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do polerowania. Cena. dostępna. Kilińsklego 126, m. 7.

się zróżnicowanie

głosów

i

między pięć podzieliły się list.
Wszelakp, przyznać trzeba, że
ogólna liczba głosów, jakie padły na wszystkie listy polskie
nie dosięga stosunku procentowego ludności polskiej do lu dności niepolskiej Wołynia: sta-

nowi mniej, nif' 14 procent.
Czyli: żywioł polski, na Wozdolnych czeladników stolarskich
łyniu szczupły liczebnie, jeszcze
/
bardziej siły swe uszczuplił przez
oraz polerownik6w za. dobrem wynagrodzeniem.
brak żywego w wyborach zaUtm_ _I:Iłm_ _OiDllllBiI&li_ _amml:l!BISD
interesowania; ta zaś gromadka
ł ' · ·
uszczuplona, która do urn wyO ••
:aaSCICIC I . leruc OmOSCl. borczych się stawiła, wszelKą
Powołująo się na ogłoszenie ~asze z dnia. 2'1 z. ID. zmuszeni jesteśmy, wOg?le doni.o~łość ~woją przewobec .dalszego wzrostu oen .n~ nIezbęd~e !lrt~klłły, używane przez nasze ~reś1tła rozb.1C"lem. S1ę na wzaprzed81ęblorstwa, oraz dalekIl'.) wywózkI, podnieŚĆ cenę o 50%.
Jem zwalcza1ące Się obozy.
16277-1
ł..6dzcy Przedsiębiorcy Robót Asenizacyjnych. /
Wrażenie tej porażki polskiej, istotnie, tak jest dotkl! we,
Okazja I NA RATY I Sprzedaż wszelkich że zrazu nie chcia~o się ~ nią,
WyduJę palta, kostjumy i suknie
W U
C zwłaszcza w obozIe Ch-te-ny,
damskie z Dojnowszych fasonów.
U
t.
pogodzić. Trzeba by.lo ostrycb
PrzyllIlu.fę również o b s t a J u n k i .
•
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Tamfe poszukule się
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Początek

Wzdłut całego obszaru prssy polskiej przetacza się wciąż
złowrogie echo wyborów -wolyńskich: echo druzgocące~o
zwycięstwa bloku mniejszości.
Jak wiadomo. Usta n-r 16
na całel przestrzeni kresów
wschodnich odniosła pokatne
sul{cesy; na terenie atoli Wołynia wyparła wszystkie listy polskle, pozostawszy na poboJowislm, jako jedyna partja zwy-

pokoju wieczystego, imienia
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W pon1edzl~}ek, dn. 20 b. m. o godz. 6 wiecz.
w Domu Starc6w fund. malto Konsztat6w, odbędzie
się poświęcenie
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B-cia Plałruszka
i Dawi"UIUe'm~n
lt
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cOIJo ją, rzec można, z naleźySzukać zgodnego z tymi
tym naciskiem. Spór toezy się żywiołami pożycia, znaczy t{)
dzisiaj o to, kto potrafi, kto dą-tyć do skonsoUdowania. padzdoła, kto będzie mial odwagę stwa 'i ubezpieczenia Jego grapo temu i zdolność, aby po- nic. Jątrzyć zaś zwadę, przesłów, obdarzonych mandatami ciwstawiać wcłą.t interes Polski
nienawiści
przeciw padstwu interesowi • obcoplemieńców·
polskiemu, w orbitę polityki (jak za czasów carskich m6wiopolskiej wciągnąć, nienawiść ich no), znaczy to Polskę rOZ8arozbroić, walkę zastąpłć wspót- dzać, granice jeJ podkopywał. I
działaniem, a zamIast nieprzeNie wolno oczu zamyka~
jednanej rozbietności postawić na to, te ani śród niemców na
i wydźwignąć zrozumienie lnte- naszych kresaoh zachodnich.
res6'v wspólnych.
aoi Vlśród ukraińc6w ł biatoruCzy iednak zwycięstwo li - sin6w na wschodzie, ani wśród
sty n-f 16 znaczeniem ~woiem żydów, po całej przestrzeni
nie przekracza obrębu naszych państwa rozproszonych, nie brak
spraw wewnętrznych?
w stosunku do RzeczypospoU..
Znamy całą drażliwość tego tej dąfności odśrodkowych. rozzagadnienia; ale rozumiemy też sadzających, separatystycznych.
i niebezpieczeństwo jego prze- Samo dojście do skutku tak
milcz3IJia.·
rozleglej i zwartej organIzacji
Polityka strusia, nigdzie po- wyborczej, jak "Blok mniejszo..
wodzeń nie rokująca, staje się ści", s t a n o w i zatrwatającl
polityką katastrofalnie samobój- tryumf owych dąteń saparatyczą na widowni światowej. Cóż, so/cznych.
że wszyscy, jak jeden mąż, bę- i
Czy jednak do tryumfu tego
dziemy milczenia przestrzegać przykładać ma rękę samo spow spra wie naszych granic wscho- leczeństwo polskie, hodując w
dnich: milkliwość ta nie obda- swojem łonie własnem takie
rzy ich sankCją w oczach mo- nastawienia i prądy, które boc~rstw zachodn.ich. Nasza gra- jową wobec Polski post~wę
mca wsrhodnta, zdobyta na- "Bloku" uzasadniaią. uspr.awledszym orężem, polega na trakta- liwiają, utrwalają i przeto zwarde ryskim, który dotychczas ł tość tego obozu potęgują'?
sankt.:ji narodowych nie zyskal.I
Blok mniejszości jest wspólNastręcza się pytanie: czem i odpowiednikIem Ch-je-ny.ł na jakiej drodze moglibyśmy lCh-Je-na jest praźródlem i piersankcję tę wyjednać, względnie I wowzorem Bloku. Są to wieI? Inaczei: I kości, k tóre nawzajem
..
lwymóc na E
uropie
SIę u.zu-

Ch ··je-nie wybić ~ ~łowy. l~~rzon- . w jaki spo5ób nieustalone swe pełniają i nawzajem czerpią zę
kę o przymusowe] reWIZJI wy.. granice na wschodzie moglibyś-. siebie przeświadczenie o swej
iOI-l ł-Ót.lt, KHtnsklegol59, m. 10.
Zachodnia 42.
132-14 bor.ów.na Wo.łyniu. PO. pewn~i my ze stanu płynnego zamle-~ niezbędności. Jeżeli. więc .p.raw
..
Przyjmuje się obstalunki z włas· dł
1 ze
- - - - - ._ _ _ _ _ _ _ nego oraz powierzonego materlałn pod
UZSZej Ch Wl l1 zrozum l 3 ł nawet nić w stan trwały i niewzru- dą je~t w ob ecneJ ohWił,
osobistym nadzorem E-ci Pietruszka.
p. Beka w "Kurjerze Warszaw- szony?
~ "Blok" powstał do życia i pos~im", że unieważnienie wyb?Odpowiedź może być tylko' słów swoic.h do ciał prawo..
Pijcie ilIajleps!ą 856-~ row w . dany~ wypadku nie jedna: przez OSIągnięcie trwale-' dawczych przepr?wadztł .pod
prowadzI ~o n~czego.
go porozumienia, przez stwo- hasłem rozsadzania Polski, to
atę
o Ile 1l1~ będzie ~za]o- rzenie zgodnego współżycia z ten sam wobec państwa po.lządać
w8zędzip,
Unikać
falsyfika_
nych
gwałtów
l bezprawl~ narodami, zamieszku'ącymi .na- skiego grzech dźwiga na sobIe
Profesor m i ę dZYIlBr odowej
tów. Reprezentacja na M·lt i skł8d zakonkludował "Robotnikl'ł sze kresy wschodnie. Skoro i Ch-je-na: aby osłabić wagę
szkoły tańców
'l'ow .Poltrade" Piotrkowska 8'3 tel. 5-34 ludność polska może 01r~ymać ukraińcy
na poludnio-wscho- "Blol<u", z w a l c z a ć należy
Berlin ~ Gdańsk
w pomyślnym wypadku 1 lub dzie, skoro białorusini na pół- Ch-je-nę; aby wzmóc spoistoś<!
Godziny przyjęć: 12-1, 3-1, Łódź,
2 mandaty. Blokowi nie wy- noco-wschodzie uczują się oby- państwa, obezwładnić i pokoGrand_Hotel. _
16581-1
plę·
rządzi się wieHdej krzywr,y, ale watelami państwa polskiego; nać trzeba tych, kti1rzy żyjąod 113 do 1 ·P. S. do llOo obrotów stosunki na Wołymu zatr je się skoTo \\żY,ją się w nasze .instt z nienawl~c!, j.ątrzon~j _ między
na minutę. Oferty proszf{ składać do reszty.
. hlc1e publiczne. zakorzemą SIę narodowosCIamł, zamte;:,zkujące•
~
wadministr. "Głosu Polskiego" sub
Z pokaźną tedy. hal z me- w glebie naszeao interesu pań mi wspólny gmach Rzeczypo•
b urs k
'
"Elektromotor".
zmiernie ważką • liczbą
sko~o
P e.era
1e Imneod7.500mlr.
h Inflldał
h stwoweao
~ '.
. oddychać
. bę- spolitej'.
spieszcie ~ję nRb~7ć w Magazynie
.....-=m'"
tÓW. reprezentuHcyc w C a ac dą pełną pIerslą naszemI wolJ. Przemyski.
Unhi'ł'Crtst::.lny,n P1otrk!Jwslm s! 44,' NowooTwoaż:NAl prawodawczych mnlejszoś<\i na- nościami politycznemi, skoro _ I _ _ ,
4'4-1
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APTEK.A
rouowe
SIę na ezy, la o słowem nasz dom państwo- !
.
Lek
D
t
ta
.
z fałdem.
wy za SWÓJ tal{że dom własny
łłowe me~ienie ziem'- .
~u arz- en;ys
Na znaczenie tego ,aktu, poczytają, - jakaż SIla, czyjaż
OPAWA, 18 listopada (Pat) . ....;.
V l a ~
...a
. dako stałeg? czynnika .P?Iityki ~oc. zewnętrzna i ohca. zdoła. Dnia 17. b. m. o. godz. 8.14 apa.~
Li
l i l ul. Milsza 26 (róg P... ńskiel) i wewnętrznej, zwrócono JUz uw a- Zl e1111 e, przez ntch w Wlę:<.SZO- raty selsmograflczne zanotowały
pO\l'J&~ó:cE:.
Tran lI'yni z Bergen, dl .L dzlecl
l' gę na obu skrzydlach na zych ści zamipszkane, od _ zespołu l '1o.ve silne trzęsienie, którego cen~ ZS80 w. o. Z. Q.171Xl _
r.
7CH.
___ nadszedł
870-1
ugrupowań pal tyjnych, i z'wró- .tiem naszych oderwaćł
i trum było oddalone o 800 klm. ~
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Chrzełcljafiski Związek
Dołcl "arodowel.

Ponownie obrani w okręgach: 1) SŁani
sław Ofąblńskl, 2) Lud. Gdyk, 3) Julian
Łabęda, .) A. Marylski, 5) Julian Szymborski, 6) ks. Kazlm. Lutosławski, 7) Micbał Arcichowskl. 8) Tadeusz Dymowskl,
9) N. H. Hrycklewicz, 10) ks. Zygm. KaczytiskI, 11) Adam MIeczkowski, 12) M.
Wlchlińskl, 13) A. 2ebrowskl, 14) K. MieTzelewski. 15) Ludomir Czernlewskl, 16)
Witold Stanlszkls, 17) ks. Marceli Nowakowskl, 18) Wolciech Korfanty, 19) A.
Jiarasz. 20) Henryk Radziszewski, 21)
Stefan Soltyk, 22) Konst. Kowalew~kl, 23)
St. PaJkowskl, 24) Seweryn Czetwertyń
~kl, 25) Al. Nowicki, 26) J. Marweg, 27)
'Ed. Bigońskl, 28) Kaz. Brownsford, 29)
IJ. l"rąckowiak, 30) MarIan Seyda, 3t) A.
PiotrowskI, 32) Zofia Sokolnlcka, 33) ks.
Styczyńskl, 34) ks. Plllp Dachowskl, 35)
ks. J. Londzln, 36) J. Tabaczyńskl, 37)
Jan ZamorskI, 38) Prancls2:ck Raczkow~ki, 39) Aleksander Zwlerzyński, 40) ks.
Il;'nacy Olszański, 41) Stanisław Rymar,
42) Szczepan Sawickf.
Ponownie obrani z listy państwowe):
1) Stanisław Grabski, 2) 'Edward Dubanowlcz, 3) GabrIela Balicka, 4) Andrzej
Wierzbicki, 5) Zygmunt Scyda, 6) Stefan
Dąbrowski. 7) Jan Załuska, 8) J:-n RudJlickl, 9) StanIsław Jasfukowlcz.
Nowoobranł w okręgacb: 1) gen. Józef
Haller, 2) Stan. Stroński, 3) Irena Puzynianka, 4) Tad. Błatelewlcz, 5) Konrad
liski. 6) Ks. Wyrebowlcz, 7)
Rawicki,
8) Antoni Sadzewlcz, 9) Marla NolderEggerowa, 10) Stefan Struss. 11) Jan HaJ'usewlcz, 12) Zygm. Kadlubowskl, 13) A.
Chęłnlk, 14) Paweł Romeckt, 15) PranclIzek Wierzbicki 16) Jerzy Zdziechowski,
L. BIe6kowskl, 18) T. Swfeckl, 19) J.
Monaczyńskl, 20) Stefan Socha, 2l) P.
UrbańskI. 22) J. Ootdzlk, 23) Wacław
Bitner, 24) Wojciech WoJcluchow ki, 25)
Wanda Ładzina, 26) K. Rokossowski, 27)
H. Lipski, 28) P. Rab, 29~ Sielski, 30) Dzle
rzawskł, 3t) S. Majewski, 32) BoI. Łafew
skI. 33) Jan Pucbałka, 34) T. BeHna, 35)
Heli. Popowski, 36) J. Tomczak, 37) Z.
BerezowskI, 38) Mendrys. 39) Stefan Dobrzańskl, 040) Adam Chelmodsk1, 41) B.
Knothe, (N. Z. L.), -42) Mateusz Manterys, 43) A. Mrozowskl, 44) Tad. PrószriIkl,45) Jan Łaszcz, 46) Sł. Łobaczewskl,
47) ks. Aleks. WÓJcicki, 48) Walaszek, 49)
Bobowskl, 50) Szturmowski; 51) L. Krzyw16skl, 52) Stanisław Ossowskf, 53) Ign.
!!chaust, 54) franciszek Sołtysiak, 55)
Karol R&epecld, 56) Leon tóltowskl, 57)
ks. Bratkowski. 58) S. PIechocki, 59) Al.
Cblapowskl, 60) St. Marciniak, 61) St. Pa
czkowskl, 62) Pr. Karczmarek, 63) W.
Ozlmln~. 64) Józef PetryckI, 65) Pr. WoJłkowiak, 66) Skowronek. 67) St. Woltacha, 68) H. Steślicka, 69) M. Kwiatkowski, 70) Henryk Mlanowski, 71) J. Matlosz, 72) Medard Kozłowski, 73) K. Hołeba, 74) Ludwik Jachlmlak, 75) Kazim.
Chtapowskl, 76) Czesław Mączyński. 77)
M. Pr6szyf1ski, 78) Ludwik Dunln, 79) T.
Zagajewski, 80) M. .Taroszyńskl 81) Pranclszek Sobolak, 82) ks. Wlad. Matos, 83)
l<onrad Łuszczewskl, 84) Stefan Dolano;Wlcz.
. NowoobranI z listy państwoweJ: I)
Józef Chadilski, 2) WInd Kucharski, 3)
Jerzy Michalski, 4) Leon PJuclńskl, 5) Ig.
Szebeko, 6) Wiesław Gerllcz, 7) ks. Pr.
Oaslorowskl, 8) Jerzy Oośclckl, 9) Ju\.
Sykała, 10) Edmund Trepka, ] 1) Jan
Brzostowskl, 12) Stan. Kozicki, 13) Karol Wlerczak. 14) Tad. Pudakowski, 15)
Wilhelm 1'oJclk, 16) ks. Aleksander Kubik
17) .Ian Kalenkiewlcz, 18) B ,lesław Za,:\czkowskl, 19) Bolec;law Bator, 20) Sto
Koncewskl.
Brak dotychczas 8 nazwisk.
_

łódzki

Urzędowe dane o wYniku.

Dębski, 7) Wojc!C'cb SIkora. 8) Wincenty Witos, 9) Józef B:!dnar
czyk, 10) Wład. Kiernik, 11) Narcvz PoW sobotę XIV okręgowa komisja wyborcza do senatu na województwo łódzkie zakończyła sw'
12)
13) Anton!
i
bo
dni i nocy
Jest to pierwsza
komisja w Rzeczypo
S,,1?lge1, 14) Jan MadeJczyk, 15) Andrzei rt . któ
....
ł'ł
łk
..
d .
"
.
Pluta, 16) Jan Pieniaźek, 17) Jań ~obek, I e~
ra .JUL. 6~pe ~I a cda ?wlcle swe za ante. DOWIadUjemy su:, te na ogół komisje obwodowe, kt618) Maciej Rataj, 19) Jan Bn':' 20} Bron. I' r~c w. WOlew ztwle. Ó zkl~m było bez mała tysiąc, pracowały sprawnie f dobrze. Wykazuje t nieKrzyźanowskl. 21) Marcin Przewro.;ki, WIelka Ilość (3588) umewatmonych głos6w, z których blisko dwa tysiące głosów zostało uniewatni22) Walenty Toczek.
nych, jako zgłoszonych na nieistniejącą przy wyborach do senatu listę nr. 15 (ks. Okoń).

Jed- walczuk, 6) Jan

{dawniej 132 obecnie 132+29=163)

z.

POL~K'

to~cz~k.

Michał Ła~kudl\,

1) ~:;:rn~eObo~a;;

I

żmudną ciężką,

sześć

trwającą, pracę.

