkę, podlega w za nych wyłącznie do transportu na samym
ności Marszalka dobór członków gabine aile, co ważniejsze, również się nie sadzie wyższej karze, niż osoba łapów
wybrzeżu.
tu b y ł trudny ze względu na „kaprysy" zmniejsza. Dlatego też w nowym kodek kę dająca. Dotychczas wobec dającego i
Porty jugosłowiańskie na Adrjatyku
polityczne obecnego prezesa ministrów sie karnym przewidtije się za malwersa biorącego łapówkę stosowano ten sam
mają jut prawidłowe połączenie z porta
cje
również
karę
śmierci.
wymiar
kary.
Obecnie
najwyższą
karą,
p r z y wyboTze kandydatów i ze względu
Nowa redakcja rosyjskiego kodeksu przewidywaną wobec osoby, dającej ła mi północnoeuropejskicmi, a w roku una trudność ich znalezienia.
biegłym towarzystwo żeglugi irorskiej
karnego wykazuje cały szereg zasadni pówkę, jest 5-letnie więzienie.
„Prekomorska plavitba" zorganizowało
Związani z partja o szerszych aspjra
stałą komunikację między portami adrja
cjach musieli odegrać ceremonjał w y s t ą
tyckiemi a wyspami Kanaryjskiemu
pienia z kościoła partyjnego, nie pozba
Największym towarzystwem żeglugi
wiając się jednak święceń kapłańskich.
morskiej jest w Jugosławii S A. „Jadran
W rezultacie gabinet utworzył się z
ska plovitwa" z siedzibą w Suszaku. To
warzystwo
to dysponuje 80 okrętami,
Czynników, pochodzących z różnych oze
na ratunek białych przed naporem krajowców.
kursującem]
stale
m.ędzy portami mo
tokości „geograficznych" } ideowych.
rał
Adriatyckiego
z
jednej strony a por
Londyn, 10 stycznia.
Londyn, 10 s t y c z n i a .
Kiedy ministrem sprawiedliwości zo
tami
Egiejskiemi
i
Czarnomorskiemi
ze
Z Szanghaju; donoszą, l i władze ab
Ostatnie wiadomości z Chankau
strony drugiej.
stał p. Meysztowicz a rolnictwa p. Nie- solutnie ule zdolne są do opanowania sy
świadczą w dalszym ciągu o tein, żo sy
zabytowski obok z krwi i kości p. p-sow tuacji.
W szybkim tempie rozwija się jugo
tuacja jest niepewna, chociaż nastąpiła
Z angielskiej dzielnicy ewakuuje sle
słowiańska żegluga morska szczególnie
ca posła Moraczewskiego trzeźwi pol.ty
pewne uspokojenie i władze chińskie bio w transporcie lokalnym wzdłuż wybrze
cy ze szkoły „ d o ut des" kiwali poważ wszystkich mieszkańców na pokład ka
rą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ża, gdzie istnieją w chwili obecnej 43 sta
nie głowami i dziwili się mocno, skąd się nonlerek, stojących w Yang - Tse.
mienia 1 życia cudzoziemców. Pomimo łe jugosłowiańskie linje okrętowe wobec
mógł wziąć klajster polityczny bez do
Pekin, 10 stycznia.
to w stosunkach handlowych panuje zu 23 linji okrętowych włoskich.
Admiralicja angielska w Chinach we
mieszki proszku koncesyjnego, nie opa
Nie mniejszą uwagę poświęcają mia
pełny zastój. Wszyscy oczekują dal
tentowany nigdzie, mający siłę skojarzę zwała 8 eskadrę torpedowców do Chin.
rodajne czynniki, należy temu zorga
szych
dowodów,
Iż
spokój
zostanie
uEskadra składa się 3 jednostek bojo
nizowaniu transportu emigrantów. Cho
nia koalicji specyficznego pokroju.
wych wielkiejro typu i 8 mniejszych. trzymany. Radca parlamentu angielskie dzi o to, aby emigranci jugosłowiańscy
Następstwem logicznem przewrotu Ogólna ilość jednostek bojowych Anglji go przyjeżdża do Chankau w począt
mogli wyjeżdżać do krajów zamorskich
majowego, bezpośrednim — może i nie na terenie Chin dojdzie do 44.
kach bieżącego tygodnia dla zbadania na okrętach jugosłowiańskich. Zrealizo
wystarczającym na dłuższą metę — by
wypadków, które miały miejsce w cią wanie tego planu byłoby, rzecz husna,
Londyn, 10 stycznia,
dotkliwym ciosem dla włoskich towa
ła idea czystych rąk, najobszerniejsza
Położenie w hankou jest mniej naprę gli ostatnich d n i Obywatele Stanów rzystw okrętowych, utrzymujących do
v znaczeniu pojęciowem, mogąca po
żone. Rząd kantouski wezwał ludność Zjednoczonych szukają schronienia na tychczas komunikację między Adriaty
mieścić pod swojemi szaremi a tak cen- chińska do. z a D r z e s t a n l a demonstracji. tornedowcach na rzece Yang-tse. '
kiem a Ameryką.
M. L.
c

Jugosławja broni swego stanu posiadania na morzu.
1
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Karę śmierci za łapownictwo

przewiduje nowy kodeks karny rosyjski.
-

(

1

Flota angielska płynie do
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Ruch t r w a j t e
byt wczoraj

Ze sportu.

ograniczony

Wczoraj nad ranem w elektrowni
tramwajów miejskich zepsuia się ma
szyna i nastąpiła przerwa w dostarcza
niu prądu.
Tramwaje wypuszczono na miasto
w zmn.ejszonej ilości rbez wagonów do
datkowych po do;uczeniu prądu prze*
elektrownię miejską.
Zmn ejszona ilość pociągów i brak
wagonów przyczepnych spowodowały,
i i do wagonów trudno się było dostać.
W południe maszyna została napra
wiona i tramwaje zaczęły kursować
normalnie, b.

Bank Kupców BhneSclIan
nie ulega likwidacji.
W związku z zamieszczoną w kilku
pismach , p. m. in i w „Reoublice" no
tatki biura „Bip" o likwidacji Banku
polskich
kupców i przemysłowców
chrześcijan, dowiadujemy się, że wiado
mość ta jest nieprawdziwa. Ban ten nie
ulega 1 kwidacji w myśl nowych prze
pisów bankowych, gdyż posiada on
1.500.000 złotych kapitału zakładowego
oraz własne nieruchomości.

Zasłużony
dla svortu łódzkiego
trener p. L. Czeizter
w r a c a

;
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Film salonowo sensacv|ny, osnu ty na tle powieści kine
matograficznej

ALEKSANDRA BLAŻEJOWSKIEGO
(AUTORA pow eśc! „SĄD NAD ANTYCHRYSTEM")

z . J M s B r e } Złotej Serji" wytwórni LEOF I L M " w Warszawie.

Uradza
sy/s pafistaro.

Ilu rfemcóUr

1

Znamienna statystyka
zbrodni szpiegostwa.

Znamienną statystykę zamieszczają
pisma niemieckie. Dotyczy ona stałego'
kitującego sie od r. 1909 wzrostu zbro
dni zdrady kraju w Niemczech.
Statystyka nie podaje danych za
okres wojny, który jest pod tym wzglę
dem najtrudniejszy do ujęcia w cyfrach.
Dane powojenne zaś nieproporcjonalnie
przewyższają cyfry z okresu przedwo
jennego.
Jeszcze w r. 1909 skazano w Niem
czech za zdradę państwa zaledwie 6
osób, w r. 1910 — 10 osób, w r. 1911 —
14 osób, w r. 1912 — 21 osób, w r. 1913
21 osób. W pi%rwszym roku po woj
nie światowej, a więc w r. 1919 skazahbte- 88 osób. w r. 1920 — 171 osób, w
r. 1921 — 419 osób. w r. 1922 — 241
^sób, w r. 1923 — 293 osoby.
B A L MASKOWY S Z t - T A L A

..KOCHANÓWKA'

Dowiadujemy się, l i przygotowania do w i e l 
kiego balu maskowego, urządzanego przez Ko
mitet Szpitala „Kochanówka" w dniu 15 b. m. w
sali Pilharmonjl są w cale] pcinl.
Już dziś moierny podać kilka szczegółów do
tjczacych wspomnianego balu. A więc: sala cat
V<»wlcle udekorowana będzie w egzotycznym
fatfoftskhn) stylu, przyczem komitet zapewma.
* -nikt z łodzian sali Filharmonii nie pozna.
Bufet bardzo obfity, a co najważniejsza
bjkrdeo tani. Sekcja atrakcji, pozostająca pod kle
rowrrictwem p. A. Dietla przygotowuje wiele ule
fcpodzlanek- Spodziewać sic przeto najeży, że ni
kogo z łodzian na balu tym nie zbraknie i że
nttet nie pożałuje spędzonej z 15-go na 16-ly b.m.
nocv w sali Filharmonii.

Węgier.

Dowiadujemy się. że wieloletni Tre
ner oilki nożnej Łódzki^o klubu spor
towego p. Lajos Czeizler, jeden z do
tychczas najlepszych trenerów piłkar
skich w Polsce, który prócz swej pracy
w Ł. K. S. pracował przedtem w „Ju
trzence" krakowskiej, którą to drużynę
postawił na wysokim poziomie piłkar
skim — opuszcza w dniu 14 stycznia r.
bież. Łódź i udaje sie z powrotem do
swej ojczyzny Węgier. Ł. K. S. traci
w panu Czelzlerze jednego z pionierów
piłki nożnej. Nadmienić należy, że w
czasie swej pracy doczekał się chwiliw której wszystkie trzy drużyny pił
karskie Ł. K. S. (I, II i 111) zdobyły ty
tuły mistrzów.
Pan Czeizler fest bytym graczem
15-łetnłego mistrza Węgier M. T. K.

WjSMireies KI. Tiny
sito p. Sfencel
będzie interweniować
w P. Z. P. N w sorawie
dyskwalifikacji Wieliszka,

Sfre)H piekarzy
w Kra rowie.
. Kraków, 10 styczni*,
Wczoraj wieczorem wybachł "tu
strejk czeladników piekarski ;h. Robot
nicy żądają zniesienia pracy akordowej
minimum płacy dla piecowego 75 zło
tych, dla miszera 70 złoty/h, dla wykwalifokowanej pomocy 65 złolycb ty
godniowo, ośmiogodzinnego dnia pracy
i t. d. Jest nadz.eja, że strejk zostanie
wkrótce zakończony. Związek robotni
ków dokłada starań, aby zaooatrzvć w
pieczywo szpitale i zakłady dobro
czynne.

d o

W głównej roli kobiece] — piękna utalentowana aktorka
polska

HELENA

AKOWSKA
która po powrocie z włoskiej wytwórni —
po raz pierwszy gra w krajowym f.Imle

Ro

" ' i ^ S t * * ŁODZIANIN
ugenjusz

Ostatnio Wydział Gier i Dyscypliny
Polskiego Związku Piłki Nożnej w Kra^
kowie zdyskwalif.kował środkowego po
mocnika ki. Turystów p. Wieliszka na
przeciąg 4 miesięcy za rzekome podstęp
ne wymuszenie zwolnienia z ŁTSG. do
którego tenże należał od kilkunastu lat,
Wieliszek po otrzymaniu zwolnienia
I zgłosił się do gry w barwach obecnego
mistrza Łodzi kl. Turystów, za^ ŁTSG.
sprawę tę oddał do władz piłkarskich
oskarżając Wieliszka o podstępne wy
muszenie zwolnienia.
Ponieważ W eliszek zdys/kwaliftkowa
ny jest do dnia 31 maja 1927 roku co ujemnie wpłynęłoby na grę drużyny mistrzoskiej Łodzi, przeto Turyści niegodząc się z wyrokiem PZPN, miast zało
żyć formalny protest w tej sprawie wy
syłają do Krakowa swego wiceprezesa
p, Stencla, który osobiście przedstawi
dowody, tak, ie jest możliwe, iż dyskwa
liftkacja Wieliszka w na]lbliższych dniach
zostanie zniesiona.

czołowy aktor warszawskiego teatru „Perskie Oko"
Postać Wandy SkarskleJ Inkarnujc

W. Smosarska
Pozatem udział w film'e przyjmują zespoły teatrów
warszawskich:

„GUI

PRO QUO" 1 „PERSKIE OKO".

