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re

dzie
bytu klas pracuj4CYch, obawa o utratę
na kOi1'2yŚć komunistów
ł ~ kcmpromnacja moralnej wall'tości pariji przez współpracę z ludźmi tego rodzaju, co p. Kiemik, jeden z uamruKÓ. ttądu Chien>o·PWda i winowajców
rzed listopadowej w Krakowie.
wpływu Da Dl!8Sę

łaCZ()Dt chciało &!ę tek ttlini~erJ.atlD1ch i
dlatego weszli do koalicji?
Obu ich, a S'l.IC2ególniej p, Moraczewski~o, kt6ry pmybył !lI8 zjazd Jeszcze oban~wany, wi_o serdecznie, g~ąoo l
Te kZy lrelłegorje argwnentów znal!azły po brat e'!'soku I
Po stokroć miał rację p, Jaworowski,
'W}T'a2 w pr2emówienialCh . paDów Hokiedy tak zreasumował swoją obronę atałówki, Szczel'lrowsk1~o, Pawełka i innych.
Ale i w tych pnemówieni31:h przebijała i nowiska C, K, W., PPS: uProwadzimy ponadewszyst,k o garą<-.a trosY.a o dobro par- litykę serca i sumienia, a do tego należy
tit klasy rob{')b,iczej, ludu pracującego, de- i poai1orządkcw8.nie własnych bólów, stramokracji l państwa polskiego. Nie hyło ani I chów i fantazji, int,erescm klasy rOlbotnijednej napaści na posłów Ziemię<Jkiego i czej, socjalizmu i Polski",
Nie mOHmY stać na stanowisku nieMOIl"acz:ewskiego, na których spadł ciężki

I

I

I

ganizacfi poUtycrmych w Pel8ce.
Przepowiednie okuały sł~ fałecywe,
Owszem toczyła się na zjeźdzłe OŻTWfo.nn
dyskusja na temat udrdału socjalistów r/ .
rządlZie, dyskusja ta do pewnego stopn ;~
odbiła w sobie nawet warszawSką O-pin'j,:
kawia.mianą, która twierdz:i., że ,,PPS. jes{
całkowicie skompromitowana". Ale dyskusja była tylko wyład.owani~ rÓŻDyc 1
źalów, uwag, obaw i trosk, które muszo.
przecież budzić się 'W szeregach polskk.'
parijl socjalistycznej w tak doniosłym m{:·
me.ncie jej istnienlia. PPS musiała, jedyn ~
bodaj z orga:ruzacji po.Jityamych polskich,
walczyć o niepodległość Polski, to., 00 czy-

m od

obo~ re.prez.earowania PPS w Ią
dzle lroalicyjnym. Kt6tby ośmielił się po..
wtarzać Za komunistami, że tym obu szlachetnym i pełayrn sam~_da si clzia-

były.
bezsku~ć dotychczasowe~o
udzłała w rządzie w dziechuue poprjl~\ry

Najwa!niejszem wyclanemem poltycznem w Polsce w olueeie Ś\viątec:.znym był
niewątpliwie dwudzie1lly Jrondtes Polskiej
Partji Soo;alłstycm.ej.
Jeszcze na p-ę dm pI"Zed zebranłem
się kongresu po kulOOll'ac.h sejmowyc:h krążyły różne wieści i domysły Dla temat tego
kongresu; przepowiadaoo ~ na ru:
i rozłam w PPS i I"00btcie koalicji rządowej, ustąpienie minłsk6w Ziemłęckiego i
Moram:ew.s1óe21o z rządu. A że to ostatnie
pociągnęłoby za sobą upadek gabinetu p.
Skrzyńskiego, przeto, rzeat 7JtOZumiała, że
kongres nabrał szczególniejszej w~i i znaczenia, wychodzących daleko poza granice
obrad instytucji jednej ~ największyoh 0«""

I

DlOtalntm, że im gon.' w klalle robotniczef, tem lepie; dla IOCfalizmu - uzup~łnił
wywody p. Jaworowlldego - wice-mars-uł.k sejmu P. Oa8O&yD.ki.
Przysłuchiwali ~ tym. obradom z oI!romnem zainttlt'esowamem towarzysze
zagTaniczni, w tej li~~bie i serdecznie witany S()ctal-deznOkr,. lliemiecId p, - Wels.
Słuchali ze m::ze.g6mem naprętenłem aż
tmej pn"tw"l5liel. partii, które miały
władzę w rękaC'h po przewrocie w Rosji,
a mianowicie - p. Carnow - S, R., p,
Dan
S. D. mień$Zewik ł p. GegeczkorisocjaUsta gruziński,

Ci trzej DAjlepiej, bo na żywym przykładzie dziej6w RoaJł, od D1&1'ca do pddzlemika 1917 r., przekoaali się, co zna·
czy zbyt daleko idący dogmatyzm i nie·
oostatec'Lne poclP()~ędkOWaDłe parlyJcych
bólów interesom całości,
PPS wychodzi z kongresu wzmoenionAt
plotki o razłamie rozwiały się, jak dyt1l.
Wychodzi wzmocniona nie tylko ua wewnątrz wobec swoich wiernych je' zorganizowanych mas, ale i nazewnątrz wobeo
:3tronmetw bUll'żuazyjnych, ~ któremi w
imię dobra klasy pracującej i Polsoki zawarła koalicję.

W śród tych stroooictw, oderwanych
naogół od szerokich warstw społeczeń
stwa, opartych o drobne liczebnie

końca

1918 roku cIowodrĄ że po~
trafi też pracować nad utrwaleniem i
przyszłością nłepod.ległej Polski.
Główne motywy przemówie.ń opoqcji.,
która zresetą nie zażądała wyraźnie o(łwo.
łama minisVów SO<:jalistycznych z rządu,

klas)'

społeczne, mogła Już utrz,.eć się świado ..
mość j kogo ł jakę siłę moralną reprezentuje zorganizowany SO<:ja.liz1n polski. Dwu..
dziesty kon~es PPS .. o tern przypomniał

Ptezydjum XX kongresu IPPS., zakoficzonego przed paru
dniami w Warszawie. W środku na fotelu prezydjalnym pos.
Ign. Daszyflski, po lewej stronie min. Ziemlęcki I pos. Jaworowski; po prawej pos. Marek
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::~~~~III
dyktator Pan galas

_

Jak na drożdżach pod rządami LONDYN, 7 stycmia. Donoszą z Aten
-· ' ·He IIa d y
iliczący
że dyktator Panga,l os zarząd:thł, iż mnis;
. M USSOI Inlego
.
m:nie~ niż lał 50, mają otPu-icić k1a-

