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DziR nadzwyczajna premjeraf

~ajemnica 'przysianku framwajowego
Erotyczny dramat w 7-miu aktach, w wykonaniu wybitnych artystów scen· ~arszawskich:

Smosarska, Junosza-Stępowski, J. .WęgrZyn,
M. FreDkiel, J. ŚUwicki, P. dwerlo, .Morozowicz IInL
Scenarjusz znakomItego poety J.

Relidzyńskiego.
Tańce:

Pocslltell przeclatawte6 o 4.80, 7-el, ostatnie o 9.

Wszystkich pp.

przemysłowe6v

I Iupc6v

Kierownictwo: Redaktor ' 8t. Krzywo8zewBkl.
Parnel, Pawliszcze.a, Kamiń.o~.

760-1

Począte.

. b orac.
hP O WY

p.p_ asłonk6w
Zwfllz". Przemys'. "'ł6ldennlczego w Palistwie Polskiem
W chwili, kiedy te słowa
Krajowego Związku Prze...,słu Wł6klennlczego
p f S z e m y, posiadamy nie·
Towarzysłwa Przemysłowc6w I Kupc6w Chrze'cJan
zupełnie jeszcze dokładne dane
Zwh,zku Zawodowego Właścicieli Farblarti_Zarobkowych o wyborach, niemniej jednak
Związku Farblarti I Wykoficzalti Okręgu ł:.6dzklego
ogólny ich wynik zarysowuje
ZWiązku Przemysłowc6w Metalowych
się wyraźnie i pozwala określić
Zgromadzenia Kupc6w m. Lodz'
charakter przyszłego sejmu.
prosimy o przybyoie na
Jak należało oczekiwać,
• Iwla81t\1a

przedstawleA o 4.30, 7-et,

"

oatatnłe

09.

złośliwy "pech". Złe "wypad_

pierwszy sełm, adrugi - Je$I"
cze gorzej. W tym podwójnym
fakcie widzł się tylko skutek:
przypadku, zamiast zrozumiałego związku przyczynowego.
Dopóki klasy burtuazyjnl
Polski uchylają się od pozytywnej roli, która w całym tywilizowanym świecie uchodzi
za ich naturalne zadanie, do- póki uprawiają, zamiast polityki.
ordynarną demagogię j widocz·
ny. sabotat konstytucf państw~
we), dotąd o porządnym sejmIe
z okręśloną _większością nie

jest wyłączone, te ł · obecna
"Chjena nie zachowa w sejmie swej wyborczej jedności,
lecz gdyby nawet ją utrzymała,
to i tak będzie w mniejszości.
Tymczasem poza "Chjeną",
ogólny charaktęr dokonanej
zmiany wyraża się w przesu·
wszelkie ugrupowania centrowe nięciu pozostałych grup na
i "umiarkowane" poniosły Zu- lewo.
. .. ' .
•.
.
.
pełną kkskę. Ich przywódcy
P. S. L. "Ptast pomosło
do lokalu GIełd"., Piotrko,,!ska 96. dllś. wó czwarteK, dn· 9·go i organizatorzy, którzy sami znaczne straty, które motna
U.topada, o godz•• 6-ej 'WleCI.
_
••
uwierzyli: i innym opowiadali, uważać za poważne afepowoZWIązek Przemysłu. WłókIennIczego że "społeczeństwo 1ł p r a-g n i-,: dzenie stro~n:~twa. Nato~iast !U0i~ być. mow~.
Agitacji
w Pa6stwle PolsB.ielll.
paedewszystldem mocnego ~ :,~yzwolenIe urosło w -liczbę I dZlałałn~~cl ,.Ch]eoy', pr~·_
762-1
lic;!:nego centrom, przerachowalI 1 s1łę.
' ~ ~~iecał meziszczałny ldea~ zbł
sie najzupełniej. Nie zrazu·
Z datychczas?wych danych I cIa całego narodu w Jede~'
mieli, te przeciw impetowi de- przypus~czać m~zna, że P.P.s., b~z".1yśłny tłum, posłuszny sktmagogicznemu "Chjeny" , nie )akk~l~lek pomosła d?tkliwe OIemom -małego grona przycofającei się przed żadnymi p~razkl I?kalne, 'p?krył~ l~ zwy- wódców. Kto posz~dł do tłumu,
ł środkami agitacji, uzbrOjonej cl~stwaml. na WSI l. weJd~le do d?stał patent na p~laka, kto
do ma8Z7D poleca
olbrzymimi funduszami, nadto s:Jmu w Jeszcze WIększe) 1ic-~- m~ posze~ł, z~stal napIętnowany
zaś calą potęgą wojuiącego ble. p(\2~a' P. P. S. znajdą Się mIanem zywlołów nienarodot.kleru, można skutecznie: przeciw- w sejmie . komuniąci, - których wych. .
Łódt, Kr6tka 2. Telef. )305. 636-8
stawić tylko ' oop~wiednło po- ~ł05 w kaM~m razie b~dzie
Chiena pojmuje swą działal.
tlJ.szone -j nastrojone m a s y. S1ę rozlegał me tyl~~ -w mu- ność nie -iako organizacja: spo..
SPRZEDAz,. SZWAJCARSKIEJ fABRYKI :
których napięcie ideo~e mote-I rac"h gmachu na .Wlelsldelt lecz łeczeństwa, lecz jako masowe
CUKRÓW i CZEKOLĄDY t
ptzewatyć snę ogromnych l na~et poza gram:ami. - n~s~ego ogłupianie i ujarzmianie. Czyż
G G L A R D E L L. t
środków materjalnych i broili . p~nst:va. Wreszcle hcznteJs~~, mote być w tych w~(unkacłl
~
aprzedaID
lMls-.lł koś c i e l n e j.. To też impeq Oli .SI.ę zdawało, blok mUleJ~ mowa O rozumnem i celowem
obecme u). Slenklewlcza 4.
W
Chmielna
DL 6. "ChieQY", który przejechał zwy- l SZOSC! narodowy.ch,_ który. ~a· zróżnicowaniu interesów zbio_ _ _ _ _ _ _ _-a.._;K7;..;-;.,;,.1 •
cięsko po ugrupowal.liaclJ środ·; pewne rozpadme _SH:~ w seJmIe, rowych, o organizacji stronnictw
.
kowych, zatrzymał SH~ dopiero lecz naogót będZIe uderzał w politycznych, odpowiadających
Kabaret artysl. SIlA fILHARMO"JI, OZllln828. ~rzed walem..lewicy:
. tony ~poz~cyjne.
. strulJtul'ze spolec.znej" Zróbcie
pod dyr Wł lina
' W nied~l.;i,ł da. J~ u,top.d';,
Jest jut Jasnem, te "Chle-'
Jeiełł tedy uskariano sł.~ to, Jak nale~y, opr'YJcie stron..
• •
o r;op', 8.ao "Iec/$.
na" będlłe w' ,pr~yszłym seimie_ogólnie na selm poprzednl,!t llłctw8 na' szerokiem zrozumie..
Hotel M8Ilteułel, ZachodDia 45.
P'Dłl3łuckl'_
słabsza, nit była zjedno,' z;ona- t1łez~olny był do wyłoniema niu ściślejszego interesu zbioDziś premjera!
tlił .. ',
prawic:a w poprzednim. Tamta stałe) wi~kszoścl i skazywał rowego oraz ,szerszego narado..
p
Ni &
",.głoa~ odltlll)'t p. t.
robiłą początkOWQ w~tenłe rząd na chwiejność i 1l1emoc, to wego, ą będziecie mieli nie
pogram
.•
,·.,CO '~ esł·fł'loloJj'a" 1 Większości.
al~ wkrótcę -roz- obecny sej~ zapow.iada alę o tylko prf\wicę, ale i ów środek,
Udział całeg-o 'Jespołll, składająoeg-o!
padła się ł wyłoniła rozmaite Wiele. g~rleJ. Tam nie było o którym tyle -ro;r;prawiano. Ale
eif} z 16 wybitnyeh sił artystyczn
, CZ\\ anOWtl, Velone, Robert.! t I~e.
Bilat)' do nab)'oia ... bsłe
grup,v, J<tóre pozwala1y sQbie stale] WJę kSlO~ Cł t a tu trudlno koniecznym po t emu warunk'lem
rlenero na ozel~. __ Dancing!
FlIharm. od 10-1 t od_3-7 w,
na SJtmodziełność i aspirowały będZ i e utworzyć wjększoś~ od Jęst rozbicie .Chjeny" i unie,.
j
do roU centrowe!, Przeważnie wypadku do wypadku.
motliwjenie klasom posiadająryglnainy
OZ"'''' 't a jole atoli endecja umiała Je ponow- Powie.r~chowne i lekkomysl- cym uprawiania \Vzgl~dem pądLoknl otwarty od 10 I pół do b rlM.
. . "-';'. '
,
nfe ściągać do watnych gloso- oe traktow~nie rzeczy podsuwa Slwa i mas pracujących .dotych. .
Il)joo-1
ł wań i wytwarza~ od wypad~u aż naż?yt hcz?ym. kołom .wy.: c~asowego nawsl~roś memoralU
II
do wypadku w1ększość. NIe wód, ze przesIadUje nas )akls nego stosunku.
U
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Bez żadnej przesady mofna

'
otych czas mandatow:

T abeIa zdobytyc h

'pomInIęciu

w spisie wyborc6w w
dnniu głosowania skutku odnieśĆ
ie mogą i tylko opóiniają przeprowadzenie aktu wyborczego na
,pn~~a~j~uk~man~p~~~---~-'~---L-is-t-'--~I~I~I~I~~~~~~~~~~~~~~~.~~~
·1
niekorzy§ć innych wyborc6w.
skich mas ludowych w tym sta7 8 9 10 II 12 13 14 15 I~ 17 I,~ 212224 (-) ~~:~~~~s~~o~~~:~~ll1eg
nie zasŁoiu umysłowego, ciem- Okręgi
1 2 3 4 5 6 1I11
11
=
Dąbińs
noty i apolityczności, w jf-kich
te pozostawały pod rządami za- Okręg 1. (Warszawa-miasto)
--:3
7
1
2
1
borców.
" 2. (Warszawa-powiat)
1
4
Parlamentaryzm opiera się
"
3. (Siedlce-Sokołów)
4
na porozumieniach, na wzajem.. 4. (Bielsk)
3
1
Wybory do sejmu w Łodzi, po
nych ustępstwach, na koniecz"
5. (Białystok)
2
1
2
1
za
tragiczną stroną, jaką był wyności rozumnego kompromisu.
"
6. (Grodno-Suwałki)
1
2
1
kazany przez robotnika i robotni·
"Chjena" wprowadza, zamiast
"
7. (Łom ta-Kolno)
cę brak uświadomienia, posiadały
1
3
tego, zasadę ujarzmienia. To
r6wni~t
swoje wysoce humorysty·
"
8. (Ciechanów-Mława)
1
4
jej się nie udaje. Lewica i
czne
momenty.
- Z przykrością
"
9. (Płock-Sierpce)
1 1
3
stwierdzić trzeba, 1e tródłem tego
masa ludowa potrafi skutecznie
" 10. (Włocławek-Nieszawa)
1 1
2
1
humoru była prasa i informowanie
odeprzeć jej
zakusy.
Lecz
" 11. (Łowicz-Gostyn.-Kutno) 1 1
3
społeczeństwa o wynikach głoso
łaściwego porozumienia w tych
.. 12. (Błonie)
I 11 1 11
wania.
3
\
warunk; ' ~h niema i być nie
Jut w niedzielę w nQcy, gdy
.. 13. (Łódź-miasto)
2 3
2
może.
Niema tet miejsca na
jesżcze
w wielu obwoda obUcza.. 14. (Łódź-powiat)
1
1
1
3
no
głosy, w witrynach s lepowych
grupy środkowe.
" 15. (Konin-Słupca-Koło)
1 1
1
ukazały się jakieś sprawozdania ~
Gdyby nawet "Cbjenie" u~
" 16. (Kalisz.. Wieluń)
1 1 2
1
przebiegu wybor6w z wyszczegól~
dało się kiedykolwiek osiąg
" 17. (Częstochowa)
1 2
nieniem ilości zdobytych przez ponąć większość, nie odważyłaby
szczególne listy mandatów. Okaza" 18. (Piotrków-Brzeziny)
1
;:~
1
się stworzyć rządu pod własną
ło się, oczywiście, te faktyczne
2
.. 19. (Radom-Końskie-Op.)
1 1
3
wyniki
w niczem tych .nformacji;
firmą i wziąć za niego odpo" 20. (Kielce-Jędrzejów)
1 2
2
nie
przypominały.
To jednak mowiedzialność.
Natomiast jej
" 21. (Będzin)
2
1
2
1
tna jeszcze wybaczyć, jako te truideałem jest mieć gabinet z u" 22. (Sandomierz-Stopnica) 2 . 2
dno przeciet prywatnemu człowie
1
krytych endeków, lub chadekowi
orientować si~ w sytuacji po" 23. (Wierzbnik-Iłia
1 1 3
1
ków, kt6rzyby figurowali jako
litycznej
i mieć jakiekolwiek na1 2
" 24. (Łuków-Garwolin)
2
1
prawdę tródłowe informacje.
bezpartyjni lub "wybitni fa" 25. (Biała Podlaska)
1
1
2
W poniedziałek rano rozpoczął
chowcy". A więc przy istnie26. (Lublin-Chełm)
1 1 2
1
się cały szereg humorystycznych
.
niu "Chjeny" słała i jawna
27. (Zamość-Biłgoraj)
1 1
2
qui pro quo .
.
większość jest niemożliwością,
»Rozwój·, jut po ukazaniu się
" 28. (Krasnystaw)
~
1
I1 1 I
I
gdyby nawet takowa wypadła
numeru
.Głosu· % rezultatem wy" 29. (Tczew-Starogard)
1 4
I'
borów
w
Łodzi, Warszawie i inz wyborów.
" 30. (Grudziądz)
\
1 2
1
nych
miastach,
rozdzierał szaty nad
Wszak nic łatwiejszego, jak u 31. (Toruń)
1
4
zdradliwą
polityką
rozbijaczy jedI,
urządzić fikcyjną secesję, (wy" 32. (Bydgoszcz)
2 3
1
ności narodowe} z .Centrum-, \d6padek podobny zaszedł w pora najpewniej doprowadzi do tego,
2 3
" 33. (Gniezno)
,
te 8-ce zabraknie kilku tysięcy
przednim sejmie jakkolwiek nie
" 34. (Poznań)
4
głosów do uzyskania w Łodzi druw tym celu), która uwolniłaby " 35. (poznań-powiat)
1 3
giego (o trzecim wog6le nawet nie
.. Chjenę" od konsekwencji po1 3
" 36. (Szamotuły)
11
I
I
marzyli) mandatu. Okazało się jedsiadania większości. W przy" 37. (Ostrów)
1
2 3
nak, te głosy .Centrum" nikomu
szłym seimie wypadek ten nie
do szczęścia pomóc nie mogły i
" 38. (Huta Królewska)
3
2
dla nikogo nie stanowiły przezajdzie, więc mistyfikacja nie
" 39. (Katowice)
1 1
1
2
I szkody.
t.
będzie potrzebna.
" 40. (Cieszyn-Bielsk)
1
1 3
2
I
.Kurjer Łódzki· organ owego
Sejm nie będzie miał więk
l
" 41. (Kraków)
2
1
biednego • Centrum" , a raczej'
szości i gdyby nawet uległ roz" 42. (Kraków-powiał)
331
l
.Centrów· połączonych, posiadał
wiązaniu, co, według naszej
w poniedziałkowym numerze in-'
" 43. (Wadowice)
3 1
1
2
l..
formacje o ilości oddanych głosów
konstytucji nastręczą wielkie
4 l
l
" 44. (Nowy Sącz)
I
I
w Swięcianach, w Ostrowie, w Kotrudności, to i następny nie
5
~
" 45. (Tarnów)
le,
ale zupełnie nie wiedział o tem,
Ibędzie lepszy, o ile pozosłanie
1
5
" 46. (Jasło)
te w Łodzi również odbyły si~
dotychczasowa anarchiczna prak6
" 47. (Rzeszów)
1
poprzedniego dnia wybory. W katyka wyborów.
Mym razie w całym numerze po2 1
1
" 48. (Przemyśl)
I
1
niedziałkowym nie było o tern ani
Albo społeczeństwo uwolni ' " 49. (Sambor)
2
~
1
jednego słowa.
się od "Chjeny" i jej metod,
" 50. (Lwów-miasto)
1
2
1
Co jeszcze śmieszniejsze, to że
albo musi zrezygnować z po4 1
" 51. (Lwów-powiat)
1 t,
1
ten
sam ~Kurjer Łódzki" we wtosiadania zdrowego i żywotnego
1 1
2
1
" 52. (Stryj)
1 rek olbrzymiemi literami obwieszsejmu.
1
Ił 53. (Stanisławów)
2
3
3 czał Łodzi "Zwycięstwo idei naroJanusz Mazurski.
~
doweW Porównując treść z tytu3
~
" 54. (Tarnopol)
łem, trudno się było oprzeć wra- ·
5
., 55. (Zloczów)
2
2
żeniu, że ~Cen trum· , które było
5
" 56. (Kowel)
I
popierane przez "Kurjer" nie ma
" 57. (Łuck)
śnać z ideą narodową nic wspól" 58. (Krzemieniec)
nego, jeśli poniosło porażkę.
1
1
3
Szczytem jednak humorystyk'
"
59.
(Brześć
Litewski)
Jak winny pracować komisje
był poniedziałkowy popołudniowy.
3 1
obwodowe.
1
't
60. (Pińsk)
dodatek nadzwyczajny .Lodzer
1
5
" 61. (Nowogródek)
WARSZAWA, 8 listopada. (Pat).
Freie Presse, w którym stwier1
1
2
Generalny komisarz wyborczy
3
" 62. (Lida)
dzano, że na 8-kę padło przeszło
Rzplitej polskiej przesłał do pp.
1
1
3
tt
63. (Wilno)
61 tysięcy głosów, a na blok
komisarzy wyborczych pismo na3
l l
1
3
mniejszości tylko 60 tysięcy, ze
"
64.
(Swięciany)
stępujące:
jednak, mimo to, na zasadzie me·
Przeprowadzone głosowanie do
Podajemy dane ze wszystkich 64 okr. Pochodzą one ćzęściowo z urzędowych danych, tody de, Hondta blok otrzymał 3
sejmu wykazało naogół sprawność częściowo od naszych korespondent6w, wobec czego przy ostatecznem obliczaniu mogą zajść mandaty, a Cbjena-2. W ~ym sai dobrą organizację władz wyborzmiany.
mym dodatku (poniedziałek przed
czych,
jednakże
w zbyt
pewnej
liczbie drobne
obwodów
wskutek
powolnego
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ wieczorem) w Warszawie Chjt'pa
zdobyła tylko 5, a blok mniejszourzędowania komisji obwodowych,
ści aż 4 mattdaty.
czas głosowania od 9-tej rano do osoby. Wobec tego zaznaczam z; komisji obwodowych Dl powywe!SąSiadUiąCYCh, ewentualnie do sienI,
Jak na jedno miasto, to chyba
9-tej wieczór okazał się niewy- naciskiem, że ordynacja wyborcza i na konieczność ścisłego prze- a na wsi w podw6rza.
Wyborcy dosyćl
starczający dla załatwienia wszyst- nie ustanawia przymusowego wy- strzegania przepis6w ustawy przy zgłaszający się po zamknięciu lokich wyborców, zgłaszających się kazywania to~samości przez ka~- przeprowadzeniu wybor6w do se- kalu wyborczego do głosowania
--:-do głosowania. Z praktyki wielu dego wyborcę. Stosownie do art. natu. Gdyby mimo to równiet ,dopuszczeni być nie mogą. Jednokomisji ob\vodowych wynika, że 75 ord'ynacji wyborczej, który to przy wyborach do senatu do godz. j cze§nie zechcą panowie komisarze
UrleOOWe wynikł wyborów.
w określonym ustawowo czasie z artykllf obowiązuje równiet przy g-ej wieczór głosowanie nie było. wyborczy za pośrednictwem prasy
łatwością złożyć może głos w jed- wyborach do senatu, przewodni- ł skończone, to przed zamkni~ciem' zwrócić uwagę ogółu wyborców
Gdańsk-Tc'·uń--Bydgoszcz.
nej komisji 1500, a nawet więcej czący lwmisji wyborczej może za; lokalu wyborczego przewodniczący, na to, że stosownie do art. 79
GRODZISK, 8 listopada (Pat).
wyborców, o ile postępowanie zgodą komisji zażądać od głosu- I, komisii powinien wpuścić do ordynacji wyborczej, lokal wy- Urzędowy \vyn ik WYDO",)\\' do sejidzie z należytą sprawnością, jącego tożsamości iego osoby tylko i wnętrza lokalu wszystkIch wybor- 1:-orczy musi być zamknięty o gOdz' 'lU w okręgu 1" ohei mUlącym j1{)Z!1aczne opóźnienie w postępowa- w tym wypadku, gdy który z człon- ~ ców, oczekujących w szeregu, c~- g-ej wieczór. Ci wyborcy zatelll, j wiaty Błoni{', G. Jjec i Skierllic\';jc.
mu niektóry,ch komisji obwodo- ków komisji lub mężów zaufania: lem dopuszczenia ich do głosO- którzy ociągają się z przybyciem jest następuja cy: Ogólna l~czba ~p;a·
wych spowodowane zostało tem wystąpi z zarzutem co do toisa- ; wania. Gdyby sale, w których s:ę do urn, mogą z własnej winy po- wnionych do glos0Wan1<1 180u:...1.
zwłaszcza, że komisje te wymagały mości głosującego. Panowie ko- przeprowadza głosowanie nie mogły zbawić się głosowania.
Równieź Przy, tanito
(lu IIrn W):1,)Dl~Z .. (h
bez wyjątku od wszystkich wy- misan;e wyborezy zechcą za1em pomieścić ,;s!.ystkich wyborców, należy zwr6cić uwagę ludności na J5i103" w) h('n:ov:, lln;e\\'qź:Jio~1)
borców wykazania
toźsamości zwrócić uwagę 1,lrzewodniczących ł to nale:?:v ich wpuście! do ubiq~ to, ie reklamaq. ieb prredwko 504
~ło:;ó\V, powsta o gwso\V
,_..

powiedzieć, że głównem

staraniem "Chjeny" , iak i jej po ..

I II

"Źródłowe" informacJ
I

II

lO

lO

l\

:

I,

I

.

.

Generalny komisarz
o wyborach.

~

'~-

ltr. 808
151533, które padły na następuj,ee
listtsta nr. 1-18924, nr. 27236,
m. 3-29656, nr. 4-1347, nr. 52138, nr. ?-1934, nr. 8-52506,
nr. 10-1317, nr. 12-1960, nr. 16
-13507, nr. 2,0-810, nr. 23 (lokallla bezpartYJ~a) 137. ,
Na podstaWie powyzszego głosow,ania !"andaty poselskie ?trzymah: z l~sty nr. 8 ks. Marc~h Nowakowskl, Wacław Bittner 1 Wojcie~~ Wojciechowski. Z listy nr.
3-clel August Stanisław Thugutt, z
list nr. 2 kazimierz Dobrowolski, Z
list nr. 1 Marjan Cieplfk.
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llrzbJ f torownanla.
Wedługdołychczasowych niezu-

POLSKI

I11
P
I
kI
O ltyna zagranIczna o s I.

'.J'

I
'..

Tętno ~hwili.