Kulisy teatrów
warszawskich!
SpelunHi, gdzie
czai się zbrodnia
Tajemnice
salonów
statecznych!
Frapująca treści
Błyskotliwa
aflcja l
Bogata wystawa'
Wspaniała gra
aktorów! —
oto walory tego
pierwszego sens*- *x
cyjno-salonowego
filmu „Złotej 5erjl"' polsKiel produHciil
1'ocząteK o godzince 4.30 po pol.
OrRlestra symfeolczna pod dyr. L SANTOS A!

Rekord Halny Konopa*
ckiej—n euznany!
Ustalenie programu ofi
cjalnych konkurencji lekkoatetycznych.
Ostatnie zebranie Kobiecej Federacji
Międzynarodowej miało przebieg bar
dzo burzliwy.
Zebraniu przewodniczyła pani Milliat
Z ramienia Polski obecnym był kpt
Sterba.
Przy zatwierdzeniu rekordów świato
wych wytworzyła się żywa dyskusja. W
rzucie dyskiem zatwierdzono rekord
niemki Reuter 38.34, Pozatem zatwier
dzono jeszcze 4 rekordy niemieckie jako
rekordy światowe a mianowicie: 100 m.
WHmaran 12.8, sztafeta 4 razy 100 m.
Berliner S, C, 30.6, sztafeta 10x100 U L
Charlottenburg 2:12)8, oszczep Szumans
35:49.5,
Ustalono program oficjalnych koft~
kurenpji: biegi płaskie, 50, 60, 80, 100,
200, 800 ł 1000 mtr. Biegi sztafetowe:
4x75 m., 4x100 m... 4x200 m., 3 800 m. i
10x1000 mtr. Biegi przez płotki 8 mtr,
przyczem płotki wysokości 75 cmt. oA«
ległość między płotkami 8 mtr. wszyst
kich płotków 7, odJeigłość po starcie i
przed metą 12 mtr. Skoki w dal, w zwyfc
i w dal z mielca, rzuty zaś kulą 4 klg.,
dysk. 1 klg. i oszczep 600 gr, (tylko styl
klasyczny).
Podczas olmpjady w Amsterdamie
odfbędą się dwa dni lekkiej -atletyki ko
biecej. Następne posiedrenie o^b»dzie
j się w sierpniu r, b. we Wrocławiu, zaś
I kongres w roiku 1928 w Amsterdamie.
X

^UCTROWĄNA REPUBLIKA*.

STYCZEŃ

11
WTOREK

Str. 5.

Dziś: Honoraty.
Jutro: Arkadiusza.

Czy pani ssę wreszcie odezwie?

Wschód słońca 7.41.
Zachód o g. 15.46
Wschód ks. g. 12.39.
Zachód o g. 1.10.
Długość d n i u 8.28
Przybyto dnia; 00.12.

Po kilka minut stoimy ze stuehawKą przy uchu, oczekując łashiwel odpowiedzi.
P.A.S.T-a l e k c e w a ż y s o b i e p o t r z e b y a b o n e n t ó w

Zamiatać ulice
trzeba wczesnym rankiem
Wobec tego, ie podczas ostatnie}
Inieżycy władze zauważyły, i i cały sze
reg chodników jest nieuprzątmętych ze
śniegu z winy dozorców domowych —
>olicja sporządzała mnóstwo protoku{6w
karnych na opieszałych dozorców,
względnie administratorów i właścicieli
domów.
Narazie nn skutek tej akcii przeszło
200 dozorców zostało ukaranych grzyw
nami od 3 do 50 zł., zależnie od stopnia
niedbalstwa.
W myśl obowiązujących przepisów,
chodniki winn
.
, , '"."l
u młodzież
1 ™ y \ szkolna
? *
°J
godz. 77 raao,
tak, by
udający się do zajęć zawodowych nie
byii ryutzcn. brnąć w biocie i śniegu.
W sprawie tej komisarjat rządu ostatnio powtórzył swe zarządzenia, po
lecając organom policyjnym pilnie ba
czyć na oczyszczanie chodników ze śnie
tfu przed godz. 7 rano. (p).
y Ć

0

z c z

d
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Łódzka stacja telefoniczna ma już
wśród abonentów wyrobioną opinję in
stytucji, która lekceważy sobie zażale
nia i skargi klijenteli, nie dbając o jej
interesy I potrzeby.
Niejednokrotnie prasa wskazywała
na brak sprawności w pracy telefoni
stek, mimo to dyrekcja nie poczyniła
rac absolutnie, by usunąć te niedomaga
nia, wręcz przeciwnie nawet, całą wi
nę zwaliła na abonentów, zarzucając
im „zbytnią gadatliwość".
Pasfa nie twierdzi tego gołosłow
nie, posiada bowiem biuro kontroli, któ
rc skrzętnie nocuje każdą rozmowę, obli
cza ilość przeprowadzonych rozmów
vi.a
Diuau przeprowaazonycn
rozmów
dziennie I potem karmi abonentów wy

kazamj statystycznemł, z których wyni
ka, że Łódź — owszem — korzysta z
telefonów...
Szkoda jednak, że tak dbająca o ści
słość i dokładność, jeśli chodzi o ilość
rozmów, dyrekcja telefonów nie wpro
wadzała innego biura, które notowałoby
niemniej ściśle i dokładnie przeciąg cza
su od chwili wzięcia słuchawki aż do
chwili otrzymania połączenia.
Dla abonentów wyniki tych badań
byłyby o wiele ciekawsze.

a zdarzają się, niestety, wypadki, gdj
abonent zdąży ze słuchawką w ręku
przeczytać całą gazetę, czekając na odezwanie się telefonistki.
Niewiadomo, czy dzieje się to skut
kiem zbyt małej ilości pracowniczek na
stacji, czy też wynika z
lekceważenia abonentów przez panie
telefonistki

Nie obchodzi nas jednak przyczyna,
Okazałoby się bowiem wówczas, że lecz skutek.
abonent czeka zwykle przy aparacie
A że złu można zaradzić, mamy n
nie dwie, trzy sekundy, jak zapewnia fo dowody.
dyrekcja, lecz
Nie trzeba daleko sięgać.
W Warszawie, gdzie sieć telefonicz
na jest bez porównania bardziej rozga
łęziona, abonent otrzymuje połączenie
cztery razy prędzej!

Dziś
i dni następnych!
C7L

Czy nie należołoby wobec tego lód*
ką stację telefoniczną uważać za najbar
dziej zawfkłaną zagadkę 20-go wieku

Najwspanialsze

W obronie lokatorów

arcydzieło
filmowe!

wydał woi. Jaszczołt odpow eanie
zarządzenie

minimum — trzy minuty,

Ale przypuśćmy, że abonent po (Tła
gtm oczekiwaniu usłyszał już upragnio
ny szmer. Szybko wymawia żądany na
mer. W tej samej sekundzie pada wy
rok: „Zajęte" — I znowu cisza.

Noce Florenckie

Wojewoda Jaszczołt wydał rozporzą
dzenie w sprawie czuwanin nad prze
strzeganiem wszystkich przepisów usta
Monumentalny dramat osnuty na tle powieści GEORGE EL1STA J t O M O L A "
wy o ochronie lokatorów i pociągania
Są przecież Instytucje w Łodzi, kto
W rolach głównych:
do odpowiedzialności sądowej właści
rc mają kWka aparatów. Skoro jedna
J£$Sn
LILJANA i DOROTA GISH
cieli nieruchomości.
linja Jest zajęta,
Obowiązani są oni wyw eszać 1 etale
• .
= =
or««
" •
'
=
otrzymywać w bramach na widocznym
można zadzwonić do drugiego aparatu.
Ronald Co man, Bonayentura banez, Amelja Tumrnerville,
miejscu wykazy z oznaczeniem wyso
Charles
Lane,
Gino
tforsi.
kości podstawowego komornego, sumy
Abonent chce właśnie podać drugi
przypadającej do rozłożenia na lokato
numer, lecz już Jest rozłączony ze sta
Rzecz dzieje sę we Florencji I Pizie — w słonecznej Italji.
rów oraz wysokości opłat dodatkowych
cją, musi więc znowu czekać długie mi
pobieranych tytułem komornego od lo
nuty
— bo panie telefonistki nie mają
katorów, * rozłożony w stosunku do wy
sokości podstawego komornego wedle
czasu na dokładne wysłuchanie abonen
stawek z czerwca 1914, jak \ ebecnych
ta.
mianowicie: wszelkich opłat za dostar
Inny kwfatek t martyrolog}! wlaś4
czenie wody, asenizacje, wywóz nieczy
stości, czyszczenie przewodów komino
dela
aparatu telefonicznego:
Cztery wse w pow. łaskim są całkowicie zalane.
wych, dostarczanie światła do sieni,
Biorę słuchawkę do reki. Czekam
schodów korytarzy, za wywói śmieci,
Wskutek ostatnie] odwilży, rzeka'z każdym rokiem coraz groźniejsze,
za wydatki na wynagrodzenie dozorcy, Warta przy ujściu Jej dopływu WidawKomisja uznała, że koryto rzeki War pięć
' " ^ mffntrt. Nareszcie — stacja się odprze? właściciel d JSw *.? i . P " P * y , W « '
" «©ni, uprawnej włości- ty należy wyprostować, gdyż obecnlo ^ w a . Podaję numer telefonu. Stacja łą
neTnrewyk^
» ? « " « ó w w gminie Za Jest ono zygzakowate | nor.mt.ny bieg czy. Ale telefonistka w pospiechu Z a 
police, pow. łaskiego.
wody napotyka na ciągło przeszkody dzwoniła nazbyt krótko. W sąsiednim
pokoju nawet nikt nie" słyszałi dzwonka.
podejmą przeciwko tym wykroczeniom
Wsie Zamość, Okopy, Je/lorko I powodu'ąc katastrofalne wylewy
A — ^ U .
energiczną akcję.
Czekam
więc
znowu.
I
zanim
ktoś się
częściowo Pstrokonle są zalane, a nileSejmik łaski przystępuje do sporzą
zgłosi
do
aparatu
szkancy. drobni rolnicy, ponieśli ogrom ] dzenła wstępnego projektu | kosztorysu
ne straty.
robót regulacyjnych, w przekonaniu że połączenie znowu zostało przerwane.
W
związku
z
pobytem
p.
wojewody
władze państwowe okażą wydatną po
żąaaą
podwyżki płac.
Nie, proszę panów, Łódź nie jest ga
Jaszczołta na miejscu katastrofy, sej moc materialna przy zrealizowaniu zaW początkach przyszłego tygodnia . ,
wydelegował
datliwa,
gadatliwi są panowie z dyrek
specjalną ko-'mierzeń sejmiku, dążącego do zahczple
odbędzie się zwołana przee irwp. pracy
cjl, którzy tak szeroko opowiadają o
Wojtkiewicza specjalna konferencja z misję przy udziale rzeczoznawcy dla czenia egzystencji ludności 4 wsi.
swych
udziałem przedstawicieli slow. właści zbadania przyczyn ł obwyślenb środPrzy robotach regulacyjnych można
- " planach "na rok 1927-my, <a• tak
—
cieli nieruchomości oraz zw. zaw. dozór ków zaradczych na przypuść, nonie- będzie zatrudnić znaczną ilość bezrobot ™
najżywotniejsze sprawy
ców domowych. Przedmiotem konfe
| ' 3cc •
rencji będzie sprawa zawarcia nowej waż od 4 lat powtarzyją się powodzie 11 nych. (b)
Przewidujemy odpowiedź dyrekcji,
umowy zbiorowej na rok 1927. regulu
-JO:jącej warunki płac dozorców. Dopiero
która powoła się na wykazy sratystyoz
gdyby ta wspólna naradi nie dała po
ne, stwierdzające, że abonent nigdy nie
zytywnych wyników — wyznaczona zo
czeka
dłużej niż trzy sekundy.
stanie specjalna
komis) : w składzie
przedstawicieli trzech ministerstw, któ
Jeżeli dyrekcja poprzestanie tytko
ra poweźmie ostateczną w tej sprawie W najbliższych dtrach nastąpi wypowiedzenie umowy na tym wyjaśnieniu, w takim razie zmu
decyzję.
Jak wiadomo, w dniu wczorajszy m' te przez włókniarzy, nie będą specjalnie szenl będziemy przedstawić nnsze wy
odbyć się miało posiedzenie komitetu wygórowane i traktowane być mają Ja kazy, w których tak samo śdśle noto
wać będziemy czas, zużyty na dener
wykonawczego klasowego związku za ko dalszy ciąg ostatnie] akcji,
wujące
oczekiwanie przy aparade.
wodowego, na którem zapaść miała o-1 W rozmowie z naszym spófpracowotrzymywać bąda zasiłki stateczna
decyzja w sprawie akcji o niklem jeden z przedstawicieli związku
Może wówczas dojdziemy do poro-.u
Zarząd funduszu bezrobocia powia podwyżkę plac w przemyśle włókienni oświadczył, że władze związkowe zdamienia!
Ego.
domiony został, ie bezrobotni, byli woj
ja sobie doskonałe sprawę z pogorszcskowi, którzy zestal: zwolnieni z woj czym.
ska we wrześniu i grudniu 1925 oroz w
Posledzenie to jednak zostało od»^>- nia sytuacji w przemyśle włóklennllutym i wrześniu 1926, korzystają z za czone, a to ze względu, Iż pos. Szczer- czym, biorąc Jednak pod uwagę stały
siłków doraźnych. Również i bezrobot kowskl, przewodniczący komitetu, niej wzrost drożyzny, wystąpienie o podni pracownicy umysłowi korzystać będą
przybył do Łodzi.
wyżkę płac jest konieczne.
z zas łków dorJŹMvch, o ile wykażą
Wobec
tego
Jednak,
iż
komitet
otrzy
Pogorszenie sytuacji w przemyśle
świadectwem, ie przed wstąpieniem na |
wpłynie
Jednak na wysokość wystawlo
służbę wojskową pracowali jako praco °iaf wolna rękę od delegatów fabryczwnicy umysłowi. Sprawa zasiłków u- nych, mimo bliskiego już terminu 15-go nych żądań.
stawowych dla tych zdemobilizowanych stycznia, w którym wygasa umowa ar
Sprawa Jest tym razem bardzo po
unormowana została U 3 t a w ą o zabez
błtrażowa,
opi^ntenlo
posiedzenia
nie
ważna
1 z tego wzplędu dokładnie bę
pieczeniu na wypadek b^jroboca i w
dzie przemyślana, nim 15 b. m. nastnpl
tej dziedzinie zasultom zdemobilizowani będzie odgrywało żadne] roli.
podlegają ogólaym normom i przepisom
Wc^ug otrzymanych przez nas ln- ostateczne wyzwanie.
—cd.—
akcji zapomogowej.
I formacji, ewentualne żądania, wysunie:

1

Powódź w województwie łódzkiem.
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Koledze naszemu p. Dawidowi RaMsonowi, z powodu śmierci

b. p. Matki Jego
składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Grono

TEATR MIEJSKU
P s K , M 'wtorek C Jutro w d a i w y m dągu świe
ito wystawiona komedia de Flers'a „Osiołkowi
W tlotojr dano" z Marią Malicką. Bilety ulgowe
Ważne.
W czwartek ras jeszcze — po cenach zni
żonych S w ł t , drleń 1 noc" t Marła Malicką. —
Partnerem Swłotaoj artystki bodzie utalentowa
ny artysta Teatru Polskiego w Warszawie, pRoman Hlerowakt

HoleżeńsKie

TEATR POPULARNY.

DZISIEJSZY KONCERT HERMANA
JADLOWKERA.
Dziś, w e wtorek odbędzie sle w SaH Filharmonjl zapowiedziany koncert Hermana Jadlowkera, tenora światowej sławy. Po wczorajszym
Jego koncercie w Warszawie pisze „Kurier Po
ranny": Oddech Jest wyszkolony do najwyż
szych granic, piana doskonale, koloratura w y c y
żelowana, wyrównanie rejestrów wykazuje ar
tyzm wysokiej miary- Śpiewane przez niego ar
ie 1 pieśni podane b y ł y wszystlde z taką ma
estrią, której stawa jest rzeczywiście w pełni za
słuiona. Początek koncertu o godz. 8-30 wieczo
rem. Przy fortepianie zasiądzie dr. Edward Stetn
berger.
JUTRZEJSZY KONCERT WERTYNSKB3GO.
Jutro wystąpi w Sali Filharmonii znany pio
senkarz Aleksander Wertyński, który w kostiu
mie Pierrota odśpiewa najnowsze piosenki z
własnego repertuaru. Koncerty Wertynskiego
cieszą się w e wszystkich miastach d u ł e m po
wodzeniem. Początek o godz. 8.30 wieczorem.
KONCERT DUBISKIEJ I ARRAITA.
W e czwartek odbędzie się w Filharmonji o
godz. 8.30 wieczorem 11-ty koncert z cyklu „ M i 
strzowskich Koncertów", na k t ó r y m
program
wykonają dwaj wybitni artyści, a mianowicie:
Irena Dubiska, znana 1 utalentowana skrzypacz
ka oraz pianista światowej sławy Claudio A r rau. Artyści wykonają przepiękny program, a
miedzy luneini: Schuberta Fantazję C-dur, utwo
r y Strawlftsklego, Stogu eta, Paganiniego-Ltezta,
Szymanowskiego oraz nieśmiertelną
Sonatę
Kreutzerowską Beethoyena. Koncert ten wzbu
dzili wśród muzykalnych sfer naszego miasta
wielkie zainteresowanie ł niewątpliwie cieszyć
tlę będzie zasłużonejn powodzeniem.

„Wiedza'

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ.

15-00 — Komunikaty: gospodarczy oraz me*
teorologiczny.
15.30 — Stacja nieczynna.
16.45 — Odczyt p. t. „Życie towarzysVie W a l
szawy przed 100 l a t y " , wygł. prof. Antoni Ur
bański.
17.15 — Koncert popołudniowy.
Część 1.
1. Delibes: Fantazja na tematy z op. „Lacme
tytułem odsetek od zaciągniętych po—wykona orkiestra.
życzek
2. a) Delibes: Arja z op. „Łacnie", b) DonU
potrącono mu 396 dolarów.
zettl: Arja z op. ,,Ltoda" — odśpiewa p. E.
Prócz tego Epsztaj przejął od Rot- Bandr owaka.
berga tytułem zastawu
3. Saint-Saens: Rondo-Caprlcloso — w y k . p.
trzy bele towaru, wartości 200 dolarów W ł . Lewinger.
zmagazynowane w towarzystwie .Lloyd
Część I I .
Polski".
4. Goldrnark: „ W ogrodzie" z symfonji „ W e 
W ciągu następnych miesięcy p. Rot sele wiejskie" — wykona orkiestra.
berg płacił Epsztajnowi odsetki w łącz
5. a) C. Goldrnark: Arja z koncertu skrzypco
nej sumie 840 dolarów, wystawiając na wego, b) D. Ambrosio: Canzonotta — w y k . p.
Lewingcr.
część tej sumy weksle.
Mimo to jednak w maju 1925 r. Ep 6. Tostl: a) Babcia ml, b) II fam preghl — od
p. R. Bandrowska.
sztajn uzyskał na podstawie weksli wy śpiewa
18.40 — Rozmaitości — wygłosi p. Włady
rok przeciwko Rotbergowi i
sław Walter.
przystąpił do przymusowego egzekwo
19.00 — Odczyt p. t. „Argentyna", w y g i . prqi
A l JanowskL
wania.
19.30 — Komunikat rolniczy.
P. Rotberg wystąpił wówczas na dro
19.45 — Odczyt p. t. ,,Rzeczy, których się nie
gę sądową przeciw swemu wierzycie
spodziewałem, czyli pierwsze kroki na egipskie!
lowi, który pobierał od niego tak wy ziemi",
w y g ł . red. Ferdynand Goetel..
sokie procenty.
20.30 — Koncert wieczorny. Na zakończenie
Sprawa ta w dniu wczorajszym zna sygnał czasu. Komunikat.
lazła się na wokandzie łódzkiego sądu
Część I.
okręgowego pod przewodnictwem sę
1. Beethoven: Trio b-dur op. 11. nr. 4 I. Alle
dziego Wilkowskicigo, w asyście sę gro, I I . Adagio, III- Tema eon varlazlone, w y k
dziów Wileckiego i Kurczyńskiego.
T r i o Kmita.
2. Beethoven: a) Do oddalonej, b) Płyńcie
W charakterze świadków zawezwa
no około 30 osób z łódzkiego świata ku łzy, c) Kolorowa wstęga, d) Kocham cię — od
śpiewa p. Zbolńska-Ruszkowska.
pieckiego i finansowego.
Część I I .
Powód cywilny, mecenas Rafał Kemp
3.
Brahms:
a)
Wieczna
miłość, b) Kowal, Ą
ner, prosi o odroczenie sprawy ze wzglę
Cisza
polna,
d)
Kołysanka
—
odśpiewa p. Zbolń
du na niestawiennictwo dwuch głów
nych świadków, z których jeden był o- ska-Ruszkowska.
4. Brahms: Trio c-moll op. 101 nr. 3. I. Allebecny przy zawarciu umowy.
gro energlco, I I . Prcsto non assai, 111. Andanta
Po krótkiem przemówieniu prokura gracloso, IV. Allegro molto — w y k . Trio Kmita

W sieci pafąka-lschwiarza.

Niezwykle charakterystyczna sprawa przed sądem
okręgowym.

s

Dziś 1 drd następnych dyrekcja wystawia w
dalszym ciągu komedie M . Bałuckiego „Dom
Otwarty".

gimnazjum

OO usłyszymy przez RADIO
dztś, we wtorek, etnia
11~go stycznia?

P. Henoch Rotberg, ongiś zamożny
kupiec łódzki, przed trzema laty, zna
lazłszy się w krytycznej sytuacji finan
sowej, był zmuszony do zaciągnięcia po
życzki pieniężnej.
Dowiedziawszy się, iż małżonk. Ep
sztajn trudnią się wypożyczaniem pie
niędzy na procent, p. Rotberg zwrócił
się do nich, prosząc o
pożyczenie mu 400 dolarów.
P. Epsztajn zgodził się udzielenie tej
pożyczki, jednakże zażądał 13 procent
miesięcznie oraz wystawienia mu wek
sli in blanco
na podwójną sumą t. f. 800 dolarów.
Rotberg, będąc w ciężkim położeniu
materjalnem, zgodził się na te warunki i
otrzymał 279 dolarów,
gdyż resztę Epsztaj potrącił sobie, jako
odsetki za dwa miesiące.
Gdy po upływie dwuch miosięcy, w
czerwcu 1924 r., p. Rotberg nie mógł
zwrócić długu, Epsztajn zgodził się na
prolongatę terminu płatności o miesiąc,
w za mian za co
pobrał znów 100 dolarów tytułem
odstek.
W lipcu tegoż roku p. Rotberg, bę
dąc w dalszym ciągu w krytycznej sy
tuacji, wystawił tym razem weicslc
na sumę 900 dolarów.
P. Rotberg otrzymał tylko 270 dola
rów, gdyż
resztę znów potrącono ma, jako odsetki
W podobny sposób, jpo upływie mie
siąca, p. Rotberg zaciągnął od Epsztaj- tora Skabiczewskiego i obrońcy oskar
na trzecią pożyczkę w nominalnej wy żonego adwokata Jasieńskiego sąd spra
As,
sokości 900 doi., przyczem z sumy tej wę odroczył.