P:

okręgowa
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~t~~~t~i~::~t~~~. ej:

Zataleń na działalność obwodowych komisji wpłynęło zaledwie parę i tl) nie dotyczących %
NIedbaIski, 4) Marian Dąbrowski, 5) A~~ niczych kwestji.
toni Anllsz.
Pomyślne przeprowadzenie wyborów należy zawdzięczać oczywiście w pierwszym rzędzi
No" oohranl w okręgach: ]) K. Pola- mu wyrobieniu naszego społeczeństwa, ale podkreślić r6wniet nalety sprawność i sumienność
r n w
klewicz, 2) Kaz. f~aszkiewlcz, 3) Marian administracyjnych przy przygotowywaniu wyborów, zaś przy samem ich przeprowadzeniu sumienność
Cieplak, 4) Henryk Wyrzykowski. ,Ii) P..i prawdziwe odczucie swych obowiązk6w przez wszystkich członków komisji obwodowych i okrpgowych
Chwaliliski, 6) \V~ad. Pliałkowskl, 7) J.
.
...
St. MakuIskI. 8) Zlentek, 9) .t\ntonl B0r- z prezesem Tadeuszem Kamieńskim, który niestrudzoną energją i przyrodzoną mu spr~tystościll świecił
sek, 10) Roman, 11) J. Brodackl, 12) B. przykładem wszystkim swym współpracownikom.
Dublel, 13) J. Berek, 14) J. CIeluch, 15)
Urzędowy wynik wyborów do senatu w województwie ł6dzkiem przedstawia się następująco:

I

I

hnkdy~~I~BruooOruuka,lnM. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Socha, ]8) Kaz. Bidota. 19) Antoni PaslOb ód
Liczba
Liczba Lic:r.ba
ckl, 20) B. Medlk, 2ł) Sł. Posadzki, 22)
w, nr. uprawn
złoto- unieważn.
T d )
i nazwa dowania
111050
n}lch Kom
m
a . Targowski, 23 W. Ostrowski, 24) K.
~Iosów obw' Wkr ·
Wojewoda, 25) W. Kosydarski, 26) Eug.
. o .
SpiteJ,27) J. Poznański. 28) Sto Wlśnie- m. Łódź
182361 145508 413 411
wski, 29) W. Wójtowicz, 30) Jak6b Paw- p. ŁOdzki
39697
33912
68 68
rowskl.
• :task.
53332
46174
83 61
Nowoobranl z listy państwowe): 1) Al. "Sieradzki 50829
41351 261
85
BI'~t1srawski. 2) Bogusław Mledzińskl, 3) ~ Koniński
32222
26989
20 22
Władysław Byrka, 4) MarIan S?!ydtow- "Kolski
B6695
31120 257 228
ski, 5) Au\tllst Lizak. 6) Tomasz Wilkoń- • Słupecki
28632
23641 328 74
ski, 7) Zygm. Rusinek.
• Łęczycki
39956
33619 105 88,
Brak dotychczas 6 nazwisk.
• Kaliski
57707
47529 680 381
• Turecki
3 2755
26985
82 115
Zjednoczenie Paflstwowe na • Wieluński 57920 47355 1195.1617
Kresach.
• Radomski 54376 42871 194 117
NOlVoobrany: 1) M. Kraszewski.
"Piotrkow. 65420 50175
81
98
.Brzeziński
41923
34030
91 123

P. S. L. lewica

(Stapłticzycy) Ogółem •.

(dawniej 10 członk6w, obecnie 2)
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obliczeń metodą de Hondt'a wybrani zostali:
Ponownie obrany: ł'ranclszek Krempa.
Z listy nr. 8 (Ch-Je-Na) - 4 senatorowie, a mianowicie: 1) ks. Albrecht Jan, lat 50, Warszewa,
Nowoobrany: Izydor Wtewlórskl.
Piwna 11, 2) Lipkowski Stanisław, lat 63, in~ynier-chemik, Łódź, Emilii 5, 3) Karpiń:ki Stanisław, lat ~,

m

Chłopska Pal'tJa

Na zasadzie

Radykalna bankowiec, Warszawa, Bank Współdzielczy, 4) Puławski Ludomir, lat 52,

(dawniej l, obecnie 4).

rolnik,

Grzemieszew,

pow,iat

koniński.

Z listy nr. 16 (Blok mn. nar.) - 2 senatorowie: 1) SWIdt Karol, lat 44, fabrykant, l:.6dł, Drewnowska 43, 2) Braude Markus, lat 52, kaznodzieja, Łódź, Gdallska 46.
Z listy nr. 3 (P. S. L.• Wyzwo1enie")-l senator: 1) Janiszewski Wacław Wiktor, laŁ 42, podpulkownik, intynier, Warszawa, Hoźa 39.
P. S. L. "Wyzwolen'eu
Z listy nr. 2 (P. P. S.) - 1 senator: l) Kopciński Stefan, lat 44, lekarz· pedagog, Łódź, Pi Otf(dawniej 24, obecnie 41+8=49), kowska 118.
I
Ponownie obrany: n Eug. Okoń.
Nowoobranl: Dziduch.
Brak jeszcze dwóch nazwisk.

Ponownle obrani w okrecacb: 1) J
Poniatowski. 2) 'E. Rudzińskl. 3) A Waleron, 4) J. Smoła. 5) J. Duro, 6) S. Tatarczak. 7) I. Kosmowska, 8) Ja. Tabor
9) J. Putek, 10) W. BaranowskI, Ił) /
Szafranek.
PonownIe obrani z listy JlaltstwoweJ:
t) B. StolarskI. 2) .T. Woźnicki. 3) L. Chomiński. 4) K. Ba~iński, 5) H. Sliwlński, 6)
T. J. Selb.
Nowoobranl w o:;ręgllcb: 1) J. Rarański, 2) W. Łypacewlcz. 3) S. Tht1ltutt, 4)
Z. NowickI. 5) A. Fldcrklcwlcz. 6) A
ewlakowski. 7) S. Nowak. 8) J. Ledwoch,
9) P. Sb·k. 10) E. Szmiarow~ki, 11) Kapellńskl, 12) T. Jemlelewski, 13) J. Zołowski, 14) M. M:1linow.'kl, lS) S. Wrona,
16) S. MarzeckI, 17) .T. Sar,olca. 18 A
Kordowskl, 19) S. tld"12n, 20) W Szakun, 21) S. Wojewódzki, .32) P. HołowaC'z,
23) S. Balin, 24) M. Kośclałkowskl. 25) A..
Hauko, 26) J. AdamowIcz, 27 W. P/otrowskl, 28) Bon.
Nowoobranł z lI);ty państwoweJ: 1) T.
Nocznlckl, 2) K. Bartel.
Brak dotychcZ1<: "-ch na1.wlsk.

I

"arodowa

Par'lja
cza

Robolnl-

Pnownle obrani z listy patistwowe): 1)
F. Perl, 2) B. Zlcmięckl, 3) I-I. Diamaud,
4) A. Szczerkowskl.
.
Nowoobrani w okręgach: 1) R. Jaworowskl, 2) Z. Praussowa. 3) Z. Plotrowski. 4) L. $Jed7iliski. 5) J. Kwapińskl, 6)
Z. Oardeckl, 7) J. Stańczyk, 8) J. Niski,
9) J. Blnf!'izkiewlcz. lO} W. B:ldzlan. II)
S. WolicJd, 12) J. DzięgIelewski, 13) S.
Plawskl, 14) J. Uziemblo.
Nowoobranl z listy paristwoweJ: 1) Z.
Zaremba, 2) A. Kurylowskl. 3) J. Adamek.
Brak Jeszcze trzech nazwisk.

Komun'jcl
(dawniej 2, obecnie 2).
Nowoobrani: l) S. Królikowski, 2) S.
RybackI.
Uk"'ai~ska

·
I

part ja "chUborob ów" (rolników)
(obecnie 5 członków).

Nowoobraul: 1) J. l(rawczyszYll. 2) ks.
I. Dułczak:, -4) ł!. Zaruskl, s)
S. Melnyk.
!\t IIkow. 3)

Rosjanie z bGoku mn'ejs2:o- ne złożyć oświadczenie n ręce
ścl narodowych.
generalnego komisarza wvborczeNowoobrani z lIs{)' państw~we): 1) M. go, z której listy mandat przYimuSerebrennikow.
ją. Jeżeli takie oświadczenh' nie
__~. zostanie złożone w ciągu 7 dni od
daty wejścia tego rozporządzenia
Ludowcy ~ydow5cy.
ogłoszonego w "Monitorze Pol(dawniej 2, obecnie l).
ski m", to generalny komisarz wy.'~
borczy ustala na zasadzie art. 98
Nowoobrany: N.•Priluckl.
ordynacji wyborczej, który manŻydzi (słon~ści I or od Ini) dat poseł, względnie senator za(dawniej 8 obecnie 30 plus 3-33). trzymuje, oraz wystawia list wi~,
rzytelny następcom na tych hP01'lOwnle ohranl z okręltu: 1) I. Gruen- stach, gdzie mandat został z\Volbaum, 2) Sz. Farbstein, 3) J. Rosenblatt, niony. Nadmienia się przytem że
4) S. Welnzleher. 5) Schipper, 6) Ozjasz oświadczenie nie może być sklaThon.
dane ~a pośrednictewm 0~6h poNowoobrani: 1) 'E. Klrszbraun, 2) S. B. stronnych, chociażby upełl1l'mo
f'eldman, 3) L. Syrkis, 4) L. Relch, 5) M. cnionych. Dla uniknięcia zwŁoki
RIl"ge, 6) H. Rozmarln, 7) K. 'Eizensteln, należy zgłaszać wspomniane 08) H. Relzes, 9) A. Lewlnson. 10) B. Hau- świadczenia bezpośredniO na ręce
sner, 11) L. Mineberg. 12)JC Zetkind, 13) generalnego komisarza wybcrczcP. Szmul. 14) W. Wiśnickl.
go, nie zaś na ręce przewodnlcząNowoobranl 7. listy państwowej: t) S. cych komisji okręgowych v.'yborRosenberg, 2) D. Schraiber, 3) A. Silber- czych, którzy nie mają prawa v.-yscheln.
stawiać list wierzytelnych łlastępBrak Jeszcz:e 10 nazwisk.
com.

I

Oświadczenia mają być składa

(dawniej 21, obecnie 15 plus 3 -18). Ulkralfloy Z blok. mnIej- "iemcy z bloku mnlejszo- ne w ten sposób, nawet w tych
narodowych.
szości narodowych
wypadkacb. gdy jedna i ta ama
Ponownie ObT'lłOt z okrea:ów: 1) L. W:tszklewicz. 2) W. Michalak. 3) A. Chą
(obenie 17 plus 2 - 19). .- (dawniej 6, obecnie 13 plus 5-18. osoba zostanie wybrana po ł m
do sejmu i senatu. Osoba taka
dzyń ski, 4) r. ~eder, 5) W. trert?, 6) W.
N.:Hvoobranl % okrQP: 1) S. Ma].;(l\vJro,
PonownIe obranI z okręgu: 1) J. Spl- stosownie do art. 114 ord~'nacji
LIslecki, 7) S. Wachowial. 8) M. Nader.
PonownIe obran,. r. listy pa"~twoweJ: 2) Skrlpa, 3) A. Wasylczuk, 4) B. Ko- ckerman, 2) ł!. Daczko.
wyborczej przed złożeniem oSZUb~ikl, 5) M. Czuczmal, 6) l. Pawluk,
No'" b l
k A
1) K
2)
świadczenia, który mandat przyJ.ti"onnictwo Katolicko _ Lu- B. PIc hna.
..00 ran z o ręguw:
aran,
dowe
Nowoobrani w ckręll:ach: 1) W. Paw- 7) S. Kozłek(, 8) W. Dmltrluk, 9) S. Ch", KroenllllE, 3) Utta, 4) K. Oraeber, 5) f. muje, nie może wejść ani do sejmu,
ckl, 16t) S. Podhorlkt. 11) M. Plrogow, 12) Naum.... 6) K
D I
t I
7) K
(dawniej 6 obecnie 5)
ak, 2) J . P austynlak, 3) Z. Rabski, 4) M.
.....
• von Ąe sens e n,
• ani do senatu, a po upływie trzech
MIlczyński. 5) J. Bnezlńskl, 6) S. Pło- M. Łucklnvlcz, 13) W. Kanafewl"- 14) Wloduclt, 8) J. Rozumek, 9) O. Samszer. miesięcy od wyborów następu.ie
,
•
II
~onownle obranl w okręcacb: l) Pr. cha, 7) J. Wieczorek.
J. Tyn1olzczuk, 15) A. Peszesak. 16) T.
Nowoobranl z nsty ,adsłw.,,,e!: 1) J. wYgaśnu~cia obu mandatów, POnle
Ma lańka, 2) AntonI Mataklewlcz.
ł Nowoobranl z 1st y padstwowe!: l) P. PllstuP'L
K1lnke. 2) ł!. Zerbe, 3) B. Morltz, 4) A. waż Jest rzeczą pożądaną, ażeby
Nowo~braol: 1) b:nacy Jasiński, 2) ks. rRoJtuszczak, 2) A. CIszak.
Nowoobranl z listy państwowej: 1) J. Pan1tratz, 5) N. von Koerber.
sejm i senat na pierwszych posiean CZUJ, 3) BronIsław Preiss.
Woltluk, 2) W. KrotlmJuk.
Brak 2-ch nazwisk.
dzeniach zebrał się w komplecie,
Brak; ledne~o nazwiska.
przeto osoby wielokrotnie W)'bra~arodowe Zlednoc::enie Lu- Polska Part ja Socjalistycz-:-ne zechcą w jaknajkrótszym' czadowe
na
Biaiorusini z bloku mniej.
.
sie zgłaszać się ze wspomniancmi
(dawniej 44, obecnie l).
tdawniej 34, obecnie 34+7 = 41). ł
:!otd narodowy~h
IgłoszeDl8 O PllYlę[In
oświadczeniarni na ręce general. Nowoobraoy: ks. Stan. Nawrocki.
Ponownie obrani w okręg;!ch: 1) M
«(~becnie 9 plus 2 - 11).
WARSZAWA 18 l'
A
nego komisarza wyborczego
B li ki 7) K D b
- ) ' .
,
lstoDa~a. •
_
•
~r c , . o "o,", olskl. 3 M. NlcNo oobral1l: 1) S. JaJ:obiuk. 2) S. Wa- (PAT) Generalny komisarz w _
(-) w zast. Debłń kI.
Po sk.e
Stronnic WG L . dzla!kow~ki. 4) K. l'utak, 5) T. Arcisze- rano\!. ski, 3) F. Jeremicz. 4) M. Kocha~ borcz; podaj d
. d
~.
dowe.
;vslo, 6) A. Pączek, 7) M. Malinowski. 8) nowie .... ,:;) n. J'o;!ala. 6) A. Owsianko, 7) • na podstawie eart09:-~~d O~~.~l, :
(dawniej 90, obecnie 58...L 12=70). r. ~e~er. 9) E. B"bnl\\. ki, 10) T: na- I Sz. Bnk-BichaHowskl, 8) ks. A. Stankle- borczej do sejmu i art {ord~n~i
Czytajoie
p,
I b
I
•
szynsIJ, 11) Z. Zulawski, 12) K. Papiński, I wiez.
do senatu osoby wybrane na
~~:o.,,:::w;)eA; raDI~"dm°kręga)ch. l) Jan ~3) Z. Marek, 14) A. Hausncl> 1.~) J. ~J71IJ- 1'\1\\ oobrani:l listy p'l.Iistwowej: l) B'i łów do ~ejmu lub senatu je~~
......
ODS Lr
an,3 M. Jant-llikowSki 16) J. Moraczcwskl 1/) rf Ue'ra 7.hlCwin ,,) A Lili'iew
ił. i
kilk
k
h
11
ił!Wk. 4) ~tanlalav; OsIecId, 5) J6zef KG' borma..
,.
I
.
uT' • 'k
~ ·cd -, ~ ' . k ~ .
cze;:,n e w
tt o ręgac
z sty
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....,:l ] li l,\' 1.it.l\H\ a.
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Zadania nowego sejmu.
wywiad _

posłem

Darlleklm.

Wsp6łprac6wnik "Rllsspress'u" socjaln~ wywolaJi\' rozłam bloKu.
rozmawiał z posłem Barlicklm, lePoseł BarHckl uważa, że l"ollty.
'
aderem PPS W sejmie ustawo da w- ka rząd~ połskie~o w stosunku do

'k h
b 6 i
czym o wynt ac
wy or w zadaniach nowego sejmu.
W sprawie wyborów poseł BarBcki Oświadczył, te według niego,
wynik wyborów okazał Idecydowaną wolą wyborc6w powier~enia
obronę swych interesów partjom
O 2dekl ~ rował'lych I Jasnych
prcgr;mmach. Naród wskazał,
że pragnie być rządzonym przez ,

\

POLSlC:f

I

ACZ
Ć!
listów Zastawnych Ziemskich Przedwojennych'
#

Wła'ściciele

. W czwartek, dnI" 23 lł8topada r. b. o godzl.nle 12 " połudnIe w lokalu Towarzystwa Kredytowel\'~ Zlemskle~
WarszawIe, Kredytowa 1, odbędzie 8112 "'nlne zebranie właśololell Listów Zastawnyoh ZiemskI oh w celu wybro.nl.
Prezesa KomItetu i cztereoh radoów.
mniejszoścI narodowych "owmna
N11 zebraniu tem będą nohwalone środki, zmlerzaf~oe ku temu, aby posladaolle prlltcłwolennyoh Lllltów Zalltalr'
"
ulec radykalnej zmianie. Poprze d- Dych Zlemskioh ot!'z7mali pełną wartoś6 tJch Lial'w w ,,~o.uBku do złota, 00 przyczyniłoby się do
nia polityka czyniła , z mniejszvści uzdrowienia DR!lzych stosu n ków flnansowo·ekonomloznych.

tv

II Intel'esfe posiadac%7 przedwojonn7ch LI.t6w Zasla.. n:roh

Złe

makio h

.e*,. Jaka.JUo••

wrogÓW państwowości polskiej, niejaz, uds'.t w 17m .ob"OJ'llu.
podczas gdy udzIelenie mnlejszoZe wzgl~du na wat.n086 Eebranl& I"raoamy uwagę, łt
l) zgodnIe I § 1119 nowe' ustaw, TOWAfI)'stvra, Kredytowego Ihtm,ti.~ kaid., p.łn~letlll okuloIe' LIstó"
ściom słowiańskim szerokIej autoZastawnych ZIemskich wartotusł nominalnej pnyna1mnittj 700J rb. prudwojtnn1lh mośe bra6 udllał
nomji terytoryalneJ może uczynić
w
zebranIu li pra.wem głOBU;
,
2) dla lI'T.yekanła prawa uozutnłczenls w zebranIu, DĄleły !lIoArc '" TowarzystwIe Kredytowem Zlemstle1l1
z nich lojalnych obywateli polw Warszawie przed rozpoczęciom obrad, t. .1. przed goddn" 12 dnIa 23 b. m. Ltsty Zastawne Zlemllkle
skI ch. Podobna autonomja, mogąlub kwit depozytowy ,jednej z następujących tnstytuoll finansowych: Tow arl1 1hrp Wzalemncgo Krelhtu
Przemysłowo6'1r ŁÓdzlrioh, Lód~, Bwan~lelloka Ił 16, Bank Handlowy" Łodll, Ł6d~. Aleje Tadeuel.
ca zadowolni~ kulturalne, religijne
KosoluSIki 15, Bank: Handlowy w WarszawIe, Odblał w Łodzi, Dzleloa 13.
silną władz~, posiadającą określ 0- i ekonomiczne interesy mniejszoNleoh wIęc nIkt nIe zaniedba sltarzy8\aula II pr:578łu,.;-ull\oyoh mu praw w przyozynleniu et, do telO aby ....

!Ją ideologję polityczną.