pełnych jeszcze danych czę~ciowo
Wynurzenia miniatra narą,towlcza.
nad szkłanką kawy białeJ•.
iut tJrzędowo' stwlerd~onych, a
cz~~ciowo nleoficlalnych, będących
WARSZAWA, 8 listopada. (pat).
Sprawa blis,kiego wschodu, do
Jegomośt, jadący z Warszawy
w posiadaniu naszem podział u- Dziś o godz. 5,30 po południu p. której właśnie czynię aluzję ',mie- do Paryta, .ciekawym oddawać się
zyskanych przez rótn~ stronnictwa minister spra,w zagranicznych, Naru- rza jut dziś, po części i dzięki mote rozmyślaniom.
Rozmyślamandat6w przedstawia się nasłę. łowicz oświadczył przed gronem naszym wysiłkom, ku pokojowej .
pułąco:
zebranych dziennikarzy co nasłę- likwidacji. Jakkolwiek byliśmy od mom, które, rzecby motna, znajP. S. L. "Piast" _ .66 mandaty puje;
początku zwolennikami zlokalizo· duje on ~a dnie szklanki, w kt6reJ
P. P. S.
_ 34
W momencie, kiedy uwaga wania sprawy bliskiego wschodu podano mu kaw, bial,.
p .. S. L. "Wyzw."- 36
"
czynników poHtycznych i prasy w i ograniczenia liczby uczestnik6w . Ta kawa, skromny stanowiąca
Komuniści
_ 2
"
Polsce pochłonIęta jest niezmiernie w konferencji, kt6ra ma ją rozwią- posiłek ranny podrótnego, kosztuje
Rady ludowe
_ 1
Ił
watną dla państwowości polskiej zat, to jednak nie przestaliśmy na
C h
.
N. P. R.
_ 15
Ił
sprawą wyborów do pierwszego chwilę doceniać wagi naszych wła· w. zec osłowacJi dwa razy drote;
Ch-je-na
-132"
po konstytuancie sejmu i senatu, snych interesów w tym względzie. nit w Polsce lub w Niemczech, i
Centrum
_
1
"
poczytułę
za m6J obowiązek zabrat
Rząd polski zaznaczył zresztą i trzy razy dro:tej we Francji. A
TORUN, 8 listopada. (pat).Stapińskł
_ 1
"
p8~om. kilka c~wn ~zasu w spr!lwie gdzie należy swoje stanowisko. jednak jest to ta sami kawa z mleOficj aIny wynik wybor6w w oGrupa ks. Okonia _ 4
II
POlttykl zagra~lczneJ. A czynię to Dziś nie bez zadowolenia stwler- kiem w .połączeniu z teml samem i
kręgu toruilskim jest nastQpuiący:
Blok mn. narod. - 56
::
przedewszystklem dlatego, a~eby dzoć mogę, te zn~jduje ono lepsze bułkami i temi samem i krą~kami maOgółem oddano głosów 120174,
Si 'ś i r
14
podkreślić, z laką uwagą śledZI za- zrozumienie w zyczlłwycb l:alll
.
.
.
unieważniono 1954. Na listę nr.
Lt~;~w~ g:;~: - 1
"
granica przebieg naszych wybo- sferach opinji zagranicznej, jak 81a. Skąd te przeratltwe skoki cen? ,
1-4270, nr.-30791, nr. &--67444,
"
rów. Za bardzo pomyślny poczy- motna to między in. zauwa};yć Rteci prosta, z powodl1 r6tnic i
nr. 14-472, nr. 16-15243. Wo- Ukraińcy
.,
tać motna objaw, te społeczeń- w ostatnich artykułach wybitnego wahań walutowych.
"ChJiboroby'
4
bec tego z listy nr. 7 wybrany zoRazem
,.
stwo nasze ~ykazało w .pełni doj· publicysty francuskiego na łamach
Jut te same r6tnice i wahania
stał Pawlak WOJciech, z listy nr.
.....373 mandaty. :za!ość ~wą l zrozumieme powagi "Tempsa". W związku ze zmianą stanowią potętnll przeszkodę dla
8 wybrani zostali Marweg Jan I
W celu por6wnania nie od rze- l lnteres6w państwat
Ogromna we Wloszech otrr.v01ałem od pre- '
.. .
.
Ossowski Stanisław, Echau 19nacy
czy będzie przypomnieć układ sił frekwencja głosujących tadnym zydenta m. Mussoliniego za pośre- ustalemB . naletytego ." łon1e Buroi Sołtysik Franciszek.
w sejmfe poprzednim.
incydentem nie zamącona nawet dnlctwem włoskiego charge de py obiegu ludzi i rzeczy. A przeBYDGOSZCZ, 8 listopada (Pat).
Posiadały posłów:
w ,okręgach, .które od dłutsz~go affałres w Warszawie oficjalne ciet przeszkoda powyłszl jest tyl- '
Według urzędowych zestawień oZw. Lud. Narod.
81
czasu zorganizowały tendencYJ?ą zawiadomienie o tym fakcie wraz ko jedną ' z wielu. Obok niej ł
kręgowej komisji wyborczej rezulNar. Zjedn. Ludowe
46
akcję,
jest doskonałem śWla- ze slowami gorącego pragnienia .
.
Nar. Chrz. Klub Robotn. 26
decłwem, jakiem poszczycit się utrzymania I zacieśnienia stosun- n~ez~iern'b parahtującll ruch wszel-J
taty wyborów w okręgu wyhor"
" Stron. Ludowe 26 mote wobec zagranicy nasz naród. k6w polsko-włoskich. W dniu ki Siłą, występuje cały Hereg prze-.
czym Bydgoszcz (32) 'lrzedstawiają sic: jak następuje: IUa nr. l 5 Znaczny.procent uprawnionych do wczorajszym pr;r.e.l\łałem prezy- szkód innych.
Narodowa Part ja Pracy
1782, nr. 2-5798, nr. 7-44340,
Narody europejskie - po wol- .
Zjednocz. mieszczańskie 12 głosowania wśród mniejszości na- dentowi Mussoliniemu za pośrednr. 8-77367, nr. 14-115, nr. 16
Klub Pracy konstytuc.
16 rodowych, a mam tu na myśli nlctwem posła naszego w Rzymie nie - zamknęły się jak t6łwie w '
-32454, nr. 23-433. Z listy nr.
Stron. Katol. Ludowe
7 przedewszystkfem kresy wschodnie, podziękowanie rZĄdu polskiego, "" '. h ł
h k'
ho S o:Ud '
Pierwsze pi~t 7: przytoczonych słanął swobodnie. do urn wybor- ze swej strony wyraziłem prag~ SWOI C • w a~ny~ s oru~ae
8 wybrani zostali: Edmund Bigoń
r
ski, Karol Rzepecki i Leon Żu stronnictw odpowiadało dzisiejszej czych, czem miał motnośt pod- ulenie szczerej przyj8tnl t wspól- komumkacjl, medawno jeszcze, tak
kowski. Z listy nr. 7 Władysław Ch-je-Nie).
kreślić całą liberalnośt naszej kon- pracy polsko-włoskiej, opartej na obfite, tak łatwe, uległy ruinie i
Hertz i Jan Jantyniak. Z listy nr.
P. P. S.
34
~~t~cJi a!",~:zs~~':łz0Ś~d PY~~;fo- wzajemnem zaufanIu.
powikłaniu.
i
16 Kurt Graebe,
P. S. L. "Piast"
90
n a n -~
m l ra· Dotychczasowe stanowisko Bow
Istne mury chIńskie piętn, sł,
P. S. L. "Wyzwolenie" 24
CY]"JrCh'przeciwieństwie do tego z nar Law I Polnc~~ względem dziś na katdej granicy, VI postad
N. P. R.
21
przykro§cią stwierdzi~ musz" te prezydenta Mussohmego po~wala taryf celnych z dnia ni dzień pod.1
P. S. L. lewica
10.
'U
przypuszczać, że wobec zbhżają"
~
\VARSZAWA, 8 listopada (pat).
Rady ludowe
5
prawIe równocześnie I nasze~i, cej się konferencji w Lozannie ł ko wytszanych, tudzlet paszportów,.l
Wynik wyborów w okręgu War·
przepr?w~~zono wybory na LitWie nłeezności solidarnej polityki w coraz noVlemi obarczonych formaJ.
Grupa pos. Sliwińskiego 5
szawa (2) obejmujący powiaty
Niemcy
1
kOWlensk1eJ. Pom!mo, te b~ły one sprawIe blisldego wschodu. żą- nościami.
i
warszawski, nowomiński i radzyZ d .
10
wyrazem przekonan ludnOŚCI miej: dy francuski I angielski w tym sa- . Towary prawie tylet maj, do
y, Zl
scowei. to jednak dały rządOWI
ki
k
. .
miński jest następujący:
DZ1cy
3
litewskiemu ]u~ po ich odbyciu mym erun u pracow~ć będl\. pokonama tru~nośel na swej droOddano głosów na listę Nr.
..
•
asumpt do tendencyjnych i sztucz- T~. same motywy komecznoścl dze, co ł ludZIe.
1-11226, nr. 2 -14469, nr. 3 --11567, nr. 8-70673, nr. 16-12189,
WJ[OfD~R JlI~
nych przesu~ięć wyników na ko· ;::ll~~~":~ie°~Jb~ j~J~~~ ~;1;:
Kędy! to podziały się czasy,;
Vobec tego lista nr. 8 uzyska.ła 4
WARSZAWA 8 listopada (AW) rzyść stron!ll,ctw rządzących, a na stnie na bezpośrednich stosunkach gdy katdy mieszkaniec Buropy
J
•
•
szkodę mmeJszości nllrodowych.
'
Zachodme]
' , swobod'
'anddy, nr. 2-1 mandat.
Unja narodowo-państwowa
(lista
S
t t k bl' k
b h
w l osk o-polsk
l, tak
polItycznych,
me kupował b't-~
nr. 10) ogłasza w prasie oświa~- dzącr~W;iO?' pao1ski ISwo K~:ie~: jak I ekonomicznyc~. Dlatego .też let kolejowy na stacji ojczystego
KonIn.
czenie, ~od.pisane przez PP: Kom: szczytnie śledzić musimy wraz z d~ą~ polski odno~i SIę z zaufamem miasta, aby jechać do KonstantyŁÓDŹ 8 r t d (P t)- K _ ca, Jamcklego, Iwa~owsklego 1 całą zagranicą tem pilniej ~e rząd . owego gabmetu. wloskł~go, no pola do Sorrento do SztokholWIerząc, że polityka Jego będzie
'
"
.
. .
'
150pa a a
o Tołłoczkę które brzml: U. N. P. k " k' d t d . ' 'ł
~lS1~f o~rę2;owa nr. 15 (Konin) ko- stan~ła d~ wyborów, iako stron- oWlens 1 o ą me uzna ..za szła po linji utrwalenia pokoiu tak mu lub Brukseh? Gdy, mając b1l!~~<JlłWle urzędowo: Ostateczny wy- nktwo, które wypis.alo na swym ~~kaza~e po~ać u:zędo\~o do wla: w Europie jak t na wschodzie, 0- 1et w rc;ku, nie potrzebował trosznplk ~~bO~ów, w" kokręgtu ~r. 015 sztandarze hasło obrony interesów bo~~Cl P~bh~~~~ly:Y~ąkg: ra~~ pierając się " na zawartych trakta czyć się o nic wi~cej?
rze s aWla SIę, ja nas ępule:
'l P 'stwowych a mimo t a '
, tach
'b
ć
•
;?;ółem uprawnionych do głosowa. o~o no- an
,
- wedle posiadanych przez nas wia-'
.
DZIŚ, a y wyruszy za graOlct.
da było 195037. Głosów waż- kleg~ progra~u,. ,opartego na go- domości, ludność polska w KowieńPrzechodząc d~ drUgIego pun- tente obywatel musi zaopatrzyć się
nych oddano 169.558. Unieważnio- 'łfnel,~l~i/~d~~~i~e~;yt~ka~lapS~~ylły~hy: sz~zy~nie, skł~dajl\ca się w znac~- ~tgwymoieJ' I 3gt~~~ie~e~~njiamrio ~orz- uprzednio w pi~ł lub sześć wiz na
no głosów 449 .
" dostałeczne1/kneJ wl~kszoŚCI
z drobnych
. '
z o't
t k
ności
borach w Warszawie
. ś 'd rolntśA Jenfowej w Moskwie, przypom- paszporCie, racąc na e o rop
6 w, zachowała swoJą
isła
r
I
t
ł
15063
'
1
"
ł'
W
ł
h
k
ch
WIa
orno
1..
Ż
d
.
ó
j
d
'
.
.
.
d
.
ń
cały
•
n • o rzyma a
~ osct g osow. .
yc warun a : narodową, przeprowadzaiąc około nąc pragnę, e rzą sOWlet"'!" oz- e en .co naJmmeJ. zle
, sp..
" 2
"
25798
l W przeko.nan1u, że przy ,,-:v bo -, 6-ciu
polskich mandatów, które naczyl termin rozpoczęcia tej kon- dznny w biurach 1 kancelarjach.
II
3
"
28973
rac~ do seJmu gł?sy zwolennlk~w 1częściowo rząd kowieński chce ferencji na 30 bm. Pod względem
Przed wojaą okute kratami
II
4"
1869691
Unp mogłyb~ pasć bezużyteczme, 1 niesłusznie uniewatnić.
programu tej pracy, nie są prze- wi ziennemi oyło tylko imperjum
" 5
"
Un)a wycofUje swą kan,dydaturę ł Jeteli
rzedstawiem
o w że j widywane z naszej strony żadne
ę
.'
II
7"
3195
do senatu i prosi wyborcowaby i d . ł P'ć
l't
p . dY
zmiany Za5izedł jedynie jeden do- car6w roSYJskich. Wydostawszy sit
1
b l'ś
l
'
.
b
'h
; omos os w po I yce mIę zyna55804
8
lO
"
637
':Ie składah kart wy orczyc na l rodowej stabilizacji wewnętrznych n!~s~y fakt dla nas Jak I dla Josów P?za te kraty, ,że azne, y l ~y wo •
11
11
"
12433
hstę nr 1~. .
. organów państwa w drodze_wybo- ea.eJ konferenCji, a. mianowicie m, oddycha11smy wolnOŚCIą całej
II
12
"
. P?dO~Ole lak ~ WarszaWIe, rów, to uczyniłem to W rozumie- fakt, że rząd rumuti~kl zwr6clł się Europy.
"15,,
225
rowOlei. 1 W KrakOWie została wy- niu, te są one fundamentalnem do nas z pro~~ą, az~byśmy RuObecnie, gdy carat runął, z gru,,16
"
24865
cofana 11sta nr. 10_
świadectwem pokojoweO'o rozwoju munję zastąmh na tej konferencji.
.'
.
.
h
kł
"23,,
5
't
'
d
N"
1·1 k Ten zaszczytny dla nas mandat zów Jego murow więztennyc ,rze pans
wa I naro
asza nam
po I dziś
y a ma t em Wlę
. ksze znaczen ł e, ż e w by,
ś po d'
. mlazma
,
ty l' prze" Uł 6S0Vł1IIall' lonbojule
Man daty w t ym okręgu rozUSłnl
uł\
•
pokojowa,
która u.pozwala
mosły Stę
R
dzielone zostały jak nast~puje:
kierować ' uwagę i energi~ ku we- ten t,pcsób wszystkf.e sąsi~dujące kleństwa,
kt6re zatruły dusze
Lista nr. 8 - 3 mandaty, a miaWARSLA WA, 8 listopada (A W). wnętrznej budowie p aristwa nie z republikami sowleckleml pań· wszystkich narod6w: cała Europa
no wicie: l) p. Wawtzyn~ec Siel~ Dzienniki warszawskie podają, ~e minęła bez echa jak tu Jut mia stwa europejskie będą. na zjetdzie t l . . k d b systemem cel wi~
fikl, rolnik, 2) p. Aleksander we wszystkich województwach ze ł
ść \
d ' d' w Moskwie po raz pIerwszy re- s a a sl~la g y y
DZKer2!:awski, st:uosta at Tur- znaczną ilością ludności ruskiei :i~ s~~st;~kóww~i:~~Ćyna~od~~e"Cz~: prezentowane.
ziennych, skopjowanym z dawnej
ku, 3) p. Stanisław Mo( jew- wybory odbyły się wśród imponu)
Rosji. Narody przestały obcować
ski. redakior z Warszawy.
jącego ładu i spokoju.
ze sobą treścią swego tycia i sty·
Naog6ł głosowało od 60 do 70
L,'st a nr. 3 otrzyma ł a l ma nkają siC; ze sobą zeskorupiałą mar"
dat, wybrany został p. Juliusz proc. rusinów.
'II
e.
1#
Ponra owski, agrono.n~ Z
Zaledwie 2 gminy, skutkiem
O
SI18
OW.
twotą swoich pancerzy.
C.. arncc.na nod 1.0' złą.
agitacji bolszewicko· ukraińskiej,
l pomyśleć, te niepodobna dziś.
d gł osowan I'a•
WARSZA WA, 8 listopada (PaU ~ kiwać w niedługim czasie. W tym sta- l'ad~c z Warszawy na Zachód. , wy~
Lista nr. 2 '"otrzymała 1 man- ws trzyma ły'
Slf: o
'
borc ch w wn. Dnia 7·S20 b. m. rosyjsko sowieckiemu nlo! rzeczy nalnlespodzlewanlej zostało
"ł
wybrany został p. Pjotr Ch-a- Na4. 200 btur wy
zy
y
pić szklanki kawy, aby na l'ej dni~
dhaat, ~u
(
d) K
"..:;. I." jewództwach lwowskiem, tarnopol. przedstaWiCielstwu w Wszawie wrę- zakomunikowane imieniem rządu R. S.
p., pseu. d WapiuS,d,
lk Clona została Rota \"erbalna treści na- P. R, S. ""'danie
na+.o·chmlastO\\1e"'o
za- nie uJ'rzeć leI' smutnej' p'rawdy. któt,rcze
b
skiem i stanisł'
awowsklem ty'o
I,_/'Y
l5
ł
!<l zw. zawo . ro otn.
d
'
'
d
b
l
'
stępu)'ącej:
lałv.tlenla +.o'ch formalnych szcze"'ÓI6w.
ra mo'W'i O niesłychanych uwsteczł'oh~!łll!h.
w je nem blurze me o y o S1ę
'Y
8
Li',ta nr. 16 otrzymała 1 man. głosowanie skutldem sŁeroryzowaPrawidłowe stosunki przedstawiWobec nlemotll\\lO~cł podobnego nieniach, jakiemi okupiliśmy zdodht, wybrany został p. Józef Spiec- nia komisji wyborczej.
clel.kie pomiędzy Rzecząpospolitą pol iqdanla w stosunkach dyplomatycznych bycze polityczne wojny światowej,
kewlC!Ln, obywatel i wŁaściciel reLudność rusi(lska głosowała na ską a Rosją zostały nawiązane w roku I nil domiar nieumotywowonego, rząd
Lllndr.
alności w Łodzi.
własne listy t. zw.• chliborobów· uble\łlym . przez wydelelłoiWnle p. Pili- polski zmuszony byt uchylić podobne
i na listy polskie.
powlcza do Moskwy I p. Ka.rachana do fądanie, poczem p. Oboleński ogwlad- międ~y Polską a Ukrainą sowiecką
Warszawy. Po powołaniu p. Karacha. czył, te musi opuścić Warszawę·
zosŁał jut podjęty z dniem l listof
na do Moskwy w styczniu roku bieżąOdy ZIU' jednocześnie charge pada b. r. na odcinku Podwoło
K.A OWl CE, 8 listopada (pat).
WiUt aDY.
celto, zamianowany zostal e h a r g e J'affalres "1J MOSKwie nie mial motnogcl czyska • Wołoczyska. Urzędowego
f(om !sJa wyborcza w Katowicach
WILNO, 9 listopada (Pat) - d'a f f a I r e s, poczem "1J płltdzlerniku wręczenia swoich listów uwierzytelnla- ogłoszenia dotychczas niema, p?"
kom~nikuie urzędowo następujący Z okręgu 64 (Swięciany) komisarz roku blet. przybył lako staly następca Jących. rząd polski musiał uzna~ za niewat ruch osobowy odbywać Slę
wymk wyborów:
generalny otrzymał następującą p. Karachana. p. Oboleński: Ze strony tConieczne odwolanie go do Warszawy. będzie tylko w pewnych dniach
Głosów ważnych oddano 114252, wiadomość, te w obwodzie 14 po_ polskiej r6wnie! w patdziernłku r. b. tJbolewajllc nad tym Inc$'dentem, wy- tygodnia, których władze sowiec·
z tego przypada:
wiatu Duniłowieckiego wybory Z00 \lJySłany został do ~C)SltWy e h a r ~ e wolanym przez rząd rosyjskI, rząd pol. kie jeszcze nie ustaliły.
Lista nr. 1-676, nr. 2~21591, stały zerwane, wskutek tego, te d'af fa i r e s p. Kno".
ski tywł przekonanie, te spra"'a ta
Delegacja sowiecka z Kil' owa
bawi obecnie we Lwowie d a unr. 7-17845, nr. 8-34249, nr. 16 tłum wyborców przeszkodził pracoW ~wlE\zku z oficjalnem rozpoczę- zostanIe Wyjadnlona I ure~ulowan •.
zgodnienia rozkładu jazdy na
~7364. nr. 23-2518.
wał komisji. Przewodniczący ko- ciem urzędowania przez p.Oboleńsklewspomnianym
odcinku. Po ukoli..
V~ybrani zostali: z listy nr. 2 misji zarządził tS-minutową przer- ~o zostały podniesione przez rząd ro·
polsko-ukraiński.
czeniu swych czynności d~legacje
p. Jozef Biniszkie:vicz, z listy nr. 7 wę, a w tym czasie tłum rzucił się syjskl pewne S2:cze~órl' natury formal·
LWOW, 8 listopada. (AW). ,- wyjadą wraz z przedstaw1cIelamł
p. ::itanisław Piocha, z listy nr. 8 na urnę i porozrzucał koperty. neJ, do których rOZl\1atellła rząd Dol·
Prasa
lwowska donosi, ~e ruch c- dyrel<cji radomskiej na konferenej,
p. Wojciech Korfanty, z listy nr. 16 l Wobec tego, wybory odb~dll 5i«: ski przystąpił z gotowo~cią. a których
p. Reisenslein i Rozumek Jan.
9 b. In.
przycbylneflo rozwiqzania nateisto ocze· sobowy, bagażowy i towarowy W ZdołbunoWłe.
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POLSKT

Pos. lasDeki o sJtuacji wGalicji Wschodniej. Obrady ad sytuacjąNiemiec Korzystajcie z utazji!
.
l.

_"

fałszywe pogłoski

rozszerzane za granicą. - Dziwne
I stronne stanowisko Austrjl. - Pr.s. austrJacka o
wywiadzie.