Z

W Y S T A W Y OBRAZÓW STOW. „ S T A R T " .
Wobec niebywałego zainteresowania się w y
•tawą, zarząd stow?Tzyszenla ,,Start" postanoIwtt przesunąć termin zamknięcia w y s t a w y na
dzień 23 stycznia, w k t ó r y m to dniu odbędzie
się również losowanie premii bezpłatnej 15-tu
obrazów.
Tem samem zarząd „ S t a r t u " daje możność
otrzymania bezpłatnego biletu premiowego przy
kasie.

v

PROGRAM KONCERTÓW ZAGRANICZNYCH
PARYŻ, fala 1750 m.. 12.30, 16-15, 20.45 koncerty.
RZYM, fala 422,6 m., 21.00 — Wieczór lekkie)
muzyki.
WIEDEŃ, fala 517,2 m., 20-05 — Utwory ostat
niego romantyka wled. muzyki tanecznej J.
Straussa.
PRAOA, fala 348.9 m., 20.00 — Koncert.
BUDAPESZT, fala 555,6 m., 20.00 - Pieśni
węgierskie.
FRANKFURT, fala 428,6 m., 20.45 - Pieśni
myśliwskie: śpiew I kwartet na trąbkach.
MONACHJUM, fala 535,7 m., 19.00 - „ W J n j
strzelec', opera Webera-

T

R ADJOSŁUCFL A C E!
Czy znacie cud-lampę głośnikową?
Jest nią P H I L I P S MINI W ATT B 406.
Kto raz ją miał w swoim odbiorniku, siajt
się lej entuzjastycznym zwolennikiem.
Jak czysto odtwarza dźwięki 1
Jak wielką ma cnergjęl
Jak niski prąd żarzenia (0,1 Amp-U
Niema lepszej lampy głośnikowej naó PHI
LIPS M I N I W A T T B 4061

ŁÓDŹ NA P L A Ż Y .
W lokalu Filharmonji w drou 6 lutego, odoędzie się od godz. S popołudniu w i e l k i dancing
dla szerokich mas publiczności, a wieczorem od
godz. 12 Wielki Bal maskowy ligi morskiej 1
rzecznej pod nazwą „Łódź na plaży", pomyślany
w oryginalnym charakterze 1 wielkim stylu po
dobnych balów morskich na Zachodzie. Cały lo
kal komisji dekoracyjnej wystylizowany będzie
w charakterze wybrzeża morskiego.

Przedwojenne weksle rosyjskie Wyborcy p. wiesprez. Wojewódzkiego
będą rejestrowane, poczynając
Na jednej z konferencji ministerial
nych, poświęconych doniosłej sprawie
przedłużenia moratorium dla zobowią
zań wekslowych — przedstawiciele sto
warzyszenia kupców m. Łodzi wysunęli
ważność i palącą potrzebę przeprowa
dzenia w interesie życia gospodarczego
rejestracji przedwojennych weksli ro
syjskich.
Przewodmczacy tej konferencji min.
skarbu Czechowicz do postulatów kupiectwa łódzkiego odniósł się b. życzli
wie, proponując dokładne ich sprecyzo
wanie w specjalnym memorjale. W myśl
żydzenia min. skarbu przedłożony zo
stał memorjał, w którym wskazano na
konieczność przeprowadzenia rejestra
cji tej kategorji weksli. Z dniem 30-go
czerwca r. b, upływa termin moratorium
wobec czego niezbędne jest zasadnicze

od I g o maja r. b.

uregulowanie tej palącej sprawy dla ł odzi, która związana była ściśle z Rosją
1 pozostawała z firmami tamtemi w oży
wionych stosunkach. Jelnocześnie me
morjał wysunął sprawę zastosowania do
weksli moratoryjnych art. 70 ustawy
wekslowej, ^zwalający na korzystanie
z prawa wynikającego z tytułu wekslo
wego zobowiązania w ciągu lat 3. Po
dług rozporządzeń moratoryjnych nale
ży z ukończeniem moratorjum w ciągu
2 tygodni zgłosić weksel do sądu i to w
danym wypadku groziłoby katastrofą
gospodarczą.
Postulaty kupieciwa łódzkiego do
znały życzliwego przyjęcia u czynników
miarodajnych, które zamierzają uregu
lować sprawę w ten sposób, te rejestra
cja przedwojennych weksli rosyjskich
nastąpiłaby, poczynając od 1 maja. br.

przygotowują nową akcję przeciw magistratowi.
W dniu diis'ć'5zvrn odbędzie się nad
W dniu jutrzejszym wieczorem w
zwyczajne posiedzenie zarządu zwiąż- sali polskich związków odbędzie się ze*
ku pracowników miejskich i instytucji branie wszystkich pracowników miejużytecz. publ. Z. Z, P., na które przy- skich, należących do polskiego związkt
bywa prezes Z. Z. P. były wiceminister i jako referent wystąpi p. Jankowski,
pracy inż. Jankowski.
Po tych posiedzeniach polski zwiąNa posiedź ima tem omówione będą " k pracowników miejskich rozpocznie
dotychczas nieuregulowane sprawy oraz > *l akcję wobec magstratu w sprawarunki pracy i płacy pracowników \ wach wyżej wymienionych, b.
miejskich.
Zapadną decyzje co do płac za go
dziny nadetatowe, pragmatyki, pracy w
szkolnictwie oraz nowej umowy dla
wszystkich pracowników sezonowych w
wydziałach gospodarczym, budownic
twa i kanalizacji.
Tegoż dnia wieczorem odbędzie stę
zebranie delegatów pracewn ków miej
• eny popularne.
skich, z którymi p. Jankowski porozu
mie się bezpośrednio.
Środa, BENEFIS H A B I M
n<

w
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jest rozpatrywana przez rząd i niebawem bądzie przesłana
radzie prawniczej do zaopiniowania.

Projekt wywołał sprzeciwy z różnych stron.
Przed kilkoma miesiącami został o- Decyzja taka może być opatrzona ry zorcy winna być złożona w. ciągu 3-cbj
Układ uważany }est za przyjęty
pracowany projekt rozporządzenia pre gorem natychmiasiowej wykonalność!. miesięcy od dnia oawarcia przez sąd po.przez wierzycieli, jesii za jego zawarzydenta Rzeczypospolitej
Dalej projekt omawia formę układu stępowania.; Propozycja może obejmo- ciem wypowie się przynajmniej polowa
o zapobieganiu upadłościom.
zapobiegawczego z wierzycielami, k órv wać odroczenie luo rozłożenie na raty wierzyciell, biorących udział w zebra
Projekt ten, jako wynikający z ko- może być zawarty przez kupca, posiada w terminie nie amższytn -jak 2 lata, niu. Uchwały ogólnego zebrania są oHłecznośai żyda, spotkał się z przychyl jącego przedsiębiorstwo, którego turzy zmniejszę nie sumy długów, ograniczenie staleczne i ulegają zaiwierdzen.u sądu.
ną opinją szerokich sfer zainteresowa manie jest szczególnie ważne z wzglę dłużnika w zarządzaniu majątkiem i rę
Projekt ten nader liberalny j odpowia
nych, jednak gdzieś utknął I podobno dów państwowych
ogółnogospodar- kojmię zabezpieczającą wykonanie obję dający wymogom przemysłu f kup ecdopiero w dniach ostatnich znowu wcho czych lub socjalnych, choćby nie miał tych układem zobowiązań.
twa, wywołał, jak się dowiadujemy,
dzi pod obrady czynników miarodaj dostatecznych środków na pokryoie
Po otrzymaniu opmji nadzorcy, sąd
sprzeciwy z różnych; stron.
nych.
w całości wszystkich swoich długów. zwołuje
Według projektu kupcy, którzy skut Propozycja układu wraz z opinją nad
ogólne zebranie wierzycieli.
Wskazywano, że w dawnej Austrii
kiem wyjątkowych okoliczności znaleź
skutkiem istnienia podoontj ustawy,
U się w trudnościach płatniczycli, lecz
działy sic częste wypadki wykorzysty
książkowo wykazują dostateczne środ
wania ustawy w cilach zysKu przez
ki do całkowitej zapłaty wszystkich
różne firmy niesol.dne, chcące un.Knąć
swoich długów, mogą zwracać się do
upadłości,
choć na to w zupełności za
wszystkich łodz'anek, iż najp ękniejszy mężczyzna świata
właściwego sądu z wnioskiem o
sługiwały. Wsk.,zują także, że w Ntem
udzielenie Im odroczenia wypłat.
czech panuje obecnie tendencja zanulu
Prezes sądu niezwłocznie wyznacza I f i s a m c M i
M a v ą r r o wania podobnej usta u y wobec tychże
referenta sprawy i termin jej rozpozna i wszystkich łodzian, <ż nasza znakomita rodaczka
zjawisk nieuczciwości.
nia najdalej miesięczny. W razie uZ drugiej strony sfery zafnteresowa
względnlenia podania, sąd oznaczy ter
ne
wskazują,
że ustawa taka w naszych
P
O
L
A
N
E
G
R
I
min odroczenia wypłat. Termin ten rno
warunkach
te być przedłużony
ozdobią wkrótce nasz ekran w dwóch znakomitych filmach, najnowsze) produkcji
może być do.skonale stosowana,
na czas nłe przekraczający 2 łat
od daty zapadnięcia wyroku. Przy uo Ile każdy poszczególny wypadek bę
dzielaniu odroczenia wypłat sąd mianu
dzie traktowany sumennie po należyje jednego lub więcej nadzorców sądo
tem zaznajomieniu się z Wszołkiem!
wych nad przedsiębiorstwem dłużnika
szczegółami sytuacji przedsiębiorstwa.
8
i wyznacza jednego ze swych członłców
W dniach najbliższych projekt rna być
sędzia-komisarzem.
rozpatrzony ostatecznie 1 bidzie prze
Z chwilą wydania wyroku, ud z d a 
słany do rady prawniezj.
jącego odroczenia wypłat, dłużnik nie
ma prawa wykonywać żadnych czyn
jeszcze nie został ostateczne opracowany*
ności zarządu ani rozporządzania rnaJątikiem bez zezwolenia nadzorcy. W
Jak cię dowiadujemy z dobrze poia-1 nie ustalony po porozumieniu się ze sfeformn " ' go źródła projekt ustawy rami gospodarczemu
tzasic trwania odroczenia wypłat
p
j znajduje się dotychczas I , W związku z tem konferencja miniustaje bieg procentów,
w raj^it prawniczej i nie będzie roapa- [ sterstwa z przedstawicielami sfer przepostępowanie egzekucyjne przeciwko trywany z powodu wątpliwości natury myślowych i handlowych odbędzie się
da 200 zł.
dłużnikowi nie może być wszczynane, a konstytucyjne).
I w ciągu przyszłego tygodna.
za jakiekolw ek za'ącfe
Zresztą min sterstwo przemysłu i |
Na 15 b. m. zoslala zwołana konfewszczęte ulega zatrzymaniu: zajęcie,
biuro vi e.
dokonane przed orzeczeniem ucbyla s'ę handlu nie nalegało na szybkie rozpa- rencja prasowa, na której p. minister
poinformuje
prasę
o
wynikach
dotych
Łask.
oferty
sub 200 zł.
Odroczenie wypłat może być przez i 1 " ^ ^ °
o izbach przemysłowo - handlowych czasowej pracy ministerstwa, o slan*e
do adm. .Republiki" i i
sąd, który odroczenia udzielił,
znajduje się jeszcze w ministerstwie bilansu handlowego i o projektach uw każdym czasie uchylone.
przemysłu i handlu i zostanie ostatecz- staw i rozporządzeń.
ł

Zwracamy uwagę!!
:

Zwracamy uwagę!!
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Projekt o izbach
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hrabla, który jest wielkim konesserem|koronkach i jedwabiach jest niemym bo]
Artystka stworzyła czarujący typ
kobiet, ma żonę. dorosłą córkę lub wy-haterem, wokoło którego toczy się cała orzpiota w spódnicy, płatającego wszycbowanlcę 5 conajmnlej jedną kochankę akcja. Bez niego starszy pan, kokotka,' stkle figle złośliwe, a jednak posiadająTen szpakowaty dżentelmen to sybary- amant i bęben wpadliby w czarną me-'cego duszę poety... Pani Malicka pogfęta szukający wiecznie 1 wszędzie... mi lancholję...
(biła sentymentalizm tej osóbki, wyposa
łości.
Oto są kolumny, na których opiera żyła ją w słoneczne uśmiechy morza...
Komedja w 3 < k azh
Caillavet'a
Kokotka, article de Paris, nie ma tad się konsiTukcJa paryskiej farsy bulwaro Ileż czaru, wdzięku i poezji ma scenn>
i Fiers'a.
nych zmartwień 1 trosk, stale jest na u- wej. Autor może im nadawać rozmaite, w której pani Malicka opowiada o
Jeden z paryskich krytyków lite rrzymaniu miljonerów z arystokracji znaczenie, rzucać na nie światło z róż-'swych wyprawach rybackich!... Ileż
rackich rzucił myśl utworzenia przy lub plutokracji. posiada złote serce i nych reflektorów, wyolbrzymiać je lub szczerości i bezpośredniości arty^tks
Sorbonie specjalnego wydziału drama- mie^ika w luksusowej willi, którą przed pomniejszać, ale bez nich. obejść się nie| włożyła w monolog końcowy!...
turgjl, któryby miał na celu... produko [tygodniem otrzymała od swego podta- potrafi—
Temperament, humor i swoboda goś
wanie autorów dramatycznych. Krytyk | tusiałego adoratora. Poza tem o byle co
V
cła warszawskiego udzieliły się wsjydowodził. Iż tak samo, jak ze zwykłego się awanturuje i szuka... „wielkiej"' mi
„Osiołek" Jest pod tym względem stkim wykonawcom. Przcdcwszysfoiem
śmiertelnika można zrobić prawnika lub łości.
zbudowany klasycznie. Starszy nan,j należą się słowa uznania p. Krótkiemu,
lekarza drogą kilkuletnich studjów,
Amant, ulubieniec kobiet próżniak z miał tysiąc kobiet, ale nie kochał żadnej: który był owym przysłowiowym „osńrt
każdego człowieka posiadającego ten
zawodu i powołania, od piątego roku ży na s:are lata jest wiierny swojej żonie I Kiem". Orał Jerzego Bottllains w spozakres wiadomości, jaki daje szkoła
ola albo uwodzi kobiety albo jest przez swojej... kochance. Kokotka jest pełną jób b. dyskretny, mimo to grotesKOWj ".
średnia, nietrudno będzie nauczyć sztu
nie uwodzony. *>odoba mu się każda wybuchowego temperamentu artystką Bawił, a jednak ustrzegł sie szarży, któ
ki pisania utworów scenicznych.
bez względu na to, czy będzie nią poko paryską; amant — osiołkiem z bajki E- a wprost czyhała na każdym kroku.
Niefortunny ten projekt wywoła! bu jówka, czy wytworna margrabina. Bo zopa, a bęben — rozkosznym (rzplotem
P. Horecka (Vivet>:a Lambert) z zaefę
rzo protestów ze strony wszystkich lu i on szuka w życiu... miłości.
swawolącym dzień c?ły; „osiołka" wy ciem odtwarzała wybuchową kokotkę
dzi pióra | został prawie jednogłośnie
szydzą, chocipż szaleje za nim z mi paryską, zwłaszcza miała wiele szc*cOłupo*a jego nadaje mu w oczach
wykpiony I ośmieszony...
łości. Jeśli dodamy, iż pewnej nocy jed ś1'wvch momentów w akcie drug.!m. P.
kobiet specjalnego uroku.
no łóżko gości „Ich czworo", a naza 71e"ib ftekl (Lucjan Versannes) stwo
Próba wskrzeszenia teorjl Boileau w
Bęben sentymentalny, młoda dziew jutrz ,.os'oł"k" przekonał się, te ..bę rzył postać wytrawnego ,.bon-v1veura"
20 wieku spaliła na panewce...
czyna
piękna i rozbrajająco naiwna, cho ben" jest jedyna Istotą, którą kocha — który kobiety zna przeto ich nie kocha"
A jednak, czyż w projekcie tym nie
ma ziarnek prawdy, czyż bulwarowe ciaż niepozbawioną sprytu życiowego; montaż fprsy skończony. A scementowa Była to rola zatrrana od pierwszej do ofarsy francuskie nie są pisane według wszyscy się w niej kochają, ale ona aku na jest ona żywą akcją | świetnym, do statnicj sceny wytwornie salonowo. W
pewnego szablonu, czyż akcja ich nie rat musi się zadurzyć w takim głuntasle wcipnym djaJogiem...
ep'zodach godzi sie wyróżnić n. Jaku*
Jest zmechanizowaną?... Odnosi się cz<;- który nie chce nawet na nią snojrzeć:
bańska I pp. Krzetnlcrlskłego | Wilczków
sto wrażenie, iż są one tworzone we jel szczera prawdziwa miłość, po wiciu
Teatr nasz w z w w i ł „Osiołka" dla ! skhv»o.
dług pewnego schematu ze znanych sta perypetiach, zostaje nagrodzona matźeń pani Marłl M^flcMa , wykonawczyni
Reżyseria p. K. Tatarkfawlcza be*
łych elementów, z których tworzpne są s'.iwem z ukochanym...
roli Michaliny Therou^nne. Jest to na- :arznru.
,v
aajdowolnlejsze kombinacje.
'Numa zawsze wychddzs za PompH- ogół rola świetna. Jakby specjalnie dla
Publiczność przyjmowała ?. Malic
Jusza1
A więc z reguły musi być:
p. Malickiej napisana, a grana przez mą ka, owacyjnie.
Starszy pan zwykle baron lub viceŁóżko okazałe, rozłożysta, całe w kapitalnie.
W. POLAK.
W fotelu

i za

kulisami.

Osiołkowi w żtoby
n>o...
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Pażyezka zagraniczna.

IV notesiku

Podobno rokowania o wielka pożycz
kę polskiego przemysłu mała tym ra
zem szanse powodzenia.
Emisje obligacji, opartych na zabez
pieczeniu hipoteka przemysłową doko
nywane — poza nlcliczneml wyjątkami
samodzielnie
działających
przedsię
biorstw — przez towarzystwo kredyto
we przemysłu polskiego miały dotąd
bardzo wąski teren zbytu.
Jeżeli dzięki nowym rokowaniom ten
teren się rozszerzy, nasz przemysł posła
dający Jeszcze względnie czyste hipote
ki, pozyska bardzo dużo możliwości kre
dytowej. Bezsprzecznie odnosi się to
między Innymi również do włókiennic
twa.
W miarę, Jak aktualną staje się mo
żliwość „reperacji" finansów naszego
przemysłu, staje się również aktualną
sprawa Jak tę „reperację" przeprowa
dzić.
Niewątpliwie trudno Jest obecnie po
życzyć pieniądze. Zdaje się żo jeszcze
trudnie] Jest te pożyczone pieniądze ra
cjonalnie zużytkować. Wyzyskać — w
sposób zabezpieczający nie tylko zwrot
pożyczki, ale osiągnięcie z niej prawdzi
wej korzyści.

businessmana.
Łódź, 11-go

stycznia

lUfcDKIEHHlETWO.

SPOŻYCIE BAWEŁNY.
OBIEG PIENIĘŻNY na głowę ludności wy-1
KOMPAN JA
CUKROWA tegoroczna ma
Londyn, 10 stycznia.
nosi u nas 19.6 złotych w zlocie. W ten sposób • przebieg normalny. Obszar plantacji buraków
(Tel
wł.
„Republiki").
zajmujemy wśród państw cywilizowanych przed j przekroczył przeciętna cyfro z ostatniego trzy„Empire Cotton Revlew" podaje bardzo cie
ostatnie miejsce, gdy z wyprzedzamy jedynie jlecla przedwojennego; mimo to produkcja przy-1
kawą
statystykę porównawczą światowej kon
Litwę (17,9 zł.). Nie mówiąc Już o Anglji' (J.3, ; pusr.czalnie nie przekroczy 4,9 milj. kwintali z e '
złotych na głowę), Holandjl (234,6 zł.), Szwaj względu na rly stan plantacji. W kampanjl ble-1 sumpcji bawełny w latach 1911—13 I 1924—26
carii (213,1 zł.), wyprzedza nas nawet Buigarja, rze udział 70 cukrowni, w tem nowowybudo- Okazuje się. Iż spożycie ogólne podniosło się o
6 procent. W Anglji konsumpcją spadła o 27 pr.
;:. t
finlandja, Jugosławia I t. d.
wana — „Horodenka".
w Europie kontynentalnej o 15 proc.,; natomiast
„DVWAN", Warszawska fabrykj dywanów
w Stanach Zjednoczonych podniosła się o 26 pr.
pod tq firmą powstała z nowym rokiem nowa
ZAMÓWIENIA NA W Ę G I E L POLSKI z za
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kapi granicy od nowego roku silnie opadły. Sądzą, a w Azji o 51 proc. Niezwykły wzrost konsump
tał zakladcv > — 1 milj. zł. Na czeA za iżyfflfil iż nabywcy wyczekują wyklarowania się ceny cjl azjatyckiej wywołany został zwiększoną zdol
nośoią produkcyjną I konkurencyjną przemysłów
sl-.i p ?.•»is!aw Herse.
światowej węgla wobec nowej sytuacji, wytwo bawełnianych Japonji, Indjl, Chin po wojnie. —
rzonej powrotem Anglji na rynek.
Zwłaszcza wzrosło spożycie bawełny amerykan
KUKSY TCLSKFCH POŻYCZEK w A w f . e
•klej (o 128 proc.).
^•.aWIzL-ja M C (1'ecnle na oozluirilć znacz ;'* * y z
ZJAZD K U P C Ó W I P R Z E M Y S Ł O W C Ó W
Oczywiście spadek cen bawełny w roku ble
szym. antze'.' ten, jaki notowany był i Q0jz.it- DRZEWNYCH rozpocznie niebawem obrady w
żącym
spowoduje dalsze zwiększenie spożycia.
klcm 1926 roku. Przeciętny kurs S-procuntowej Warszawie. Na porządku obrad sprawa organlpożyczki diilonowsklej w styczniu ub. r. wynosU^acji rynku drzewnego
KONCENTRACJA W E W Ł Ó K I E N N I C T W I E
88,66. gdy w grudniu ub. r- — 93 I trzy c z w a r t e ^
NIEMIECKIEM.
— 94. 6-procentowa pożyczka dolarowa notowa
W PRZEMYŚLE RESTAURACYJNYM krajo
Berlin, 10 stycznia.
na w styczniu ub. roku przeciętnie po 67,24, w wym zaznaczyło się wyraźne pogorszenie sytu
(Tel. wł „Republiki").
grudniu ubiegłego roku notowana była po 76 acji. W Warszawie w ostatnich dniach zlikwi
Przemysł włókienniczy niemiecki pozostaje
(przeciętnie).
dowano dwa przedsiębiorstwa: przy hotelu Sas pod znakiem stałej tendencji koncentracyjne],
kim 1 Rzymskim.
W ostatnich dniach zawarły umowę o wspólno.
EKSPORT W Ę G L A w grudniu wynosił ogó
śd interesów wiolkie zakłady augsburskie.
łem 1,287 tys. tan (w listopadzie — 1,544 tys.
WSKAŹNIK KOSZTÓW UTRZYMANIA O. U.
ton).
Przeciętna miesięczna z bieżącego roku S-a za grudzień wynosi nominalny (w złotych
CENY BAWEŁNY.
przed strejkleiri angielskim — 772 tys- ton. — obiegowych) — 196.9, wskaźnik złoty — 113.4
Brema, 10 stycznia.
Eksport węgla do Anglji w grudniu w porów (listopad: 195,0 i 112,3). Wszystkie te cyfry przy
Notowania marcowe brcmeńskiego zwlązka
naniu z listopadem zmiejszyl się o 61,8 proc
stanie z roku 1914 równym stu.
dla handlu terminowego bawołną wynosi za 1 lb
a
nnddllng — 13,86—13,92.
r

1

|

Polska na dzlesiąfem miejscu

PS

Fananse.