Wynik wyborów
l1wata za wielkie

poseł

ści,

powinna

;l!.:::!:f~':

wiey, zwłaszcza wobec nieznacznvch
środk6w, jakie lewica mogła utyć
na cele agitacyj ne. PPG wydała
na 'Iuunpanję wyborozi\ nie
wiqcej, lilii 100 milJ. mkp.
• Według posła Barlickiego part je
, kOl1serwatywne przetyły się w Pol·
sce i znaczna lictba posłów, wprowadzona pzre1. nie do jejmu, jest
ich osiatniem zwycięstwem.
Mówiąc o powodzeniu bloku
mniejszości narodowych' podczas
wyborÓw i o położeniu mnieJ'szości
w Polsce poseł Barlicki wyraził
te powodzenie to
spowodowane przęz dwie przycz)"!
ny: mylną polityk .. , rządllil w

Wschodniej nIe Jest w stanie zadowolnłć nIkogo.
Nowy' sejm p'rzeCJewszy-stklem
będzie musiał utworzyć nowy
rząd. Poseł Barllcki sądzi, że uda
sf .. utworzYć tz~d lewicowy, poparty przez mnleJszo§cł narodowe.
Taki rząd będzie posł'adal dostateczną siłę do wprowadzenia w :tycle jasnego i okreŚlonego programu pol!tyczne b....o. Możliwe Jest równleż utworzenie rządu prawicoweO'o, lecz nie byłby on dluO'otrwa
b
b
lym. Następnem zadanIem sejmu
uregulowanie sprawy
mniejszości narodowych I uzdrowien1e finansÓw polskich, co bęstosunku do
niejazoQcI I <łzIe tet najwatnłejszem zadaniem'
usł:aw~
b o re 21l, kt6ra przyszłego rZl\du. Sradklem ku
wprost wywołała powstanie temu osta.tniemu ma poslutyć
bloku.
przedeWU1'1ltklem lJ)Otegowanle
p t B 11 '~l' f
~ ab
ose
ar e1\, n t9 UWba,
y opodatkowania I ." pIerwszej łłnJI
Wkóiększa liczba pO,s16w nie pola~ podatkÓW bezoośrednlcb. Nalety
w w składzie sejmtf wytwarza- dątyć do stabillzacjl kursu marki,
la niebezpIeczeństwo dla partjl poczem nietrudno jut będzie przepol kich. Sądzi on, te blok mnleJ-~prow~dzłĆ reformę walutową.
s7.o~ ~ i nle będzIe m6gł egzystować ,u Polityka zagraniczna noJrego

pogląd,

'

udzielona Bialoi Galicji Wschod- lt>285-1
autonomIa Galicji _ _ _ _ _'_"-_'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Wołyniowi

Barlicki rusI,
le- niej. Obecna

zwyci~stwo

prawioną została oozywlsta krzywda. którą wyrządzono posIadaczom Listów Zadawnych Ziemskioh.

być

zostało byłoby

w,

Grono Właścicieli Przedwojennych listów Zastawnych Ziemskich.

że Francji robi się kozła ofiarnego
czyniąc
ją wyłącznie odpowiedzialną za ruinę finansową Niemiec ł śwIata, Wówczas, gdy odrobina zdrowego rozumowania
wystarczy, aby wykazaĆ nlesprawiedliwość tych oskarżeń. W dalszym ciągu Polncare szczel{.ółowo
wykazuje zamiary Niemiec, zmierzające do przyspieszenia spadku
marki nietylko przez Intensywne i
bezustanne
fabrykowanie
dz
i
h l
t kż pienlęy pap erowyc , eez a e przez
niesłychane wydatki, co oczywiście musIało całkowicie naruszyć
bllans handlowy Niemiec, oraz
budfetu niemieckIego.
Poincare oświadcza, It Jest przekQ
y
y
n:n , że Nlejc , o ~e tylko dZić

równowagę

bil~:~ d~g~;:~~:KI :~~-:~l:z.

neJ.
MIędzy fnneml, Pofncare zwraca uwąe na to, te Niemcy dla poprawienia IwołeJ sytuacji fin
I
an-

!O;;~~r:~ ~~O:~~l:~r~r:~~!:
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p la ce
n a-a
l'
.'i

otwarta po gruntoWfteDl odnowieniu.

Zaangdow8ny JAZZ-BAND--ft osób.
Codziennie od god&. 8-eJ wloos.
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Wytworne kalacje lla cuu. :: Smacznll-'-tanlD.
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staje przy utrzymanlu swero I>nl- i Wobec powyłszego Jnc:'1'Iontu,
wa sankcJ.ł. Wprawdzie wolałaby łJa1d wyniknął następnie ml~
ona otrzymywać spokoJnie to, co 1socJallstaml a podsekretal'um Ita...
slo Jej naldy, ale z drurłeJ strony. nu VldaJ'em, pnewodn1~., za..
nie wyrzecze się ona u. nic ładne- '~esłl posledscnłe. Po wmowłenlu
go ze środkÓw pokojowych, prze- :' posłedzenla, Daudet przemawia Wi
widzIanych traktatem wen!al~kbn, 'dalszym cłl.\~, lec! wskutek wyza..
a zmierzających do reallzacH sIu· wy na ławach socjalIstów mówca
sznyclI żądań. FrancJa nłlldy nie nie mote mówić, wobec crego
pozwoU, aby fel wytrącono z dlo- przewodniczący powtórnie zarzł\"
ni broń. iaką posiada.
. ~ dLa przerwę· Po powtórnem wzno
PARYŻ, 18 listopada. (PAT). ~ ; włeniu posiedzenia, na tctdanłe
Po mowie Po!ncarego rojalista Poincarego, kt6ry czyni z kwestJl
Daudet zwrat:a się pod, adresem sprawę zaufania dla gabinetu.
rządu z szeregiem pytań. przy- . Izba postanowila odłożyĆ na mieczem domaga się, aby rząd upra- słąc dalszy ci"g dyskusji nad IOa
wiał politykę wY'rainie lewicową. terpelacjaml.