.
() t WIEDEN, 8 listopada '(AW) ~!~DEN, 8 hstop~da A'Y. - Wywiad z posłem Lasockim,

0-

DZ.lsleJsza ,!Neue Prele Prese po-r głoszony w ,iNeue Preie Presse",
daje wyw.lad ~ postem polskIm jest w tutejszych kołach polityczhr. f:asockl.m, ze ~o~szerzane za- nych przedmiotem bardzo żywej
granIcą . wladom?S~l o rzekom~~ dyskusii i licznych komentarzy.
powsta11l~ w GalICJI Ws~ho?meJ Odnosi się wrażenie, że oświad
są zupełn~e bezpodstawne. NIema czenła p. Lasockiego są przygotomowy o zad?ym ruchu szers~ych wanfem do pewnych kroków dykół ludności, Idzie tylko o poszcze- plomatycznych ze strony Rzeczygóln~ ~kty teroru, najpraw~opo- pospolitej polskiej.
dobmeJ przez zewnętrzną agItację
Jak wiadomo, jut przed kilku
napady bo.ndyckle, które d~ly, dniami pojawiła się w prasie pol- SIę w~ . znakI . zaró~no. polskim skiej wiadomość o rzekomej in terwłaŚCIcle!om ZiemskIm, lak l chlo- wencji rządu polskiego u rządu
pom ruskim oraz żydom.
I
austryjackiego w sprawie propaPoseł Lasocki daje wyraz zdzl- gandy ukraińskiej, uprawianej na
wieniu, że pewien odłam opinii w gruncie wiedeńskim. Wiadomości
Wiedniu toleruje propagandę u- owe były o tyle nieścisłe, że dokralńską. Zakrawa to wprost na tych czas tylko w sposób nleofiironję. jak ruskie zagraniczne a-I cjalny zwracano uwagę rządowi
gencje prasowe wielbią aranżerów austrjackiemu. na tę propagandę.
tych aktów terostycznych jako
Pewne oświadczenia, zawarte
bo hafer6w.
\ w ogłoszonym wywiadzie, wskaz~ją na to, że Polska nie p~zejd~e
, Tembardziej duże wrażenie
war I w Polsce fakt że pewien od- mIlcząco do porządku dZIenne",o
\ lam prasy austrjackiej nie odnosi nad objawami fo~ytoV;'a~ia propa. się zupełnie objektywnie do kwe- f gandy przez pe~len .mehczny zr~
I stji wschodnio- galicyjskiej. Podsztą, odłam t?teJJz.eJ .. prasy.. N!e
: kreślić należy - mówi p. Lasocki ,ulega wąt~hWOSCI, IZ ent!n~JacJa
r że właśnie austrjacka opinja pu-I pos: ~~so~klego przy czym SI~ do
bliczna miałaby wszelkie powody wYJasmema stosunku Austrjl do
do nieco chłodniejszego traktowa-! pr.opa~an~y ukąJńskiej na gruncie
.
nia sporu polsko- ukraińskiego. ; wIede~skm~:
IJuż przez podpisanie ratyfikacji ! Co SIę z~s tyczy prasy tutejszej,
układu handlowego z-lożyła Pol- ! to .spra;vIe?lIwość n a.k a.z u j e
ska dowód swej sympatji dla rze- ; stwIerdZIĆ, Zt; naogół ~almUJ: ona
czypospol!tej austryjackieH nie wobec Pols~1 stanOWIsko 10Jaln~,
t móżna zrozumieć, czemu znajdują a częstokroc nawet bardzo życzh. tu uznanie akty teror.ystyczne.
we. Wobec tego można się spo.
..
-,
dziewać, że samo ogłoszenie tego
NIe ~alez~ ~lę łud~ić, ze prZY-I' wywiadu w y w o l a d o d a t n i
chylnosć opn~~i publIcznej w Pol- wpływ, i nakłoni także owo pissce dla AUStr)l została zamącona mo, które w ostatnim czasie zbyt
przez pewne. dysonanse,. które po- ~ wiele dawało wiary informacjom
set .La~ocki. Zywo. pragme u~unąć, I' ukraińskim. d o ostrożnłejsz.ego
m~Ją~ nadZieję, ze nastąpI to w traktowania wiadomości, szerzo~aJblJższym czasie.
- nych przez tych informatorów.

;i.o

Wy-I
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Wyjazd polskiego reprezentanta z Moskwy
i ks. Oboleli.kiego z' Warszawy.

Następcą stałym p. Karachaua
w Warszawie został mianowany
nrzez rząd rosyjski w miesiącu u.
y
biegłym p. L. Oboleński. równ9~
cześnie zaś został wysłany do Moskwy, jako polski charge d'affaires dr. Roman KnoU.
Z okazji oficjalnego przystąpłeuia do urzędowania przez d-ra
Knolła w charakterze przedstawiciel a pełnomocnego, rząd rosyjski
podniósł pewne szczegóły natury
formalnej, do którycli rozpatrzenia
n~sze ministerium spraw zagrani.
cznych przYstąpiło z zupełną go-

tychmiastowego załatwIenia tych
szczegółów formalnych.
Ze względu na niezwykłość podobnego żąda.pia w stosunkach
dyplomatycznych,
mtnisterJum
spraw zagranicznych czuło się
zmuszone uchylić podobne żądanie
nie, na co p. Oboleński oświadczył
źe będzie musiał wyjechać w tej
sprawie do Moskwy.
Ponieważ jednocześnie nieoczekiwanie rząd sowiecki nie przyjmował listów uwierzytelniających
p. RnolIa, który dotychczas nie
spotkał się z p. Cziczerinem, ministedum uważało za właściwe wetowością i który~h rozważeni~ zwać p. Knolła do Warszawy.
przychylnego nalezało oczeldwal.:
Przyjazd d-ra Ruolła nastąJ)i w
w krótkim czasie.
początku przYszłego tygodnia.
Przedwczoraj nłeSPodziewanle, Co się tyczy p. Oboleńskiego,
zostało zakomunikowane ze stro- to wyjechał on wczoraj wieczony rządu rosyjskiego żądanie na- rem do Moskwy.

Przed wyborami w Anglii.
LONDYN, 8 listopada (Pat) - ~ Turcję i Francję. Premjer zazna·
u~ata za. nieod~owiedni.ą
George oświadczył, że me zn11emł :taktykę znieważania ludZI, z kto·
swego stanowiska w kwestji od· ł rymi zamierza się następnie odbyszkodowań. Co do kwestji turec· ~ wać narady. Mówca wykazał, że
kiej oświadczył Lloyd George, że · sytuacja obecna jest poważna i
będzie bronił sztandarów angiel· bronił się przeciwko zarzutom, ja·
skich.
koby on miał do tego doprowaW· razie, gdyby polityka Bonar dzić, jak to ostatnio Lloyd George
Law'a była odmienna, podejmie dał do zrozumienia, dodając, że
on- i nim -walkę.
-' stano'wisko Lloyd George'a w cza·
sie ostatniego kryzysu na wscho··
'LEAF1ELD, 8 U-stopada (Pat)"-,-- dzie i iego przygotowania wojen·
Radjo. Według oficjalnych danych, ne w Konstantynopolu nie były teilość kandydatów przedsta~ia się, mi czynnikami. które uratowały
jak następuje: konserwatyścl wysil- sytuację. Bonar Law zauważył, że
nęli ' ·483 kandydatów, tiberali na- w przeciwieństwie do tego, co się
rodowi- 178, liberali narodowi 178, działo podczas ostatniego kryzysu,
liberali lIiezaleini -338, ' Labour obecpe wszystkie zarządzema zoo
Party 416. Liczba innych kandy. stały powzięte po wspólnem porodatów wynosi 42.
zumieniu się przedstawicieli państw
Ogółem zgłoszono 1444 kan· sojuszniczych.
dydatów.
Taka metoda iest dobrą wróżbą
na przyszłość. Kończąc swe przeLONDYN, 8 listopada (Pat) - mówienie, oświadczył Bc ,lar Law,
Bonar Law w przemó ieniu swo· ze kluczem sytuacji na w.::t:hodzie
jem energicznie zbija ~wierdzel1i ' nie jest I<:ollstantynopol, lecz LonLloyd George'a i Ch<lmberlain'a dyn, Paryż i ł<by111 , ideą zaś prze·
w sprawie polityki rządu na wscho- woduią naslej polityki jest prze.
dzie.
konanie, że musimy pracować zgodBemar Law zarzuca Lloyd Geor- nie z sojusznikami, w przeciwnym
ge'o\d, iŻ' \li przeddzień konferen- bowiem razie w Europie 'Zap~nuje
cji w kwestji wschodmej at~kOi\rał- ~upełny chaos.
,
,

Pr~emawiając w New Ca~tle, L!oy~ , cza, że

Dyskusja w Izbie francasklej. ' -

"owe propozycje.

Pesymizm w łonie komisji reparacyjnej. - "adzieje
"lemlec na bankierów zagranicznych. - Obrady gablnetu rzeszy. - Oplnja rzeczoznllwców neatralnych.

KupuloiĄ przy Ra~wa6skiai M 68-60
KARTOFLE hurtowo i data-

lIoznie po znaoznie nftS1Jyoh cenaoh.
1~7łl-1

Dr. H. Weisshoff

PARYZ, 8 listopada (Pat) - cze przewidzieć, wobec sprzeczLoucheur oświadczył w izbie, ~e nych informacji. Przewata jednak
Cboroby wawnłtrznB i dziecinna
Francja, domagając się odszkodo- opinja, te decyzja zapadnie na
konferencji w Brukseli najwcze~· Przyjmuje od godz. 6 - 7 'WIM!Orcl:J
wań, nie powinna również zapo- niej w początkach grudnia.
Przejazd 40.
minać o sprawie swego
bezpie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;..;_--:
czeństwa.
BBRLlN, 8 listopada. (A. W.).
l
Komi~ja
reparacyjna %ostała nIeW DEN 8 r t d (AW)
W tym ce u
mile 510tknięta postępowaniem rzą.
IB
,
lS opa a.
.Louchear wysuwa potrzebę du niemieckiego, kt6ry redakcją Hawas dono~i z Konstantynop~la,
usłalenla kontroli woJsko- odpowiedzi na notę komisji opiera te generałowIe ententy od l
7
wej w "adren)'.
si~ na podstawie opinji rzeczo· b. m. o godz. 3 konferenc' z Ri·
Minister oświadczył, it nigdy znawc~w banko~ych. Komis13 re~' faatem baszą. Przebieg ko f r ji
nie chciałby jut być świadkie-m paracYlna oc~ekl\~ała samodzlelneJ był bardzo burzliwy. Gen Harr' g'
.
.
.
próby rOZWIązanIa problemu ze
takich wypadków, jakie rozgry- strony rządu niemieckiego, wspom. tO? ~arzucał. RIfaatowl basz)', ~e
wały się W r. 1914, dodając, te nianą zaś opinję rzeczoznawc6w usIłUje naraZ1Ć na szwank autorytet
je*ell francja straci jeszcze przyjmie jedynie do wiadomości. generałów ententy, oni bow~m są
miljard, to za t~ cen~ bęBERLIN, 8 listopada. (A. W.). odpowiedzialni za utrzymanie podzie miała
przynajmniej Dziś po południu odbyło się po· rządku w Konstantynopolu do cza·
pokój.
siedzenie gabinetu rzeszy, celem su, aż miasto to nie zostanie od
Poincar~, przerywając m6wcy, ustalenia ostatecznej odpowiedzi dane turkom.
oświadczył, że to może się stać na not~ komisji reparacyjnej. ~odW tym samym duchu przem astawą obrad były dwa memorJały, . ,
ł' f
k"
ł
kt
tr
na zasadach, zawartych w a a· pierwszy opracowar.y przez dele. wI~h g~nera OWIe rancu~ 1 ~ wo·
de wersalskim, który przewiduje gatów angielskiego, amerykańskie- SkI. Rlfaat basza odpowledzIał, tf.
ewakuacj~ "adrenji dopiero go i szwedzkiego, drugi przez rze- nie mote się zgodzić na podpo~
wtedy, gdy zobowiązania, czoznawcę francuskiego.
rządkowanie się obcemu a'ttoryteprzyjęte przez "Iemcy, bę'
Y"
posiedzeniu. gabinetu brali towi i dop6ki nie otrzyma nowych
udzIał dyrektorowle banku rzeszy "
.,
dą wykonane.
Havenstein i Gla&enapp, którzy InstrukCJi z Angory, me będz1(~
Zobowiązań tych dotychczas informowali członk6w rządu o wy- mógł konferować z generałaml
nie wypełniono i nie będą one sokości sum, jakie bank rzeszy ententy.
wykonane jeszcze przez długi czas. mógłby ewentualnie dać do dysAt póki się to nie stanie, Francja pozycji dra stabilizacji marki nie·
KONSTANTYNOPOL, 8 Ustop.
.
mieckiej
ze
swoich
zapasów
złota
(pat).
_ Sułtan schronił si~ na
musi utrzymać okupację Na drenjl. .
k h t . t
ak ..
l owarun ac ej ranz Cll.. . pokład jednego z angielskich okrę Poprzednie rządy złożyły oświad·
Ostateczna redakcja odpowIedzI.
h
c~enia w tym samym duchu, doda· miała być dokónana 8 b. m. po tów _woJennych, stojącyc w Bos
południu, tak, te byłaby doręczona forze.
je Poincare.
P6kl warunki traktatu wer- 8 b. m. wieczorem, lub tet g-go
--:t
b. m. rano.
i
salsklego n e zos aną wyBERLIN, 8 listopada. (AW). _
konane, francja będzie o- W związku z projektem rzeczo·
-okupowała "adrenję.
znawc6w zagranicznych, rząd rzeBudfet
(Oklaski powszechne z wyjął· szy tywi nadzieję, te zagraniczni
Ze spraVJozdanla, vJ:9glOł%onego
kiem komunistów).
bankierzy nie tylko W cbarakterze przez Sokolnikowa na IV sesji centr_
prywatnym, ale r6wniet jako zaui t
BERLlN, 8 listopada (Pat) -jtani swych rządów, got()wi są wziąć kom. wyk: dowiadujemy się, te def c5
budżetu Rosji sowieckiej w ostatnim
.
Na wczorajszem posiedzeniu ga· u~~iał w stabmz~cji marki nieml~C' miesiącu wyniósł przeszło 100 łty\jo.
binetu postanowiono przesłać ko· klej. N~s~wa SIę tyl~~ pytanIe, nóVJ rubli. W ci"su patdziernika r usz . ..
•
pod jaklml warunkaml l gwaran't
mISJI odszkodowan notę
_
cjami mógłby kapitał zagraniczny czono w obieg 260 tryljonów rubli w
z nowemi propozycjami nie· .wziąć udział we wspomnianej ak- hanlmolach emiśji 1922 r.
mieckleml w sprawia od- cji. - Prawdopodobnie powstałby
5zkodowati.
międzynarodowy syndykat finanso·
wy, który byłby got6w udzielić
i
BERLIN, 8 listopada (Pat} - Niemcom kredytu, gdyby komisja
-:Jak donosi n8-Uhr AbendblaW. reparacyjna zgodziła się udzielić
Teatr miejski. Dzisiaj teatr miel·
będą drukowane nowe banknoty rzeszy dłutszego moratorjum.
ski daje "Peer Gynt" H. Ibsena 'Ił prem·
niemieckie po 50.000 mk. Ilość
Zdają sobie jednak sprawę w jerowej obsadzie z p. K. AdwentoWibanknotów po 500 do 1000 mk. Berlinie, te jakkolwiek wiele zale- czem w roli tytuło\"el.
będzie zwiększoną. W ten sposób ~y od czynników zewnętrznych,
W piątek dla zrzeszeń robotniczyCh
dzienna emisja banknotów wyno- jak naprzykład w danym wypadku I inłeligecjl komedja p. t. "Brzydki Pesić bądzie od 11 do 12 miljardów od postanowień komisji reparacyjrante" z p. K. Adwentowiczem V4 roli
nej, to przeciet nalety zwrócić ty! ll lowej.
marek.
,
,
większą uwagę na wewnętrzne stoW sobotę dla tnłodzieży szkolne'
BERLIN, 8 listopada (Pat)- sunki Niemiec, dą~ąc do zachowa- po raz ostatni" Wąsy i peruka".
Komisja kontrolna parlame!1tu u· nia W państwie ładu i porządku.
chwaliła wczoraj jednomyślme pod·
T. M. M. Jutro w towarzystwie miło~
niesienie płac urzędniczych.
BERLIN, 8 listopada. (A W). - ników muzyki wystąpią: śpiewaczk a
Rzeczoznawcy neutralni wręczyli Marja Allczewiczówna i wiolonezelistf'
BERLIN, 8 listopada. (A. W.). dnia 7 b. m. wieczorem kanclerzo· B. Chejfec. Przy fortepianie zasil!dzic>
W łonie komisji reparacyjnej ocze- wi Wirłhowi swój elaborat, zawie- dyr. Teodor Ryder.
kuje się z wielkiem ,~ai~ter.es0'Y~ rający ich opinję. Proponują oni
Jednocześnie zarząd T. M. M. ko·
niem nowej propOZYCJI memleckleJ, ustalenie kursu marki w .relacji munikuje nam, że z; przyczyn od niego
lecz nastrój. panuje o~tym~styczny. S.500 marek = dolarowi. W tym niezależnych programy nIe były człon ·
Jedynie delegat anglelskl ~yr~ta celu należałoby utyć mniej więcej kom rozsyłane.
nadzieję, te nowe propozycJe me- połowy zapasu
złota bankowego
mieckie stanowić będą postęp w wynosząćego 1 miljard. Dalej pro·
porównaniu z poprzedniemi.
ponują rzeczoznawcy najmniej dwu
Komisja reparacyjna. zamier.za letnie moratorjum.
podobno wyjechać z Berlina w plą'
Orzeczenie opracowane jest
i
tek, bez powzięcia uchwa}y: Kie~y przei szwedzkiego profesora Cas- Rzeczypospolitej Polskiej
oraz
gdzie i przez jakie ~zy!lmkl b~dzle_ sela i przez anglików Brandta i
powzięta decyzja, me motna lesz- Keynesa.