'samobójstwa na Akropolu, a policja ma prawo
.
łl •d ·
I;r
• k b·
az eJ spotnaneT
o lety

zaglądac

pod

spódniczk~ I szlory. ~1asztorom
~

I
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W dniu 15 grud!n.ia !". ub. w mieście II mieszkańców sta'ro,żybn..ej AJbIdJeIfY, !którzy moo.e~ suik,ien z możlliwie Hem 'rozporA.oonacłh Wlets,zły w życ·ie nawIE! "ptrzepisy
szc.z11jpaka, zjadającego im karpie, ska ~a I kami, p·r zez które rÓIWnież można było wiodzieżowe". P<remje'r .i dyktator r~eZ)'IPo
li na karę śmiel"Ci IPrze.z utqpienie. Je dzieć całą łydkę. Jednak moda ta nie
!,os!poHtej gre.ckiej, PqaJl os , dna ",a>oonie- dnak okazało się, że Ikawdy samotb6'j;CIaJ, ;ak pnyjęła się, ho - nie ,po,chodzHa z Paryża
si.enia ll1JOł1'aJ1nośd" W)".dał roZJPOIrząo.z.enk, (yw k1'6d HaJkon. lblSen.a, chętnie zOlS'tawia i wkrótce IPOWlfÓCOOO znów do Ik~óbkic'h
że od pow)"Ż1Sze<j daty poiCząW'&Zy żadnej
sobie ma.Jeńlką cllOćlby rull'tkę, ktÓt1'ą mOi2ma su kiCJ'l.
istocie płd ż.elÓskieoj poood lat 13 nie woa- Wtr6.cić do żyda, ta ~'Y' tę mu się zam)"ka,
Me rymcz,alSem edyik t Pangadosa wszedł
no nOtS,ić s,ukni, ktÓlralb')" siętgała Qd .ziem:i całe sarntOibódlSbwo ,.~zelStaje go Ibawić". w zycie dnia 15 gi·UJdIn1Ia. Trzydzie,śd cenwyżej nw: 30 centymetrów.
I W II"reczy S!8Jffiej - dziwne to 1r,z,'UlCa świa tymetr6w ponad ziemią i ani miiliimetr
ROZJp01'zą.dzen.ia gtelIl.erałl8. P~affosa od
tło na nie·zlbada:ne tajl!l~lki oot,ulrY LudzJkie:j
w ęcej. A za .p~zełm-oczeni~ tetgo przep:su
kioIku już m~elS:ię<cy SttanO'Wią prze.dlmiot 0- - z ch'Wiłą., @dy za~l1'Ożono at e:ńJc zyłk om. iż wysokie gnyWll1y,a nawet, jeżetli sUkn!ę
ionydl polemik dzi·enlllikars3<~dh w <:a- Ul zamach samobÓtj.czy czeka ~db. krura uZ'oono za ba1"d:zo nietprz)"zwoita, do mie-

pr,asie gl1'eoCkiej. Tne1ba tprzy.z.nać, ż,e ŚI1llierd" tajel!l1ttlicza ep~d€l!ll.ja W)"2~ła mo- sią'C8 ares~tu.
.
owiek ten z lPodziwu godną kO'1l$~ menWnie.
Jednak w jaki oSIpos&' prz.eptt'owadzić
cją i ellle'rgją dą'ży ao tPodmi'elSi.ernia lPozioTea-Ia z P,a nga,IotS .zwrócił uwalgę na inny I kontwlę suJkien? Otóż POtPl'ostu -każdy z
l!lIU mor.alne.go lSWycih Sipólfz,iomków, nie lę i Qtbjaw UJpadlku morMnoś>Ci: na zJbyt k<rót!kie
policjantów ateńs~itdh wyekwi!powany zokaj·ą'c się naWlE!t na·jrgo.rls ze'g o , <:0 lSipotlkać
sukienlki i stPó'Clnkzki. lPięlknych Igretc z ynek , stał w m~a,rę met~ową i ma~ą oni prawo zatrzymywać na ullic')" i sprawdzać dqugość
może polityka w <:zynnej słU!bie: ośmie- j któl1' e , jak wsz)'1Stkie uetSztą ko'hiety t. ZlW.
sz,enia.
,
.,t<>warzystwa" w kraja'cID. tba~kańskkłh. r..ie sumi każd-ei kOlbiety, której str6j zdaje się
PierwJsZJeilll teg.o roclza:itu l"oZipOO'ządz.e j• woilniczo podtlle'g,a'ją W1Sz-eQlkim kiap'1")'lSOID i W)"kraczać poza Jlornny
p!"zewidlzian,e
nietm, kt&e wywołało ogóllJIlie śmiedh i I wybrykom mody pa'l'Ys.klei. DO&z~o do ~e "edyktem odzieżowym".
drwiny, był Q,sławiony e'Cl1y1kt w .spuwie ,I! o, że Stpócl1Jkz'ki kończy!ły się nie wi'eie
Gdy byłem małym cl1łqpoCOOl, marzy.
obój1stw, Sttanowią.cy, że samOlbójlstv."O I ,poniżeJ taJIji, a ,ko'bietę, której k01a1Il:ek nie ~em o tern, by zostać wił'aścidelIern CU!ki~r
I popełnioll1tem na włtaJSlIlIe~ oso1bie mor- , ZIIlIało pół miatStta, UlWażatlJo za z.a,coba'!lą.
ni. , Cóż to za roz!lws·z ny za wód, m yśllałe!lll,
,
z plt'eme·dytac-ją i ja,k o bakie tPOd,. l
I zn6w ptrólbowan.o l'Jwalltczać dotyczący cały dzień mó'c zaj,a'dać się ~re.meilll i lofelga karre śallierei.
e,dykt Pan,gtallo:sa, ośmieszają.c ,jetlto &a.I!llergo dami! Później <:Ihdałem być doI1'oż.kan.em
Działo się to z wio'Sltlą 1925 rdku.i wyśtniewają.c jego ",jpll'ze,pltSy odzieżowe". - aut jeszcze wówlc zas n,i e znano - bo
At~ach szea-zy1Ja SJię wó'w1cz,as dziwna
Przyrówn')"Wano greików do .cihińczylków i ta:k wciąż móc jeździć dmoiJką, wyd.awało
j-edna z tyclJ. epidemii, pod wn>ły- jakutów sylbirslkklh, u kttórych to ludów mi się szczytem 5~częścia i fP!I'zyje'Ill!ll.ości.
sUi&lgelStji ma.sowej, o krtóI')"cl1 p5y.dho- łydka uchodzi z'a nietplrzy:z:woitą część cia- Jeszcze później manyłem o karjene kon, i psycthjatny Wl'lzenkidh bajów Ła.
duktora wagonów sypia'll11yoh, ktÓTy 'Całe
i już całe tomy. Stał. \Się mianowi,t:ie
Aa~ Pa!l!p,aJlos przez oddaną sobie prasę
życie podróż,'UJie po szerokim i dale,ki,m
eooch. modny pewien sp'elC-jaJIIllY spo- proptalgował powrót do _.kiJ,alS)"cyzmu, kie- świecie.
samolbólj:s1wa: skdk ze silmłv za Ereoh- dyŁo gre'Czyn1ki no'Siły szaty długie i powł6Me gdy teraz z.as-tanaM'iam się, ozemone&.
cZY'Ste, a goł'e pokaz'ywały się lPuJhIicznie bym chciał zostać, gdy:by mi dano wolny
NiesZJczęśhwie
zalwchani, histerycy tyLko niewolnice. Na to krawcy odpowie- wybór" muszę wymać otw,ucie: dhciałi dzied - wS'zystt.k~ rzUJcało się w
dzieiIi nowym atutem: wymyśilono nowy bym być pOtli,cjantem w Atenaoh.
mt.
aść z Ak,rOipoJu. UwaŻlano to wóws za na; wyż,szy szyk, odkąd w ten spos
odebrała sobie życie pewna z,nana 1
~ arna śpiewaczka jednego z te.a trzyateński.ch . a za nią slkoczyli w przem ~niste ii. ;v~e
wewnętrznych
ść dwa j gimnazi5d, synowie rodzin
rr o żnych i po ważanych.
Na sz warsz. koretSp. telefonuje:
Po~ie,:aż po ~łUlższym pr:ecią,gu c,zasu
Nie p omogły wzmożbne pOlSte,run~i , ani
W
dniu
w'czo.~ajszym
.ma
awor~~.
g!
ówUlkt
Się Ule Zlgłosd p:o tę waltz~, kom'lJSarz
. za r ządzenia p o,Ij,cyjne , ni,e .pomOi~ła 1n, ill acja przez det.ektywów w cywHu ka- n~ w Wars·zawle , kOtJD.1S'~Z .POhq 1 sle~~ B~c,hTa-ch .za'~ał ,:"ahzę do kOm!l'sarj'Mu koer o spacel1'owi,cza, któTY po .godzinie 6 cze}, p. Bacihr ac,h po dłu'zsze) obserwa,cJI lejowego l he,dy 'Ją otworzono, ma,le:zaon.o
ie czór odlbyweł iJrzechadz~ę po Akropo- zaU'ważywszy! iż jeden z tra.g arzy stoi z w nie'j cały ładune' k książecz' ek pasZ!p>ortoOkazało się, że. niema s{posobu na tę
w.aHz.ą na peronLe i wz,gląda. się dokoła. wy.ch" skradzion)"cb niedawno w mtini.st
\I ną e.pIdemię aż w!I'esz:cie Panga ~o.s
z.a'Pytał go na kogo czeka .
I \Spraw wewnętrmy<:'h. Wobec te,go. jż v.nłał ws'pomniany wyże/j edykt.
l
Tra,
g
arz
.odtpowi
ed~i
a!,
że
dal
mu
io
je;
ści:i~l waoJizy, . który i;u po ;, j~, ,.. ~ DO\ le kara śtni-e1"ci dlla te,go , który chce
ba wić się życia? Pil"Z)"pomi'nalo io (Jw den ~ palSa'zer6w, ktory poszedł do kas~ wrocił, nabył, bIlet ~o } ublma., !".om,. Baok p.rz~łowiowy dlLa swej ~ po. /biIlety4
J. dhraah udai ~ - tDIID w ~