mieckie, które odpłyne'ly za granicę ł które w ten sposób uchylają
się od wszelk:ch ..,o(ł. '~h ad~e.sem
i8,da~. Przech?dząc do kwestji
~
n!pmlecklch ŚWiadczeń w natu
~ sejmIe w postacI samodzIelnej t rządu będzIe bezwzględnIe poko- P~incare podkreśla, jak bar~~6
JednostkI, gdyż Interesy żyd6w, ' jową, lecz zakłócenie pokoju mo- byłby skomplikowany system _
niemców i ludności prawosławnej' tIlwe Jest ze strc.. •· rządu sowie- w swoim czasie zalecany - polesą nader rozbie'tne; pr6cz tego cklego, który mote szukać w gający na tem, aby sprzymierzeni
poseł Barllcki sądzi, te kwestie i wojnie ratunku dla siebie.
brali udział w finansowaniu prze______
mysłu niemieckIego. przyczt m u-------o~--waia za calkowite przesadzone
dane liczbowe, w tej spraWie prZytaczane, ocenfa.i;J,ce dochód sprzymier~?~Ych z tego źródła na 3 ł
, p61 ml/jarda, a odpowiedni Kapitał
na 56 mi1jard6w. Powyższym pro- Dr. Cuno nge może stwofa!y6 gabinetu...... Pesymizm w '
Sprawa odsa:kodowati niemleokich.
jektom przeciwstawia Poincare u~
silowąnia rządu , francuskiego,
parlamencie. ' . '
Wrażenie
sułtana..
zmierzające do zawarcia z Nlemd
'6b
wf
l
PARYŻ 17 bm. (Pat). Izba kon- '"Mamy więc _ powiada Pofnca- cami realnych układów hat ldlo- BERLIN,18listopada. (PAT). - zień, C'CY ten spos roz azan a
t
l d" b d
d
h i
d
h P
Jak słychać. usiłowania dr Cuuo w przesilenia okaże się dobry.
ynu~wa. a ZlS o ra. y na inter: rę - złożyć dowód ltaszej Gierpli-, wyc
gospo arczyc.
oitJ~are
W 'każdym bądź razie w parla.
p
'pelaCJaml w przedmIOCie polityki wości, aby tylko nie odlączyć się podkreśla, że projelit udZIału sprawie utworzenia pd'z3 arla- mencie przeważa pesymizm worządu. Poincare wskazał bliskie od Belgji".
sprzymierzonych w przemyśle mentarnego gabinetu nie oprowa- bec nieustępliwe""o stanowiska sospotkanIe z Courzonem i Mussoliniemieckim, gdyby miał być trak- dzUydo rezultatu, o czeru Cuno
l
bo
nim, oświadczaj,l,C, że jest rzeczą
PARYŻ, 17 bm., (Pat). W dal- towany jako podstawa sprawy od- zawi,ulomił prezydenta rzeszy Cla istów w sprawie uczestniczepewną, Iż międZy Ang!j(:l, Francja szyn1 ci~gu przemowfen!a Polnca- szkodowań I gdyby mial być więczorem. Wobec teJ;!o prez~ den t nla w rządzie narodowej partii 'lu..
f WłochamI nrzv,,"'rócone zostanie re, nawIązuJąc do grudn.iowej kon wprowadz~my bez jednocze~nych rzeszy poprosił Jeszcze dzisiaj dowej. Socjaliści mają podobno
porozumienie przed otwarciem ~.erencjl w Brl.lhell przypomina, daleko idących gwarancji, to za- przewo~nlczących partU na Dara- pretensję dó 5 tek, wobec czego
)onferenc~i lozańsldeJ. Poinc;are e ostatnIa proporv,cJa 'Br:.rtburyłe miast być lekarstwem byłby naf- dę do SiebIe.
~~~dz;~~~.nnlctwa czułyby się upo· .
wvraził r6wnież przekonanie, że go wydała mu sIę tt'e do przyje- gorszym błędem, jaki tylko moN d
dOjdzie do takiego samego porozu- cia, ponieważ polr .ta rł da ona jesz- żna sobie wyobrazić.
BE.RLI~)8 (PAT). Cuno po p~- ga ~~o 01i~~l~:~~aulg~~rua:o~::
mienia również na konferencji bru- cze zbyt wieJe zanfania w dobrą
O t t
i
. d ak '
. wrocle z namburga ' zostal naJ- d' 11, d
n1 t ki
kselskiej, (tywe oklaski), póczem wolę NiemIec podtwignlęcia się fran~u~J~icd~;usz~~anzasto~~!~~~~ pierw przyjęty ~rzez prezydenta s;~~w ;a:ra~f~:~;~lioill~ ~weego
,mówca poruszy! wśród wielkiego przy umiarkowaneJ kontroli ze tego srtemu pod warunkiem je- rzeszy. a następme odbył na nowo
ód
d
St
napięcia izbY liwestję odszkodo- strony sprzymierzonych. Mówca dt1 k ~
t ' ń rokowania w sprawie ~ltworzenia DPrzyCw CYh r~ k bresemanna'lk~
o
wań. Przypomniał on stan rzeczy powraca dalej do sprawY fin:::na cale o. szeregu zas rzeze , gabinetu. Wedle "Vosslsche Zt~." r uno c ce la o. Y za wsze ą
przed kOllfercncjl:1 w Cannes i 0- sów rZeszy, która czyniła \Vl:)zy~ przycze1}J m!ałby to być. tylko je- największe trudności czynione są cenę utwo:ZYĆ ~abmet i albo zamawiał w szerokich zarysach wy_ stko, abYznużvć swych wterzy- den z W:le1u . mnych. środk6w spro- .ze strony ce.ntrum. Dzisiejsza pra~ ząda rozv.;la,zama p~rlamentu, alpracowany tamże p.rojekt jako cieli, śwIadomie dą?;ac do po~or- w~dz~l1Ia Ulszcze~la wypłat n!e- sa nie zapatruje się tak optymisty-I bo oprze .SIę ~ stronn~ctwa dotychteż
·;t b d
ń 'ki
szenla swej sytllac'l fnan<:owej - m,lecklCh. Post~\,{le. zajętej .przez cznie na utworzenie gabinetu jak czasowej mmejszoścl.
,omOWI o ra y genue S e. ,
'
J I ",
•
NIemcy, przecIwstawia Pomcare·
'
.
()
Następnie Pcincare przemawiał w W kazdym razIe 7do'"ość płatni- po~tawę Francji z roku 1871 która wczoraJ.
BERLIN, 18 hstopada. P~T . sprawie komitetu bankIerów i cza rzeszy nJe m01-0 być kwestio- sumiennie uiszczała się z zobowląParlament rzeszy Odbył dZIŚ krótprzyp~mniaf, jak bardzo sprzeci- nowa~a; m~mo to jednak nie t:'e~a zań z pomo;ą tI poi Yczek. Dalej BERLIN, 18 I.istc:pada. (AW).:- kie posiedzenie. Wniosek nIemiewlał Się przyznaniU niemcom mo~ wą,tpl!WOŚCl, ze s"rzvmi~rztmł me Poincare d .
az
z ł. I d Wobec niemozn~scl utworzema ckich SOCjalistów 0 odroczente po.
. .
• liZYS ki
'
aJe wyr
pr ,e~w a - b ' t
I
r t
1 d'
l
t d
tk
uwazaJąc,
ii sami niem- me
3 ą od N;~Miec dopóki czeniu że żadne środki nie będą ga me u par amen arnego, prezy- s e zema par amen u oczwar .•u
rator]um,
cr w~twOtzyJi tę sytuację, w ja- będą sfe ograttlc'lali do WY5tosc-' skutec~ne, o ile im nie będą towa- dent rzeszy Ebert w.ez.wat d:".a cu-1zost'-!ł odrzucol'ły .. Następne,posle
klej Się obf!cuie znajdują. Poinca-:- wyw8ł1ła pod Jeh adresem ~edy- rzyszyly szczegółowe 'zarzadze- no do utworzenia gabmetu poz~- d.zeme odbędz!e Się w panledziare wskazał na machinacje niemfe~ ' nie błagari i pr"śb. '
, nia, zrriieriające do podnie..~ienla parlamentarnego. Trudno przeWI- lek po połudnIU.
,
c~!e, syste~atycznie zdążające w
Następnie Poincare 'WYkazuje hedytu Niemiec i uzdrowienia ich _ _ _ _ _...........
Dl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . ._ __
kierunku zdewaluo ;vania marki, 0- ?ezzasadność twierdzet1 nf'~przy- finansów. W każdym razie jakIe- Dnia 15 b. m. przybył do
raz ~ c~Iu ponowneg-o. zdObyci!! Ja~nej Francji .prnnamt!1d:\.', :lSUt!ją koIwiek miałyby być obrane środ~olskiej,l Waszyngtonu
pełnomocny mini..
rynko;v swfatowych. !,hemcy rUJ- cel przedstaWIĆ !'rancJe: Jako me- ki. t>rowadzące do celu, Francja
- Kolejna sesja rady ligi naro- ster Rzeczypospolitej polskiej POn?w~h ~ystematyczn.Ie panstwo przeJ~dnaną I me'lstęphwą. w jej uW będzie mo!!ła przYlać żadnego
seł Wróblewski.
..i
memIeckle, wzho!T,acaJąc .1cdnocze ządamach odszkodowań. Niewy- innego rozwiazauia, jak tyUm ta- dów zostala zwołana na 5 grudnia
śl.lie • poszczeg:ólnvch
obvwateli pfacalność Niemiec - za 1n"aża - Ide, Idóre będzie uznawało fran- do Genewy. Delegat Polski prof.
wbrew doniesieniom
"tollunb,' łltnW~"B
łntew tlh l n
lllemlecklch (oklaskI). -:- Premjer dotyk~ najwvższych interes6w cję .jako główną i najbardZIej za- Aszkenazy,
niektórych pism, z Warsza\Ą.'Y nie
~ llD
li ~I\.
~j li.
.
~zvDomnj;:\f dalej angIelski pro- FranCJI. Spadek wartości marki interesow.aną włerzY'Ciełkę. Jezeli
KOWNO, 18 listopada. (AVI).
te~t przeciwko ~!~nom francuskim \ stanowi .wYg'odny nretekst dla Niemcom miałoby być udzielone ~jechał; u~a się do. qenewy doW związku ze zmianą rządu na
i dodał: . .Powro~lfem w.ó?,czas z , tych w Nlemczecll lub poza Nicm- moratorjum, to mogłoby to n?stą Dlero na seSję rady ligi.
- Wyjazd delegacji polskiej Łotwie prasa rządowa litewska
rę~;,om a prMnemI, ale tez l woJne- . camf. którzy chcą zmniejSZYĆ wy- (nić nIe inaczej, jak tylko tła warun~
kon~erencję rozbrojeniową w f podnosi mo~liwość zmiany po~ity
na
n;l • Mowca lW~(,0 o;;l' '''VH następ-' SOKOŚĆ dfu!nl Niemiec, a więc w kach, przedstawionych w LondynIe mechanhm komisji odszkodo- 1dalszej konsekwencji i /,dówną nie przez delegaCję francusl«1. to Maskwlc wyznaczono na 24 b. m. ~ ki łotewskiej w stosunku do LItwy
- Dziś rano minister robót pu.. ' i podkreśla, że jeZeli Łotwa ~rzY7
:wr!ll ł ośwtadczvł, Ż" dAleki jest od część wierzytelności. tj. wierzy- jest pod warunkiem uzv-~kanla.
,u?;pania z~rzadzeń tej komisji za teiności francji. NaPrancję więc . wzamian dostatecznych j slmtecz blicznych Łopuszański przybył do siąpi do rewiZ ji swel 'p~htyki,
zadowalające. Belgja zadowolita chce się zepchnąć brzemię najdęż I nych gwarancji. francja ni~ dla Lwowa i o godzinie H-tej udzielał litewskiej, to Litwa prZyjmIe t~
I&le Jcdna.kta temi zarudzeniami. ł szych ofiar. a jedllocześnie z teJ- jakiegoś wldzimisiQ stanowczO oh- aUdiencji w itllachu woJew6d.t.!wa. amian, z ul~ą.
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W dniu 19 b. m. o godz. 2 po
pieniach w wieku lat 85

,":. rozstał

się

z tym

światem

po

długich i. cię~klch cfer~

•

obywatel
się

Dl.

Bielska.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Kamiennej 11 na cmentarz żydowski odbędzie
w poniedziałek o godz. 12 w południe, o czem zawiadamiają pozostali w nieutulonym żalu

Synowie, córki, wnuki i prawnuki.

Przed

konferencją

w Lozannie. Wyrok. w

Courzon w Par,I.,~ O.tałnle przygołowanla do ko nł••
ranejl w Lozannie. - Delegacje aJe:l:dł:aJą..
wadzenie przygotowań utrudnla
okoliczność. że nie został zawczasu wyznacźony przez mOt:arstwa
sekretarz gencrlany konferencji,
kt6ryby pokierował calą akcją
przygotowawczą. Otwarcie konferencii nastąpi przez prezydenta
liaabe: Inauguracyjne p05iedzerue
odhędzie się w poniedziałek o godzłnJe S-tej po południu. Ismet basza wrócił dziś rano z Paryża. __
Dziś przybywa do Lozanny p!erwsza część deleg-acji francuskiej z
wicedyrektorem
departamentu
min. spraw zagr, La Rochem, Przybyła tutaj również delegacja
nieoficjalna rządu
narodowego

PARY2, 18 listopada. (PAT). 'Courzon przybył do. Paryża ,
PARY2, 18 listopada (PAT). _
Dziś w godzinach popołudniowych

rozpocz~ly się. nar~dy ~~ędzv

francuskIm l angielskIm mlm~trem
spraw zagranicznych. COl~rzon,l ,
Poincare wr~ .z czl~nka.t?l: de!egacji francuskIeJ i anglelskl~J odJadą do Lozanny w niedzielę ) wpół
do 8 rano.
,
PARY2, 18 lfstopada. (PAT). Poincare wydał na cześć Cou.rzona śniadanie, na kt6rem byli obecni: łIarding, Barrere, Bonparte,
roch, Weygand, oraz delegaci
francuscy na konferencję lozańską. gruzińskiego.

PAR~2, 18 ~utego. (PAT). Courzon , ~OZy! d~lŚ rano ~izyte prezydentowl MIllerandowI.
LOZANNA, 18 listopada, (PAT).
Czynią tu ostatnie przygotowania
do otwarcia konferencji. Przepro-

Proces 750 powstaó[ów

LOZANNA, 18 listopada. (PAT).
Przybył tu Ismet basza wraz z pozostałvmi członkami delegacji tureckiei. Ismet odmawia udzielenia
wszelkiego rodzaju informacji co
do spraw wschodnich.

-----

Litwa nie [bre onadninyt wkonfereo[,'i rozbrOl·nnioweJ·.
li

W ROSi!.

CHARKOW, 11, listopąd,a (AW.)

V'! najblitszym czasie rpzpo~zme : ~, WARSZAWA 18 listopada , (TeSIę ~!ze~ trybunałem re~olucYJnym 'lef. od naszego koresp.) - Rząd
w. KIJ,?Wle proces ~rzec1W~o orga- Litwy kowieńskiej zawiadomił
D1~acJl. p.o W s t.a n c z e], o. kt6~ rząd sowiecki, że nie weźmie u~
re] z~lkwld?wamu rz~d sowlec~l działu w konfer. rozbrojeniowej

dO~OSl dopIero. obeCnIe: ~rga~l- ze względu na udzia,ł Polski w tej
:r;aCJa składała su: z oddztałow róż- konferencji. Rząd sowiecki odpol1ych atamanów,
któr~ ~Q~ączyły' wiedział na to notą, w której wySIę po~ na.:w ą "WołY,nskle l armJI raża ubolewanIe z powodu odpopowstancze] •
Organizacja była popierana przez
sfery ukraińskie guberni wołyńskiej, zwłaszcza przez duchowietl·
stwo i nauczydelsŁwo. Sztab or·
anizacJ·i znal·dował sil' we wsi
ipkowcach, powiatu ..koroścień·
.kiego,
CłJOĆ organl·zaCj'a. była nawskros'.
WOl'skowa, celem zaś J'eJ·· było przygotowanie powstania przeciw władzom sowieckim, jednak~e wskutek
J:drady, państwowy urząd politycz·
ny "czerezwyczajka" uzyskał dane
() celach, istnieniu, oraz miejscu
pobytu organizacji i dokonał sze~egt1 aresztowań.
U t

f

'ffata~: ~O~!~~Sk~,U~~:~eńi 'j~~~~i~

wiedzi litewskiej.
'

Spm

lłf~i\Vskl.

d

KOWNO, 18 listopa a. (Pat).
·
. dze1lle
' sejmu
.
l·t
P lerwsze
posle
I ew·
k'
t
ł
d
'
s lego o worzy
przewo nIczący
konstytuanty SZltlgiński, który schakt
ł d t h
ra eryzowa o yc czasowe prace
d
k . . t·
k·
ku
rzą u
oWlenSK.lego w lerun
wprowadzenia w ~ycie ustaw o reformie rolnej ! reformie waluty,
w sprawie pok~u z Rosją oraz
w sprawie walki z drotyzną. Na.
'
st~pnie odczytał depesze JI gratula
cyJne, przyczem owacyj,he przyjęto depesze przedstawicieli Czechosłowacji i Finlandji.

ł:alewajki

o

Podatel!

na Weorzerb.

i gruP-t Karasia, ArewojskoWY
'Iztowano równiei konspiracy;ny
BUDAPESZT, 18 listopada (Pat).
komitet ukraińskich eserów, którzy Na wczorajszem posiedzeniu zgro·
popierali ten ruch.
madzenia naroc.owego przedłożono
Ogółem ujt:to dotychczas 150 projekt ustawy postanawiającej, te
ezłonków organizacji i wszystkim wobec zniesienia na WęO'rzech 0Im grozi kara śmierci, wobec bez- bowiązku pows-cechnej sł~żby woj·
"zglę~nego teroru, stosowanego' skowej, każdy obywatel węgierski
ł)statmo przez władze sowieckie od 20 do 30 roku tycia opłacać
'a Ukraime.
będzie podatek wojskowy.

I

sprawie Fedaka eZ2r6 I szarzyzna.

I towarzyszy.
Nie akt zemsty polityc-zneJ, lecz . łagodny
wyrok polskiego sądu przysięgłych. , ,
Odrzucenie oskarżenia o J!amach na Naczelnika
Plłsudall(·.go.

-o-

Przee1rodq'ct pe1ftłesZO " dni. przea
nUcę

n••zego ' ..r.ata,poezulelQ nagle
I głębOki smutek. 'ftzyłtko
wokolo wydawało mi się cIemne I nieomal zło\\lłeszcze, jakgdyb1 ołów spadał
z' nieba : nil dom)', które, wszystkie podobne 'ao sleb'ie, clągnęł, sI, af do
koJtca alfcy, kolorem pnypomlnsjąo
bloto. '
,
Przeniosłem wzrok na przeehodzącyc h, ale ł w nich nie znalaztem pocie.
szenia; wszyscy byn ubrani ciemno,
a ubrania leh byty jakby zniszczone.
Czasami tylko mignął, niby promień
radosny, czerwony kapelusz, 'ub lasne palto; to wszystko. Byłem przygnęblony.
Bo rxeczywi~cie, czemut panie spa.
cerujące nie wypełnlaJę swe~o obo.
więzkn, który na tem polega, aby lwiedzłymy

LWOW. 18 om. (A. W). Spra-\ daka tylko na osobę woiewody
wa przeciw fedakowLi towarzy- ł Grabowskiego.
szom, trwająca 22 dni, została zaWszystkie dalsze pytania, odkończona dzIś wieczorem. SaJa są- noszące się do zbrodni współudzla
dowa była przepełniona publIczno fu w usiłowanem morder~twie oŚcJą. Na sali ł w gmachu sądo- raz zdrad v stanu. odrzucUi sędzlowym skonsygnowano silny od.. wJe dostateczną Uością J!:łosów.
dział polIcjL
Natomiast 10 Jtlosaml potwierPrzewodniczący rozprawy, rad- dzill pytanie, zarzucające zakłóceea Mayer, zakończył swe przemó- nie spokoju publtczne,;ro oskarłowienie przed godziną 11, stresz nemu Fedakowi, Sztvkowl, PaUczając przebIeg rozprawy, poczem lewowi, Mafczukowi I Jaremijczu- to~!clą swą I wdziękiem oty\\'l~ oschłą
oddał akty l pytania sędziom przy- kowl, zaś 8 głosami oskarłonemu i szalą ulicę?
sięgłym. Narada trybunału trwała Zvht:friewłczowi.
Życie byto o wiele plęknfelsze daprzeszło godzinę.
p", orze~zło godzinnej naradzie wnlej, w epokach, które nam się barNa pytanie pierwsze, opiewają~ wydał trybunał następujący ,Wy- barzyńskiemi wydalą dlatego, te są od-,
ce, czy oskarźonv ~tefan Jarosław rok:
,
~ legle.
dwojga imion Pedak jest winny, że
1) Stefan Jarosław Fedak zo- '
Fasady dom6w i wnętrza ko~cioł6w