Niemcy za pożyczone, cudze pienią
pod wzglądem stanu inwentarza przemysłu
dze, dokonali wielkiej przebudowy te
TRANZAKCJE W A L U T O W E TELEPONEM
bawełnianego.
chniczno organizacyjne] swego p r e m y BEZ D R U T U .
słu. Dali dowód niebywałej roztropno
Londyn, 10 stycznia.
ści. Wykazali, ile znaczy umiejętna go(Tel. wł. ..Republiki").
pWodarka kapitałowa. Metody nicuilecWczoraj po raz pierwszy zawierały banki
W świeżo wydanym .,Roczniku sta
w inwentarzu na 1. 1.! londyńskie 1 nowojorskie tra tir akcje walutowe
-nalnzły żywy oddźwięk w Anglji, tystycznym m. Łodzi' (za rok 1925) za Liczba wrzecion
1925 roku
telefonem bez drutu.
gdzie cały szereg gałęzi Jest w trakcie warte są dane, odzwbrciadlaiącc slau
1) Anglja
56.724 tys.
W sferach finansowych przywiązują wielką,
pt-ahcKnia przem/3'u włókienniczego
przebudowy na wzór niemiecki.
2) Francja
9.600 „
wagę do nowego sposobu porozumiewania. —
łódzkiego w zakresie wrzecion i kro
3) Niemcy
9.464 ,,
Ściślejsze porozumienie umożliwione przez ko
Nasze doświadczenia w dziedzinie sien. Według tych daoycu fabryki, zrze
4) Rosja
7.240 „
munikacje telefonem bez drutu spowoduje —• J;ik
(tądnoćcl kapitałowej są niebywale szone w związku przemysłu włókienni
5) Włochy
4.570 „
spodziewają się — zmniejszenie wahań waluto
6) Czechosłowacja
3.470 „
szczupłe. O ile istnieją — są raczej smu czego w państwie polskiem, posiadają
wych. Chodzi jedynie o zabezpieczenie ścisłej
7) Hiczpanja
1.S13 „
tajemnicy rozmowom bankowym.
tne, aniżeli skłaniające do szczególnego w inwentarzu:
8) Belgja
1.698 „
1 wrzecion krosien
optymizmu.
9) Szwajcarja
1.515 „
ANGLJA PŁACI.
przemysł bawełniany 1.241S15 30.113
10) Polska
1.247
,.
Dlatego aczkolwiek nie jest wogóle przemysł wełniany
Londyn, 10 stycznia
514.056 8.557
11) Austrja
1.023 „
dobrze handlować futerkiem z zająca, przemysł lniany
(Tel. wł. „Republiki").
21.700 1.100
12) Holandja
692 „
Gubernator banku angielskiego, p. Montagus
który jeszcze biega po polach, nie za przemysł jutowy
13) Szwecja
15.745 1.140
568 „
Norman wyjeżdża w połowie stycznia do No
wadziłoby już dzisiaj pomyśleć o nale- przemysł jedwabny
14) Portugalia
503 ,.
wego Jorku. Celem Jego podróży Jest omówienia
21.000
194
żytem wyzyskaniu kapitału mającego
Jak widać, w szeregu państw euro- sprawy likwidacji kredytu w wysokości 300 mil
dopłyną 5 do przemysłu z emisji obli
Ogółem 1.817.316 41.104 pejskich Polska pod względem stanu in ionów dolarów, udzielonego Anglji dla obrony
wentarza przemysłu bawełnianego zaj kursu funta szterllnga.
gacji.
muje
dziesiąte miejsce, ustępuiąc kra
Przemysł średni i mały, zrzeszony w
Przykładem braku wczesnego przy krajowym związku przemysłu włókien jom o znacznie niższej liczbie mieszkań
gotowania do należytej eksploatacji kre niczego, wykazuje łącznie w Inwentarzu ców, jak Belgja, Szwajcara itd.
Przytoczyć warto, że przemysł włó
dytów świeci nasz rząd. W prasie gospo 295.103 wrzecion i 15.682 krosna.
kienniczy w Łodzi zatrudniał przed woj.
Jak się dowiadujemy, w ankiecie,
darczej słusznie podnoszą, niekorzystne
O roli przemysłu bawełnianego pol ' ną około 100 tys. robotników, ebecnie przeprowadzonej na temat organizacji
wrażenie jakie na obserwatorze
musi skiego w porównaniu z r>zwojem tej — przy skróconej liczbie dni pracy — giełd towarowych, przedslawiciele miej.
wywrzeć fakt, i i dopiero w czasie, kie gałęzi przemysłu w innych państwach ' tylko 68 tys.
6cowych sfer przemysłowych, oświad
Europy świadczy następujące zestawie
Wartość nrodukcji włókienniczej Łrj czyli się za projektem „Lewiatana''.
dy p. wice- premjer Bartel prowadzi nie, zaczerpnięte z „Rocznika statysty
dzi sięgała przed wojną cyfry 200 milic
Projekt ten jak wiadomo polega na
pertraktacje w sprawie pożyczki zagra cznego m. Łodzi" za rok 1924:
nów rubli.
stworzeniu
mieszanego typu giełdy, po
canej państwa, p. minister skarbu od
legającego na połączjuiu giełdy towaro
niósł się do poszczególnych ministrów
wej z pieniężną.
Według danych posiadanych przei
resortowych z ankietą jakie mają plany
miejscowe organ zacjc
przemysłowe,
zużytkowania pożyczki w swoich dzia
pro;ekt ten nie zyskuie aprobaty rządu,
łach. Opracowanie
takich planów, a
który nadal pragnie utrzymać ingeren
organizuje sfę dla obrony swoich interesów.
zwłaszcza ich następne uzgodnienie nie
cję ministerstwa skarbu w stosunku do
W dniu wczorajszym odbył się w sto sterstwa przemysłu i handlu w sprawie g«ełdy pieniężnej ingerencji minister
jest rzeczą, dającą się przeprowadzić na
warzyszeniu fabrykantów
przemysłu interpretacji art. 6 ustawy o Kasach stwa przemysłu t handlu — do giełdy
kolanko.
włókienniczego zjazd przedstawicie' chorych
odnośne
do chałupników I towarowej.

mi

zafruilnlaia przed wojną 100 tys. roBDfnlRfiw

G ełdv towarowe.

Średni i drobny przemysł

Nie powinno się to samo powtórzyć ł ó d z k i e S o
°
'
j Rozchodzi się o to, że fabrykanci, wyz pożyczką przemysłową.
Udział w zjeździe brali przedstawi j dający robociznę chałupnikom przeciwciele
drobnego i średniego przemysłu- stawiają się płaceniu za nich składek
Wypracowanie planów racjonalnej
i włóknistego z Łcdz ., Tutrca, Zduńskiej na rzecz kasy chorych z tęga względu,
gospodarki kapitałowej powinno wy Woli, Zelowa, Aleksandrów*, Konstan- że chałupnicy sami zatrudniają robotni
ków i winni za nich płacić.
przedzić sfinalizowanie umów pożyczko I tvnowa i Belchaiown
Przewodniczył obradom prezes Biwych. Odnosi się to zarówno do całości, bergal.
jak i do poszczególnych przedsiębior
W wyniku obrad postanowiono utworzyć centralną organizację zrzeszeń
ców.
przemysłu włókienniczego łódzkiego wo
Niewątpliwie — o ile chodzi o przed i jewedztwa ceicin wspólnej obrony iredsiębiorstwa poszczególne — plan gospo niego i drobnego przemysłu.
Zjazd wyl>nił komisję, która v cią
darła kapitałowej, oparty być musi na
gu dwuch tygodni opracuje statut wspo
rozumnych przewidywaniach co do rac mnianej org-ini/rwu. j w fiibliżs/yin cz
jonalizacji technicznej f organizacyjnej. sie powoła ją do życii.
Pozatem wybrana została komisja
Bezsprzecznie duże usługi w tej dziedzi
memoriałowa, maiąo.i na celu opraco
nie mogą i powinny oddać zrzeszeniowe wanie szeregu d e z y d e r a t ó w drobnego
wydziały porady techniczno - organiza p T z e m y s ł u ,
M. in. zrzeszenia biorące udział w
cyjnej,
A. Z.
zjeździe zamierzają odnieść się do mini
P r Z e m y S ł
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Prawidłowa IfsfęgowrSć
iest warunkiem korzystana z ulg.
W zwązku z wejściem w życiu od 1
stycznia b. r. rozporządzeni-, o obniże
niu do 1 proc podatku obrotowego od
wszelkich kategorjl handlu hurtowego,
dow;adujemy się z izby skarbowej, że
sprzedaż hurtowa winna być wykazy
wana prawidłowo prowadzonemi Księ
gami handlowemi.
Przedsiębiorstwu harfowemu, kló*
re nie prowadzi ksiąg handlowych, nie
będzie przysługiwało prawo korzystan a z obniżona podatku.
Ulgowa, l-procenłowa sławka podr. litowa pobierana będzie równ,?ż od
przedsiębiorstw SKupj zawodowego! ko
operaty w) i przedsiębiorstw wykonywa
ma dostaw.

Str 9 .

Jeszcze Jeden bank

GIEŁDY.

thcą założyć
kupcy-dc
taliścL
Na oslatnlem posiedzeniu zarządu
rtowarz. kupców - detal stów wojew.
łódzkiego (Piotrkowska 31) omawiano
sprawą utworzenia instytucji, któraby
tasilała w kredyt kupiectwo drobne.
Bank współdzielczy mógłby dostar
czać detalistom taniego kredytu, które
go w instytucjach rządowych aia tej ka
tegorii kupiectwa uzyskać nie można.
Po ożywionej dyskusji postanowiono roz
pisać akcje dla powołania do życia tej
niezbędnej instytucji oraz podjąć ener
giczne starania w celu uzyskania kre
dytów zagranicznych na zasilenie ban-

tlporząlRowsnie kandii
bydłem.
Nowa

ustawa min.

rolnictwa.

Warsz, koresp. „RepubHki" telef..
Dążąc do uporządkowania handlu
6ydłem mm. rolnictwa opracowuję usta
wa, o handhi tym.
Na mocy Dej ustawy bydło wolno
byłoby sprzedawać tylko na tafcach w
Jn.ach na ten cel przeznaczonych.
Frojekt ten rozesłany został zaintefesowanym organizacjom do zaopnjowauia.

PolsKi irglel
dla sowieckich instytucji
gospodarczych.
Pomiędzy górnośląskiemi gwarec
twami węglowemi a sowicckicmi insty
tucjami gospodarczeml toczą się roko
wania o dalszą dostawę węgla polskiego
dla północno-zachodniego okręgu prze
mysłowego Sowietów. Chodzi o dosta
wę 1.200.000 ton w okresie od stycznia
do końca października r. b. Rokowania
są na dobrej drodze i zapewne dadzą
wynik pomyślny.
W eągu roku ubiegłego nabyły So
wiety w Polsce pół miljoua ton węgla,
wywiązując się skrupulatnie z zaciągnie
tych zobowiązań wekslowych.
Ponadto w ostatnich dniach znaczny
transport węgla polskiego wysłano do
Murmańska.

Starachowice 2.16. 2.20, 2.17
Zieleniewski 12.10.
Borkowski 1.15.
Spirytus 2.
Wysoka 4.10.

GOTÓWKA.
Dolary 8.98,
CZEKI
Holandia 361.—
Londyn 43.77.
Nowy Jork 9,—
Paryż 35.73.
Praga 26.72.
Szwajcaria 174.05.
Wiedeń 127.13.
Wiochy 39.35.
Sztokholm 241.10.
PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY
ZASTAWNE.
Pożyczka dolarowa 78.— 79.—
Pożyczka kolejowa 93.50, 93.— 9350
Pożyczka konwers. 5 procentowa 47.
47.25.
4 i pół proc. listy zastawne ziemskie
zł. 39.50, 39 05.
5 proc. obi. Tow. Kred. m. Warsza
wy zł. 46.90. 46.60.
4 i pół proc. obi. Tow. Kred. m. War
szawy zł. 43.25, 43.10.
AKCJE,
Bank Dyskontowy 10.—
Bank Polski 92,— 89.75, 90.—
Bank Zarobkowy 6.25.
Bank Handlowy 3.— 3.10.
Bank Zj. Ziem Polskich 1.15.
Bank Przem. Lwów 0.13.
Kijewski 0.22, 0.23.
Spiess 57.—
Chodorów 107.—•
Częstocice 1.30,
Cukier 3.15, 3.25, 3.17
Łazy 0.14, 0.16.
Nobel 2.27. 2.40.
F.tzner 2.50.
Zgierz 1.50.
Ostrowieckie 11.— 12.25, 12.—
Pocisk 1.40, 1.50.
Rudzki 1.25, 120, 1.21.
Ursus 1.25.
Żyrardów 11.25, 11.30, 11.—
Jablkowscy 0.11.
Drzewo 0.48.
Puls 4.25.
Siła i Światło 28.— 29.— 28.50.
Czersk 0.37.
Gosławice 39.—
Firley 27.—
Wysoka 74.— 72.— 73.—
Cegielski 15.75, 15. —
Lilpop 17.— 16.75.
Modrzejów 4.35, 4.15, 4.20.
Parowozy 0.40, 0.47, 0.46.
Rohn i Ziel. 0.55.

Stare B A N K N O T Y 1000 M A R K O W E

:

NOTOWANIA ZŁOTEGO.
w dniu 10 stycznia 1927 roku.
Motorek, który nędz! saneczki po śnież
Za 100 złotych: Zurych 57 50. Berlin nych równinach, stał sie modny w gó
rach Szwajcarji
46.3S5—46.865, wypłaty na Warszawę,
Katowice i Poznań
46 48—16 72
Gdańsk 57.15—57.30. wypłaty na War
szawę 57.08—57.22, Wiedeń czeki 78.52
— 79.02, banknoty 78.45—79.45. Praga
374.50, Londyn za 1 funt sztrl. 43.50.