PocząfEk
MRYż,

Sowiely

CU downe

skradzionych w

I
I
I
I

I

.

"aroku wojna

ofenzywy Abd-BHfrima

7 stycz.ni,a.

Wedł~ donieSień

prZYWracają

spadku

pr.wo

Rząd sowiecki
ogranrczen1.a s,pad!kow ~
wtpt'owadzaJjąc natocmi'a~t podałek progres}"iny od ~dlk6w i diaTowi'Dn.

MOSKWA, 7 s·tycz,nia.

I{>OIStan()'Wił roleIŚć

neapol

zagrożony(I?)

nOwy krater wyrzuca lawę w kiB·
runku miasta
N1E AP OL , 7 stycz.n4a. -

Od wCl()rai

Wezu'wjuszzaczął się okrywać dymem. Na
za<:hodniem z,bocw, nńedaleko o'hse'l"wa·

I torjum

utworzył się

nowy krater,
który
i lawę. Również na pół
nocnym słoku U'tworz)4 się lltOwy krater.
Wtglkutek utworzenia się krateru zaohodnieg() w)"bu~h zagrażałby kał.a$tJf'oią Ne~
poloWti.
wytt'zu~a pOlpdół

,
l

I

) {.

ma.

I

I

będrie

z MarOlka, powm'ańcy ~nowi!lj wałiki na
rrO'Ocie pod Mfinja. 6ói p1'zybieu cora'z
glw1alttownie~zy CJharaikter i ie5t zdaje się
początkiem nowej ofenzywy Abd-el..Kd-

I

I

n.ie. wolno

'ląd pnz.YJmować nowlCjuszÓW.

!

fnllacyjna gOSPOdarka

WB

' I
Włoszech
li
wy rycie paszportow i NaJwiększa inwestycje w przemyśle
t

spraw

'

I.

I

.

I

I

.włdkIBnmCZy,,!,

Powolny l stały spade-k hra, Silne waha'llia r .Lnac,zny spadek kursów papierów
WM'tośctiOWyiC'h w pierwszej połowie ubiegtłe,go roku we WłQs~e' c!h, wrpłynęły baTdzo korzystnie ńa ru-ch spółek akoey)nydl.
W <:zasie tym założOlIlo wiele przed.<~
biorstw akcyinYlOh i .z.ałożono
wlele ., J wyoh spółek, przycZle.m ka.pi.ta~y akc~ _

zosiały podwyższ.one.

Największe

: Jlwe

slyc;e były p<>czytllione w pt'zcm:y&le elekt.rycznvm. i .1ri:ókietnni~

Nr. 8

8.1. -

Prol. KemmerBr prsyjmie
dziennikarzy

Marsz.

przed swym wYiazdem z Warszawy

Jedzie do Genewy na

konferencję
ekonomIczną
z Genewy doJ1Joszą nam, że otrzymano
tu.taj zawiadomienie o przyjęciu zaproszeń na p.r:zygotOlWaJWCZą kolD1fef'en.cję ek0nomiczną ligi narodów od następującJ'Ch
osób: p, Cambo, b. mwska skarbu hiszpańskiego, p. Wł. Gmbskiego, b. premjera
Rzeczypospolitej polskiej
i od delegata
!\rgeoJtyny do międzynuodo-mego instytutu roJu,iczego pw Brenlbio.

Po WYkluczeniu pos·

Dąb

skiego·

u

, Nasz w.arsz.awLSki koresp. telefonUlje:
Dziś w 'Poludmie u wicemarszaŁka Woź
nickielgo odbędą się dals~e narady prezydjUttl1 "Wyzwole1Ilia" .nad sprawami zwią
zanemi z wylduczenlem p. Jana Dąbskie.go
ze stronnictwa.