dnia 25 września 1921 r, 'We Lwu st~ns skazany na 6 lat cIężkiego błyszczały tysiącem barw. Szaty były
wie w czasie uroczystości otwar- wjM'tl'!ttia.
róznokoJorowe. Pomysl ciemnych barw
cia targów w!'chodnlch ł nastroju
~) Franciszek Józef Sztyk na nap~wJlo powstał niedaWno. Chciałbym
patrjf\tycznego, wywołanego tą półtora rotnt cieżkiego więzienia. mieć w mojej mocy człowieka, który
uroczystością, zamierzał pozbawić , 3) Dvmitr Patijew, Michał Mat- plerwsz}' osądził, te kolory czarny j
życia Naczelnika państwa Józefa czuk, Piotr .Jaremlfczuk t Euge- szary są najbardziej dy.tyngowane.
Piłsudskie~o I wojewodę Iwow- ntl!SZ Zyb!ik!~wtcz zostają skan- Przeciet przez nie tycie nasze stało
skiego K.azimierza Grabowskiego ni każdy na 2 I pół roku ciętklego się bardziej smutne.
z ukrycia z tyłu, zatem sposobem więzłenia.
_.
]etell trzeba koniecznie ofiar, to
zdradzieckim J podstepnym wśród
Wszystkim skazanym zaUczono bądtmy niemi my, mętczytnl; je5te~my
tłumu trzykrotnie strzelił zbliska czas, spedzony w areszcie śled- przeclet przyzwyczajeni do większych
z rewolweru do Naczelnika pań- czym. Wszystkich oskarżoll,rch jesz~ze po~wlęcelt Ale te kobiety takstwa I wojewody lwowskiego, zasądzono równiet tt3 poniesienie że przyjęły ten ponury zwyczaj, to już
przyczem wojewodę lwowskiego kosztów post." ,nowania karnego.
doprawdy trudno zrozumieć.
clętko uszkodził na cIele - odpo- Wszvc;cv pozostali oskarłenl:
Mówią, że to jest bardziej prakwiedzieli sędziowie przysięgli 11 Osta!) Kobłerskł, Wasyl Kuczab- tyczne te to dluteJ trwa. Dobrze Z1'!agłosami "tak", a l głosem "nie". ski, Bohdan HnatowJcz, Wtktor dzam ~Ię. Ale wovec tego. eze~11 t,
Z łycb zaś li głosów 7 oświadczy HołubowJcz, Mikołaj Totan, Ostap panie, które stać na kupowanie lIallzyjto się za wyłączeniem stów "na- HorobUowskt i Jan. Bielecki w nlków z perel, podpor:a:Adkowu,'" si,.
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Gdy się zwiedza wystasukien,
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wy ączen em s \JW "ac're ni a
rzewo n czący oJ!: os wyro lub zagląda do katalogu, oldnlewa ty.
państwa Józefa Piłsudskiego" 0- w języku polskoim. notem w ukra- wogć I borlactwo barw, które jednak
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raz za wy ączen ero s \JW "z u ...ry- u5 m. sarzen ,. przy ę wy
na ulicy i W lokalach publicznych nie.
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Ob ona
c a z y u, za em sposo em z ra- z zupe nym spvl1(l~em. r
zrozumia.le wprost przemleniaja się \\l
dzieckim i ~odstpDnle wśród tłu- zgłosiła zażalenie nieważności i kolory rdzy, dymu. kurzu I Wę!fl;.
mu" - czvd sedziowle pfzysięgU odwołanie '\V sprawie wymiaru
Powiem wam, piękne panie, te te
zakwalililmwali czyn, Jako zwy- kary z prośb~ o wypuszczenIe
jest
z d r a d ą. .•. wy powinnykie byt'
Idy, a ~ie skrvtoM;czy zam~ch skazanych na wolną stopę. ProIcl1morderczy, dokcnany przez Pe- rator SOr'zeciwlł się temu :7.:Itlaniu. piękne tam, gdzie widok wasz jest dla
_ _ _ __
nas 11kojeniem. A może obawiacie się.
że blask wasz wzbudzi w nas ku Wilm
urazę? Alez, przeciwnie, ja myślę, że
wlejecie w \I~sze zgorzkniałe dusze
PRAGA, 18-go listopada (Pat).~
RYGA, 18 listopada (Pat). 'De- tę pogodę i pobłażanie, tak nlezbędn~~'
Komisja spraw zagranicznych przy-~ cyzja pozostania na stanowisku do rozwiązania zagadnień socjalnvch.
Ach! Łaski!
jęła projekt układu z Rosją i U- Jdawnego gabinetu estońskiego wykrainą sowiecką, oraz rezolucję, \ wołała kategoryczny sprzeciw partji
Bądżcie różowe, błękitne, żółfe l
wzywającą rząd do nawiązania w:pracy, wskutek czego st':'onnidwo białe, ażeby pom6c nam zwyciężyć smnodpowiednim momencie rokowań ,chrześcijańsko-narodowe wystąpiło tek i hipokryzję, które ciemne 84, jałt
z Rosją sowiecką w sprawie uzna· -,Z koalicji. Pats nie przyjął misji wasze szaty!
Unu"
nia jej de jure. Propozycję komu- ut",'orzenia gabinetu. Podejmie się
nistówt zawarcia układu handlowe· I' tego prawdopodobnie partja pracy.
go z republ. Kaukazu odrZ1ICOllO.
G

stosunki [leSkn-~DWie[kIe,

,Prle~nenie gablnafowe w f~fODlI.
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Akc,ia zarobkowa w
.

Po strejku
Wczoraj przed południem przedstawiciel przemysłowców inż.
R.umpel zwrócił sle telefonJcznie
do klasowego związku przemysłu
włókienniczego 'z propozy:!ją wydelegowania prze'ds'tawicłeli l.włąz
ku celem podpisania umowy.W odpowiedzi imieniem zarządu
'głównego oświadczył p. Kałużyń
ski, ii zarząd główny podpisywać
tJn10WY nie będzie w myśl uchwały zebrania delegatów. Po zastanowieniu się nad sytuacją zarząd

o

L S K I

Łodzi. Wiadomości bieżąceJ

włókniarzy.
na do dnia 31 grudt11a 1922 włącz
nie.
Począwszy od dnia 1 st~'cznla
1923 roku płace zasadnicze obecne
będą zmieniane w tym stosunku
procentowym, w Jakim zmienIą się
ceny podstawowe artykułów pierwszeJ potrzeby w por6wl1t'lniu z
cenami w dniach 15 listopada r. b.
Wysokość tych zmian określi komisja, składająca się Z trzech
przedstawiCieli ze związku przemysłowców, oraz trzech przecstawicieli z żwiązk6w zawodowych,
ustalona VI protokole z dnia 18 listopada 1922.
Posiedzenia komisji odbywają
się w środy po pierwszym każde
go miesiąca. Zmiana płac obowią
zuje od poniedziałku tego tygodnia, w którym ma miejsce posiedzenie komisji. Wahania ogólnych
kosztów artykułów' podstawowych poniżej S procent w porównaniu do poprzedniego miesiąca
nie są brane pod uwagę. Pierwsze
posiedzenie wymienionej komisji
zwołane zostało na dzień 20 listopada 1922 roku.
(bip).

przedwczesnego

'

-0-

b. p. Ilji Budziłowsk~ego

Dzimiejsza p,ofło!la.

wyrażają

Komuntkat ,paóstwowt'go Insty. , , tutu m~teorologrcznego.

serdeczne

współczucie

.

KOLEDZY•
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I

Prawdopodabny przel:>ieg pogody
dzisiejszym:
PO$loda zmienna, nieco chlodnlej,
mięjscami opady, szcze~61nie na połu
dniu :1 pofudnlo-wschodzie. Um:arl{()wane wiatry zac ho d nie I pólnoco-zacho-

w dniu

~~

rodzinie Jego

18. b. m.

. .

b. p. Ilja ~udziłowski

Echa pobytu młnis(ra Darowskiego w Łodzi.

prze~ywszy lat 30, o ozem z bólem serca ~awiAdamiają

427-1
toną, dziec:lło l rodzina.
Podczas pobytu swego w łodzi
minister pracy Ludwik Darowski
Na konferencję przyszli przedzwiedził przędzalnię
"Widzewsklej manufaktury", gdzie pcdzi,
stawiciele związku "Praca' i
wiat szybkie prowadzenie robót Ze stowarzyszenia wOlnOmYŚłiCie-1
Ch. D. Dłuższą dyskusję wywooraz techniczne ,urządzenia 'odb'uli polskich.
,
lała sprawa komisji do badania
Z powodu zgonu zacnego
drożyzny. Przedstawiciele tych
dowywującej ' ~ię p.rzędz~l~i.
Sekretarjat stowarzyszenia' jest
B. P.
związków przeciwni byli powoła
Pozatern zWIe~zą p. mInIster k~~ czynnym w poniedziałk~ i pi'ltki w
niu na arbitra wojewody lub kosę choryc.h, gdZie mteresowal ~le godzinach od 6 do 8 wieczorem W l
misarza rządu. Jednakże podpi,sali
organizacJą. kasy, oraz omawIa? ylokaIu przy ulicy Gdańskiej 87. oni umowę treści następujacej:
sI?ra~y, ZWIązane z dalszą n'(r~~- 'W lokalu stowarzyszenia ",-yłożo-'
s kła d a naj serdeczniejsze
mzaCJą kasy.
(biP) ne są do czytania: "Myśl Wolna",
"Płace zasadnicze robulnJków
współczucie rodzinie Je~o
przemysłu włókięnniczego lostają
"La Pensee", "Der Freidenkłer",
Budowa teatru mieJskł~go.
"The Free Seeker"; równIeż w
od dnia wznowienia pracy po
D. Hechtllopf.
strejku podniesione o 3S procent;
,Śpr'a,wa wyboru placu pod , b~:' stow. są do nabycia dzieła Ignata wysokoś~ płac zostaJe utr2:ymadowę gmachu teatru mkjskiego cego RadUńskiego, proł. J. Baudoznajdzie si'ę znowu na najbIiższem nin de Courtenay,prof. R. Minkie'posiedzeniu rady miejskiej , Chy- -wlcza i innych, traktujące wolną strzelił sobie w serce. Kula przeba już tym razem zostanie ona de- myśl z punktu widzenia naukowe- szla na wylot obok serca. zawezRobotnicy w fabrykach zawier- 1słowców, a związkiem "Praca",. finitywni e załatwioną.
(bip). go i krytycyzmu.' Nadszedł tów- rwany Iekarz,P'ogotowia pozostaVv~l !
. i
d iii i
b
t'k
Z· .
nież Nr 6 "Tygodnika "Myśl Wol- denata w stanie ciężkim na miej..
CIa n e zgo z
s ę na umOW~t za- wo ee czego s rej w aWlE'rc)Iu
Lód' T
ó
na". SekretarJ'at przYJ'muje ~apisy ł scu, gd. yz' obawa' przed 'k rw'otn~
wartą między związkiem przemy- trwa nadal.
(hip.
z- omasz w.
uMiasfo.,przystępuje do spółki ak- do gminy bezwyznaniowej' udzie- kłem nie zezwoliła na zabranie go
c~jnej,d1a bud. i ek,sploatacjj ko-: la informacji w kwestjach, zwlą- ,d.o~zpitala.:'
,
(blp).
".
.,
leI elektrycznej Łódz-Roklelny- zanych z :ziałaInością unędów"'!- '
rzemysłu włok.ienniczego.
Tomaszów w charakterze cz'lonka stanu cywilnego i obowiązujących
laboFżeoi,a W., Pary
,
założyciela z kapitałem 50.000.000 przepisów prawnych we , wszystW dniu 15 b. m. w przepełnio- przemysłu włókienniczego i wzywa Mkp. ,
(bip).
kich dzielnicach Polski.
Dwie ''Sieroty ' przyczyną rozrtt.
nej sali hatIdlowc6w polskich od- M. K. P. do zastosowania wsze!Posiedzenia zarządu odby'Wają
chów ulicznych.
było si"... walne zebranie pracowni- kich możliwych środk6w, celem Subsy'dum
dla
szkolY
dzieci
masię
w.pi~tek
po
pierwszym
każdePARYŻ
181isto"ada
(Tel
'
,
\ go mIeSIąca o godzinie 7 wieczo- .
~) "
. wf). ......"
ków przemysłu włókienniczego, skłonienia krajowego związku prze. rjawłckich.
"
rem (najbliższe posiedzenie 1 gru- Nleb~ałą , sensację WYWOł3;ł W.
zwołane przez międzyzwiązkową mysłu włókienniczego do za- Zarząd szkory pow~zechnej dla Idnia). Udział członków stowarzy- Paryzu ~lośn~, film ~~"Y. GriffItha
l
..
.
t .
I
"k
- dzieci marjawickich zwrócił ~ię do ! szenia w posiedzenIach zarządu w :,,Dwle~leroty ,prZe!ÓblOny z drammlSJę praCOWnIczą, reprezen Ulą- warc ~ u,!,o~y cenni owej, magistratu z prośbą o udzielenie charakterze gości pożądany.
matu.. d ,Ennery ego I Carmona.......
cą wszystkie miejscowe związki obowiązuJąceJ !" s Z y s t k I e mu 'subsydjum w kWQcie 300.000
"
'
Od kIlku dni w "Casino d~ Paris".
pracownicze.
zrzeszone w tym zwIązku Mkp,.
.
(blp). '
Z sal! odczytoweJ.
gdzie wYświetlany I,e st t~n obraz,
Zebraniu przewodniczyli pp. Out- firm~. Walne zebranie przyrzeka
We środę dnia 22 bm w sali fiłharmo- nota b:.n
nkijp~ężni~SZY
~$
tyC
lc
mayer i Andrzejak. Jako referenci bezwzglE:dne poparcie M. K. P. i
"
Ze szpitalnictwa.
nU o godzinie 8 wlecz: odbędzie się od_I dW~Zyst d . '. Ja . e i °b
c1zas
..
. '
. . d
W 'd t d
' . ' bl'
i
Zlano, ZIeją SIę n e ywa e awan..
· ł k . M u P ,
wys t ępowa11 cz on OWle
. 1'. ., wzywa wszystktch pracowmkow o
. y zła. z ~owotnOSCI. PU 11CZ- czyŁ publicysty niemieckiego Pl HenrY- l tury. W pierwszej części, gdzie ~
Jdórzy zdawali sprawę z przebiegu zrzeszenia si~ organizacji i kar- ne] zwrócił SIę .do magIstr~tu w \ka Zimm~rmana. na te~at: "Gdy miłość ł przejmujący sposób odtworzone)
sI?rawte ustalema opłat za iecz~- w człOWieku dOJrzewa.
korupcję i nadużycia dawnej ary..
ostat!liej akcji ekonomicznej; 0- ności.
świetlali i uzasadniali wszechstron4.. Walne zebranie upoważnia r~ia~hU~t~~~~~e icg~~~n;('hzP~Wieczór eksperymentalny.
sbtokracii: c~ęŚĆópubli~zności bije'
,
. . k t kt
M u P
d l t .
.
,
,.
rawo, mm zn w WIdzowie nanie sprawę nawlązama on a U ze
.•,. .., wraz z e ega aml, wy- staIenia opIat. z~ przewoz ch~rych,
W sobotę dnia 25 bm. o godzinie 8 trojeni monarchicznie, tupią, krzy..
związkami
robotniczymi, jakoteż branymI przez personele poszcze- ora~ opIat mIejskich w zakładach I' wlecz. w sali t'ilharmonil odbędzie się czą i gwiżdżą. Dochodzi przytem'
sprawę stosunku krajowego związ- g61nych firm, do podjęcia akcji kąprelowych.
(blp) tylko Jeden wieczór eksperymentalny z często do swad i obelg SlO'\\llych..
ku przemysłu włó~ienniczego do ekonomicznej.
•
dziedziny hypnozy i telepatii z udzlarem Przeciwnie, podczas drugiej częu p'
b
'
h
.
N
k
t
k
t·
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1
W
sprawIe
opłat alkoholowych. dr Radwana i dr To-Rhamy Wiecz6r ści gdzie w całeJ' nagości wYbu..
M. l', . 1 o OWIąZUjąCyC cenm- ., a s u e ej os a mej rezo u·
.
. . .
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' .
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Magistrat wystąpił z wnioskiem
ten wywoła bezwątpIenia zywe zalnte- cha brutalna ządza zemsty i uzy...
ków płac mini~al?ych.
.
Cli uchwalono 2woła~ na nie- do rady miejskiej w sprawie ;>;mia- ł resowanie w naszem mieście. Na pro- cia motłochu rewolucyjnego, roja..
Nad wszystkImI pun~taml p~- dzielę 19 b. m. na godz. 4 ny paragrafu pierwszego statutu o gram złoży się cały szereg Ciekawych liści szaleją z uciechy, a republika..
rządku dziennego wyWiązała SH~ po poło zebranie M. K. P. Doborze opIat na rzecz kasy miej- , eksperymentów, jak podwójna telepatia, nie głośno protestują.
bardzo ożywiona dyskusja, w któ- wraz ze wszystkimi dele- sld~j o~ sI?irytusu~ wsz;lk!ego r~- psychiczne promienie Roentgena, ekspe- Po ka~dym skońc~on~m seansie
rej zebrani wypowiadali nurtujące ,gatami w lokalu związku prac dzaJu WIn l wyrobow WOdC7.atl YC1J. 1Iymenty Yoga I ~n.
, '
. regularme 4 razy dZlenme, gwałto, ,
.
..'.
. .
:
'
. wny spór wraz z tłumem wylewa
wsr~d n:as pracow. lczych poglądy! I hand1. 1 blllrowych (Al. KOSClllszki
, . Opłaty za szyldy.
Historia b.eli szmat.
się na bulwary i przybiera cęchy
1
tudZI.e~ 1Uformow~h o stoslln~aC? I nr. 21).
,
'
'W
. h
.
~
_./ Onegdaj na posterunek policji mani~estacji. ulicznych. Wypadki
warunkacV pracy 1 płacy, w Jakich
W wolnych wnioskach poruszo- bó' prrersac ., normUJą.cy~h W ; na dworcu Łódź-Fabryczna zgto- te są ~ensaCJą dllla VI Paryzu i tłusię znajdują.
no aprawę zastępstwa strejkujących szylldyOPi ~'ehl~myrz~~ie:~a:o~e ~: l sit się ekspedytor Salomon Jian- my Chiekawycch ~cdzekpują ..przed
'
.
'.
. i II (Z'le lona 39) 1. zameId 0'\11-a t·
, uc h wa l0110 nas t ę- robohllkow.
. .PrzeCIwko
W rezultaCie
zastępowa- frontach domu, lub na dachar.b, ma (er
, ze, '"(Tmac
"' '. em.. bOlI' asmoś . e ans' 'k:na..
.
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Z d·ś
przy wyładowywaniu z wagonu ,wYJSC1e pu Iczn 9 91 rozgorącz o
pu]ące rezo uCJe.
mu w JakiejkolWIek formie 1 pod zaJs o ecme zmIana. o liO. nym l '
-' k d l
wanej 'podnieconej i upojo~lej ge1 W l
b'
·k···'
.
mojektem zwrócił się magistrat l transportu szmat, s ra z ona zo-.
'
..
• W
. a ne ~e. ran~e pracownI. ow J~klm?ądź pozorem ~~bram en:r:ldo,rad mje·skie'.
(hi\ jstała jedna bela. wartości mmonal'llla!n~ ~ZJą hIstoryczną 'O'
przemysłu włoklenmczego przYJmu- glczme zaprotestowah 1 ud"wahla I
y
J
J
,
p . marek.
,Onfflth a.
'
.
.Je do WJa
. domo~cl.
.' spra::oz danie na wypadek zaostrzenia się Echa kwesty na rzecz straż'łkówF un k'
.
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16403-1
~JonafJus~e
. . om p~ .
'
M. K. P. z przebIegu akc}1 ekono- s t reJ k II nie zastępowa~
inwalidów.
' wszczęh poszukl'~van1a I po d!uzKwesta na rzecz strażaków tn WSZY;kh dochodz e~Iach znal.eźll u ł
I{ ryminalist.yka.
micznej, protestując energicznie strejklljącuch.
,
.
. ...
.••. . '
- •01 a S zmu1eWIcza, zamlC~Z aprzeCIwko op~rnemu 1 lekce~a.~ą~
Zebram uchwahl1 rowmez o .. wahd?w: pr~eprowadzona w dmu {ego przy ulicy Lutomierskicj L 15,
(-) Dobra ~ag? Na ~I:lonym Rynku