Z Ros-ii.

--.-

Teatr

muzyka.

SPIS

Gazet Czasopism

PRASY
POLSKIEJ
• Amer,ce

Konflłkt

aljantów z Turcją.

Turcy naruszają układ mudat\skl. - Protesty komisarzy
sprzymierzonych. - Burzliwa konferencja. - Sułtan musiał uciec z Konstantynopola.

KONSTANTYNOPOL, 8 listo. " PARYZ, 8 listopada (Pat). Jak
pada. (Pat). Doposzą ? l:>L:ere.gu ' donosi "Petit parisien" z 1" ,;;tan·
n~wy~h zar~ą?zen turecklch~ ktore tynopola wysocy kom:.jarz.:. l--~ńst\V
alJancI uwazaJą za naru, ~enle ukła'J'
.
1
du murJatlskiego. Tak np. turcy sprzymIerzoTIych wr~czyh we Śl ę
zarządZili zniesienie miedzynarodo· . Ismedowl baszy ultImatum, w k~.J ·
wego lm:ędu sanitarnego w Smyr-, rem zaleCają władzom angorsl<im
nie, oraz innych ur~ęd~w, za· . przestrzeganie układu, zawartego w
prowadzonych przez alJantow. Sy- Mudanji i wskazują na niebezpie.
tuacja w strefie neutralnej Czanaku
.
,_
"
budzi zaniepokojenie, poniewat po- czenstwo, m?g~ce wymkl1~ć z p~.
twierd zają si,,; wiadomości, że tur· wodu uprawI8m8 przez l1lch poll- ł
ey oonownie tam wtargnęli.
ł tyki faktów dokonanych.

i Innych krajaoh świata, uwiera
w 6 częsclacb 'lV8zy!!tkie pisma

z dokładnymi adresami na<lwlska
redaktor6w, wrdawcó", kierunek
pIsm i t. d.
WYDANY NAKŁADEM

Biura Ogloszeta.

TEOFIL PIETRASZEK,
Warszawa, MarszałkQwska 116711-3

PRAcowrw, SUKI EN DAMSKiCH,
KOST J Ur~ UW oraz PAl T

R. Góreckiej.
Al. l M.aja ,~'2 16, m. 10, parter.
Po cea się n adal S l , K lł ! entkom

.

•

GŁOS

Z powodu zgonu

,
wyrażamy

POLSKI

8 .

B.P.

(współwłaściciela

ckieg

•

firmy· M. M. Kalecki i S-ka)

niniejszym stroskanej rodzinie

głębokie współczucie.

Lewin, Biicher i S-Ka.

cja zarobkowa w przemyśle.!

~.tp.

Ządania włókniarzy.
Przem;ysłowc7 ofiarowali 25 proc.
Jak Jut donosiliśmy, klasowy sławicieli Ch. D., którzy ozwiązek robotno przemysłu włć- świadczyli, it propozycję tę przyjkienniczego, oraz związek zawod. mnją do wiadomości.
"Praca- wystawiły *2łdanla
Następnie poruszono sprawę
podwylkl płac o 80 proc., poprawek cennika poszcze4I!ał zw. Ch. D. o 70 proc. g61nych tabel zarobkowych,
p-rzez
robotnik6w
W związku z tern odhyła się zgłoszonych
z
ra
w4: o j w lokalu zw. przemysłu jeszcze przed C''lterf'ma miesiącami.
wł6kienniczego w państwie pol- Delegaci robotniKÓW oświadczyli,
skiem konferencja, za interesowa- it poprawki cennika otrzymali doW naradach brali pierp na prz~dzę cienką-bawełnianą,
nych stron.
udział przedstawiciele związków zgrzebną i w wykończalniach welprzemysłowc6w,
oraz
delegaci nianycb, lecz propozycje co do
związ.k6w robotniczych.
całości ' tych tabel są tak małe, it
PrzewodniCzył obradom int..r o b ~ t n • c y bezwzględnie
Rumpel. który oświadczył, iż acz- zgodzi~ sl~ na nIe nie mogą.
kolwie\< drożyzna wzrosła od czasu Wobec tego delegaci żądali zaudzielenia ostatniej podwyżki, to łałwienia te] sprawy w jaknaijeGnak nie w tym stopniu, lak to krótszym c~asie.
określili rohotnicy, wobec czego
Przemysłowcy
zgodzm
żądania łych ostatnich winny .ię na omawianie tej sprawy
by~ zredukowane.
z wyjątkiem kwestjl cen:V odpowiedzi delegaci oświad- n'ka w tkalni bawełnianej,
czylI, 1:e nawet wystawione gdyż wymaga to dłuższej narady
.tądania
nie odpowladaj2ł ze specjalistami.
rzeczywistemu
wzrostowi
.
.
.ll.
•
d t h "
l
h
. Następme robotmcy z-lądall
d rO.c::yzny I o yc minIma nyc
. mogą.
r6wnle~ uregulowania cenŻ.ądan· odst ąPl'ć me
• d k .,
nlka wełny czesankowej.
Po dł u Ż szeJ
ys USJl przemysłowcy udali się na naradę, po
Wko~cu,. wobec nieos;iągnięcia
której zaproportowali pod- poroztimlenta .co do podwyżek,
wyżkę w wysokości 25 proc. konferencję odroczono do
Propozycję" tę delegaci pi"tku.
(bip)
odr4luclll,z wyjątkiem przed-

Władysław

Aleksander NEKANDA-TREPKA

Dr. fil. Wszechnic7 Krakowskie}
zmarł nagle w dniu 7 listopada r. b., o godz.'
zwłok nastąpi

Wyprowadzenie

.Wiadomości bieżące.

w

piątek,

10 b. m., o godz. 2:ej po

południu,

z miesz-

kania przy nI. N:lwrot Nr. 4, na stary omentarz katolicki.

Na ten smutny

obrządek

zaprasza krewnych,

przyjaci6ł

pogrą~ona W

i znajomyoh

~al[l

tulonym

nien·

"

Zona.

I

i.t,
ładysław
gorący paŁrjota,

Aleksander _EKANDA ~ TREPKA

Dr. filozofji Wszechnicy Krakowskiej,.
zasłużony i ~\Vjatły obywatel, zmarł nagle w dniu 7 listopada
r. b., o godz. 1l-ej rano, przeżywszy lat 55.

głębi tym nagłym
głębokiego współczucia pozostałej

"Tzruszeni do
wyrazy

stawienia się wezwanego z upły
wem wyznaczonego mu terminu,
traci on prawo do zgłoszenia do
~ misji rewindykacyjnej jakichkolwiek dalszych pretensji lub wniosków w swojej sprawie (par. 1 i 8
rozporządzenia z d. 31 marca 1921
•
roku, Dz. Ustaw R. P. nr. 29, poz.
168 i ~,Monitor Polski" z dnia 20
W związku z przedłttzającym cja fabryki zwr6ciła się do styczma 1922 r. nr. 16) i sprawa
się strejkiem biuralistów w prze- ministerstwa handlu I prze- jego będzie załatwiona przez komisję rewindykacyjną na podstawie
myśle wł6kienniczym fabryka "Wimy.tu z prośbą o inter- i stosownie do posiadanych małerdzewska manufaktura" z o s t a ł a
wencję. (bip).
jałów dowodowych.
zamknięta. W sprawie tej dyrekKomisja zwraca r6wnież spe- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cjalną uwagę osób zainteresowanych na § 2 rozporządzenia z dnit
celem wysłania kwestjonarjusza. 28 patdziernika 1920 r. (Dz. Ustaw
Powyższe dotyczy oficerów rezer- R. P. nr. 118, poz. 786) i wyjaśnia,
wy i słutby czynnej.
te poszkodowani przez zarządy
prz.ymusowe, którzy wogóle nie
zisiejsza pogoda.
NIemieckie zarządy przymusowe. tyaą sobie dochodzenia ich strat
związku ze zwrotem mie- . prz~.z k?mi.sję w drodze rewi.ndy:
K OmtU~'kat ~aństfo~ego lusty- nia utraconego
wskutek działal-. kac)l, WlOOl umotywowane wmoskl
u lt me eoro og c~nego.
noŚci b. niemieckich zarząd6w przy- z~łosić na jej rozstrzygnięcie rów~raw~o?odobny przebIeg pogody musowych (Monitor Polski z dnia. met przed upływem. powyt~zego
"" cinlU rlzlslejszym:
22 września 1921 r. nt. 215), ko-łterm~nu. Brak taklego. Wniosku
V.zrost zachmurzenia, miejscami misja rewindykacyjna przy głów- będzI.e uznany. na zasadZie § p. 3,
opady. Wiatry zachodnie. Na wscho- nvm urz~dzie likwidacyjnym podaje' w.yże) w~pomntaneg~ r~zporządze
dzie Polsld przymrozki, w reszcie kra-I"do wiadomości, że osoby, których ma z dOla 28 patdzlermka 1920 .r.
ju ocieplenie.
mienie było w z~rządzie przymu- za podstaw.~ do przeprowadzema
•
•
"'IJ.: 111 b. władz okupacyjnych nie- re\\ tndykacJl z urzędu.
ZJaz~ .wychowan1r~w w~.rszaw- mie~ki l h, a którym słu~y prawo
sklej szkoły podch.orązych.
rewindykacji w myśl art. 238 trak- \Vybc,j::J rady izby lek~l'sklel.
Zgodnie z ustawą",: dniu 10
Na nocy zer.wolef1i s;::"fa ge· tdu wersalskIego, bądą wzywane
Ile. l lego, warszawska szkoła pod- poszczególnie do komisji na te"- grudnia r. b. odbędą Sil; wybory
ch rążych urządza 7jazd swych wy- min, podany w wezwaniu, w celu do rady izby lekarskiej w lokalu
c . l vanków klas literowych, t. j. ostatecznego sprawdzenia i ewen- województwa łódzkiego. Uprawtualnego uzupełnienia obliczeń ich nionych do głosowania w Łodzi
od . do M. włącznie.
Sekretarjat zjazdu, mieszczący pretensji, wynikłych z tego tytułu jest 253 lekarzy, a w starostwach
wojew6dztwa 143 lekarzy. W my~l
się \V gmachu szkoły, prosi wszy- do rządu niemieckiego.
stkich wychowanków z wymienio-I
Z chwilą przeprowadzenia ta- ustawy o izbach lekarskich i Q unionyc.h klas o podanie adresów kiego sprawdzenia, bib ., razie nie- stroju i zakresie działaln.ości tych

"Widzewska manufaktura"
rueczynna.

w

l1-ej rano, prze~ywszy lat 56.

ciosem, składają hołd jego
w rozpaczy tonie

Frzyjaci~le i

pamięci

i

znajomi.

W czwartek, dnia 9 b. m., jako w

pierwszą

śmierci

B. P.

Róży Z

Rothów

jilberłowej

Baruch

odb~dzie si~ o g. 12 w poL Da cmentarzu tydowskim naboteń
stwo t8łobne, na które zaprasza krewnych, przyjaciół i 7.najomych

MĄŻ.

izb, lekarze wytej wymienieni wybierają 24 członków.
Wyborcy
mogą składać swe głosy bądź o50biście, bądź za pośrednictwem
poczty w liście poleconym. (bip).
Komłsja celna.

Przy departamencie ceł ma być
utworzona spec)' alna rada rzeczo.
.
znawcow towarowych, ktorych za daniem będzie taryfowanie towarów oraz zwalnianie niektórych od
opłat taryfowych.
PrzewiezienJ'! umysłowo-chorycb.
Magistrat postanowił przewieźć
wszystkich llmysłowo-chorych mie-

szkańc6w

m.

Łodzi, leczących

się

na rachunek miasta, ze szpitala w
.Kochan6wce- do zakładu psychjatrycznego w I<:ocborowie. W
przyszłości lekko-chorzy kierowani·
b~dą bezpośrednio do zakładu Vi

Kocborowie, zaś ciężko chorzf da
zakładów w Kochanówce. Przewiezienie cb~ryC!h nastąpi w dniu
21 b. m. (btp).
Wrogowie oświaty.
Za uieposyłanie dzieci do sz~o.

ły o~~.yli karę areszt~ zn:J~~~~:'

komISJI pow.szechneg.
•
Po dwa dni Aleksandra Andrze·
d
36) Feliks U.
k (O
Jews a
gro owa . '
- '.
lęź!lłka (Szosa PabJ. 42), JozeI
Ta]telbaum (Konstantynowska. 49),
Maurycy Wurst (Rybna 16), l J6zef Grochowski (Konstantynowska
25).
.
.
Areszt jednodmowy o9.bylt:
Marcin Grzegoski (GubernatorskI!
23). Estera Wajsbergowa (Wschod.
nia 18), Mordka Rozenberg (N.
Zarzewska 4), Cecylja Oi\,5. (K!"
liński"ego 45), Rozalja M1SkteWlczowa (I<;a:11knna 14), Jan V:lazło
Pańska 3.~), Kamila Ban.oldwlkll

,

OtOS POLSJ(I

(Lipowa 49), Manuel Hofspłgłel
(Zgien,ka 28), Ignacy Rybicki (Lipowa 64), Helena Zi1berbergowa
(Drewnowska 9), Jankiel Brzozowski (&pacerna 8), Rozal;a Cichowska ·Plac Kościelny 8), IQ11acy Rogiński (Wawelska 5), Szmul Prajs
(Rybna 31, Franciszek Piekielniak
(Wąska 30\ i Antonina Gahowa
(P.r~ eiazd 72), oraz areszt 5 dniowy Jan Fryderyk (D ąbrowska 21).
(bip).
Wrogowie prohibIcJI.
Mimo surowych kar, nakładanych na zwolenników 'alkoholu,'
władze bezpieczeństwa publicznego w dalszym ciągn muszą często
interw enjować w wypadkach zakłócen ia
porządlm
publicznego
przez upijających się obywateli.
Znów poci a gnięto do odpowiedzialności Gustawa Brajera, (Nawrot 64), Franciszka P*:dzikowskiego (pabjanicka 53), Mieczysła waSzeligowskiego ' (Zielona 12),
Kazimierza Swineckiego . (Pomor. ska 24), Stanisława Jasińskiego
(Piotrkowska 72), Antoniego Sła·
w icińskiego (Odynca 7) i Michała
Kramorczyka (Wilcza 7). (bip).,
Lekceważenie

przepisów admlnlstracyJnych.
:

Za ńieoświetlanie klatek schodowych, ' władze pociągnęły do su!Owej odpowiedzialności cały sze... 1"1 meruchorno ś'
teg wł asclcle
CI. (b'
. tp.)
- Za niewłaściwe prowadzenie
meldunków spisano protokuł na
właściciela domu nr. 35 prz~ ulicy
Wiznera, Józefa Siadrę. (blp.
Rzetnla . końska. .
W mieszkaniu Zal~wsldęgo~ przy
ul. Sosnowej 16, policja- \1iykryła
potajemną rzeźnię koni. Skonfiskowano 320 klg. mięsa kdńsldego,
które przesłano do rzeźni miejBkiej.
,
W sprawie tej policja spisała
protokuł. (blp).
- : - -••
.