<xxxxxxxxxxxxxxx
ZAWIADOMIENIE.

Dolar w Łodzi.

Długoletni fachowiec lub prowadzący przez
dłuższy czas własne biuro agenturowe, samodzielny
kupiec i buchalter poszukiwany Pierwszeństwo zna
jącym język niemieckt i angielski. Szczegółowe tyl
ko własnoręczne oferty z podaniem curriculum yitai'
i rererencp pod adresem: Warszawa, Ossolińskich 6
mieszk. 21 — Anglik.
11
O, i Ł n i r j o D r x i a r x a 3 a o ^

Energiczny

KilKa tysięcy dolarów

ksppału - inźystą ii tako czynny wspól
nik do sulidneoo. dobrze pr upeiuja igu
przedsiębiorstwa hand owego lub faorykacyinego
«r śródmieściu, 4-pokojowc z wszelkim
Łaskawe, poważne ofer*v do admlrilstr
komfortem, luksusowo wykończone, su
15"!
chy parter w oficynie do odstąpienia i .11. Renublkiyńod . 1 . G*

MIESZKANIE

Łaskawe zgłoszenia sub .Mieszkanie 1000'
do redakcji*

PY5UNKI. orojekly reklamom
I wy<łownJcxe
wyłto^ywa

R .

Wiadomość; Sienkiewicza 23 m, 12
tel. 43-50.

.Pogotowie Elektryczne"

w Łodzi % powodu nagłego wyjazdu wylątkowo
tanio do sprzedania. — Zgłoszenia biuro zleceń
.Argus" Piotrkowska 90
12

edzeć, ze kosnetykę, najdogodniej kupuje sie: w długoletniej
winna w

ssssis! p. Markus
P i o t r k o w s k a 5 9 , tel. 28 02
Sol'dna usługa 1

KII

CzOOOOOOOOOOG

Pokoju
ładnie umeblowane.
t>o z weiściem nleki<
mrącem w śrudmifrii iu poszukuję. Ote.
ny sub . U" do adra
mniejszego pisma,
©OOOOOOOOOOO

Pokój

Każda Pani

Ceny dostępne l

| 3 ET6 3

Oferty do administracji pod , B B "

umeblowany i wy»
(•odami sli.nMT.ny,
ciepiy.w et gancKirr,
domu przv imelige.
ninei rodzinie od.
zar z do wynajęcia
Gdańska 4J m. 4.
:XXX30(XX>9«X

a

Były długo'etnl kle-ownik wlęks?©
iabryKi wyioi>ów nawelnianych. PmW
szowędna siła oiganuacyina i ud n ni*
stiacy.na, izraelna lat ÓS, posiada

M\m\ p n i
poszukuje się

;

i plęrwszorz-dne referencje > ragn
p r z y s t ą p i ć | » k o c z y n n y w*pC:
n i k du solidnego mzeds cbK.rsif.
Z«o&'. ł b y m s.ię na objecie odnowiod
me|p'Sidy
Ofeily da admmi, „fi
9 Reounliki' sub „Kierownik".
-

1

Pokój
doży umeblowany z wejściem wprost
z klatki schodowej z uzywolnością te
lefonu, zdatny dla lekarza lub prawni
ka od zaraz do wynajęcia. Wiadomość:
Moniuszki 1 m. 12.

Śwa
io
tł zpsii-lii stanął
dzwon 8-27.
S e y b k a p c m o c e l e k t r y c z n a Hi
Oyźury całe done'onz w śnęta.

B O R K E N H A G E N
, PiotrkowskalOOJel. 11-72

Posesja

Zrozpaczony VcIIoni chwyta za re
wolwer i kilku celnymi strzałami chce
pozbawić tycia Lengsfcldera dla

ea Straussowskiego pobudzony do przy mf< dv człowiek. izraelita, były kierówtomności dzięki
nin większej hu iowni i< warów bawełn
oraz Jedwat nych, posiadałby

walcowi Straussa

GAZETOWYCH
CENNIKÓW PROSPEKTÓW

| f^cD3O0OOO0O00CHDO0000OOO0O00OeKDOOOC>00CY

w a k a Straussa
wprowadzona od lat u hurtowników, poszukuje
oto następna premiera G r a n d K i n a .
w Gdańsku lub większym okręgu przemysłowym
dla wyzyskania swych osobistych stosunków, przed
stawicielstwa tkalni: towary bawełniane, damskie i
męskie towary ubraniowe. Składy pożądane.
Zgłoszenia pod 1127. poczta Danzig
^
zagraniczne obeeme w ruchu na
a a n.njuuuuu.ijurxa^
5 / i 60 P: S. zamen ę na 2 moPrzypadek zrządza Lengsfclder zot. ry po M) P. S.
/aje retiiony, Pięknymi dźwiękami waloto następna premiera G r a n d K n o .

KRAKOWIE.

DOWIOAM

K t o
r a z
kupił — przekonał sie
o dobroci i pozostał
zwolennikiem proszku
do prania

w s 'lawie p"m ęd/y o. n. Hermanem
Siahlem a Gustawem Szenwaldem.
W związku z ostrzeżeniem z dnia
I-go b. m., komunikatem z dnta 5-go
b. m., tudzież oświadczeniem z dnia
6-go b. m<, pod. w „II. Republice",
my niże] podpisani oświadczamy co
następuje:
Umieszczenie wsp- ogłoszeń było
wypływem zbyt raptownego zacho
wania się naszego 1 zbyt drażliwego
ulęcia kwestii spornych, które zosta
ły następnie polubownie, ku obopól
ne] zgodzie, załatwione. Z uwagi na
to, my niże] podpisani wzajemnie co
famy wszystkie niesłusznie skiero
wane ku sobie zarzuty I za zbyt go
rące i nerwowe ujęcie sprawy, wza
jemnie sie przepraszamy.
GUSTAW SZENWALD.
HERMAN ST Alt L

ladfrełsender

Począwszy od óz'<i K<ao - teatr
.CAS NO" wyświetla wielce cirkawy
film. ilustiujący produkcję czekolady
firmy

Wczoraj kurs dolara na łódzkim ryn
ku walutowym wynosił w obrotach pry
walnych 8.98 i pói w płaceniu i 8.99 j
pół w żądaniu.
Tendencja utrzymana.
Obroty znikome.
Podaż materjału przewyższa zapo
trzebowanie.

Oświadczenie

Posiadacze przedwojennych niemieckich 1000 — 100 — 50 —
2 0 — 1 0 — Markówek, nie chcący stracić swych praw do
waloryzacji, zgłoszą się po wyjaśnienia osobiście lub piśmiennie
do: i) M. Orzechowskiego Al. Kościuszki 22 od U—1-ej p. p.
2) P. Farbera Andrzeja 46 od 6—8 wlecz.
11

Znana firma{

GIEŁDY ZAGRANICZNE.
Londyn, 10 5-.ycznb
Nowy Jork 4 85 i 1-4
Holandja 12.12 i 7-8
Francja 122.47
Bclt»;a 34.89 i pół
Włochy 111.75
Niemcy 20.43 i pół
Szwajcaria 25 14 i pól
Hiszuan a 30 86
Danja 18.20 i pół
Szwecja 18 16 i 1-4
Norwegia 19.03
Hcls'n<?fors 192.80
Praga 163.87
Paryż, 10 stycznia.
Londyn 122.45
Nowy Jork 25.23 i 1-4
Belgja 350.75
Hiszpanja 394.—
Włochy 109 50
Szwajcaria 4P6.25
Holandja 1010
Rumunja 13.20
Niemcy 599

gmach fabryczny
za goidwlfę

ewentualnie z napędem w cen
trum miasta
Oferty
i ws )ółof«i ę *łożc do do'ir7e t,ropoważne z dokładnym adre
s itru acegn interesu. Szc/egojłowe of. sub. .Szukam wspólnika" sem do red. pod „Spraedaż-*

Zł. 10.000 —
-

Str. 10

„ILU5TKOWANA REPUBLIKA*.
D i i * | dni następnych r •••• u

,, i

Fern Andra

gw azdd
w wielkim
2 aerjowym
filmie p. t.

Ceny miejsc na wszystkie seanse zt. 1 i zł. 2

a 14 a k t ó w !
Zachwy
cająca—

Hr.Anges Esterhazy

„Kobiety i ich Namiętności

}f Serja
Jego Książęcej
Chlmay"Mo
—
ści". I. „Tancerka
Seria 11, „Księin
razem 14 aktów
Począt>k o godz. 5-cj-e

Tragedia dwóch w Świecie znanych kobiet! Przepiękny baletl Kabarełyl Pałace! Dancingi!

Ostanie
Nowości

E D W A E$ IE
W WIELKIM

S.

mad

po cenach konkurencyjncyh

A

M I I
1

WYBORZE

P

B

at.Ptotrkowsha 144

poleca

Fiotrhowsha 40.

M. TEHEHBAUPI

. tudent Politechkuszerka Pi pikowa
» niki Warszaw Pioirkowsks 132,
skiej, urlopowany przyimu|e zamówie
Lokale
na pół roku. udzie nia oraz masaże /
la lekcji. Specjal
ność: matematyka.
abinet ładnie u Oprócz tego języki, oszukuję wspól
Specjalista choro!
niczki krawco
meblowany z
angielski, rosyjski,
skórnych
wene
nrawem używania francuski. Naruto wej, która zna kiirycznych i włosów telefonu od zaraz
wicza 74 m. 9, Kar- jentelę do pracow
Gabinet Róntgena do wynajęcia,Wól
powskL
13 ni ubiorów dam
swiatto-lecznicz\
skich, mam 4-pokov MiV.i.:i 18 IM I I
jowe mieszkanie w
II
centrum. Oferty pod
„ L M."
12
róg Ewangiellckiei
oszukuję pokoju
umeblowanego z
Tel. 29-45.
Przyjmuje, od i-iwejściem wprost z
klatki schodowej,
i "-:•> Dla pań od
jenci, kolDorterzy,
dzielna poczekalnia cena obojętna. Wy
nagrodzenie
2
sprzedawcy. k>e|
od > 4 pp
miesiące z rjórr. zy pracowali jut
Oferty składać de przy sprzedaży wy- « » g i t weksel. Da
Dr. med.
red. sub „Argo".
dawniciw poszuki- gk ta wyst. 4 stycz
wanl. Piotrkowska ^
7 pŁ w mar
1927 wyst. J.
o wynajęcia dwa 44 m. 8 godz 4 - 6
Wędrowskl Plotrumeblowane po
|
'
kowska 200 m. 12.
koje razem, oddziel
Choroby nerek,
rawcowa szuka
Wekael uniewainie uiyw. kuchai.
pęcherza I drftf Przejazd 40 m. 1#.
zajęcia w do- aiam. Ostrzegam
mar.h prywatnych, przed nabyciem
mo.- /.o rr y cli.
. ~—
elegancko ume Oferty sub „A- S.*.
Przyimuje od 4 — 7.
if/aginęłamatrykuła
blowane pokoje do Republiki.
NAWROT 8 z wszelkiemi wygo
"
al szkoły powszeTelefon 19-90.
ukiernik peszuku- chne) 126, na imię
dami, ze światłem
elektrycznem i osoje pracy w fa- Dory Rabinowicz
bnem, niekrępują- bryce cukierków, I—-»'-«»-»• -..—<«•»
Dr. A.
cem wejściem od Oferty do RepubIł-jWa.gi ął dowód nr.
zaraz do wynajęcia ki pod „Cukiernik",* 46182 Oddziału
Oferty pod „S.P.30"
I Łódzkiego War16 Bfltoda fnteligeatna| azawakiefo Towachoroby skórne
P l panna z pro- rzystwa PożyczkoI
weneryczne
wlncjl poszukuje [vego Zachodnia nr.
pokoje
z
kuchnią
Inatytut Rfintgeno
kondycji lub za go- 31. ^
parter
natych
leczniczy i świa'ło
miast do odstąpie spodynię. Karo.6-goj'
leczniczy.
wrońsk! Chaim
nia sub Piotrkowska Sierpnia 30.
Lampa l<w-rcowa
zgubił kaiążecz.
Aleja Kościuszk' 27
bsolwentka kur- ^« * Kasy Chorych
ala
fabryczna
16x
lolefon 51-78
sów handlowych Zawiszy 26^
7 metrów parter
Przyimuje od 4do 7
I. Mantlnbaudaj
do wynajęcia. Wia
domość: Perła Po poszukuje jaklejkot
morski, Piotrkowska wiek pracy w biu
rze lub przedsię
nr. 69,
Oddani
biorstwie. Oferty
duży
o wynajęcia w pod C. E. do reCentrum 2 po dakcjL
przyjmuje w lecz koje frontowe bez
nlcy przy ul. Piotr mebli na spokojne
•otrzebny jest c«tp' biowany w cen*
kowskiej 204,
biuro lub dla adwo I piec lat 15, u l . ! ,
,v.a z nra.
codziennie od godz. kata. Oferty pod Chłodna 4. Zakład
używalności
„K. T."
12 Cukierniczy.
2—7 wiecz
rkuctinl Oferty sub
—————
Umeblowany* 30
meblowany po
rochmalarskl maj
kój do wynaję
ster na bawełnę < ^
cia dla kawalera
poszukuje posady
przy inteligentnej w miejscu albo na
Izrąelickiej rodzinie wyjazd. Oferty pod
Gdańska 35 m. 7
„M. B."
Dr

Teł. 56-10.