ceruu stanOWIsku przedstawlcleh podatkowat się w stoSUlll1kea 15 pazdzlermka r. b. data czy~tego w szopie jego, mieszcząr;cj się \ gospodarz WSI Jozef OlejUlk sprzedawał
zW i ązk6w przemysłu włókiennicze- 3 proc. od uzyskanych pod. zysku 4,699.?62 Mkp. ~O femgów. przy ulicy Kilińskiego 55, 258 iun~ kartofle w ~en.ie 1800 mk. za p.61 korca..
ao walne zebranie uroczyście uż k
rzecz M Zar~ąd strazy ognlo~eJ ~chotni:- tów tych samych szmat, oraz ka- Po prz.ewazemu okazało się, Iz w kat~
It> ,
_
_
wy e
pensji na
• czeJ za naszem posredmctwem wał worka od beli z cechą właści- dym polkorcu brak było 30 funt. kartochwala całkowałe ~Dpa~c~e M. K. P.
. d~iękuje serdeczni~ tym .WSZyst- ciela. Podczas pokazywania tych tli. Odpowiedni prok'''' skierowano dd
K. P. we wszelkich Jej po- , kml, ~tórzy swą ofIarnOŚCIą, wzgl. szmat tlandlerowi ten ostatni po- sądu. '
(blp).
czynan5ach, zmierzających ku ~.l.
h
' ; pr.a.cą przy~zynili się do tak doda- znal swoją własność. Przy dal- (-) Pomysłowy oszust. Chłopiec uie..
poprawIe bytu ogółu pracownicze- J..... Ali
n6e .1imego rezultatu kwesty. r '
szem dochodzeniu areszt~w~no I znanego nazwiska, podając się za prago. W tym celu postanawia wy.
,
..
'.
..
••.
furmanów Aleksandr?- Ka~Jlmer-, cownlka firmy ,,,PrQmień" pobrał w kio·'
b t
- ód - li:Dk -.
We WCZOr8}SZem CIąg memu I Walne ~eb~ame zrzeszema sę- czaka (Wysoka 11) l Stanisława skach z g,azetall1i. przy ul. Zgierskiej 18
r~ Z _posr
sle ""le IN az miljonówki wylosowany zastal l
dziow I prokuratorów. '
Nierycblewskiego (Kilińskiel'!.o 94), tysięcy ', mk. I przy ulicY' Głównej róg
dej
fgrmie peł~omocn~~h
NI.
13
'W sali sądu pokoju przy ulicy ~tórzy ~rzyznali ~ię,. ze sliradli l PiOtrkowskiej mk. 38.630. Mlodocianego
de8e 9.at6w,. pozostających w Cląr. ,595~6.
l Dzie!nej 41 oąbyło .się walne~e- ( szmaty l. sprz~~ah Je Pa~ero~, oszus~a p?szukuje policja.
(blp).
głym kontakCie z M. K. P.
Numer
ten
był sprzedany w brame członków zrzeszen!,ł sę- SzmuIewIczowl l Abram 'WI NaJ- ( ) C " do? D kI
'
b' t
_ t .
d" .
k
t'
d
'illanowi Za belę szmat otrzymali .. - o ra ą. o s epu wyro ow y2. Walne zebranie s wler- P.K.K.P. w WarszaWIe.
,ZlOW 1 pro ura orow, po prze- nI. 20Ó 000 Mk
A
tOi1lowych Icka Mandelman::. przy ulicy
dz~ te oporne i lekcewa. '
wodnictwem prezesa sądu [l. Ka- °ó . .'
,I?- ł restztowano Zgierskiej 52 dostali się za pomocą wra·
" !lilce' łl"aktowanie posłulante
ml·ll·ony.
mieńskiego. Do zarządu znesze- rt wmez Pdaserow l ~a ~ iowa(rbz.Y-)
mania zlodzi~je I skradli różnych VI'TOZ~
~
nI'a wesz l'l, z aml'ast SędZI'ÓW OSI'e'- S wo osa zono w WIęZIen U.
IP baw
, na sumę jednego miltona mk. (blp
' \.
_
II
ł6w pracownlczyc
przez
Następujące wylosowane mU- ckiego i Wodzińskiego, sędziowie
Dramat miłosny,
zw~ąz~i przem ysłowc6W;J'onówki nie zostały dotychczas Zajkowski.i Jastrzębski. Pr~ekaWyp~dki.
wskaxuJe wy ... altnie masom ( d' t
zano zarządowi kasy kwestlę ceAbsolwent praw Józef Bern_ $II
pracowniczym że t y I k o po Ję e:
lowości umięszcze~I~ fund,,!szó,,: haud, mieszkaniec Kołomyi, przy(-) Poród w komlsarjacie. W lokalu Hl
l-d "
t
- "
0.188.747
kasy na rachunek bIezący w Jedne] jechał do Łodzi do swej nar~eczo-, komisariatu policji nieiaka Marjanna
przel': Set) _s ar~e ~Y5 ąjpiienla
1.357.851
Z instytUCji kredytowych. Cdnię- nej, zarządzającej
orkiestrą w Krawczyk, służąca z Sieradza, uroc!zita
Z rGbo t mkaml oSiągnął mo·
---=-to wniosek o wniesienie składki "Gastr~noI?ji", Józ~fy T. Onegda! nieżywe dziecko. Zwłoki noworodka
Są po:p;.tlawę bybl fi !:!Jos~ano·
mi~s.ięczn~j do ka.sy zapom?go- po .SPOzy<;lU kolaCJI, . zakraplaneJ , wrn z ': KJil\VC.Zyl\'iW". syfl1itYC;:\ą,
wanie swych pr.:c.w.
we}. Przy}ęto wnl?sek s~dzJego obiIcie wodką, .ud~! s13 B. ~o ~o- ,przesłano , do , przytułkU potoi;nic.:t".c~o
3. Walne zebranie protestuje ChOT. SkÓT!le, wenerycz, i moczopłciowe ZaJkowsklego ~ zWlększe~i~ kwo- t~lu ,.A:nerykanskwgo prz:v uh~y przy ulicy Dzielnei.
.
(bip),
"
,.,'
D:ieina nr. 9.
ty, wypłacane] przez kazQego z ZIeloneJ 12. Wszedłszy do pokOJU,
przewvko ignorowamu ządan pra- Przyjm. od 9-1111, ii-B; panie od ~-J uczeSfilik6v., kasy w razie śmierci zajmowanego przez swą narzeczo(-)'Nagły z~on. W domu nr, 11 pr;:.Y
~ownic,ych przez; krajowy IwillZek
'
1~8-1. członka.
(blp) ną, Bernhaud wyjął rewol.wer I ul. Pustej zmarł nazle dozorca domu
związku poweźmie decyzję,
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Strejk w Zawierciu trwa.

1
Uchwały pracown bl·urow"'ch
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Dr H Ro" z·aner
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6.
~ntol1i Ok51r.SKi, Przy zwlok:h:h wnta" .. iono pns'erunek aż do prz,-bycia ". radz
$;!,dowo-Iekarskich.
(bip).
(.) Przejechnnle. Przed domem nr. 1
I'lrz." ulicy Pic.łrko\\'sklel w6z przeiechal
KalarZ;Yllę liersz. Lekarz pogotowia, po
lldzlelenlu pIerwsze! pomocy, odwIózł ofiarę do domu.
(bip).
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p
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Nr. 317.

lem skrzypka St. Prydhcrga. "iolonczelist) B. Chcjfec.ł i piani!lty Tr.o"ora R.ydera. Pan Chejlec Id6tcf(o lrrę mieliśmy
Palenie paplerO$6w jest dzi§ rozsposobność jtti niejednokrotnie podziwiać pOW5zechnionvm
zwvczaiem nieh'll<o
wysta,pl '" )(0ncercie tym po raz ostatni w~ród mE'żcr.yzn, Jecz także I ",śr6d
w Łochi pr7cd ',J,' jazdem za ~raI1Jce.
kobiet. Rzadko jednak zdarza się pa'
lacz, kt6ry umie należvcie obchodzić
~I(> z rapierOCIem. aby wvclB~nąć z pa-

--:--

do list6\\'.
Sb-rzyn'l7a
n

zdanie nasze z przebiegu konferen

iace nrzer>isv psleniA paplero!\ISw.
Naiwa7.niei!\za rzecza - powiada P.
Dunhil1- iest rlob6r pa"iero .• a. KlJżdv
palacz ma inny !1t1!\t i stosownie do
!\WMo smAku rowlnlen dobrać sohie
marke l1apl!'ro!\a. Skoro iuż 7.ńaidzie
odpowiedni rllA siebie <;!etunek plmi!'ro!'a. wtedy nie rowinien ~o zmieniać
,"Ięcei.

.

rzecz"wistością".

Dym należy wcią~a~ powoli i 1"0tykać. Prz" !;zybkiem Tlsleniu bez TlO-!
h*llnia chm" l'Iltraca sie zupelnie arom.at Tlariero~a. Najlepiej f.ma 1·ttie na.-

.

. k
•
c.ii w 1o1,a Iu ZWląZ u przcmYSIOWców \y sprawie strejku było "nic-.

zgodne z

"

naczczo, 7.wtaszcza t!dv popIJa
czp,rn:t kawa. Czarna l<:'!wa lest
Wszelkie informacje. pr,csyfalle Do\,\'iem idealnym trunkiem ella papieW komunikatach naszych clo pra- rosa, podczas gdy herbata i A1!tohol
·sy. czerpane są ze źródeł pewn ych nhvp.cul zup!'fni€' smal< i 7Rhi;aią przyi ŚCisłych.
jemno~ć ral!'nia.
.
O przebiegu konierencji w lok::ł.Ważn\lm r6wnież warunkiem clla
lu związku przemysłowców, poin- OSiągnięcia rozlmszy w paleniu jest
-0formował naszego przedstawicie- umiar. "Wypal tylkO kilka papieros6w
Dzisiai, o godz 5 po poTu dn. teatr la p. minister pracy i o. s. Darow- dziennie - kończy sw6j poradn~k domiei~ki daje dla zrzeszeń rob. i inteT. S!\1. ';0 wyklucza wszelkie wa')~ ~wisdczony syn Albionu lecz pal umiekom. Al, Itr. Fredry p. t. "Dożywocie", \,"(ISt'! el) do wiarogodności t~i in- iętnie i staraj się znaleźć tv tej 'sztuce
Wieczorem ,.Peer Gynt-.
iormacji.
prawdziwa rozkosz".
W poniedziatek dla zrzeszeń rob.
Jeżeli podczas konferencji. w
i inŁelllt. "Br7.ydld Petante~• .
przemówieniach znajdowały się uoJ

kabaretu artYdYCZnego, ...
"KAKADU".

Dl!ień w dr.leń widownI" .. K'alrarlu"
zapełnia Rlę wykwlntllPt ł6rll!ką rublleznoścl.ą ('afy zesp6ł RIł artystvoznych
1\ ZImlnską C7.wanowa ł R. Redenem
nIt cv.ele wrwołnfe burze oklask6w

stępy.l\l6rc

zwia?ek

~'rZC111ystl1

włókienniczego chciałby

7,atrz.v-

plCf'OS
!>il" rio

pod dyr. Wł. lIlii

W Kanteułlu,

Dziś

Kupię

Redakcja Biura Inform. Prasowo

Drlział Rił nowodoang'a~owanvcb,

z

"Bip".

T.M.. M.

•

~
1__ .
I

~

,

ta rachunek biet,cy

.

.o: ..

~ .,p '

Zarząd

I

i Sekretarjat:
Piotrkowska 79)

SALA FILHARMONJI, Dzielna 20.
Dai'. duo f9 października r. b. () godz. 12 w pol.

6-" Poranek Muz"czn" (Ludow,,)
DYRPJKOJA.
SOLISTKA:

Teodor Ryder

Bronisława

Makowska

Harfa.
W programie: Thomas: Cwertura Mignon. Dworzak: Humoreska. PuccIni: La Boheme. ROlisini : Wilhlllm Tell, P. CAajkowski: W cerkwi. Jfoniuszko: ~la7"I ? op ,Halka" .

Dzi'. dn, 19 paździf I'nil,,, '. I, "gud z 4 IJV ~"tI .

6-y Koncert Symfoniczny

popołuDniowy

OYRRKCJA:
8

W. Berdia eH
Tadeusz Orda
SOLISTA:

Słynny baryton, Artysta Opery Paryskif'j.
W progra.mie: Glazuno... SuUa ••R~DlODd" PierwBzy
rllz w Łodzi. DellbeB: Wielka ar.!a z op. .Lacme" i inne.

Jutro.

dn. 20 listopada r. b. o godz. 8.t5 w!eez.

l-y Wielki Koncert Symfoniczny
(I-y koncert z 2-go cyklu abonamentowego I.

w. Berd i aj
DYREKCJA.

ff

. SOJJISTA

Antan

t

l,(ll, II I nt'.vllrt.\' orl 10 wlecz_ do ~ rano

'" my~1 Og61nego 7ebranla pracowników hafiillowycb I blurowy~b- z dnia
15 b nt .• odbędzie się w niedzielę. 19 b. Dl. o godz. 4-eł po pol
w lokaItI Z" I/HI, !, ;~Ił\\'OrlOWPg'O Prl1c Hanrl l f RioJrowych (Al. Ho'clv.• z 121'

Zebranie delegatów

personelu wszystkich firm przemysłu włóklennic~ep;o.
~()9-1
Porządek dzienny: I. Akcja ekonomI etna 2. Wolll.e wnłoski.
Wzywa się Kolegól1' Delelrllt6\v tło bezwarunkowego przybycll!. • l II
niko!!O z Was nie braknie. MIĘDZYZWIĄZKOWA KOMISJA PRACOWNIC~A

Towarzystwo Ekspedycyjne
poszukuje

odpowriedniego lokalu
na kantor i
"a'.~ł

I

VI kiełzeni.

,kki g

\Yio1onczp I~ .

W programie: Aleksander Skriabinl ~ymfonja Nt 2.
Saint-Sat\Di;; Koncert wiolonczelowy.

Teatr Scala
D)"r. S. Kuperman

Wieł~i

program Yariele

Dziś

i codziennie

20 Pierwszorzędnlen &trakcji 20
Ernestl'o ellfl IX wieko
Bazu."kiewicz. i P. "ToJski

W.

skład"..

zgłaszae

Oferty

--

sub. "T. E." 351-1
;~I

SIole S-ka -Przed81~blor8t"o
robót In~ynieryjno·budowlanyf)b
nI.
Benedykta Nt 88. Tel. 2-36 -

I'

0,

ŁódiŚ,

św.

SU-ii

-

t. p. oraz meble biurowe, urządzenia magazynow~ l wlatrolllPY (tambury)

z

Mozżuchinem

i Li.enko

będzie ucztą artystyczną!

Środa dn . 22 liBtopada 1922 r. o godz. 8 .~O wiecI!.

HENRYK IIMMERMAN
wygłosI

odczyt

W' j~zyktl

niemiec kim na temat:

Gdy miłość wczłowieku dojrzewa
T&EŚO: Miłość, jako mlsterjnm. MiłoŚĆ j pro8tytuela. Flzyozna, duchowa i platoniczna mlło8ć. Wolna mi·
łość. Miłość i grzech. Zyole płoiowe kobiety l mężczyzny.
Chorobliwa miłość MJłos6 1 małżeństwo. Miłość i zazdrolłć.
Droga miłości. Miłość, jako zbawczyni chorej ludzkoścI.

Bilety do nabycia w kuie Filharmonjl codziennie od ~odz.
10-1 i od 3-7 wieczorem.
16-łO'l-1

polski duet spiew.-humoryBI.
angielscy parte·
Les. ChUlrJe S . rowi
akrobaci sen'll

sacje sportowe

Poszukuję

Lady Ciftons i tlomp.
nadpowietrzny akt gimnastyozny

tańce

szka

moderne i am&rykaóskle

Anny Bartelly i Partner
akt na rowerze

Gigans akt sportowo-gim08sf.
Wantery terystyozny
duet tal1~ozno - charakMiss Niagare i Partner

5, 6 lub 7 pokoM

W śródmieściu,

_ czystym domu.

Zgłoszenia

dla "Mieszkanie 687" uprasza się
"Głosu Polskiego".
16242-2

ekwilibryści

RENSKIE
i HOZELSKIE

GÓrski-TokaJ"ski·
hnmoryllt&

Irena

Grudzińska

śpiewaczka.

. fi r m y

operowa

polska

ni ł' ellem
Artu a Zl"elke

JolI. Bapt. Sturm, RUdesheim

Zagrodzhiska
pieśniarka.

do na.bycia. po cenach hUl'towycll
u przedstawicielu
.
Łódi.

Piotrkowslta 173.

Bilet", w {asie teatru od' dz. 11
- du 2 i od 6 wiecz. .
Początek

o godz. 8.30 wiecz.

Bilety na wszystkie koneerty do nabycia codzIennIe

,.. kule SaU Filbarmonfl od 10-1 I od 5-7.

i

rawiedrwość"

S

Orkiestra Filharmoniczna
W todzi.

l '-

:->

i

SEZON 1922-23.

"

".

mechaniczną stolarnię ~f:~t!r~~z:,~ę~~~~, f~~~~~;

"l\1.iłoŚć
~'

O

Orygtna ny Jazz. Ban~.U

pl)!lladai ąc

We wtorek dma Zł bm. o godz. 6 wieczór w sali Tow. mifośnik6w muzyki odbędzie slo I!!tere~ujący koncert z udzla.

~~,

S

Czwanową, Zimiiiską. Velone,
Robert, i Redenem na czele.
• Dancing r

elektromotor

Kupu;ch bilety skarbowe

Zachodnia 45.
premIera!

Program .M 6.

W czwartek, dnia 25 b. m. o godz. mac w tajemnicy, to niestety. w 00 113 00 I P. S. do 1100 ohrot6w
e wiecz. w lIali filhl'lTmonji występ i po myśl hezstronności. nie mog-liśmy na minIJtę. Oferty prosz~ składać
raz ostaŁni w todzi z wlasn\'m recitaw administr .Głosu Polskiego" s'lb
lem ..\lfred Hoehn.
Ceniony pianista się z tem liczyć.
Racz Sz. Panie Redaktorze przy ., Elektromotor".
~kon8 caly szereg arcydzieł Bacha,
•
Beethoven" Scbumana, Chopina i De- jąć wyrazy szacunku i powa,żania
buslly·e~o.

C
A
R
U

K.A-KA-OU Kabaret arty.~t.

Teatr i muzyka.

Koncert Alfreda Hoellna.

...•

I

sweml proilnkclami Boloweml. NarlzwvCM! obl'7.prn:v prof(ram składafący s'lę
z sił polskfcoh i zagrnnlcznych slol nil
l("nill moiliwie naiwięksf!\ floze roz- stopniu wyśocl' artystyczny·m.
4t2-1
ko!'z". Tp<:,o zdaniA le~t IJMlik, Alfred
.Dunhill, kt6rv \!J,'daf dziefko 'Zawiera-

(-) Prrez nlcostrotność. Przy ul. GraB
howeJ 23, 7:1 iE'S7kuie dozorca Kubicki.
-0Wczoraj rąhał 011 na dworze drzewo,
zaś iona iego wyszla do miasta, pozo- Odpow.ledi na "wYJaśnlenle"
stawiając bez opieki trz~ofetnlego chropSzanowny Panie Redaktorze!
-ea. D7i~('ko dos7fo do palącego się pieca
, zapalito na sohle uhranle. W mIędzy
Wobec wydrukowanego w nuczasie nadeszła matka: l zasŁala dziecko,
merze
wczorajszym Pańskiego po
J:eż~ce na ziemI w promieniach. Na alarm
czytnego
pisma ""ryjaśnienia"
~hlegli sIę sąsIedzi. którzy ogień UI~a~i1i.
związku
przemysłu
włóklenniczetawezwany lekarz pogotowia odwi6zł go, prosimy o umieszczenie nastęJ1ie~1:czGśl!wego chłopca do szpitala Anny
pujących stów kUku:
Marli.
(bip).
Nieprawdą jest, jakoby sprawo.
(:) Kawalerska Jazda. Wotnica Roch
Pornnhkl ze wsI Oracz6w nalechaf na
Mordkę rrauherga. Woinica Lelzor Kro
ter przejechał na nlicy 7.;::lcrskiei kohlete. \" obli wypadkach spisano pro!<:Jlmlr.
(bip).

Z

Muzyka 1.. O. S.

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KUŚNIERSK.

!Ch
l
• M• F-lSZIeWICZ
Jprzr imu 1e \vszelkle zle "f' l! in

l,l1śnierskie

Wschod
ia5
(róg Cegielnianej)

z \da DPgO oraz 'pow/t:rz n

Ineg? materJału, akuratną obslllgq, po cenaoh l1Jlliarkowanych. 819-1
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1.6d:i
19 Uatopada 1922
...

.'

.

\. ,',

-~

efleksje gospodarcze.

-

..

•

:~ ;',',

....

,·.'~"r "\~

.,.....,."...~

,

.

I

'

, . ,...... ' ,

/~

.,~

l\]jY' Za!

'<,..f·

1

-

",

•

rozszerzyĆ

,"

f,.

Ii

~•••: ' . . . . . .

'"

.,.
o fasz,zm •. - Tow. ekonomlst6w I staty_łyków o potrzebach skarbu I Jego ref.rmach.

Za dni kulturalne, pomłJaląc zupełnIe po-

dzlesl~ć Izby ukonstytuują się, a myłki w ocenIe kontrrewolucyjnepo załatwieniu wyboru prezyden- gO nastroju, czem jest faszyzm,

!wfa<Io-

Sprawami skarboweml zaJęło mość potrzeb ~ospodarczo-skar
ekonomist6w i bowyc:h,. aby ideę reform w tej
statystyków polskich. Osobna ko- dziedzIme spopularyzować f przymisja wytknęla zasadnicze punkty I gotować do niej opmję powszechreform. Nie odbiegają one na ogól ną, Towarzystwo ekonomlst6w uod wskazań, kt6re tu kilkakrotnie rządzi zebranie publlczne, na kt6określaliśmy (w szczeg6lności w rem wyjaśnIone zostaną główne
artykułach o ,,Budtecle łł ). Z drob- zasady skarbowości ze ~tanowłsnemł zastnetenłaml motua plan ka Interes6w PolskI.
ten uznać za prawidłowy.
Ta ingerencja poważnego ciała
Towarz. ekonomistów zamierza fachowców. przeważnie profesostale czuwać nad rozwiązywaniem rów ekonomji i skarbowoścl,przyzagadnień finansowo _ państwo- padnie bardzo w p0r.ę •