Zapomogi i praca la ezrobotnyc
Ministrowie i wojewodowie przygotowuja wnioski na dzisieis2a
konferencję pod przewodnictwem premiera Skrzyńskiego "
WARSZAW ~ 7 stycmia. (pat.) Dnia spł"aJWa f1mdUS2'l1l bezrobocia i zasiłki dla
7 sty<:rm4a b. roku odbyła się w minister- be7Jtobom'Ych, S1prawa rozpoczęcia robót
słIw1ie spraiW WI0W\Ilętr2iIllYch pod przewod- i p:nbHcmych J1Ządowych i sam,oTządorwych
niotM-em pana mimstra Rac~kięwloz.a troill- ; ol'~ sprawa kryZ}'5U pnemysłow,ego.

I

fere~.cja ~ ~!"~e ~~~cia. W k~e-I

renCJ1 WIZlę1Ji udzIał: p. IDm1siem- pra.cy 1

łeki s

łXlIl.

.

Podjęcie rokowań

!

Nasz wa~szawski kot,espond. telefon.:
W-czoraj podawałem w kilku sł'owach
tre'Ść ,r ozmowy
gośda ame:rY'kańskiego,
prof. Kemmerera
z posłem WiśHckim
d
.. l
k' t
. d
k'
'
prze stawICIe em upIec· wa zy ows le,go,
D"
'"
d l oh inIDo
..
ZIlLS" po zaSlęgnl'ę~ltt
a Szyi
rma'ejI,
dowiaduję się: że ?rof. Kemmerer przede:
Wszystklem Slę zaInteresował rp oglądamI
posła Wi:ś[icikiego w slPuwi·e podatkowej i
prosił o dokładnie .eś1enie różnicy, zachodzącej pomiędzy opodatkowamem DŃaOtrzymawszy w tej sp'r awie wyc,zerp'UJOipOdatkowooie lrudności miejskiei, proles'or Kemmere1' SZCZ€lgałowo om,ówił zagadnienie kredytu. Dowiedział się on ze zawieniem, że ~edwie ięden procellllt kIredytów, u6zJielan}"Oh pt~ Bank Polski p1'IZypada beęo5redmo na ha.ndcl. KupGectwo
~olllie jest lrorzysłiać z kredytu prywatnego, Joosztującego 5 proc. miemęCZlllie
Fa,kt ten wY'świetlił pro&. Kemme~e!To
wi p1'Zyczynę istnie.ją'Cego w Polsce rOZIPię
da pOttniędzy <:enami h-wrt ów emi, a. detaLkznemi. To beż wyxazH onrpoglą.d, że m:iesienie wszelkich oli,ranicZie11., krępującycl.l
normalny rOZiwój handlLu jest l11i.eodz,ownym

Wlań.

, P. PrąJdzyńslki kontferOWlał 1) mnnllS,t rem
rolnktwa, dr. Kiennikiem l mi'lliJStrean, Slprawie-dliwo&ci, dr, Piedhookim.

Pąmiltnik Olszańskiego

wychodzi w Berlinie
BERUN, 6 st~ (pa"') ~cht
Uhr AbendbJatt" rozpoczyna jwtIro druk
pamięDków Tadeusza OlszańskIego p, t.
"Jak zrupiurmlem zamordować pr~den
ta PolskJi".

· Wysluieni iolnierze nie chcą I

ar zo s a e

stawienie ich w szeregach,

rnotywuią<:

swą prośbę niemożnoś<:ią zna1ezienia pra-

ey w cywHu.

Największą ~ość podań
D. O .K. III w GrodJnie.

otrzymało

zagraniczne Sfano'mw
Zjednoczonych

POŻycZk'
.

W 'CIągU pierws,zych 3 kwartał,6w 1925
roku ogólna suma pożyczek
ud.zJelonyc,h
z~granicy przez Stany Zjedno.czone, wymoSIła 728 milj. do'laTów, wobec 1,050 miljon.
dol. pożyczek udzielonych w ci ą.g u całego
rok~ 1924. Cyfry t·e wskaz.ują na rozmiar
akCJ'i .inwe.:iycyjn.ej za~rani,cą,
podjętej
prz,c'z kapitał ame,rykański.

Wiślickim sprecyzował
może liczyć na pożyczkę

I

<m pmekonany, że skoro. wyszcze.
będą spełniOille.
to. kapitały amervkańskie napłyną do Pol.

Jest

I gólmone p-owyżej wanm.ki
I

I ski.

Il

I

I
i

tworzenia
rzą u
N·
I·'·· d · d

ję

II
Zenla· aCTona ISCl za aTa yntatury
Von Speckt coś przygotowuje'
,

II·
Wl Oni
pOWO

BERLIN, 7 &tycztttia. Dziś rano powródo Berlina Jamderz Luther. Prezydent
Hindenburg powierzył mu misię tworzenia
gabinetu j załatwie.nia przesilema, Idea
słwo.rtzenia wielkiej koal:icti począwszy od
ludowców. sko6czywsz:y na socjalistach
ma małe Wlidoki powodzema. Socjaliści kategoryomie oświadczyli, że nie będą pracoclł

I wali

a

z ludowcam1, Przywódca prawego

skrzydła

I

centrowców Stegerwald oświadczyI, że są trzy możliwości załatwienia
przesilenia: albo utworzenie nowe,o zupełnie rządu - albo uposażenie obecnego
rządu Luthera w daleko itlL1ce oołnomocnł<*wa, które pozwolą mu na przeprowadzeme sa.nacjJ skarbu, albo też l'OrlIWiązame

!!!!!!!!!!!!!!!!':",!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Smla ła IIara dZl ez· w s rcu Warszawy
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władze

ręce władz wojskowych podania o pozo-

I

Prof K m ' t
' wresz' . e merer In 'e res'o wa ł SIę
Cl'e
stano
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k
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'~S lem
upIec wa w spraWIe
nął dosta.J:e'Czną
dZla'ła,lnosc
kre,dytową,
walL!
z
n1'lot
~J"
któ
b
•
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,
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I:"~. eKC onlz,mem,
ra ma
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pOWIększaJąc emlSJę lIla pod'Stawle zdrow·e - p",z.ed"""l·ot
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ń
d
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UU:llerencl~6osPO aTgo materjał.u dyskontowego.
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'Cze'J w eneW1e, Ja r wmez westJą roz-Stabihzacja waluty jest momwa, ~' wi.nię.cia stosunków z Rosią.
zostaną pl'lZeprowad:zone n.astępuiJą~ refo.rmy:
'
Poseł Wiś,lkki zwrócił uwa,gę na trud..
1) budŻ'et państwowy i Jromuni8illlly bęności, któr'e Polska
rnusiaia,bv naDotkać
dzi.e zredukowany szczególnie w dziecki- przy zastosowani,u zasa,dy wolneogo handlu
nie wojska i ośwfuty,
co do handlru z Rosia - mUlsimv się liczvć
2) przemysł zostanie unrohomrony i z realnymi warunkami i 8JblStrahować od
handetl wy2IW'Olony z pęt,
te.g~: ż~ na~ się ,otbe<:ny u,slt'l'ój państwowy
3) świad'OZelllia socjalne,
ciąiŻąCe Da ROSJI me po.dobA.
przemyśle zostaną ZiDliesione,
pnzyozem
Pod-czas wzmowy prof. Kemmerer ~a
lPod.ska 111WOlni się od obowiązku pme- znaczył, że przed wyjazdem z Amet'yki
w-.z.egania ~i waszyngwńskiej w k<>n&erował z znanym banlcierem żydowspra.w.ie 8-miogodrdmt.ego eWa ~aq.
skim WamJburQ!i,em.
4) musi być wrzmocnione zaufume weZna on ddkładnie stosUlIlki żydoWlSkie
WiIlęt!lTZlDJe do waluty poJskJtej.
za oceanem,
gdzie prz,ebywa okołO'
Prot Kemmerer zaJl1ważył przytem, że . 1.800.000 żydów, p.ochodzą-c)'1dh z Polski.
sp-raw,a -celowości wprowadzenia waluty
Prof. KemmeTeil' dziękował pos. Wi.
2Jlotowej po kursie 5,18 wymaJ!a g-łębs~y-cih ślicki,emu za tlIdzie'lone mu ~nJformacje i
studjów.
1pa:osiło zŁoiŻellJie mu pise-mne.t!o memorjału.