F

r

a

A

ną

Jedyny specjalny (od 186i r, e zysiuący), Zakład

Hetiru Leczniczego

192

K. SIOALINY

MASŁO ROŚLINNE

nagrodzony 34 najwyższeiw nagrodami (ostatnia na .jeździe Lekarzy
I Przyr dn-ków w Warszawie w czerwcu 19.5 r )
Anemja. gruźlica, choroby żołądka, nerek rekonwalescencia.
Równie* firmy K, Slgallny KEFIROGEN I nailepsza ŚMIETANKA
homogem zowa na I starellzowana
K«f'r I śmietankę można wypić na miejscu,
Na żądanie dostawa do domu.

00 UŻYTKU W KUCHNI 1 PIEKARŃ)

D

L

al. Narutowicza (Dzielna) 6, Tel. Nr. 4640.

c

u

1

1

K

2

1

11

B

B

BARDZO

EKONOMICZNE
ZUPEŁNIE C Z Y S T B

Gabinet Kosmetyki Lekarskie!

JXXXX)SOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

P i o t r k o w s k a 1 2 4 . Godz przyjęć od 3 — 7 p p
w ntedz. i święta od 11 do 2 pp.

rysunku i malarstwa

Choroby skóry i włosów. Leczenie de fektów
cery. Masaże.
Ę ektruterapia

Jedyna Szkoła

osobistym

kierownictwem

Laureata światowej sławy

Profesora Artysty Malarza
iaifflO

Poszukiwana

TRĘBACZA

.Akt wieczorny* — w godzinach
rannych Malarstwo i Kompozyqa.
Zapisy codz. od g. 4—7.
Piotrkowska 71 front 3 piętro.

LECZNICA

daje . Y O P U A M I N - oddawna wypróboivaov i naukowolspreparowany środek
50 dawek— \i zł. ze spos bero otycia
Dr. Gebhard «t Co. Dana g. Odda. T2i)
Ć0.-12. 27

Lekarz - dentysta

Dr. med

freblanka. do 3 ch letniego chłopca. Pożądane dobre
referencja. Sienkiewicza 52, m. 13, od 3 do 5 po poł

LUBC
IZ

Warszawski Magazyn

Cegielniami 4 3
Tel. 41-32.

Choroby skórne t r
aeryciBC moczoołciowt

b u w i a
J. N A G L E R A

Leczenie sztucz
nym słońcem wyzynowem.
Przyjmuje od

PIOTRKOWSKA 109
oleca na O K R E S KARAWAtOWY
OBUWIE
BALOWE I WIECZORO-

Przyjmul* od 1 0 - 2 1 4 - 7

Ii

Lelarz-flentjsia

f.

D

po Kój

u
we
Najnowszych Modeli

i-t

M . L E W I N Ni 4 1 , sklep fr
Książki różnej treści
iwleścl dzieła klasyczne, encyopedje, książki dla młodzieży

G

Kupuję

LEON

TUWIM

Piotrkowska 17
Ii podwórze m. 35.

43 ID. 13
3 i-II-.7

Doświadczony

choroby w e w n ę
trzne

Majster Tiuli-

Spec. chor. żo
łądka kiszek
i wqtroby.

na towary strelchgarnowe poszuki
wany od zarazOferty sub. ,.D. 99"
do red. ..Republiki"

I
j

Tal. 4 0 - 1 0
choroby skórne I Aicuazer j a , chor.
weneryczne, lecze
nie lampą kwarcową k o b i e c e , w e n o
i prom Koentgena r y c i n o (wyłącznie
u kobiet) p o r a d y Piotrkowska 103,
C e g i e l n i a m i 6 , m. 3. iront I-e piętro
d l a U o b l e t c i ę  m. S7, lewa oficyn*
I I wejśle III piętro,
Godziny
przyjęć
żarnych.
Masaże. Pielęgnacja twarzy i ciała.
od 5—7
ll'/,-l i 4-7.
Zapity uczenie codziennie od 11-12 rano.
Kura trzymiesięczny
Piotrkowska, 84.

nm mmm PBARTTUHEJ

II. KoiciDizk! 3!.

;

—PreDUiTJ£rata-=== ze wszystkimi dodatkami wynosi w Łodzi
z l 4.50, za odnoszenie do domu 40 gr.; z prze
ilustrowane) Hepobllki' syłką
poczt, w kraju zl. 5.20. zagranicę zł. 7-'(x
JEzpress" 1 „Republika" wraz z odnoszeniem 8 złotych.

Wydawca: Władysław Polak.

Dr.

L

Z a w a d z k a Ms 1,
Telefon Nr. 25-38
Choroby sitOrne
włosów, went <viv
ne i moczopiełowe
(leczente*twłatł«'rr<
Lampa kwsircowa
• „promienlair<
ROritgena.
Przyjmuje od 9—2
i od 5—8
Dla pań od 4 — 6
Oddzielna nocze
kalina.

nMi

m

K

U

na krosna
angielskie
(koiorówki)

[

Kupno
sprzedać

Inrzedam magle.

osoba

W
t
P

ykwalifikowaną zdo'na aamodz'el'
legancko umeblo
lekarza-dent. nie kierować i n t *
wany pokój do
wynajęcia, central techniczkę poszuku- resem. obrznana ha.
ne ogrzewanie, ul. e. Oferty sub „Ga- ndlera I biurowości!
ilnet"
16 przystąpi niewiel.
Przejazd 36 m. 4.
i i — — . kim kap tnli-m I
12
okojówka z do-ws ótpr.cą do ła.
bremi świadec- kiegosliolwiek przeokój umeblowany
twami poszukuje dsiębiorstwa Łask
do wynajęcia.
Wólczańska 4 m. 2 miejsca w porząd- «tfloszen a sub
nym domu. Oferty
»wspólmczka*.
od 2—4.

E
P

ł

r

okój nie u meblo
wany wprost od Jnteligentny człowiek z znajomoś
gospodarza poszu
kiwany. Oferty sub cią buchalterji, po-,
i Piotrków
.,A. Z."do .,Rep"13 szukuje jakiejkol- p
wiek posady ew. na „k^j p i , d z y A »
godziny. Oferty pod
j ; .g §i
lidnic urzą
U meblowany. Na „A. G . ' do Repudzony. do odstąpił
rutowicza 31 III p. " » Ł
" nio za gotówkę.
fr. m. Hi.
"OOOCOOOOOOOO
pdwaine zg
będą uwzględniom
Oferty do red. nis
pisma pod „M A"
II

SHLEP
r z y

nkazyjnie sprzeU dam mato uży
waną garderobę,uL
Franciszkańska 58
I I I p.. Łukawski.

v

o m

d r z c

Hianlno zagranicza ne krzyżowe oraz
Gdańska 4 4
20 stolików marmu
telef. 24-44
rowych do sprzeda
powrócił
nia. Piotrkowska 141
przyjmuje od 5-6.3I u p. Gęsickiego le
w medziele od 9-10 wa oficyna I I p.

Do wynajęcia

Dr. m od.

DL A.

med.
Grzegorz

c

1 1

Dr.

skromni*
umeblowane

B r y l a n t y
złoto, srebro, perły zęby sztuczne
nawet połamane oraz
KWITY LOMBARDOWE
k u p u j e i p l a t l o 60 proc więcej
niż wszęd.le.

r u m

w

poszukiwany,
ig.8 do 10 rano
ii od 5 - 8 w. Przedzalniana 20

R

ff

ul. Andrzeja 4, T e l . 54-12

S

--le

Piotrkowska 2 9 4 , tel. 22 89

SIŁY I U I E

powrócił.
Południowa Ni 28
tel. 40-26
Specjalista chorób
skórnych i wene
rycznych l e:zenie
światłem, (Lampa
kwarcowa
Przyimuje

od 9 do 11 rano
i od5-8 w

lekarzy specjalistów I gabinet denty—
siyczny przy Oórnym Rynku, —
(przy przystanku tramw. pabianickich),
przyimuje chorych w chorobach wszyst
kich specialnoścl od g. 10 rano do o-ej
po poł. Szczepienie ospy, analizy (mo
czą, kału, krwi, plwocin etc) operacje,
opatrunki.
Porada 8 złota.
— Wizyty na mieście. —
Zabiegi I operacje od umowy. Kąpiele
świetlne. Niśw«-Mania lampą kwarco
wą. Zęby sztuczne, korony złote, pla
tynowe I mosty. Roentgen.
W niedziele I święta do godz. 2 po pot

Grosglft

Z

Dr. med. P. MARKOWICZ

100/. TŁUSZCZU

pod

Dr. med.
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Btenografji wyucza
U darmo listownie
Redakcja Stenogra
fa Polskiego, War
szawa, Szczygła 12.
30r
Oklep spożywczy z
s* ładnym urządze
niem, z pokoikiem, Pzkoła freblowska
w dobrym punkcie A Karola Wcigelta.
do sprzedania. Wia ul. Nawrot 12, przyj
domość w admini muje dzieci od lat
stracji „11. Republi 4-ch
29
ki".
13
Angielską korespo*
Oprzcdam rolwagę c l ndencję 1 tlomałfl lekką, parokon czenla
wykonywa
ną i furgon piekar nsui zydel anjielski, używany, ulica skłego, koresponde
Wschodnia 65, ślu- ncji l 11'tratury. Ce
sarnia.
i 13gielnlana M , m. 25.

n

SP

Pirz lap. 10Ó0'PoS2Uhuję
doi. do dobrze prosWSpÓllUK*
perujące) fabrykaefi
1
Oferty sub „Dobry * kapitałem do 2-cl
punkt".
7 - do'- »° dobrzi
. „ ^ „ ^ „ ^ z a p r o w a d z o n e g o ii
tęreau fabrykacyj
anicurzystka
riego. Łask. ofertl
zdolna potrzeb pod „Rentowny" *
na do zakładu fry
adm. „Rep.".
zjerskiego, Pidlrkowska 17, w po
dwórzu.
R

l

s

M

H

Reperuję
bieliznę

otrzebny zaraz
lub od 1 lutego
pokój z kuchnią w wszelką starannie"
śródmieściu. Oferty niedrogo. Ul Plot*
do administracji sub kowska 235 m. 4}
„X. Y"
13 oficyna 2 pętro

ZWYCZAJNE: 8 gr. t a wiersz milimetr, (na stronie 10 szpalt). W TKSCIC: 40 gr
za wiersz mil. (na str. 4 szpalty NT-KROLOOI I NADESŁANE 30 gr. za wiersz mil.
na str. 4 szp). Zaręcz. I zaślub, oo <.ck4cfe 10 zl. Zamicis owe o 80 pr. Z a n 0 100 'i
drożej. Za terminowy druk ogłoszeń adm. nie odpowiada. Drobne 10 gr. Pr$zuk. pracy 5 gr. Najmniejsze 50 gr.
s

Redaktor: Wacław Smólski.

Ogłoszenia:

r

W drukarni „Republika" sp. z ogr. odp. Piotrkowska 49 i 15.