•
wych. Będzie to poważna zasługa
Zebrame odbędzle się bOWIem
instytucji naukowej. kt6ra w ten w przededniu sesji sejmowej (dnia
sposób pragnie orzecznictwem 2u b.. m.), a więc będzie mialo znaswem, opartem na fundamencie czeme podniety pod adresem noWiedzy fachowej, przyjść w po- wych posł6w.
moc naszym prawodawcóm.
St. A. Kempner.

Rzeczypospolftej przystąpią stwierdzić trzeba, .że prawica nado działalnoścl ustawodawczej. sza dys~ąca entuzjazmem faszyz·W szeregu pierwszych spraw bę- mu .~UdZl się, :te podobny ruch redą musiały zastanowić się nad sy- akcJl może kazać zamJlknąc rutuacją ekonomiczną l skarbową. chom spo!ecznym.
Są to zagadnienia tak doniosle i
ŁudZI SIę, te faszy.zm pr~ewarpiekące. te- nie znosz_ ładnej toŚcluje wartości socJalne. ze zdu~włokl.
si socjalizm. te wyczaruje slelanCzy JKYW'f skracf seJmu stanie kowe tycfe, oparte, jak sl~ WY0
na wysokokf zadania, truC1no w rataM nasł entuzJaści, na "zasa.. ,..
tej chwUl przesądzać. Tak samo dach wsp6łpracy ,klas" i na "nonie można przewidzieć, czy wyro- V(Ych walorach społecznych". .
ni on z siebie rząd, zdolny do ra- .Powtarza sIę wcląt na łamach
dykalnego rozwiązania najważ- naszej prasy prawicowej niedoniejszych problem6w gospodar- rzeczny frazes Jakiegoś pubUcy- 79.000.000.000 DEfiCYTU KOLE- kolei żelaznej. łączącej CzęstOcho
ezo-skarb.owych.
sty włoskiego: .,Socjalizm, jako JOWEGO NA ROK PRZYSZŁY. wę z Sieradzem. Tor kolejowy
Nie rozstrząsamy na tern mIeJ- wytwór nłemiecko-żydows~i, obMi1fisterjum kolei ukończyło już ciągnąłby się przez miasteczka:
scu zagadnień politycznych, dla- cy jest nas~ej r~.~ie, -- rasIe nle- układanie preliminarza budżeto-Klabuk, Krzypice, Rt;dnikl, Wietego nie zastanaWiamy się nad wy zepsutej I wolneJ.
wego na rok 1923. Wydatki prze- luń i Zloczew, ułatwIając komuninłkaml wyborów kt6re podzleliJut niejednokrotnie w Inny spo- widziane są na sum., 1144 młljar- kacJę z Dąbrową G6rnlczą. Poły posł6w polsJd~b na dwa skraj- s6b określali czarnosecińcy ro- dy, z tego wydatki osobowe wy- znaniem ł Pomorzem.
ne obozy, co nłewątpllwłe utrudni syjscy: ..Socjalizm I małpa - to nłosą 302 młlJardy, inwestycje 292
wytworzenie większości, Ale te wymysły niemieckie I źydow- młlJardy, resztę WYl1losą wydatki KAMIElQ WĘGIELNY POD WARod takIej czy Innej większości za- skle". Naiwny ten .pogląd nie ma rzeczowe.
SZTATY KOLEJOWE
leży wytknięcie sobie świadome- wl~c na~et z~stUgl ?ryglnalności. Dochody kolei na rok pr1Yszły Onegdaj o godzinie 2 i pół odbygo planu ekonomicznego, musimy
Socjahzmu 1 walkI klas .nie UŚ- przewidywane są w wysokości la się w Pruszkowie uroczystość
zwrócić uwagę na przeszkody, mierzą ~ni kontrre'Y0lucJa, ant 77-p miljard6w.
założenia fundamentu pod budowę
wypływające z samego uksztal- wytężeme sil reakCYJnych. TrzeStąd widać źe sam nIedobór wielkich warsztat6w kolejowych,
towanfa się sejmu.
ba Iść na przeciw refor":I 0m społe- eksploatacyjny wyniesie 79 mU- wagonowych i parowozowych.
Cala budowa, obejmująca wielNie przeratałyby nas zatargi czpym, trzeba rozumIeć ducha jardów marek.
i konflikty, uwarunkowane walka- czasu, a ewolucja odbywać się hęNie ulega wątpllwoścł, że o Ue kie tereny, przewiduje w projekcłe
mi stronnictw. które ~ ." tej dzłe w majestacie prawa, zamIast nie zajdą JakieŚ nIespodzianIe po- pr6cz samych warsztat6w, stanochwili udziałem wszystkich narO-I w grozie wstrząsających wzbu- myŚlne zmiany w naszych bolą- wiących gł6wną część planu, 17
dów. Wszędzie 'clera się reakcja rzed. ·
czkach walutowych, 6w preliml- dom6w mieszkalnych, gma-=h koo..
" demokratyzmem, konserwatyzm
Nasza.. t. zw. lewica P.P.S., Wy- nowany niedobór urośnIe w rze- peratywy. Cała budowa przew!społeczny z reformą socjalną, na- zy.rolenl.., l ciążące k~ nim, stron- cZyWlstoścl, gdyż wydatki powię- dziana jest na lat 3.
cjonalizm z ideĄ federaCji i auto- mctwa są w rz.eCZYWIs.toścI orga-! kszą się znaczniej niż prelimłnoNa wczorajszej uroczystości byiiomji narodów. Jeszcze nfe zwy- nlzacjamł, malącemi me ty!ko in-I wano dochody.
' l i ob.ecni p. minister Marynowski,
ciężyły nowe ideały, chat stały sty~kty, ale ł programy pan.stwodyrektorzy departament6w ruchu
SIę jut potęgą, przeciw której o- wo--rw6rcze. Po ~ich spodZIewać RUCH KOLEJOWY KIJÓWCzapski, budowy Mrozowski meLWÓW.
chaniczno-zasobowego Suchanek,
b6z wrogi wytęża wszystkie swo- słe można wszelkIch oftar m~te:Je sity
ialnych na rzecz wzmocmema
Dnia 21 b. m. rozpocz~ł się nor- administracyjnego Wróbel i innI.
U p~dstaw tej watki kryją się skarbu.. Daleko. większy ~gOiZl? maIny ruch kolejOWY między Ki- \Vladze dyrekCji kolei warszawjednak najbardziej zasadnicze pro- przeJ~wla pra!ICa, domaga)a.c , sIę jowem a Lwowem.'
skiej, prezes-Mikulski, wiceprezes
Bremecki, prezes departamentu
bIerny społeczno - gospodarcze. , wciąz protek~Jl pa.ństwoweJ dla 0J dlatego owo starcie sil jest osob- bszarmctwa I kaPitału, choć tak
PROJEKT NOWE.1KOLEI.
budowy Berklewicz i inni. Minitwie grotne w Polsce. kt6 r a do- , potępIa .. etatyzm":
W zainteresowanych kołach po- sterjum wojny reprezentowal jen.
Gwarancie, udZIelone przez pań
b d
,. r • I Olszewski.
piera kuje zręby swej struktury
państwowej. Trzeba państwu do- stwo synd:y~atom roJnym, W~110- ruszono sprawę
u owy no" eJ
starczyć środk6w na budowę siły 26 mIbard6w, ~rzes,:enJom
.
budżetu I skarbu. Szarpanie się przemys~owym drugIe tyle, synSprostowania.
, wego ZWl,zkU. został uchwalony
wev.'11ętrzne opóźnia ten proces dykatowI przekazowo bank6w pór
D
t t .
t k ł G
na zebranIU 1 przedłożony właA niebezpieczeństwa czyhają! . miljarda, związkowi przemysłow- d ~ os a kleI1°k~r y u,p " IOs~O- f dzom celem legalizacji.
o
y;vuep' l t!l~!e-!
.
Ostatni wykaz PK K P przed ców włókienniczych 260 mil jar- ars wa
stawrn. obraz opfaka~i~ . godny- d6w i znowu drugie tyte Towarz' l dsz~zoln7egl.otw "d °NsIe316° s komd ł z
--.-.. . '
. k et t
f
ó
ma
IS opa a r . w ra ia
Obleg banknot.ó?, podni6sł się do {ek "6 wem 1 ~rzem~~fwc W
~ się znaczna, albowiem zmieniająnienięiny
sumy 579.9 mlhardów, co w po- a y o w ~ncu r. . przy w- 1. ca sens zdania, omyłka.
.D'
r6wnaniu z wykazem z przed 10 czesnym kurSIe markI. ~t~nowi- i Mianowicie w zdaniu które poGie~da warszawska.
dni stanowi wzrost o 54 miljardy, to to razem okolo 600 milJardów 'winno brzmieĆ starają~ się stwoa ze stanem z przed miesiąca-o marek.
rzyć gospodar;twa kollektvwne
Ootówka.
okolo 100 miljard6w. Widzimy
Ale od te~o czasu kur.s się p~: (t. zw. "kołchozy"), władza sowieDolar" Stan. Zledn.15850-15875.
tedy, jak potężnie i w jakim stop- gorszył przeszło S-krotme. . DZ1S : cka wydzielała ziemie konfł~ko
Franki franc. 1097
Marlta niem. 2.40-2.55.
tli!1 ro'nie inflacja. I nic dziwnego. gwara~cj~ te wy~oszą 3 trylJ~n~! l' wane, narzędzia rolnicze, im~en
W miarę upadku marki, coraz ob- OCZYWIŚ~le osłabIło to dotklIWie tarz żywy i ziarno pod zasi~w rolC7.e-kf i wpłaty.
niźa się jej sita nabywcza, a w zdolnOŚCI kredytowe ~ańs!wa.
nikom, kt6rzy godzili się wsp6lną
Bel~l. 1030-1018.
\yskutku tego dochody skarbu Ob-, ~ą to rezult~ty . POlItykI klaso: Iprowadzić gospodarkę" wydrukoBerlin 2.51.50-2.00.
niżają się, zaś wYdatk! wzrastają. weJ choć neg-uJąceJ zasadę ;v~tkl i wano "konfiskowała".
Odat'lllk 2.~5-2·152,50. '
Gdyby trwać tak mIało w dal- klas, a .nawet klasowego zr6zmcz- ,
*. •
Holandja 61525.
Londyn 71250-10850.
szym ciągu, to rok podobnej sy- kowam a Interesów. A te s~~e
W odcinku Karol Pourier"
Nowy lork 15850-15650.
tuacji .doprow~dziłby· emisję do warstwy ~poIeczne sprzeciWiały (Ciąg 3-cI Nro 315) treść została
Drobne il,.,1ary 15705-15555.
q fr kIlku t.ryIJonów, a ~amęt go- się wszelkIm radykalnym refor- zmącona z powodu wadliwego
Parvt 1110-1099.
Szwajcaria 2927.50
,podarczy ~ społeczny ~oszedłby ml,°!TI podatkowym, k.t6!,eby grę- przelamania. W szpalcie 2-giej po
Praga 505.
b ej sięgały do Ich kas I klesz~mł.
wierszu 9-tym opuszczono zdania,
do stanu ~Iezwykle .. groznego.
Wiedeń 22.25
JakkolWIek przeWldywć trzeba,
Rzuc~no hasło. te podatki bez- które mylnie umieszczono nastę
Włochy 155.
te l1?wa pożycz.ka zl~t~ na c~~~ pośredme nie mają . dl~ państwa pnie w szpalcie 3-cleJ, ~ wierListy zastaW1l"
pewietl złagodzi napIęCIe {'mISJI, znaczenia i przemesIono ciężar szach od 9-go lo 13-go zaś w tejże
,Milfon6wka 1725o jednak nie będzie to lekarstwo podatkowy l1a szerokie warstwy szpalcie 3-ciej wlersz~ 6-8 (od
I fól proc. listy za't. z:łemllk. za
..
sł6w "Niektóre warunki" itd. 100 4rubl
r dy~al."e. Je.dyni~ ~tabiJiz~cja konsument6w.
570.
ma~k l zrównowazeme ~udzetu
W warunkac~, w J~klch się P?l- przenieść należy lo szpalty 4-tej
5 proc. oblig. m. WarszaWY ~7o.
oze opanować trudnoścI. A do ska znajduje, me mozna OCZYWIŚ- po wierszu drugim.
Akcje.
tego potrzeba całego, umiejętnie cfe wyrzekać się nawet ucłążU_:_
opracowanego planu· zasadni- wYch spłat konsumcyjnych, ale
Bank Dyskontowy 19400.
Bank dla handlu I przem. 25500
czych reform, kt6re tylko w spo- trzeba wymiar podatk. kierować
smołOWa
Bank przemysłowy 2000 .
kojncj atmosferze sejmu przepro- też ku źr6dłom największych doBank Kred. Warsz. 15000.
wadzićby można: Gdyby walki i chodów. a te są w tej chwili w rotBank zł. z. polsk. fl8OQ-1500.
waśnie stronnictw opóźnić miały nictwle, przemyśle, handlu i ban- . 15 b.m. odbył się w Warszawie
Bank Handlowy 56000
B9nk Zachodni 50000.
sanację skarbową, zadanoby te kowości.
w lokalu związku przemysłowców
Zw. Sp. Zarobk. loro:>
najdf'tkliwszy cios państwL1.
Nie faszyzmu nam potrzeba, je- przy ul. Chmielnej 2 zjazd wyKjjewski 5")000.
*
...
no poczucia rzeczywistości, umie- . twórców tektury smołowcowej z
Firley 52'j(),
Żywiołom z prawicy wydaje się jętnej organizacji skarbu f podat- całej Rzeczypospolitej polskiej. W
Wę~iel 12000.
Zieliń&ki 1200:).
:l!C zwekslo wanie kursu w kleru n- k6w. Swiadomość ta powinnaby zjeździe brali również udział w
~tarachow'ce 57500-159250-58250,
ku J eakc.ii społecznej wyczarowa- nakoniec rozbudzić się wśr6d no- charakterze gości przedstawiciele
Z\1rard6w 850000.
loby pomyślne konjuuktnry gcspO- wych prawodawców. Zanim roz- wolnego miasta Gdańska.
BraciA Jabrl-:OWSl!V 6500-6200
uar .ze i Hnansowe. Jest to szC'zyt pętają się walki w sejmie, należy
Zjazd miał głównie na celu uHaberbusch 140000
B-cia Nobel 17000
~8śl r)icIlia Ireroldów wsteezni- rozpoznać cały plan finansowy i zdrowienie tej gałęzi przemysłu,
Cegieiski 52000-51(0)
ctwa. kt6rym majaczy się 18- trzymać na wodzy namiętności przyczem powzięto uchwały mię
Cukier 500(XXJ.
s z y z m,
partyjne. Tutaj powinnaby zapa- dzy inne mi w sprawie postawienia
Drzewo 6000
Pomijając już błąd psydlOlogi- nować zgoda klas, nie jako niezi- wyrobów członków związku na
Modnej6w 50000
LIIpop 45750
czny, polegający na fałszywem szczalny ideał wieczystej haI'mon-l wysokosci zadania pod względem
Pocisk 3150
rozumowanIu. że prądy lokalne ji społecznej (rzekomy Ideał fa- jako§ciowym. Zebrani postanowiOstrowiec 50500
z obcych społeczeństw dadzą się szyst6w), lecz jako nakaz obrotlv lli zrzeszyć się w stały związek z
Rl\dzki 27500-28000
przeszczepiĆ w inne środowisko bytu oa6stwa.
- 'siedziba w Warszawie. ~taŁttt noKvul4*l 7tllO
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Sprawy kolejowe.

------

Gt
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Rynek

ó-
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Parowozy 1000
Borkowski 64ro.
Zej:!luga 5650
Nafta 5800-5450.

się Towarzystwo

"asze clala IIsławodawcze I atosunek Ich do zagadnleli
aństwowo-skarbowych.-Falazuwe ape"''''Y domoroałe-

Mamr Jut sejm I senat

"

[e~nła gIełdy

plenletnei , tudll

Łódt, dnia t8 natopad..
Dolary 8t. ZjednoezoltJCh filOM.
h) w plac. 18.100, 'II tęd. 18.180, tranr

Dolary St. ZJedn. (czeki) 'fi

lM50, w

tąd. 15.725.
Franki bel~ilskle

1020

w

płac.
·płac.

(czeki) W

fad. 1025, traDL

płac.

FranJ{i francu!iJkie (czeki) ,.,
1100, tąd. 1110, w tran1:. Franki szwaje. (czeki) ,.,

płac.

2925, w żąd. 2940, w tranz:. - Funty ang. (czeki) .., płac. 10.850
w żąd. 71.200, trl\..nz. - ,

Korony austr. (czeki) w płac. 0.21,w tad. 0.22,' w tranz. - korony. czellkle (czeki) 'tli plac. 500.

w tąd. ros.

Marki niemieckie Ciot) -

daniu 2.4Q tranz. 2.45-

Marki niem. (czeki) 'II
tranz. - Miljonówka w płac. nlu 1700, tranz. - -

w tąd: 2,~5,

giełda \Y

Czarna

t,-

'fi

płac.

2.25,

'W tąda

lodzl.

Wczoraj na nieurzędowel giełdzie
m. Łodzi tendencja była spokoJne,
przy obrotach Iłrednich.

w

Kursy kszłeltowały się następuJąco

Dolary 15800-t57liO- 1&m-1555'

I

Punty 10'iOO,
Franki fr. t075
Franki belg. 1000.

Franki szwaJe. 2900.
~Iarki 2.55
Kor. Bustr. 0.22.
Ror. czesko 500.
Liry 125.

Leje 00.
MI\jon6Wka 1800.

Wledet'l czeki 0,22-0,21.
Berlin czek! 2.50 -2.25

giołda udańska.

Orzedowa

GDANSK, 18 listopada (Tel. \~.
"Głosu Polsk... ). - Na dzislejszem zebraniu gietdy ~datisldej notowano:
Nowy-Jork 6,982,50-7.017,15
Londyn 51.12'2-31.278

Holandja 2.745,12-2.756,88.
Pal)'Ż

485,78 -

W5płaty

na

42, 75 i pól.

Wypłaty

480,2'2.
42,57 i pól -

Poznań

na

Warszawę

45.59 -

45,61.

Marka polska 44,15-14,57.

Urzedowe notowania w 8erlinie.
Zamknlęde giełdy

BERLIN, 18 listo~ada (Tel. wlasn;
"Głosu Polsk."). Na urzędoWej gielclzi l
berlińskiej notowanta byty następujące
Amsterdam 2.740,12-2,756,88.
Bruksela 458 85-469.15
Christjanie 1,271,80-1,278,00
Kopenhaga 1,411.45-1.4t5.55.
Sztokholm 1,872,00 - 1,8"4,70
Helsingfors 175,55-176.44
Mediolao 526.18-527.8~.
Londyn 51.171.87-51.228.15
l,ew- Jork 6.952.50-7,017.00
Paryż 495.75-507.2')
Zurych 1.294.25-1.500.75
Wiedeń 9,2i -9,55
Praga 225.44-224.56
Budapeszt 2.14-2.86
Marka polska 44,2.'5

W.rsza".

44.25

Tendencja SPOkOjl\i.

nieurzedowe Dotowania w BerlinIe.
BERLIN, 18 listopada. (Tel. wtasny)
Po zamknięciu giełdy, notowania był'
następujące:

Amsterdam 27&l
Belgia 462
Nowy-Jork 7.000
Londyn 51.250
Włochy 526
Paryż 495
Zurych 1.300
Praga 223
Marka polska ·44
Warszawa 44 .
Tendencja - spoko,,,1L

ZJazd wytwOnAw fektory

[owei.

I

Kupujcie
Potyczkę

Złotą.

ezas

oDnowić

prenumeratę.

.___
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'_·_
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Nowoczesne
Zabiegi Kosmetyczno!
Farbowaule wło!4óW hellnl\ Z1ablanle
na kolor blond-popIelały, Czeeani.- f ondulacja. Manlaure i pedIcure. Ma·
Bllt twarzy aparatem elektryoznym l parówka. Usuwanie wl\grów.
Perfumer.11l 1 kosmetyka po oenaohi
włoe6vr

ty

Dwi
Opony

pe,łne Bo samo- )
--------,

choDów

cięzarowych '

rtajlepsze na świecleI
rłajtańsze w kllometrzel
W71I\łar6w

Stok wtlz7stklcb

Biuro

tt

Układ

posfada t

ToI. , .., .. . a8--1

Poszultute

Według

1-

dramatu

A. Marchewka

Z kaplta.lem 10 -

I

Prlyimnjll na przt'obowanie i wydalą llalloJllci na towary, pnybywai~oe do
Łodzi w łlldunkaoh wagonowyoh do magazynów przJ' boczlIliioy.
Odnośne formalności załatwia

Grabiański

biuro firmy

nier-Chemik

'Daję

1.6di, Piotrkowska N! 62. Tel. 59&.

E1egan.oKo :I. dos'tępn1.e!
Gołowe płaszcze, palta i futrzane okrycia. Specjalność: AMAZONKI.

Inż

na raty!

wszelką garderobę dtu.llskl\ i m~lkl\. gotowe
·1 na obstalnnek. A. Berger, 'ołudllłowa 6,
praWA oficyna.
861-1

I

Sprzeld Yyrob6v

fatrIlDy.ch

larowyda oru got..
wyd. w włelkhn wyborze.