ją-ce inIorma,cj'e ilulStrujące ruerÓ'W1llJOlmierne

Prezes de'łelgacjl poi1slknej do rolkOiWań z
Niemcami, dr, P.rądzyń's1ci., wydoozie jutro
do Ber.Jina. c,e/Jem ,pOOljęcia dalllSz'Y'CIh. roko-

wojskowe.
Oto zwalniani oiJ;>ecni'e z szereg6w poborowi roczniJka 1903 wnoszą masowo na

, stycznIa at. a a
ministrów na posiedzeniu w dniu 7 stycznia b. r. uchwaliła m. in. projekt noweli
do ustawy o monopolu zapałczanym i in"
ne wn.ioski mini~~l'a pracy. i ,opie'k! społec~eJ w spraWIe .pr~edłuzema panstwoWe) pomocy dora~neJ dla bezrobo.fnych,
1którzy wyczerpali zasiłki z funduszu bezro,b ocia.

ÓS

warunkiem przeJprowadzenia sanacji finalIsów w Pols-ce.
Pro&. Kettnmerer porwszył równie1Ż zagadnienie waluty polskiej: wychodzi on z
~ło'Żenia, że obecny obie'g
. pieniężny
" byłby dostateczny,
g'd)'1by
Ban1k
Pols1cl1'oZWI.
,..

sta i wsi.

wych z Niemcami

opuszczać
szeregów
dotąd objaw stwierdziły

ry

iI

Prot. Kemmerer w rozmowie z posłem
warunki, po spełnien lu których Polska

handlo-

Nienotowany

pomoCY doraź..
nei dla bezrobotnych
WARSZAWA 7
'(P ) R d

I Przedluż~nie

• Obecni ~o~owie. oświeili~ sytna- '
CJę na tereilllle SWOICh WOJewództw 1 przed!;t.
.
k _1_
h
. k'

ar oki a kie ÓW

RafaJa

N8JSZ warsz. korespondent telefonuje:
. WezorFtj odlbył.ą. się
u mars'z. Rataia
k.onferencja, w której wzięli u.dział: ministeT skrurbu Zdzie,dhowski i pre'zes Bam.ku Polskiego, Karpiński. Narrada ta pozostaje w związiku z akcją,
rozpoczętej na
tereriie Małopolski, sz-cze.gó1nie we Lwo, ,
Kk'
b" ki --11. t 'k ~
wde l w
ra oWlle ,21 lor Z10 a il OISb~OWno,ści od osób prywat'nyclt na wewrnętrzną
poży>CI~kę sanacyjną d~a skatt"bu.
W sprawie te'i prZylbY'ł one'gda;
do
WaTszawy p, Wasung ze Lwowa i j1llŻ odb~ł kon&eretllCję z miarodaljnymi czynnika-

Darow- ,

j

waDych w sprarwtie bezrobocia mtnisków j
wQjewodów.
'

mi-I

przedmiotem narady u marsz.

..

o-

łeczn' Ziemi oki -~s(?okreł.alrz I
P<>
~
,ę
,;'W. .
1 s'tatwwll~eg
o~etnyc
WillIlOS OWo
~anu J·anilrows1u, w01J:e1Woda łodtllki
Wnioski te mają być rozp.atrzone i zadeski, WlOIiewoda śląsIm BiJ'SlkJi, wCljc.wndJll kie- cydcllWane na kooierencji, ktÓira się odbęl~olci ManteuH. el, oraz zainte.TeOSa,v.,raill,i dy- d:ł.'de w dniu 8 b. m. 'W pr~ydJtum rady
rektoł"orwie deparlammtów i U1'Izędnicy o- n~strów pod prmwo,dnictwem pcma ~emb
illl.istelrst'·
. , . .
11 m
w. • • •
)era Skm;yńsk.ie.go z udz.iał~ zamteresoNa kooieren.CIJ1 OIJlr8M'1IaDe były 9p!'aJWY:

Zbiórka .złota na skarb
będzie

dski powraca do armji

Nasz warszawski korespondent telefonuje.
W sferach politycznych krążą ponownie pogłoski o powrocie do armji marszałka
J6zefa Piłsudskiego.
.
I
W związku z zamianowaniem gen. Sosnkowskiego do komisji rozbrojeniow ~j 1111
Genewie, który reprezentować będzie Polskę, i wobec tego że prace komisji potrwają
czas dłuższy, szefostwo sztabu generalne~o, dotychozas wakujące, przypadłoby w
udziale wracającemu do armii marszałkowi Piłsudskiemu, który Dla je objąć w najbliż.
szych dniach.

I p

Wyzwolenie" radzi

S'

1'.

Gen. Sosnkowski jedzie do komisji rozbrojeniowej w Genewie

mm.

B. premier Drabski

iłs

1926

Obejmie stanowiśko szefa sztabu generalnego

Nasz war.sz. kor0S(p. terrd.:
W nadchodzącą sobotę prof.