Krymlnahstyka.

Wizyta cloel. Do mieszkania BerRudolf, zamieszkałej przy ul. Kruj 25. r ys I odczas nieobecnogci
~~:ścic'i~k~ ~:S~kania jakaś kobieta,
Znajdującym się W mieszka~iu dżleelom oświadczyła, it jest łc~ ciotką, a

!y

Tow.

Ost ni Dlohilianin.

dla. P.P. in~ynier6w, przemvsłowoów, hMn ...
dlowo6w bankowców. Powy~s"e lQzj"ki są wykładane gruntownie j w
W maiu 19'20 roku wywiadow- ' mali, dokonali rewizji, obrabowali sposób praktTozny w "Lillguat'um Scholau , pierw8zorzQdne Zakłady typu
ca urzędu śledczego nrzesłuchiwał j~daeych I zbiegU.
Berlitz9, wł. Amblard i Deb, oddz. łódzki, PIotrkowska 120. Inform. od 4-- .
are~ztowanvch, za dokonani/" na- ,
Brzeziński,
którego zdołano
,_ _ _ _/1.5.1...-....'1
padu, Andrzeja Nowaka i Fran- ~ schwytać, zbl",!ł z wh:zl~nla.
ciszka Otockiego.
. Andrzej Nowak i Franciszek
ł
ści jest obecnie postaĆ chłopięca
W czasie zf'znań o§wladczvll Ochocki skazani zostali na 5 lat
O
CI ' Mężczyzna równlż zbłfta się d~
onI, If urząrlz l H nauad na tv- eięikle<To wlęllen'a.
Dopiero od niedawna zachwia- tego typu I nie nosi brody ani wą<łów. przeietMaiących z Poddębic
W lipcu uięto równie! Brzeziń- ta sł~ w posadach tak doskonale sów.
do Unielowa. W napadzIe tym Rkiego, kt6rv wczorat stanął przed dotychczas ugruntowana zasada
Brodaty mętczyzna jest już
brał Ud7."łł Ad~m Rrzezłńsl<l, sl\dem okr~~owym.
że panowanie mężc1.yzn jest rze-' typem wymierającym.
zwany "JózIo". Według słów baBrzeziński do winy sl~ nJe czą zunełnfe naturalną i nie znoU wszystkich narodów można
danych zrabowa1ł oni wówczas przvzn"ł.
Sz,\cą krytykI.
zaobserwować zanik wszelkIch
pieniądze oraz t"toń.
No~ak (z więzienia) zeznał, te
Najnowsze badania naukowe zewnętrznych cech kob cości.
Na zasadzie tvch zeznań nrze- o. napadzi.e nic nie wie, co rów~ jasno dowbdły, że od najzaNajłatwiej da to się zauwa± ć
prowadzono dochodzenia, które nlei stWIerdzał towarzysz ceh mierzchlejszych c;~a:;6w panowa- w Ameryce, gdzie równoupr wwykazały co n:t~tępu;e:
Ochocki. Jednak J'lrl'V konfronta· i nJe oboj~a J')tcł kolejno sIę zmic- nienie kobiet uczyniło najwI k
W pierwszej połowie mała eJf ze św1ad!<aml Ochnckl po- i nłało i fe w czasach panowania postępy. Lekarze zmianę te prz 1920 r. furmani Sz1ama Holcman twIerdzIł zeznania, złofone na . a nawet tylko równouprawnienia pisują sportom l przepo ~ Ind j ą
i Symche Grandman wietli pasa- śtedztwk
koblet, te ostatnie w rozwoju fi- jeszcze znaczniejsze upodobnienie
~erów z Poddebic do Unil';owa. , Oskarżenie popierał podproku- z'ycznym i stroju unoclobniaty się się płci.
Na trzecie,l wiorście od Podd~bic rator Wilecki.
.
I do pe'Vllego stonnia do panującej RównouprawnienIe przynosi
wysk"c~yło z lasu 1< i1'Hl uzhro. Sąd pod p:zewo~ntctwem sę-j wteny męskiej mody.
także olbrzymią zmian~ w stroju.
jOnych bandytów. Holcman no- dZlego Cynarsklego SKalał Adama,
Panowanie jednej płci polega
W Ameryce już od kilku łat
czął uciekać, wobec czego bandvci Brzezlńslde~o po pO!baw4enłu zwykle ' na sztucznem wy-woły- istnieją kluby, które propagują je~
dali za nIm klUta strzał.ów. Re· praw ~a 5 lat clt:tklego więzIe., waniu ł podkreślaniu pr~ecł- dnakowy strój dla obojga płci.
sorkę Grandmana bandYCI zatrzy-.nła. (brp).
wieństw ł różnic między mężW Anglji jest duża liczba kobiet
czyzną a kobietą, a równouoraw- które noszą męski strój I krótkie
nienie na. utrzymaniu podobień- włosy. Tak samo dzieje się w A~
1r
' ,
stwa, jakle wykazują obyc;Iwie meryce.
,n,OWCOW.
płcie. Dlatego w czasach rów~Ie pomogą. tu żadne p~ote.stY~
i e ~j .. zauważyć Zfnlana
. .
j
l1()lmrawl,jpn;a
c1a
powIerzchownOŚCI lest
Rubin-Orzeł, od dłuższego cza'lslęb4orstwo, korzysta ąc z te go"l
cl h" • ni . 'f
Ś I prostą konsekwencją zmiany stos
su zamieszkały w Łodzi przv nI. iż banki nie mogły skontrolować ~)
po h o !et ;v~;e w'Zr°Tt~Te sunków Ciekawe jest że protest
Gdańskie; 8, zajmował si~' po- posiadanvch nrzez Orła kapitałów I o:mahc. ctla aj' a. a ze w Zn-.Y- pochodz'j zwykle od 'płci panuJ' ~
d
d
N. a z powo d u st'k
'k6 W! czamc
I Ug ro lt.
' '
śre nlctwe~ w han lu.
ret u praco:"nl.
Za przykład
mogą tu służyć cej. To też w czasach obecnych
wlo~nę roku ble';ącego, w czaSIe ban~owych. Jednak. po zl1kwtdo- . g-altijczvcv, tt których kobiety w męiczyini energicznie protestują
strejku bankowcow, Orzeł po- wamu zatargu banki .,rzestały l zupełności dorównywały męż- przecIwko zmianie stroju słabszej
stanowił
S'l'!re In honorowa~ czeki Orła, a jed. !
.
polowy ludzkości , ale protest ten
~ ł
I
ś i
ł
ł do I
; I
cZy7:nom w sił e ł wzro ś Cle.
.
. poprawł~
l
teresy 1 w tym ce u WZeą ,s ę nocze n e \Vp ynę y , n eSden a
Takich przykładów znajdzIe na nic się nie zda, niestety.
d~ ~yskontowanla w~k,sli. do u .. zędu śledczego od po· .się w historji ]ud7ikoścł bardzo
W czasach gdy panowanłe Jed~zl~k! sto~unk?m z kupcamt ł~dz- krzywdzonych firm.
dużo. U syn~ałezów naprzyklad I neJ płci ustępuje miejsca równo~
klm1 1 po.sl~da1ąc depozy! w led-OgÓłem Orzeł "nabrał" łatwo- ża.de europejczyk na pierwszy uprawnieniu, można zaobserwonym z mieJscowych bankow, Qd~~ wiernych kupców na sqmę.. SD rzttt oka nIe odr6żni mę?';czyzny wać dwIe tendencje. Skromność
~.6mu .:i~ otr:ymja~ o~ .;;Ie.. , milionów marek. Przeczuwa- od kobłety, gdyż nawet '!';trój jest męskie~o stroju stara się zwal ...!
ł6d r~~ :owa k"s~ sz:c J~ l' jąc jednak" wpadunek· Orzeł ulo~ił zupełnłe jed~akowy. To samo czyć kob}ece upodobanie do o~dóh:
k z t c Pwe ł . e . o
-: się, wobec czego wysłano za nIm l da się zauwazyć u puebl6w, bo- i świeCIdeł, zaś wzrastaJący,
s ~n f1:'"
owo Ulą~ SIę
listy gończe. (bip).
toknrl6w, eskimosów i innych.
wpływ kobiet przyczynia się do
na e Irmy rozszerzy swe prze·
W naszyeh czasacb łatwo rozwoju erotyki i, co za tern idzie'
możemy sprawdzić słuszność te- do zamiłowania do strojów 11
po kilku minutach, zabrawszy kilka parl
<;:0 kradną? Z mieszkani~ Jakd~1'J go twIerdzenia. Ody J')rzvnomnł- mętcz1;'zn. Moina zatem oczeki-.
obuwia. znikla.
(blp)
Svrkmda,. zam. przy ul. ~lele 1 ma,~ \ my sobie sylwetkę kobfety z I wać, ze strój przyszto~cł będzie
.
M 55, nIeWVkryc! ztoczync,", skradli mzed 30 lat \ porównamy ją z odpowiadał obydwom kierunkom
, Oość bez gotówki. Do restauracjI garderoby, wnrto~ci 2,00000() mk.
•.
.
.
i' t k
ż
~. . kk b l t b .
ju11ana GtębockleS!o przv ulicy Si en·
_ Z mles%kanla Wandy Sturcel l dZIsielszą, różmca sarna SIC rzu- ze a. mę czyzm la o le y ękiewlcźa 22 przybył łan Dorosl.ewlcz, (Moniuszki 101, za pomocą pOdrobio-, ci W oczy.
•
dą posl~dali szatę zewnętrzną w1;"-;
który urządził tam sobIe we solą libację· nych klucz,", skrad7.1ono po~clel, WarWszystkie sztuczme wyho- godną I zastosowaną do rodzajU
:ł~!er~~~s~~~f:J~z;r~ I;~c~re~i~d~~ ~i~ to~c!..~;~Ii~;alman (Ce~ielniana 115) dowan; o~naki kobłec?ści. jak pracy, a jednocześnie estetyczną.
posiada. Spisano protokul i spraw~ od- skradziono_ z balkonu koldry pluszowe, szerokIe. biodra, WYbuj.. ł~ biust i ozdobną.
dano do sądu.
Jblp) Wartości 250,000 mk.
(blp.l
i t. d. zmknęły. Ideałem PlęknoEle.
-,_.'_ pZ*-_
,_
__ ___
. ..
_.-.. "'!'!!!!!!f

Wyr' wnanl·ep ·
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Ofiara likw;'dacii

I
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Warszawa, Al. Jerololmska 17. Tel. 15-16.
ELEKTROTECHNICZNY

I

.

1-2

I

VI.

gła6sk~~!~ga)

'

if. "u.szkora. '"

' Z.

D ... med.

Leezeni! ":.~~~o~~o~~:~ wytyn.
PrayJmuje od , - 8. Dla pań
oddzielna pocnklllnia. ?67-1~

FelikS

Tow. Terhn.-Przem.

"Warszawa, Al. J~:,z:~::~ia 17. Tel. 15-16
Sp. z ogr.

~-7.

;

Chorobr uszu,
dla cnirurglczne.

,

Godz, przyj. '8-1 I od '-, "
Przyjmuje 10-1 I
Piotrka.ak. 118.
810-1

:Or, J, Sołowieiczyk

JENERALNĄ REPREZENTACJĘ

Chor. skórn'B i weneryczne

P o l skę

ul.

Pal~sKa

D...

z kui'bnią, Z wszt'lkiemi wygod ami, 'W Ot' n ..
Itrum miasta. Pośrednictwo po~ądalle. Zg;ła
jflzyka francu.Aliego I sza6 8j~: Firma "Kosmos", Piotrkowska 60.
1-05-3

snajomośolą
niemłeokiego.

ze

SpecJalista

--------------,----------------~

Oferty !lub ,,0. s." przyjmuje biuro oglo·
Piotrkowska 81.
715-2

'oszukiwany kapitalista

BZAt "Promień",

ml!łd.

Południowa

Nr. 4

2 pokoi'

współpracownik6w

raUD

\

PoszukUję

Pow._. in.łyłuoj. bankowa po_zukuje

111637-80

Kon
Seidengarł 'Dr. Bolesław
nosa, gar-·

Zawadzka 10

Z

-

-

.a

U.....I. .Iosó.
t •• n,
II.kt.. lI~

Lekarz dentysta

wykonaniu.

aD

dIamenty, bl~uterl~1 stare zflby. zegark;l orAZ obMole Da niewymówionej pOSĄdzie pos,zu"uj_
t. 'otrą j dywany. Konstanł7nowska 7. odpowiednie"o załl"udnieniJI. Of~rt y pa li
Choroby kobIece, skórne Mtllob , prawa oficyna I pi~tro.
60l-JO .R ,"I.- do admłn .. Głosu Polsk,800-2
I weńeryczne (kob.)

przedwojennem

echnorient"
o~p.

L.

.

43. , t
, '.'ęta ad 2-4.
Choroby Ik6rn •• , •• mym. Ul 6 Sierpnia (Bened.)

CegIelniana

Płacę 150°10 drożej
HandlOWIec
-u\lpUj ł. _r~1 t 7, łoto, Brebro,. perl y, obeznany
dokl"dnle z miejscowym! $tosuukam\.
ze I\DR1omośoll\ lę~yk6w: polskIego 1 n \.. m i eokie~().

Dr. med.

· ebgsonowa
L U B I C ,.,
.II.A I'rzyjm'!!e ~d 11-3; • nl.d~I.,

konlturencrin~.

na

od

I PrzYJ~uJ~ 5-8

Mater ja ł y Insta Iacyj ne
Elektru techniczne
Ceny

,

.

Dr.

srebro, zegarki i
z
praktyk" . w k:81u, i }a...
kupuj.,: płao~ najsumienniej. 195-8, gramol\, ,wladap~ca !flZ; poJslum, ':lemlecklm.
pp.
powrócił.
. .
Cegielniana 37 francuskim i rosYI~klm. poszukUje ~osndy.
~. " "' ....u.~ ..,,, •. "'-' S~P~L
.1......:.I.J\Ofert Y dQ admin. "Głosu ~d .~. Sz. 96-~

i weneryc.ne

w Wat'szawie

pierw s zorzędnej jakości, VI

.
D.nry~
BRYLANTY, I fryzjerka-manicurzystka
ILItm anDw
ICI perły, złoto,
r6*ną bht,nterją clml~M. 6.1e~nlą

O~~~~,~~~~:ki ~

' rlent
. "

zę składu

I

II

Sp. z ogr, odp.

ODDZIAł.
poleca

trejku ban-

te

Te[bn~-Przem.

T
"ec

Francuski, Angielski, NiemiecKi

są to najniezbędnieigze .f~zyki

5 Jat za napad rabunkowy. .

PRAcowniA SUKIEn

Ni 23.