Pnyjmow8.nle repera- .
0.11 w81!11I1:I.go rodzaju

.WllonYWlllm xleoenla z własnego i powierzonego mi małerJa.u.

ANGIELSKA PRACOWNIA
OKRYĆ DAMSHlCH II tS
Piotrkowska 58~ I piętro, front.

•

"

Hurt na l · i 2 piEltrze.
_
Detal na parterze.

I przemysłowych.

. HAUSER

gotowej konfekcji damskiej
.Jak: suknie, wtkOnane podług najoOwslych módeli
p al t & P l u 8 Z o.., e, ]wstjumy. Prsyjmn1' się
równid obs.\alunll;l I własnyoh l powteuonyob
materjałów. Główna .MI 31ł mfeHk. 60, pf. ol •
r wejście, 11 p . .
.
Sl!&-l

i

Kto ma do odst!\pienia miezło~yó adres

"Głosu"

-

pod "Poufny-.

----~-------------------------'
Poszukuje się

-_._,_
.• _ - -

OBWIESZCZENIE.

p

starszej inteligentnej panny II referenojami

odaie sj~ do wiadomości, że dnia 28-0
hstopada O godz. 9 rano, w naszych mag-a, zynach, Trarowaiowa 16, odbEld Ile Bi~ puh,

a

jako pomoc dla gospodyni domIl.

\ "Goępodyni- proszą
l "Glosu Polskiego- ~
f

Piotrko• • ka 1~4.
I
Kure kroju, pasowAnia l modelowania. Kurs szycI/\
f mierzenIa. Kurs 'WszelkIch robót ręoznych, robÓt
freblowskich, slojd drzewny l pUkowy, introJiga- i
torstwo, koszykarstwo, zdobnictwo, ryeunkl i wyci· ;
nanki. Dla nauczycielek rQbót kursy dopełniające i
Po skończonym kursie uc~ennico otrzymują świa-i
dect~a. Oia praoujących kursy wieczorowe. Zapisy ~
..... kan,)tlllrji szkoły od 10-1 1 od6-S. Sprzedaż '
fa80nów papierowych. UO:lllmntoe przyjezdne mogą
byt na stałe.
420- t .

Maszyny do pisania .,Underwood"
'MaSZYDY do liczenia"Triumphator,
Taśmy marki ,.Pelikan"

Kalki

"

ItGreUlbneryłlańskie .meble biurowe
.

•

GORSETY

hf

naJDowsZYC

ul. Dzielna nr. l
za.wiadamia nin!e,sr.ym SI. KlIlentelę, li
ołrz~mał oryginalne mtuiele paryskie na sezon zimowy.
. Uwaga I Na żądani~ Sz. Klijentell,
robota może być wykonana w llrzec1ągu

t~

lfrontowe2 POKOJE
CegielAiaIl8 - Piotrko,flka

Ido w~uajQcia. WiadomoŚĆ:
lnik", Piotrkowska 87.
-

PO ia.-..
6_Sier_

i1I

DA MS K I

48

l

~~;.W_~~_C%~_ń~_!~_7~:_g

KRA W I E C

Biuro

307---:2

Zaginął szpic biały

----------,----------------.

i wabI si~ "i.łalu". Łaskawy znalazoa zeohce
W Y1l8,l rOdzeniem,
1riIipo'W.ki,/

aso-'zwrócić za

A.

g

nów gotowe I na!PiotrkoWSka 90, II p. front.
obstalunek -

pvJec.<t w wielkim wyborze

.Pośred·

-I

PRACOWNIA

alę reperaoję,

,od 2-4.

są nowym

i

świetnym

tryuma-

fem genialnego

reżysera

merykańskiego,

kt6ry

przedziwną mocą

z

i nadludz-

kim rozmachem odtworzyl
w o brazie tym plomienną
\\ izję

Wielkiej

Rewolucji

Francuskiej.

W rolach

głównych

po. raz ,·.pierwszy w Polsce
. slYJlne gwiazdy eltl~nu
cze siostry

uro-

LlllAN i DOROTA

puefóbkll pranie gOl8etówl

Przyjmllje si~ równiet kołdry do
Jlrzerobif>nia.
16356-4\

16260-2

'------------------------!FUTRA
farbuję.
Nowe i n~ywanet po farbowaniu zostają miękkie.
Przy farbowaniu garbowanie bezplatnIe. Lipowa 63, I pi~tro, od 1 do 4-tej 1 od 7 "!'iecz.
R. Lewandowski.
16228~3

I
l

BRYLANTY~
perły, ~łoto,

srebro, zegarki. ró~ną bi~uterjłl,
,stare t:~by i dywany kupuj Q: płac~ najsumienniej.
i Ski

'h'I ·.It)J ,.

ił~ -

( ep JU..I.' Ił • .I,usz&\orn,
J

;~,.

iI

.-:

,

.

'.

Nowości

'

Cegielnla"a 31
róg· Piotrkowskie.;

.,.

sezonowe

wcbodzące w

zalfres kapeluszy damskich i sukien poleca: A. Gordon,
!Piotr'kowska 25, sklep w podwórzu.
Ładnie

l

Prędko

UO:1l1 plsad kaligraf L . BERMAN. również popra.-

wia wszelkie brzyd'kle charaktery pisma w oią!!:u
15 lekc:il. Konstantynowska Nt 7. (,64--3J

IWATOWYCH i PUCłl.OWYCH

BIUSTONOSZE, PASY BRZUSZNE i t p. :UWAGA!
Przyjm.

26 koni w dobrym stanie do sprzedania. Wiau gospodarza: ulioa Zawadzka 1ł 44,

KOł:,DER

OGRODOWA

16290-2

I domoM

888-2

~:::::~'; "MARTA"IG. Marchewka Łódźl
l.ódź, Piotrkowska 130 (w podwórzu). I,
5.'
I

Oterty su.b

w A.dministracji

\1 otor naftowY

e

d~iElln.

po·leca.

• r.-.

S Liberman

składać

I--------~·--~-------------

Zawoaowa sz}~~!"~Z~~Oit~.:!y:!~a~e~Obół ręcznych,
Polsko-Baltyokie Tow. Handlowe i TransU' ł
. h ,,/f"
~ł
k··
.
p~rtovve, SP. Akc. ..POLBAL". Oddział
,,,1S urnl cec U 11- .nOpyu OWS lej Iw Łodzi, ul. Piotrkowska 125,
086-2
ł.ód.,

as.

02(-15

poleoa na Bezon limo"',. "l~lkl Wybór

szkanie lub inny lokal zechoe

do administracjl

Piotrkows!!a
l P" front.

IPracownia sukien i okryć damskich

I liczna sprzedaz
158 bel szmat bawelnianych i wełnianych. ·

·~82·20

;j .....'I)

Telefon 659.

mieszkań,

.

(od e-H od

a

'

\Tele~on 14--99

owy

PiotrKowsKa 149 . (w pod, na prawo)
poleoa hurtowo 1 dei tomnie:
Bawełniane wyroby
.Fabryki Karola Th. Buhle, Ł6d:t .
Tow. Ako. L. GeYeTa.
1\. Sohelblera I Grobmana
Pe'wełn1al"e i wełniane wyroby
Fabryki T(Jw. Ąlrc. A. G. Borsta
u
R. K\ndlers.
Lniane" W'yr~by
Fabryki ~yradowekle.1 Manufaktury
l

I

ł

I

• • I1
8JęCla
2-3-4 polioje
Wielld wybór
lokali handlowych

A K"

1~ mllłon6w

z wIeloletni" pralrtyklł w fabrykach tut""1oh!
zaA"fan\eznyoh wstąpI .lako .. 'pótntk do t.,ol_jlllw
Ol!go korzlStnelto interesu brllniy ohemlozne1, Otljrt1 eub .K. 17\}" do adm. .Głosu·.
laZ98-a

Myśłibórski

i

fabryka kołd.'.. ""ato.ych

ol. 6 d Ił, Pdmorak.a e (d"wole,' Średnia l)
wyrabIa znowu rółne kołdry wdowe l putbow.
w wielkIm wyborze, na bllrt t detal, I .kur&tJl~
obsługIł,
Pr081ł) Ss. Kl1jenlel~ mate ochrledxl6

Warszawa
larz,d: Warecka.
10.

lW,,,

OWOŚĆ!354 1~

i Znana

D'Enaeryego i Cormons.

TOWAROWE, Konstantynowska 115

T-wa "TECOPOM" ~.~~.

•

l

trzechpoko!owego. li wal. lklf mi
lwygodami, w dowolnym punkcIe lub -c
IPoJto!owego .,.. poblitu Placu Wo nf, •
Ofert y 8ub tlNatychmlast 16251Ć
IIW admin. "Gło8U-.
162 l-l

Griffitha

słynnego

się

mieszka

i realizacJa

w.

~

A. SZNA.JDER, Piotr~ow,ka 76. !:

Najwl~kslY film świata

D.

Veteor" łI1df, Przejazd 16, 1'
",TA

t!

Toclmlczao

SKŁADY

.

pr0yetęf'lDyoh.

I

MASZYNY do pisania
Orzeł (nowe) Mercedę$. Remlngto-" l t. p.
Taimy 1 a. kalka. reperacje. Nauka
pisania na maszyna.ch.
Adolf Goldberg. Andrzeja l, I~tro.

l

--

atos

•

POLSKI

Dziś!

Dziś!
Ul~ienlca publiczności,

w swej najnowszej kreacji6

niezr6wnana

,
zie ~i

aktowej arcywesolej farsie p. t.

krzy· Iły

"Związ

POCZl\tek

przedstawień

•

o godzinie 4.30

•

PS7chiczne
prom. Roentgena.

I

16202-1

...

EKSPERYMEHTY Y06A

IItyciem,
Mlędz>"
a

Podw6łna

SALA FILHA.RMONJI,

Program

Z

:::::~al~~~

godziny 10 do 1 i od 3 do 7 wieez.

cyklu "Wielkich Solist6w"

wypełni:

16414:-1

Specjalista chorób wene· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - .
rycznych, s k ó r n y c b. lo'"
I moczopłclowycb.

ALFRED

I

L....... ' ....I•• t •• ' Alllla'"

I

'.I.łl ...,.

21

EwargieBicka
Gob. prlritol&: oc! 8-3 r.

lOr. I. SUUerstrom

planieta.

1\

Chopob7 skórn.
! weneryczne
ZutLONA nr. lL
Pnyl. od 12-2 17-8 w.

ALI'RItD HOEIUf odlaaClon, nagrod" 1m. Rubln!ltelna na wielkIm
konkunle ptanlatów w Petersburgu, na kt6l!'Ym uozestnlolyło 88 na.1znakomfttUlyob planistów śwlata-zaUcza sIę bezsprzeeznle do na.1strnnle.1slyoh planistów obeoD".f doby dllękl I"e, prawdzl"te mlltl'luwlkleJ gne) która "P1'Olt

um ry,88
Swetry, 8 8

ma pad ,-8 II."
teSs9- 41

II-ł liP.

Znakomił7

I

Ekspel7ment". odbywat się
z osobami z publiczności pod
trolą pan6~ lekarZ7.
Bilety do nabycia w kasie Filharmonji codziennie od

Cawartell, dnia 21 liatopada e godz. 8 i pól wieM.

G-ty KONCERT

śmiercią

telepatia

Dyrekcja koncert6w: Alfred Straoch. Dzielna 14. Telefon 13-85

Człowiek

bez nerw6w

Pończochy,
Rękawiczki

I

Panłe5-ł l p6ł.Nledliela
od 9--i pp.
t~'--7

.ugestJonn'e slucbaczy.
Alfred Hoehn koncermje od hlregu lat po całJm tYłe.łe l ".sędd,
olulJ sIę olbnymlem uznaniem 1 pop1l1arnoŚcłł\.
W programie m. In: Bach Pant.IJa ebronomatyozna t fuga. Beetboven Bonata
D-moll op. SI. Schumann Btludy ' r :nfoniclne op. 18. Debulsy Hommas ...
a Rameau. Scott Batu.land. Chopln-Ban.rolla Pls-dur Muurek Cls' moll
NoktuJ'Jl Fls.clur BaUada As·dul'.

IOr.W. Łagunowski,

wikwinłne,
POLECA w Dutm WYBORZE

Choro ..}' . k 6"n. !
i ",enorw o nl!l
l
PtlllYlmuJe od 1-2 ~p
t od 5-8 w.

Bilety do nabyola w kasle F'ilharm. OL l, codz. od g. 10-1
1 od 5-7 'A' l W nłedz. 'śwIęta od 10-1 ł od 8-5 pp. 911'1-1

~. SPOOENKIEWICZ

Gbflska (Długa) U.

Piotrkowska

160

l(onaianty1lowlka

28

Lekarzd.entJsta

ił

•

a.......aa.._·l

ł ::ksllei;;A;:;; ;~'!,~~!I~~~!~gJ~ti

ł 150,0 oo marek

wystawiony w Łocbi dnia 21. VIII r. b. płatny w Koninie dnia
10 patdziernika r. b. z wystawienia Zyskind Roth· na zlecenie
Oppenheima i Besłermana; cedenci .Ss-wie L. M. Cytryna",
firma .Labor", A. Działoszyński. Przed nabyciem takowego
ostrzegam, a łaskawego znalazcę proszę o zwrot pod adresem:
16315-1
A. Dzl.łoszy~skl, Piotrkowska 56.

I

nl': zmI----------------------..

-.."~..- - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jako R.preaentant na Ł6dzkl Okr~g PrEemysłowy poleeam Szanownej Klijenteli swój du~y skład
~l
CI

"S hd
~ł. epeo,-" C Irpa Owszelkich systemdw szarpany.

Sztyfciki stalowe dostarczam . ." krótkitn terminie
z największej i jednej z najstarszych fabryk tej bran~y

H• SCHIRP,

Vohwinkel pod Elberfeldem
nad Renem egz,.st. od. 1863 r.
Fabryka maszyn H. Schirp buduje jako
_ nowoczesne wypróbowane maszyny do fabrykacj'i sztuczne;

Bębny

karbonizacyjna

do o dpadlró
A w.

pOło

,..

le·d"W"lękł·tOad U-M
t po p.o

(&-80 Sierpnia)

16692-12

--------

systemu

.Schirpa c

na przykład

poza te m:

Uniwersalne kombinowane aparały do suszenia
i karbonl~owania, systemu kom6rkowego ze

Przy braku pary następuje roz~r:::::i;o:~!~~ ~~.n~.:.:~mOCIl dowolnie rozgrze"k bacz. (Z.pfnla.ehl.....) do roJhinłenia farbowaneJ'
i blichowanej bawełny.
.
stopniowem suszeniem.

do

PrsyJmuJe 10-1 i 3_7. i
D

d 623-1

wszelkioh materJał6w.

&.----------------------r#
Ba c z
!!! ____
nośc'

• r. mo •

Zell g Sonowa Po 4.letniej praktyce tanecznej,

powróciłem I
p~atnl. l w .&kol.

l eIfCJI·· t ancow
'
i

PnrJ••j. od 1I-lI; • • I.dliel

Dr.

J Sołowleiczyki~o~o~I;r::~~!~:~~~n~
•

I '.1,.. od 2-4.

rChorobyskórne iweoerycz.
Pańska 4, róg Konstant.
p~?"~.e od G

a8i..!.'21

D l P b I k"
r.. ry US I
. ha.oby .Urno, "'/016 •••••• rycue I .oczoplclow..
Lecunie e.I.łłelii (la.p' k.a.

cna,

U.....

łf'~I~~~;:~I:~ twarzy

Dla

P.ń.Od 4-6.

•

Cboroby

'podlug najnowszej meiody paryskiej. wości sezonowe, jak

H637-30

ry8k::::

Ce· I .

I

Zal'isy i informaoje na no-

6 !

gle nlana

,

wuz 22(::~~:~~ i
PUJĘ

Inż.

A. Le k

W IWiCZ,
·

T.

-----------..
ehemicznych

"rzełworów

1

Grabiańs

ki i O. MyśIib'orski

Łódź, Piotrkowska 62, t.l. 59$.

'lf

j1

Adr tel, .Chemikal Łódź'

wodne

j

pObleo~ W ł &Sne 52 ło
ss 1 I!O B-me
fa ry ac
Tran rybi technlezn1 dla garbarlJ, olej tnreck" smar do osi
I róme chemikal.' . oraz wszelIde oleJe mineralne.
005-2

P t k. 89 I
10 r _. POSZUKUJĘ

WS OL IUA
.1.1

'22 1
. -

Il"UPUJę

.\
Zkapitałem od 15-20 miljonów marek, obeznanego w za...
I~!~:;.ę z:r::~;~I:~ł;,a :;~; kupie towarów firmowych do interesu d?brze prosper~- '

Połu_I ••• M .s. "Iłuom., d)'wan1perskle ]' Acego w śródmieściu. Osobom na stanowlsku-dJlkrecJ&
8peejaltała ello,,"
t futra
"I
..
Gl.
182-3 I
atb.,.. i IIIII'JUI,a. N W
k. .za.pewniona.
Oferty pod "Elka do. osa..
v ..
•

arszaws

ł

Lokal.

ri::;~Z~~z~~c~.relerenCje. n:jWlę~'YCh .firm ~~2ch ...,,~:::~••~ ~!~~o;:~::.. Lecznica ekarzy SPD cialisłów
leksander REM US,. Łodz, Wolczanska nr. 184. . L U B I C Z
~:;j~!.~t~~r~:~~'!S!~st~t~g::ec~~~~~~r~e;hIKto
..
I
Cegielniana 43.
I
~d
do 5
poradę 1200 mk,

J"

, II A
T E K
CII.r.by ... 6••e, .... rycl..
Za dopłatą
i .ocloplo.o...
"Dom mieszkalnv 3 morLeGnllie u~ .lońcem "WY*11l•
.'
"t o
d
~,
1 2 dute pokaje słoneozne PzosyJmuje ocl , - .. Dla pań
..
g:ro u owocowego
od4118111. poc ••kaWa. 7&1-1&
, ~IU,V '~Jn1lJaz.ill~ 10
dobrej ~Ieml II ~o~s~~::~~~!k:r;~~:~
Ił udz f'1 :m/ 8 lekcJl .I lłk!,.Z t; Y m l mart- oświetleniem i gaZOWIł • • •zJn Ik.okloh
7.} t t'mu chłopcu pó_ J~ Ofd~~~I:t~e~~r:::re kuchenkIł lIamienlę na kupię kUka. Ofert1 wy:
~/' ~I w/tnv, ZgŁosi ć się: nomlllalnel do sprzeda- mieszkanie większe, w cdzeĆrPdullłTce proA8kz~ skRła
., . ' -.
. G C .
O
centrum mt!isła. Oferty "
o OWo
e .. eZ~rj ad!{ \ 10, m, 34, m B. . '. ymer~an, zor· do GłOBU" pod ut s. S" klama Pol ska 8 , War szato. ił --t Zs)'bert.. ,kÓW, U l. B łome 3 3 6 , , ,
·:;"D.Q WAt J88n~ _ 10 pod,
MS-9 '
lOU;r-v • Tkacs'
!l~ - 2

I

,

llJórg 7

--- -

&

..

,

9

.I

J'

Muix-Brasiliano, La JaTa, Togo, SIlimm,..

rabryka
T

'D :.r.ameud. n ł. 11
&-

~

MARJA--

(dlakobiet i dzieol)
Godz. przyj. od 5-8 pp

•• wrot.Ni 7.

1634.l-18

.dziele

r..

nywu1ę wszelkie repara !
l weDe- cje jUbiler.skle .i żegarm i

pnJjm. od 10-12 1 ~7

j

Boston i ~~-Step, przrjmui~ eod.zienuie od 6-10. g. w~eC!orem
w kancelarJl przy szkole, & do 6-eJ 'fil prrwatnem mieSlkanln przy
Jdzefów-LeWlOSOnOWa Cegielnianej 57.
Z powataniem Z. H.n..,kowskl. ,
Chor. weneryczna i skórne IUwaga. We wtorkli ezwartk!.lekcje o 4b 1 Wa 11ł sI, w zammlęt. kółkach.
D

brylanty, Ił oto, .rebro, I
platyn, Itp., oraz wyko- :

\1

Pary!a

l~

i weneryczne (kob.)

J

" IDr lud,ulk FAl K KU'

. Sza r p acze do wszelkich rodzaj6w odpadk6w.
\JU ki-trzepacze (Stakers).
Pralrl!ce z wydob,.waezem (Waschmaschinen mit Ausheber)

Aparaty farbiar.kl.

a

nl e.dln·

j

specjalność pr~::!:r;~~i:~'d~tI,

weł ny:

pat ent

cocll. prsyJ.: od 6-7

16617-1

'Man·cu re 'I.'.
C . l .
egle Olana 19, m. 1.
I
front, parter. 185-2 ·:

AnU·lelsk-legD
- -

ł

'

poszukuJe lokalu,
re pe-1 zechce
.lo
09 l Gł osu sub • P• 7s 382-1
li -

godz. \}
wlecz Cena za
rac je 1 opatrunkl od umowy ,

"

eZys t OS..C"
Piotrkowska Hl! 44.

8i~

l

-

~Sę

Ul.
,

-

og:l.lotrwakł~ .

li

Mam woln1

O

k al

hliwe

ulio

z~, pr~Y6d ui~ŚOiU, odA.m. Jl~

crkllllo1l",!,nie,
Ii. u
troclnowanie, froteroWanlt1 . opancerzoną Ur~lmy !'la·
udzIela rutynowana nan- woskownIo posad.ek. C\:1 6 % l.~\,\. l prty pOO w L, l~
czyoielka. Sienkiewicza cunie "Wystaw l pak!lw!l'JllO o· (1;", J1. [O IId11lin, " Głosu"
1-i 102. m , 2.
'l95-S' Itiell, !"pr~ ..tanle b,nr , ml'::9za~
!:!2 1-3

IPPZS:imuie

- •

'l L

złotyć ofertę

w"r

m

skład , Oferty do Głoeu
[Jod "Lokal 16268-,
dI-ł

..

OŁ09

POL!F(l

lud

o pop

sza

wK

•

•

•

le

----e

dzi

/

•

ajświ

Specjalnie zorganizowana
_s

owe

jętość l

o

swą

•

-

omaści.

służba

Bogaty dział in ormac~i miejscowych.
e egraficzna
•
•
Stały codzienny do ' tek h ndlowy.
elef Iczna.
l
arszaws iej, gdańsk.iej i berliń~Kiei.
Kursy gieł y łódz

ZT

T

S

R/

~_~!ffi!!_
CegielnIana Nt 9, front II p. m. 7.
re
I
Dale na rab' 1 za gct6wk~
d -t
C
jesionkI, palta damskie, garnitury. suknie, sweatry

Zarząd Sp6łkl

przemtls., Vi! O' k·lenniczy
· "
ł

,n'ł

l towary manufakturo". " wielkim wyborze. oraz,
przyjmu.le rótne obstalunki I własnego i powie-, " l
HOntgo materJału, wehodląClnł' utrel kraw!ootwI\ I MlCHAŁ GLAZER
po cennoh prsy.tępn)'oh
(Radogoascz).

M. A. Igielnik, Cegielniana 9, front li p.
Uwaga: Wykonanie pierwszorz~dne,

Dl. 7.

PO O TU

.
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Mieslęoz~ie M.2.500.-, Kwartalnie Mir. 7.500,-. Za odnoszenie (.opłaca się Mk. l50.-mieslęcznie, Prenumerata
przez poo~tę mieslęcznltl Mk:. 2.650. Zagranicą Mir. 5.600
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