Kemmerer konferować będzie z
skarbu p.
Zdziccb ·,vs'rim. Na kcnl?,x ~. trl prze~ .. '
wi wyn~ po<:2ynionycl1 W czasie pobytu
w Polsce ~eń.
W niedzielę dnła 10 b. m. proL Kemmerer ma opuścić W 8!'Szawę~ a przed wyjazdem jeszcze przyjmie przedstawicldi prasy po1s1cie~

GŁOS POLSKI -

magazyn jubilerski w

Nasz warlSz. korelSp, tdef.:
Wczoraj w gocl:ziin,adl między 1 i pół a
2.gą po południu, t. ;. w czasie p'!'Zerwy
obiadowej, przy ull. Ma rs:załilww'sk1ej 139
dokonano zuchwałej kndzieży w magazynie jUlbiaers.kim Kazimierza Kędziersklego.
Kmdzje'ż przypomina nlie:dawno ta>ki
I sam senJsacyPnY wriPade,k 'W Pnadze <:ze, skiei,

obecności chłopca

Miano:wicie do SJknepll wesz1i dwa.j ebganccy lPanowie, otworz-yilt zamkni~1e
drzwi i w obecnoś-ci znaj'CLujące,gKJ się tam
cl1łop'ca s®lelPnowego rOZlpoczę!1J glo~lPodś.1·kę jak u siebie. Chłopłec mW wtrażenie,.ie
są to przedstawiciele Jego patrona. Goś;ie
pootwierali szafki sk1epo~ i zabrali ,;j.
mych kosztowności D,8 ogó1Dą sumę 5O.0er;
złotych

·

l

parlamentu i rOiZlPisanie nowyoh wyborów.
Nacjonaliści stoją na stanowisku ogłoszenia dyktatury w Nien'c~.ech. Ideę t~
prasa nacjonalistyczna zupełnie otwarolG
propaguje.
BERLIN, 7 sty<:znia. Z do.brze poinfor.
mowanycb l{ół twJerdzą, że naczelny generai Reichswehry Seeclrt prowadzi ukrytawalkę przeciw traktat()Wj w Locarno, 8
więc przeciw jego twórcom Stresem annowi i Luthuowli. Wystąpienia i akcja Seeckta skierowana jest również i przeciw Hin..
denburgO'wi (1).
•
LOUCHER W BERLINIE.

BERLIN, 7 s·tyc.zma. (A. W.l - W na;a
bliższym czasie ma tutaj przybyć b. minister s,k ar'b u, Lou-cher,celem na,r adzenia się
z p-rz.edstawide,l ami przemysłu
niemieckiego nad sp1'awą zwołanaa międzyuaro' dow,e.j konferencji gospodarozej,

4
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Ma rs z Gomb os'a n a Bu d a p es z/t
F
h
aszyści C WYłają za broń na Węgrzech
Sk d I t

Iłowy globtroUer \V łaodzi
Wc,wraj odwiedził naszą redakcję p.
Edmund Caradec, francuz. Glolbtrot'tec
ten przebywa piesw podróż przez Euro-

ięAn~~:~etłazd~r;~~!b~i~~5~;~9tt~

.