A.

chorób

:p:~a~~c!~,:!':l!o:::ra~!"ow(~l:b:a~~a~~~:

I

zysk oraz ubespleoz.enle

Maszkowskiej ~i~[ę~~:~k~~!~,

kapitału

:t.spewnlon.

UrządzenIe przAmysłowe do dyspozycji

Ofert,

lub "Madras 100" do admi'l •• Glosu Pol.-

75ł-'

nraCnWn.IIK

Frzev~~6v l labli . :~:yj. ~:~~1a~t:::~:~ipe;; skórnych I weo.eryeznych. prJfjmuje obstalunki z powierzonych ma. Młndl'lV
podlug najnowszycb 508-2
pol ... z..:.:;~%~~~ w W." ..wle I
Lltarz-denty::-I'
iJU11 J P Un
mocleU
wiedeńskich.
Cho.. oby .kórnł! 'rze~DdDlkl I sznury elektrynoe
,H•. Berhnówna i wene"yQzJl~
biurowy 00 wylwńczaln ł i rar~)iarni w Zgierza
•
• potrzebl'l7 od, zaraz. Mieszkani"
• • mIeszkanIe
.
.. Oatu!,~k pierwszorzędn'y. _:Cen~ fabryć~ne
' wznowiła prYyię9 la . D L
k
ZamlelH"
I
łka__a ________---i·Ul. Rozwadowska 6 r. ew OWICZ I
"' , .
przy fabryce zapeWnione. Zgła-lzać Bifl d"
t-va l1kc. fabryk

I

Przyjmuje od 8-1" ł pól,
6-8. Pul. 4-~.

.. Pierwszorzedny Zakład 'Krawicki ' MQski

Franclsl a ChoJna'eklego
,

•

·,. ".
I
.

.

.'.

~"

.

I

a-oie

,

SienkioW'icza 59

piętro,

front.
16517-'

--

D ... med.

:

Adol.• ~nge~

l.d gldl. I-l

' dz't31
472

A. CHASINS, to

u l . W6lczańska 37 (róg 6 bi l' rpoia,

"

składafł\ce 8i~

,'d 5-6

I 2 pokoi i kucbOI 7l ele-ktryc2j. T.

I

i

wene

ryczne.

eoda. PU1J.: od 6-7 l pOło w
nleda. l • wlęta ~d U-l po po

Ił

I

elle

d .....-

''':''011

Ni I

(6 'go t)lerpnla)

160g2-12

W

Lodzi, ul. tltkowa oM 1, w
799-~

781_ 15 1PIOtrkowskIeJ Da mje8zka~le wl~ksze z dopłatą.
Ofeńy do "Głosu" pod lit. .J. Z. K.· 740-3

Dr. I's~mers~o~
Cho;aby ak6rne

lU

•

PiarwlZłrz,dny Zakład KrawleckOamskl
.
Ogłoszen;e.
Goldlust, Ul'gielniau86 _ Nauczycielowie inauczydeki, kMrzy zapisali elą w związku
szkól, Cegielniana 11, mogą
do obJ' "cia pusad.
~

właśdeieli

8i~ zgło sić

Z"

~

807-1

ci.

Dr. moeL
Dr. L Prybulski SKS ĘCALNIA
"
H. WoJ)enberg
Rosenblatt, Stajkowskl,
PRZĘDZALNIK
,
'
t
te 68 ,Ch"~' .Ur....t..... ..... Judeliowlc;z f S-kil, z kilkoletnIą pra ldykl\ pOSZUkuje posady ... pru

SZUMACHER .
Choroby bkórne

Snłockiego

n~m oświ~~leDlłm i kuc.henką .!r azową Ilrzy ul. godz. od 8-41/~ po pol.

6-1. I'aal.

DOktór,

:Oreif
l e r. n

ł

3:' .. óO zl~~~;;lc.:eu.
•
F
, .
•
pnllD\lje W8zelklll zlecenia Da sezou jeslenn)' l
• prz),Jmujll od 2 do 4. Przyj. od 12-2 I 7-8 w, zlmow,'l wykonywa po. dłusr nafnow8nch modeU
t
15642-11 Panle3-łlpół.Nledlllela
8
1 lAĆ' R b - f 6 _ _ : " 04 n ,
- - - ' od 9-2 pp.
8'6-1:1 _
pee a 11.0". o o.,. u~.e.
"'IAl.
'

Maszyny do pisania u Underwood u
Maszyny do liczenia "Triumphator'
Taśmy marki Pelikan"
ll
Kal ki
"
Amerykatiskie meble biurowe
po

łerJałów

I Konsłantynowska 12.

~~~~~:J;oW!~~~~~~łU~l~cenla 11 własnego o:~~lo Chor. kobIB~6.1 akUSZerjaj

lir;!.:;:r

I-~

Kons ą~tynows a

" .... , "'....pł.I.....

Chor. koblBca I akuszerja l Le.n.....I.:~:!.(La"'lt& ~ ••r

!

Przy'. od 12 do 2 i od ZawadZ1ta nr. L
7 do Rwiecz.
442-10 PrafJlD-.!. \Id _I I od 649 II,
272 WUZ 1LX

~

j

JMo\ ... .. ......

Wierzb WĄ ~ 15
,

dza lni \vyozcskowt'j (Śtrelohgarnowen odpadkI)
Will TtJnte 1el>t obznt\lmlooy I manlpull\Ortt ora\o

o .

przylmule prz~dZf) do wszeiklemi ozvnn(ljlclaml pCltrzebnClml do prowa
skręoanfa z8robk, ,~(), dz!' nlll prz ę rl l,·alnl. Łasl;awe zgtollzenla. uprl\>lzr
768-2 się skierować do admin GlOIU· pgll 6'86-J
_

• •

••

•

,t.O

DLOWA

POLSKi"
Ł6di

9 listopada 1922.

żet państwa polskiego~

Przemysł łódzki,

a

pożyczka złota.

;,GŁOS POLSKI"
t.6d:f

8 nstopada 1822.

Hyne Ił

Rozpisana przez rząd pożyczka l nansowaniu pożyczki złotej jeden
złota doznała zarówno u szerokie- 'z najwatniejszych momentów, który
go ogółu, jako tet w sferach go- umożliwi ministerstwu skarbu raspodarczych przychylnego przy- "cjonalne postawienie swych zajęcia.
I' mierzeń sanacyjnych.
. Pożyczka t~, kt6ra ~ wysokiej ; Jako pierwszą znaczniejszą sub.
mIerze . zabezpleczo~a lest pr~~d sktypcję w naszem mieście zanostra~aml ~ursoweml,
znakoml~le tować musimy, wystąpienie zakła
t~ruJe sobie. drogę na .ryne~ ~le- dów
przemysłowych,
które na
mę:iny. Zal?teresowa~le mą Jest l pierwsze wezwanie zadeklarowały
og6lne, gdyz społeezenstwo, szeze- , subskrypcję W następujacych wyrze pragnąc poprawy naszego po- sokościach:
'
łożenia skarbowego, widzi w sfi·

pienięłny
-o-

(Streszczenie referatu, wygtoszonege przez autora w sekcji
GI.łda .....z •••k ••
społeczno-ekonomicznej Tow. Prawniczego w Warszawie).
Gotówka.
Dota" Stan. Zjedn. 150M-160M
m.
nieść progresję wysokich dochoFranki beT. 925
Przytoczone 110 w yżej wskazów- dów.
Franki fr. 1015.
ki p rowadzą do wniosku, te nasz
Do wszystkich podatk6w bezMarki niem. 2.10-2.02.50 •
budżet
w y m a g a zasadniczych pośrednich powinna być zasłoso
C~kł f Wlłłaty.
przeistoczeń. Przedewszystkiem u- wana zasada pośpiesznego poboru,
Bet$!ia M2.m-915
stalić należy formalne prawo, nor- albowiem
spóźnienia
powodują
Berlln2.00-1.71.00
mujące zasady układania i wyko- straty dla skarbu wobec ciągłej
Londyn 71600-11150.
llania budżetu, czego dotychczas zniżki waluty.
Nowy Jork 10050....15950.
Drobne dolary 15910-15750.
,hrak. Oto dopiero teraz w deparBez !!zybkiej egzekucji nie poPary! l020-tOI5.
tamentach ministerstwa skarbu po-' mogłyby nawet mnożniki i wskaź
SzwaJcaria ~.50
Zjednoczone
zakłady
przemysłowe
K.
Scheiblera
i
L.
Grohmana
,
stanowiono wprowadzić do preli- niki walutowe, obliczane z góry, a
Praga 515.
minarza na r. 1923 pewne stalsze dystansowane przez następny spaMk. 400,000,000
Wiedeń 22.00
Tow. Akc. L. Geyer
zasady, a między innemi zdecydo- dek marki. Z tego też powodu nie" 150,000,000
LI.ty zalławne.
•
• Krusche i Ender
wano, by za podstawę do wydat- kt6re podatki, jak gruntowy, winny
" 120,000,000
Biedermann
R.
Mfljon6.ka
1650-1700.
ków osobowych wziąć uposażenia być pobierane nie z dołu, lecz na
"
50,000,000
..
I
p6r
ome.
listy Ult zfetltsk. ZI
Osser Adam
z patdziernika r. b. Tu jednak na- początku okresu rachunkowego.
" 50,000,000 100 rubli 590.
Sp. Akc. Piotrkowskiej Manufaktury
strecza się wątpliwogć, czy byłby
Zarząd skarbowy powinien po" 50,000,000
!5 proc. oblig. m. W81'IZIWy m
"
" M. Silberstein
•
50,000,000
to prawidłowy rachunek, bo rosną- zyskać od sejmu prawo podnoszeAkcje.
"
l'
S. Barcińiski i S-ka
ca drotyzna każe przewidywać dal- nia podatków bezpośrednich bez
"
30,000,000
"
" Hirschberg i Wi1czyński
sze podwyżki uposateń.
osobnej I1chwały !!ejmowej, a na
"
30,000,000
Bank DY'kontowy 1DlO-t3250.
Tow. Akc. Teodor Steigert
To td oprócz ulepszeń formal- zasadzie rozporządzeń rady miniBank dla hanilln I przem. 1~
"
30,000,000
Bank ({red. Wanz. 1OLlOO-l OS::C.
"Karol Steinert
"
nyeh zachodzi konieczność głęb- strów. Takie postanowienie isłnie
"
30,000,000
Z•• Sp. Zambie. 5&X)
"
"Hugo Wu1ffsohn
szych przeistoczeń, polegających je iuż od maja r. 1921 co do re"
30,000,000
Bank p_rzem. 1.ro\\l8ldeh 1550
Hoffrichter Karol
na tern, by przy bucUetowaniu gulowania podatków konsumcyj"
25,000,000
Bank Handlowy !l25OO
Tow. Akc. A. O. Borst
wziąć stanowczo rozbrat z marką, nych. Skarb z niej korzystał, ale
Bank Zachodni 14000-tS&lO.
"
20,000,000
Bank zj. z. polIk. MIl.
jako z miernikiem wartości zupeł- niezawsze umiejętnie. Oczywiście
Cukier 232&)0. .
nie wadliwym.
w obecnem położeniu zwiększanie
na łączną sumę Mk. 1,065,000,000
Drze.o M!5O
LIlpop 2.'iIm
Motnaby zastosować dwie aUer- r6wnie~ podatków pośrednich, już
Podkreślając ten wysoce oby- ~ handel włókienniczy w Łodzi snbModrzef6w 29400
natywne metody, które w rezulta- d~ść znacznie po~wyższo~ych, jest waŁeiski czyn, sądzimy, ~e znajdzie skrybował w stosunku do sum
Karallński 4400
fach !!wych sp~owadzaią si~ do jed- ~te~chronną k?mecznoścI,. Le~z on szerokie naśladownictwo w sfe- . wyżej podanych, wówczas udział
ZleU".kl 68S)
nego mtanowmka. Albo Wt~C p~zy- IstOleć tu powmno. stopmo~ame, rach przemysłowych i handlowych ~ w subskrypcji potyczki złotej wyStaracho.ice tSJOO-l84(X).
stosow?ć nale~y do podatk~w 1 do zale~n.e od waru~k?w spożycia.
naszego okręgu przemysłowego. . raziłby się w sumie kilku miljarParoVłoz, 4~
Zyrard6Ył 4525OQ.
wszelk~ch .śwladczeń. ~ubltcznych Nadmlern~ napl~cle struny opła~
O ileby wszystkie zakłady prze- d6w marek.
Bracia Jabłko-.cy !IIOO
odpoWledme mnożmkl,
oparte konsumcy]n~ch me tylko szkodzI mysłowe jakotet wielki i mały I
Borko1llSki 5975. ·
n~ statystyce cen, albo też usłano- wars.twom ~uezasob~ym, al~ przez
Flrle,4Im.
WIĆ teoretyczną jednostkę, czyli zmmejszeme spożycia obmta doPocisk 2700
W ~~iel 45000
7.łoty wskaźnikowy, obliczany na chody państwa.
rząd finansować przemysł i handel. zwróciło się konsorcjum przedsięCegielski 15650-1'"
podstawie zakupów złota ze strony
W konkluzji trzeba jed:1ak Jest to jednak zjawisko przejścio- biorstw dla odbudowy okręg6w
Rudzki 15400-1"
P. K. K. P.
stwierdzić, te wszelkie udoskona- we, w przyszłości musi nastąpić zniszczonych
(Reims Soissons
Ostrowie e 40000
W drugim wypadku nastąpiłoby lenia finansowe nie mogą od razu odciątenie, i zadania te muszą Lena i Lille) z prop~zycj2lt aby
Nafta 2800-2900.
B-ela Nobel 6D)-61UO
radykalniejsze zerwanie z marką, zabezpieczyć pełnej r6wnowagi spełniać instytucje kredytowe. Ten Polska dostarczyła drzewa na poZeszluSla 18715
jako znakiem o.brachunkowym, _ budżetu. Byłoby już wielkim po- wzgląd jest przyczyną, dlaczego trzeby odbudowy zniszczonych deHurt ZDJ.
utrzymałaby
su: ona tylko w s~ępem, gdyby wydatki :wyc~ajne ic~ roz.w6j je~t ważny z punktu partamen~ów: Dr.zew? to potrzebne
obiegu jako środek płatniczy
btlansowały su: ze zwycza]nyml do- wldzeOlIl panstwowego. Pozatem Jest w Wielkich tlośc1ach zarówno
. t d chodami. Do tego wła§nie dątyć . jest lonie 2:ne on;yzwyczajenie w postaci bel ok desek ł~t, krokwi
alełdy
Podobno te' dru"
obawia ' si ·iszcze
n:fn~s~e!. należy w najblitszych reforma~h; publiczności do rozmaItych form i t. p., jak kl~c6w nie~brobionych:
.
stwie J ~uiiał b d
d 'ć skarbowych. To samo przez su; ' kredytu państwowego, co u nas W razie braku w Polsce odpowiedUdt, dnia 8 Itstopada.
do z~acznych pOd~:żek ~1!~:~z:~- ulty inf1aci.i pieniężnej:
dotyc~czas pra.wie nie istnieje. W niej i1o~ci obrobionego ~aterjału,
Franki bel~ljskle (gołct.ka) '" "lae.
niczych. Lecz jest to argument z 0WydatkI nadzwyczalne, składa- tym kterunku 1Dstytucje kredytowe konsorcJum samo gotowe lest pod- 9'~, '" ląd. OSO.
ła nieuzasadniony Jeśli bow~m jące się w przewatnel mierze z in- będą mogły odegrać bardzo po- jąć eksploatację porąb leśnych. Co
Franki belgijskie (ezeki) ,. prac.
płace są za niskie, to trzeba .e west~cli, czyli z produkcyjnych na- waż~ą rolę i być rządowi w sze- do. gatuhku . potrz~bna jest dębina, 915, 'JI tądan. OM.
podnieść bez względu na spos06y kładow, wymag3:]ą sys~e!"u kredy- rzemu tych haseł bardzo pomoc~e. śWle~c~yna 1 sośnma. Zapłata zaFranki franc. (goło••) \\1 plae. 10.180
obrachunków. Wszak nie ilości towego. Lecz me powmlen to być InstytuCJe. kredytowe poznańsk.le, ID.6wlen mote .być dokonana .goto- w tl!cL 10.25, tranz. - Jednostek pieniętnych grają tu roJę, system kre~ytu w P. K. K. P., k!Ó-/ szcze~~lnte te, kt6re wy!osł~ z Jn- wIzną, z chwIlą załadowanta na
Franki francuskie (ezekl) 'Ił plae.
ale siła nabywcza tych ilości.
ry t~orzy Jut teraz powa~ne me- strt~CJI s.~o!ecznych, st.OJą mewąt- okręty.. . .
.
1010, ,. ąd. I~ 'fi truz. 10n
Olate
.
bezpIeczeństwo.
'. pltwIe bhzel d~ sz~roldc~ warst~
V! Im1enIU wspomntanego kon· Funty anit. (gol) .. płae. 1O.d,
dru a m~~oJa naszego stano~lskal
Nowa potyczka złota stanowIc społecznych, OIŻ Inne instytuCje sorc)um w, st~; ., ~ P Mic~ 1 Rey ViI tąd. 7O.fm, tranz. - i Skguteczniej ' za był~~Ył ;ła~Cl",:sza będzie sukces dla skarbu w f'hwili kII;:~)' f' we, powstałe na gruncie (62 rue du FauboUTr"" ..... oissoniere
Korony czeskie (Rol) • plae. 5,00,
\:ałą maskara~ę' :;SO~i~hYcy~7:~ na]{~u~niejs.zej, .gdy budżet ~1l cał- bankowo-kapitalistycznym.
Paris)! kto l ~ go ~ j s ", tej w t?d 515, tranl. -.
tworzyłaby już przejście do złt- kowlcle zWIchmętą r6wno~agę. Ta
spraWIe ro.<-· ~:'lC :;>.: tral\:tacj~
Marki niem. (got,) • plac. 2.t0,
tego polskiego.
p~ty~zka doskonale p~n:y"lana, 0z poważneml L .. 1:Ti {j~cwne!"l w tąd. 2.00, tranz. - - . bleCU]e korzystne wymkl.
J,"/'
e ',II~n'fYfUC""li 0'1li" płacą onł1t
w Polsce lub tet gotów lest meMarki niemieckie (czeki) 1.&.1. · d ś
N
... lte O ć Pkrzeszaco~ać pozYCJe
Kredyty wewnętrzne, oparte na
uD
II iJ
zwłocznie przybyć do Warszawy. w t-d. 2.~ tran%. n1" l""'''''' 185
budL..e u na t.a ą czy mną walutp.. po done]
b ' zasa d'
Bl·...
.. ud'
"
t 'Sl.Zjednoczonych
' " .mo.iJV, (goM
. • ....
wskaźnikow
zle,. b~ d ą mogł ~
SfgIDPIOWY
[b Od PO da0"7•
t.t.szyc h'10formac]l
.zlela r3:dca
Dolary
ą.
.
przez czas dłutszy 1 w przyszłośCI
handlowy przy poselstWIe polskie m ki) w plae 15500 "" t-d 15625 tralII
NaleZy znaczme wzmocmć do- czynić zadość niektórym potrzebom
Ministerjum skarbu przyznało ostat - w Paryżu, 12 rue de Narignon.
. "
'2..,
ch~dy, t~k samo przez stOSO\\ ne inwestycyjnym.
Oczekiwać przy- nio osobiste z~olnienie od oplat stemz':"lęk~zeme podat~ó:w bezp~śred- tem nalety, że, w miarę konsoli- plowyc~, przypadających ~d pod~ń I
Miljonó"'ka w plac. - • ą~
lllch, . Jak po CZE;ŚCI i po~redmch. dacji haszych stosunków politycz- załączm1<6W, ~astępu,ącym instytucJom:
Ros'J'1
nlu 1.700, tranz. -.
Plerw~ze są zgoła mewyzyska- nych oraz finansowyc~, koła ban1) PolskIemu towarzystwu psyc~o•
•
Bank Handlo"'1 w Waraz,"'e ne. W wle~u rdza~h ~os~ty poboru kowe zagraniczne nabiorą nowej Ilo~lcznemu w War8zawie, 2) szpltaozYwanych obrao
24000.
przekr~czalą ~y~l1k plemE;tny. !,ak ufności do Polski i chętnie zaofia- 10m powszechnym w Matopolsce, zor. : .
Dolary Si. Zjedn. (ezekt) Ył plHo
lest mewąiphwle z podatkiem rują nam dogodny kredyt.
ganizowanym na zasadzie galicyjskiej
Weszło w tycie z dnte~ 7 h- 15.000, Ył tąd. 15.575.
gruntowym.
Jut pożyczka złota zrobiła na ustawy krajowej z dnia 28 lipca }.897 r., lstopada r. b. rozpor~ądzente n~Franki szwaje. (czeki) Vł płac. 2.85.
. Podatek ten wymaga zwiększe- Zachodzie bardzo dobre wratenie. 5) fundacji budoWy domów zdrOjowych czelnego nadz~yczaln.ego. k?mlDla 40-kr~tnego. Wtedy z morga Niektóre organy prasy francuskiej dla urzędnik6w SkarbOWych okręgu Izb sarZ3 d.o walki z ~plde!"Jaml, w
giełdy
przypadme 2 złote polskie, czyli zwracają na to uwagę, te jest to skarbowych we LVJowie I Krakowie, myśl ktorego .zabromony Jest przyWczoraj
na
warszawskiej
g~ldzie ni..
około l rubla, zgodnie z dawnem inicjatywa nowego systemu pożycz- 4) związkowi polskich organizacji rol- wóz d~ P.ol~kl szmat, .. utY"':any~h
opo~atkowaniem. Jakkolwiek po- kowego, która będzie miała zna- niczych '" Warszawie, 5) centralnemu I ?bratl ~ blehzny z ROSJI SOWIeckiej urzędowe; notowania byly nastCpujące:
Dolary 15850.
datkI przemysłowo-handlowe są czenie międzynarodowe.
tow. rolniczemu W Warszawie, 6) 1'0- I Ukr~mr· .
"
Mk. niem. a.ro.
stosl~nkowo wyższe od gruntowych
Wreszcie stwierdzimy raz jesz- morskiemu tow. opieki nad dzle~mi VJ
WmOl nl.estosowama Się do
Franki franc. 1025.
to 1 one nie zostały doprowa- cze, że dobry budtet i dobry stan Toruniu, 7) wydziatowi wykonawczemu rozporządzema P?~ytsze~o .ulegną
Funty 7(XX)().
dzonę do właściwej normy.
skarbu zależy od dobrej polityki. zarządu głównego związku inwalidóW w ~rodze adnu.nJstracYJne} k~rze
Ruble złote 785.000.
Ruble srebrne 5!D).
Należałoby tu zastosować zasa- Katdy minister finansów ma prawo wojennych RzeczypoBpolitej polskiej w grzywny W kWOCIe do 10 . .ty~lęCY
Bilon 2750.
dę opłat, proporcjonalnych do powołać się na stare orzeczenie: Warszawie, 8) małopolskiemu towarzy- mk. łub. aresztu do 3-ch ~lesu:cy,
obrótów, bo kapitały zakładowe .Uporządkujcie mi politykę, a ja stwu rolniczemu 'JI Krakowie, 9) to- wzgl~dnte karze grzywny I aresztu
w obecnych warunkach są nie- wam uporządkuję skarb!"
w~rzystwu gospodarskiemu wschodniej łączt11e.
.
.
giełda
uchwytne, a zyski handlowe rosną
To tet sanacja budżetu spoczy- Matopoł8ki we Lf/IIOwie, 10) towarzy- d ~zporządzen~e ~ędzle poslaWczorajsz.e noło\\?ania na nieurZf"
llie w miarę kapitałów lec% obrot6w. wać będzie w rękach nowego sej- stf/IIU czynnej pomocy pracowników ał ~oc: ~bowlązuJącą do d. 31
dowej gieldzie '" m. I:.oclzl . mlaly te..
Przedawniony podałek paten- mu, nietylko dlatego, te jemu poczty, telegrafu ł telefonu Rzeezy- grud i1.la r. .
4encJę Ipokofnllt llłf'Z9!llan.. Obrotf
10wy należy uchylić.
przypadnie w udziale naprawa form pospollłe; polskiej we Lwowie, 11) ło---były małe.
Podatek dochodowy winien być ,. i praw budtetowycb, ale jeszcze warzystwtt naukowemu w Warszawie,
Kursy ksztatto\\Jary ię następując:G'
utrzymany, ale musi uledz retor- dlatego, te powinien się stać straż- 12) towarzystwu dobroczyntlo~ci dla
Mor~wi,.
Dolary
15900-15795.
mie. Obok zwiększenia minimum ł nikiem nowego kursu politycznego. chrzeacian w Piotrkowie, 15) zRrz~dow dniu 30 paźd ziernika na gieł
Funty 69500
egzystencji trzeba znacznie podSt. A. Kt:mpner.
Wł głóVJnemu tow. szkoły ludowej \OJ dzie moskiewskiej notowano nastE;Franki fr. 1025-1005_
_ _ _~,__ _
Krakowie I 14) zgromadzeniu sióstr mipują{:e urz~dowe kursy walut cuFranki be-lg. 940-925.
łosierdzia
~w. Wincentego li Paulo
Franki szwaje. 2850.
dzozremskich:
Marki 210-2.02 i pół.
czystości, dowodzi dość dutego w Warszawie.
Punt szterling
6.900.Bladł
Kor. austr. 0.22.
zainteresowania się ministerjum
--:-Dolary
1.600.Kor. czesk. 510-500.
.Minister skarbu p. Jastrzębski, skarbu rozwojem działalności inPranki franc.
100.Liry 625.
p ze.d odjazdem z Poznania do stytucji kredytowych w Polsce.
Leje 85.
P'ranki szwa je.
250.Miljonówka 1150.
ar"zawy, przyjąl przedstawiciela Bardzo bliska wsp6łpraca, ciągły
I(orony szwedzkie
380.Wiedeń czeki 0,22-0.91.
Agencji Wschodniej i, nawiązując kontakt rpiędzy rządem a bankami
Liry włoskie
55.Berlin czeki 1.95-1.75.
ro zmowę do uroczystości jubileu- wydaje się dla rozwoju naszeg~
Liry tureckie
Ministerjum rolnictwa I dóbr
910.szowej banku przemysłowców, za- życia gospodarczego kwestją pieT- państwowych podaje do wiadomoMarki niemieckie
0.31
znaczył iż jego obecn ość, jako wszorz~dnej wagi. Obecnie, wsku- ści, że <1.0 radcy handlowego przy
I rubel złoty
840.-lrzedstawiciela rządu ni tej liro- tek specjalnych wanmk6w, mt1~i poselstwłe polskiem ... Pupa , 1 z.oł. cz:ysłeeo u()ta 700.-
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śpichrze

rozporządzająoe
I

w Poznanhl, posiadające

i

własny

tor dowozowy

wykwalifikowanYDJ personelem kDpleotllą l
akwizycyjnym przyjmie

przedstawicielstwo

Najnowszy obraz znakolnitej wytwórni "MAY
FILM" p. t.

Plotrkoweltlel ł PrzeOddA~ proszę do
IIPr.rdmlllna.' Plot;:~_;~~

lBnllnn! dolom20f,z'l
lO m'lr.)
a I.Xl 'b. P. l!Iuadz'o·
'wladectwo p1'Z~ .

(Za

"'fl'&1

V hte~or,' 11&

wi4'lksZ'Vch firm krafowych ł zagranicznYM brani" metalMward W,ll1, WOlo
lowe! lub art'Yllu1'6w techftlc~n".ch na Polskf2 1I000iaUISIla 2M, które ni·
się.
W'ligI. Wielkopolsk~. Laskawe zgłoszenia upl'asn II~ .klaro- .. n'"II,,,,... m liDIowatn'"
, 762-1·.
wat pod: "Generalne pr~edstawioieJstwo ,.. 45,112 do biura
--~~
ogloszeil .Par-, Poznait,
Jfr. Ratajozaka 8.
11>801-2 .

,l.

życiowy

Wybitny dramat

W roli

gł6wn~j

ca

w 6 aktacb.

3(urłowy skłaa

J. Winaman

urocza

....keff

Początek przedstawień

o 4.30-tej.

obuwia

poleca na nadehodll\oy a••on simowy duty wyb6r wytrwaJ ego obuwIa
.aJDow'l1csh 'uon6" "lun.lr0 ".,.
rob. po ...&oll pftJ.tęp.Job.

lJo~.tr uortameDł uczniowskiego I filcowego obawl..
t ł789-8

15759-1

35•

Detallcsna apHedał.
PIOTRKOWSKA

35 __

-Telefon 12 ·.2 8 . - .

Podezas obiallu od g •

t-S laml!:Dłęte.

Sala Filharmonji, Dzielna 20
W

sobotę, 11
dzielę,

listopada, o godz. 4 po poł I w nie12 Iłstopada, o godz. 6 po poł.

Tylko 2 przedstawienia

Teatru
- dla dzieci
UCIECHA" Z Warszawy

"

Udział pny.Jmują: Mila Jasiń!lKa, Rena Lewicka,
Wanda Nakowska, Jadwiga MlaDowskB, Stanisław
Znlcz, Tadeusz Frączkowskt. Benedykt Hertz.
BALIH: Nina Mitrołan.ołł-Ssnolil\ska. Daniel
Gaubler, 7-letnla LALA i B-letnla F.ENIA.

p:n. CI G:a. A

I.

POLO\\'AtłIE
Iłkt. J.

Komedyjh w 2

II. SWIATEK

l\I![.

na WILKA

Porazińskte1,

DZIECIĘCY

PiosenkI, deklamaoje. ba.1eczki.
I Występ znanego baJkopisarza Benecb'kta
lłeri~a. który opowie grzec5nym milusińskim szereg
własnyoh nOwYoh baJek.

III. B A L E T D Z I E C I Ę C Y

1. Zabawa", koniki. 2. Moment musłC/!l.
3.
Taniec tyrolskI - wyk. 7·1et. LALA I 8·1et. FENlA.
Występ znAkomltei Pllry baletowej: ptil1lllbatlerrny NINY ' MIT~OFANQFF.SMOLlNSKIEJ ł b81etml~
sttU DANłELA OAUBIER.

IV. PANIEnKI SZASTALSKIE
KomedJ8 w 1 akcie Z. PrzybylskIego.
Kierownik art.-lit. Mlecz. Lipowski. Reżyser Stanisław
Znioz. Baletmistrz Daniel Gaubler. W antraktaoh
przy grywać będzie teroet artystyozny.
Bilety w oenie od 600 mk. do 5000 do nabyoia
'IV kasIe FilbarmQnj~, (Dzielna 20.)

towarzystwo

J·U TRO

l'l

.
piątek,

o g. 8.30

Marja Ancewiczówna
(śpiew)

.

Benjamin CHE JFEC
Teodor Ryder
(wiolonczela)

. (fortepian)

w programaob.
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matry
szkoln Ił. wyd. przez gl mn.
Sebnelke. l\a imIę IreBruckert.
H9 ....B.1Il
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pMl\port nie.
wyd. w Łodzi ,
Witaozek.
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I
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PaAslUeł

front S,

plęl.,Q.

tłl'-

bo we

nladam.

I

mąteracCłm

Plotrk<l waka

66, Ul weJśoie, praw Ą
m.58.
804-3
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