metrów, przeszedł dot)"cGt.czas
9216 kll.
ł
lr·
•
•
'
~' ciągu ~ miesię~y i l8-tu ~ni prz,:z kraSię
burzę
ołenny
Je: Fran-cJę, BelgJę, HołalndJę, DanJę, Pol- I
' •
.,.
11
skę .. Rosję i Nie.m~y. Ma d? ~zeb.~ia Fin-: l
1andJę, Norweg'Ję 1 SzwecJę, znow wróci
do Polski i stą~ przez ~zechy,. Słowaęgler opusclł
czyzn~, RumunJę, BułgarJę, Tur-cJę, Grecję, Włochy, His,zpanję, PortugaIję - po'!lEDEN! 7 slYCZtlla. ,,~eiter Zei- dapesztu. Wyjazd ten stoi w ścisłym cje z budżetu państwowego, wywołało w
wróci do Francji. Podróż swoją kończy tung ~OID.OSI z B~~pe~tu, ze Gombos związku z afetrą banknotową.
kołach dyplomatycznych wielkę niespodnia 28 marca 1929 roku.
Jest irnwaH- I udał .S1ę na prowm.cJę 1 gm~drzi. tam
dziankę.
dą.-ma jedną zranioną nogę.
uzbroJOne bandy, pnygotow'!-Ją<: Je do
BUDAPESZT, 7 stycznia. "Vilaku, za;'
.~u na .~udapes:zt •. Spod~~ są mując się sprawą zagrożenia pozycji Bethfałszftrstwa
~
sądu
JUZ w najbhz~ych mllach walki nuęchy lena oświadcza że Horthy stał w bliskich
fj
't
Q
!fi nu &I
..
wojskami rządowemi i .bandami Gombo- st~a.ch z ~anym szefem bez..
po\Vstać
sa. Szanse . Albr~ta 1 Ottooa Da Wę- piecze6stwa, Nagassym. Wobec: tego
grzech uWaJZać nałezy za zwiększone. Le- Bethlen obawia się poważnie pt'ZeśladoWęgry zagrołon! flwoluclą
girtymiś~ , zyskują coraz większe masy wań i szykan ze strony Hońby'ego.
WIEDE~, 7 styamia. - Z Budapes&tu
Z dobrze powormowanego źródła do- zwolenmkow.
•
dOllJOszą: Przywódca anarchistów węgierwiadujemy się, że łódzki sęd haud1owy! • I~formator ,~Mbeite:r Zeit~ f~BERLIN, 7 sty<:ZDia. Według wiado- I skk~ GombOs,
wyjechał na prowincję,
na przyszłość zasadniczo nie będde u- ' wid.uJe wkońou, ze z dnia na dzień świat mości, otrLymanych pr.uz "Vossische Zei- I gdzie oog~
pośpiesznie oddziały
względniał podań o udzielenie nadzoru ~ być ~'Y proklamowaniem tang" fałsżerze węgierscy puśclłi w obieg złJrojnJew ktÓft wynszyć maM u.a Bada..
~dowego.
Jednego z Habsburgow na króla Węgiel'. o.gółem 20 miljonów lrauk6w-w fałszy- peszt.
~adz6r c,dowy stosowany bęchie jeBUDAPESZT, 7 styamia. Wczoraj wych banknotach.
W dniach najbJi~ch oazekiw~ć. nadynte w. W'YJątkowy<:? ~clJ'. gdy wieczorem przybył tu generalny inspek_
Rewizję w zamku ks. W'mdisch-Grae- leży S'taI'cia tych oddrziałów z wojakiem,
~1! ~ędzle ul,egało BaJ1!lnleJszeJ wątpl~~o: tor Banku FmDJOji., Hostinguet. W Buda- łza w Sarospatek powienono 25 ageD_ wysłan0l1l ze stoliq.
~Cl 'ł'
ze nadzor. zapobIegnie
1
•
•
d...... wOJen•
ak Jest "'--,cdD_
zamkiem
.
Hor.
b ' upadłos<:t
, d
• peszcIe
panUje
nastr"
OJ, :"1p
,-..g,uY
tom. S arospat·
Sbanowi-sko naczebuka
państwa,
eJ I ny, po uJ.icach krążą W7.mocaU<me patrole średniowiecznym, pełnym tajnych pnejść thy'ei!o jest siJnie zachW'i~. W całym
rp yrue na Ulszczeme ze oW1ązan
lrmv.
1
i większe odd~iały polkji, uzbrojone w i labiryntów, tak, że rewizja będzie trwa- kraju ~az więcej zwołemH'k6w zyslmję
MDŻOb~J-cZyni
broń palną. Wszystkie siły wojskowe la dłuższy czas.
obaj pre:tendench db konl1 węgierskiego.r
1'1 'l
IW
•
II!
majdują się w pogotowiu. Gmach sądu
Ałbrecbt i Otto Habsburgowie.
1111- aZł-enia
pozostaje pod zbrojną strażą.
WIEDEN, 7 9lycznła (pat). ,,Neues
V'
-i:~
~"~o zamiesza"
VI 't
ł;
WieneT Tageblatt'~ donosi., że śledrzitwo
• Ai~"",~. z. ~~~jeewłoc:rmie
Ulołnoś~
BUDAPESZT, 7 sŁycz.nia. Faszystow-I policyjnoe w sprawie fałszerzy banknot6w JMa~u._!.egt~~ zamH b b~ą &a
kro'lem
!II
'ł~.!
ł UlI '
t ił
bl'
.
t k
.
'.1'-:'___
.. _.J_~':'...!
pr101UJIII1llowac V~Lona a s ur_
N
ki 1ror
tdd
'.
SAl pose
am wys ąp z pll lczneml . napo y a na n'1eprzewl~ K'~.
•
T
ysł
st" dnak na
~,!s
.e)~gm~ oświadczeniami" w których okre§la aresz- Dochodzenie, przeprowadzone prozez Iran- ~ ym ~ ł
JeAlbreohv
ł
. ~:::!JDe! s p r : ' .
~stw - towanych 1a!.)zerzy, jako narodowych bo- cuskich agent6w policyjnych wykazało,
e op~ 2'1WO enD w
o.we;, ~
~
. nam~
(j~ I haterów Wę,gier. Wę.gry - mówi~ Ulain- że szereg formacji wojskowych na Wębłna oso lkt~
~
'I pozostają na stopie wojennej, zarówno z
grzec:ht które formalnie podlegają r6żnym
łWyga
w
na mo? kOf~o.os.
Łetg a gid małą, jak i wielką ententą, wskutek czego mhrlsterstwom, ot4"Zymują od wojskowych
na :d t~ ław~~a.' ~~ o ~ ~~ wszelkie środki walki są dopuszczalne i urzędów centralnych fundusze, które są
•
owa. ozy klu-~.
ę
~- l fałszowanie banknotów francuskich było administrowane wyłęczuie przez wojskoBUDAPESZT, 7 stycznia. KtS. Windiselv
;ZetliłU wyt"a ~• właśnie jednym z takich środków ,
wych w słuzbie czynnej. Znaczna licżba ' gnaeltz przy.znał dlzisda~, że cżyn Jego IPI'l~I
I
tych wojskowych porLOStaje w kontakcle ciJwia się wpMIWdzie ustawie karI1e;, teWlęZIBnlU
ęPARYt, 7 stycznia. "QuotidienH do- I z fałszerzami. Istnienie tajnych organwq. dna'k dOipuścił się go w in1eresie nar,()dOwiaduje się, że przedstawiciel Węgier wojskowych pod rÓŻDemi nazwami i 0- wyin, a mianOlW'ide w inte'1'~ie odbu:diOWl
przy rządzie kancuskim wyjechał do Bu- trzymywanie funduszów przez organiza- Wę.gier.
Wzorem petlllSjonany więzienia Święto
.,:rzyskiego, Łomży, Nowogródllca i Łucłka,
również więźni,owie pOIlityczni, odsiadruią
{:y karę z wyrolków 'w więzieniu cilęciń
.d~iem, wY'S'tawiUi w ciągu ostatniJCih 00,
cały szereg demoruc;tracy}nycil żąxlań, niebył
do,pusz,czaanycih z poolkW widzetnia d'~a
porządek
pozbyć sł,
ilU
minu więziennego.
Wobec odnuce'Il!ia prz,e.z władze wię
_·_!_·
..J--~·Cl· W ~
--''U odsnll'l'N>.J--·---~a
\U
.
WIloiil\WllU~
r~-OUiIIW-.u
..;ch oNasz war.sz. k ore~p'o.n' den t t el1ef onUi1e:
zienne tych ż~ań, r02J{>OIczęIi on~ ekJSIcesy,
ściemJJemU pa1lslWtU. Po O'iewął.n1,i'lA1"t1li"ih da- nowy dokument śrEdnlowlBcznlJ cllmnof,
tłukąc szyiby w O'knaclh i il'Zwca}ąJC SjpIrzęb
W uzupe'łnie.niu wiadomości o areszto~ł' .• J naszych czalów
mi w drzwi sWY'cIh ced. Niewietle pomO'gło waniu h. aspiranta l'nolitCji Ir>O'Htycz.nej war- n)"C:h, zdobytyclh przez policję, przekazano
Z W
d
.
't '
•
'~ d
k
t k'
kt~
t·
arszawy 0I1l0SZą nam.
przynyde prok.uratora i jego a r,g'.lJ!I1 ent y, szawskej Boles'ława
Pawłowskielgo,
do- Je Wla zom pro ulf.a ors lm, ,,:re:z naNa dworcu Głównym, przed północ!:,
dowodzące bezlcelJ.owotŚoCi W')"SItąJPień. Więź
!Viadujemy
się,
z.e
źródeł
miar,odajny-ch,
że
l
kaza~
ar~toO.w~~
PawłowskIego
l osawszczął
ogro~ny ha.rmider ,iakilś . młody
niowie demonsŁrowa'li w dJa:liSlzym d~gtl
PawłoW'ski,
b.
oficer
II
oddziału
sztabu
dzerue
go
w
Wlęzte.nIU.
~~żczyzma,
ktorego plel'wotme WZlęiŁO za
qopólki nie wZllllocniono straży więzienn~j
swe;gc czasu: przyjęty z,ostał za wstaw~'en- i
Sz<:z,egółowe wyświetlenie
cał'ej roH p1Janego...
.
.
fliłami poIky'jttlemi i nie I'OmadlZono więź~
~iów do celI pO'jeldyńczyoah (l8elpe~ateik),
nictwem p,ewny,ch wpł)"w'owY'cIh osób do' szpieogO'wskiej, jaką ooe,grał Pawłows,ki po
Nieznajomy rzucał SIę. z .krzykle~ nI a
'
..
l' "
t
':L
•
pasażerów
beł'koŁał cos ntezrozunlla e,
Ost,at.ecznie energiczrna posbwa władz policji poJitY'c,znej w c'h ara1{<terze asplranwy&tąplemu z po l,C~,
S anoW'l olueClllle
kI' ł .
. ł
."
i ko
skłoniła demO'IlJSrtrantów do zan1ieiChania
.
.
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. '. '1 d
.
gesty u owa 1 wygraza
plęSClalO
~
n-a
sł~żibę
próbn.ą·
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ow.m~
'pOliCJI
poprzednuOl:
SI
e
z
t
w
a
,
.
.
muś
_
czy
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c:z.emuś_niewidzialnemu.
eks-::e'~ów i zajście zililkwklowatloo.
-0htycznel p. Sakaorz
oZlała1nosc Pawł?w~
Na,le1ży z.aznalc zyc, że D1'edalw~o are~zOdprowadzono awamturnika dl() 8-go
skiego w poli~i po~d~ł bar~~o szczeg.oł,?", towano ft1lnkc1onarjusza pol. p'O:1t. Ja~l~- I komisarjatu, gdzie stwierdzono! że jest .to
wei ob s elfwacJl, ktore'J wymklem byłO', ze I skiegoO, który sfalszował protokół reWIZlJI, 29-letni Andrzej Pruk z pomatu łOW1<:jUlŻ trzy mtesią-ce temu Pawłowski, w m)'IŚl i dokonanej w mieszkaJciu hr, TO'lla i pUlŚdł kiego.
,
NOWY REKORD W SKOKU NA
atrt. 63 ulStawy o słll1ż,bie policyjnej, został ; w obietg fałsz)"Wą l()(}-dolarówkę, stanoPrzy<:zyną zajścia n~ dwox:cu Głow~
NARTACH.
Z'WoIn,i ony ze służby. Od tegO' czasu stwier- I wiącą dowód rze'czowy w pewne,j siprawie. nym był - jak się O'kaz u1e - dIabeł:
OSLO, 7 stycznia Nardarz norweski dzono, ż.e I'aIW!owski nie pn:estał wystęZwier~chni,k zn6w te,g'o Uirzędnilka,
- Zadała mi g.o stryjenka f1a w.eselu,
010 And elrs,o n, podicZJa's zawodów w slko- powac w rozmatitych O'koJicznoścla:ch ,ako po dk om,is alf z po'lioc'ji politycznej" KO'rwin _ w t'os~le --:- ~'Powl~da P~,!~: - bo czuła
kac:h w FJuiber~ (okręg Lillleihameor) osiąg.. .L-.k .
.
;.....,t:~
oda
P'
k'
. ;!.
"
~, ..
do mDle ~ledzma n1enaWlSC. I noszę, pro~
UlU' c,onar1JUlSZ J.I"N'.... l1....y' p1"zy.czem p
1'otrows l, mU\Sl,a'1 wys t lW1 C z P'()Il101~ za u' t a szatana J'Uq; wiele lat - ani
nął wypilk 60 mk., 00 s.taoow.i nowy rekord
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szę pans w "
. l
nlOrweskL
Wał SIę 1I1Z za l\.(JIJJ1IS8lt'Z8 p~,. J. p~y
Zl,a:ł w alleil"Ze
rusz
wy-jść nie chce. PróbO'wałem Sl!ę espo6IObn!ości dopuszczał się es,t ego sze,r~u
P)"ta.nie się nasUIWa:
.
cryć. Wszystko na nic: siedzi!
WYNIK 6-CIODNIOWYCH ZAWODóW kryminalny.ch występków, albowiem wy- Kto mianuje na tak odpO'wiedziaLne
Okazało się dalej , że Pru'k przybył de
KOLARSKICH W BRUKSELI.
łu.drz.ał
pod
rozmaHyttni
pororami
pieniądze
stanowiska
ludzi
tak
nieodpoOwiedzialstolicy
do "Najstarszego . księdza", btl
BRUKSELA, 7 styczn.i.a. W dniu WC7X)z
,
j
eooe;
str.ony.,
7laŚ
z
cIrugi,e;
strony
stMał
nj'dh1
zwyczajni
proboszc7:owie Ole poradzą (!) ...
ra}szym ukończono- 6-ciodnńowe zawoo-y
Kto ponO'si oc1powil(!d7iaJlność przed
Z o~owi.adania. nieszc~ęśH~ego warja.
KO'larskle. ZW)'ICię'żyła pa.t't8. Van KettnJpen- się od pot1.IOStaliących na słu.żbie łulnkcjoan Ne'k przelbywając w ciągu 6-ciu <lOb na Dal1juszy polWyjn;ych wydobytWI8Ć ~ SlPołeczeńsiwem za t() w,s,z;ystko?
ta dOWledli1ano SIę ~aleJ dZdlWÓ",,! . °k.ku.
racji, jaką przechod:ał za ra ą WleJs lego
kole 3598 kJlm. i o'Si~ruj!\!C 1360 p!lrl. Drugie
mlejs.ce osi~nęła par.a PetrSyn-VerveMe!Il
zn3JChora:
955 pkt.
_ ...Wyrżnął mię pięścią w ucho dwa
razy wy.sxło ze mnie może trzy ,funty
TYLKO 48.000 ZŁOTYCH OTRZYMUJE
krwi'. Dja.beł dosze,dł do gardła, ale z poZostał
,.AMATORSKA" REPREZENTACJĄ
wrotem wrócił beskurcjal
Przed dJw,oma dniami donosjlLiśmy o Org,atllO'W~iego, kotÓlrego odsiukanl() i are- 1
WYJEżDżAJĄC DO PORTUGAL.fl.
PrUik ma au'ł.ent'f'Czne zUwla.dczenie,
PRJ... GA, 7 Slb.cznita. Pisma sportowe IlIielbywałym fakcie "odczarowywania U!1'()- \ smowatloo. Zasiąd:z.ie n również na ławie
tutejsze komunikują, że "rumatorslka" re- k&w" flrzy' polfT!'Ocy krwi lutdZkieJ we wsi I oskarżonych lącwie z tyttna, Iktórydh do wydane przez jednego z księży łowickic!h.
prezentacja
Czecł!osłowl8.cjli
otrzymuie Wielisze~o p~d ~e:grz~. ~ihorąod. rokru I olkropnego czynu SiWą ~ozą poożelgał.
Oto treść tego dokumentu:
zwrot ,.ko:sz1ów podrÓlŻY" W sumie p.rze- ~()IS~od)"U,ą tea ~1 Alp.dLonJę Sbaamko 'ą i
N' b
ł t
dek
.
t
t
Paraf ja Kolegjaty w ŁoWic z,u .
.zło 48.000 złotyCh.
p01'la<1:z.ił "sławny" znachor z Makowa Or- ,
. ,Ii!! ~a y etn ":''Y1P a
ma mes et y VI
ó
.ki 1
' k . lei któ'
Wlelllszewre podOlbnre Mlutny pretCedens
Zaświadczam, że Antoni Prok, laŁ 23,
kłn,?Ws
e'c zyc rwlą
,
ra Ją ",urze- , pl'lZed ośmnasty laty, lecz wÓ'WICz.a!s sądy z paraJfji BecLnary (powiatu łowic'kiego),
!\TNE WIZY NIEMIECKIE DLA
a .
rosyjskie obeszły się z llIim ł~dnie. Obe~ zdradzający nerwową chorobę, a przytem
SPORTOWCóW POLSKICH.
Jaik'O Ł.an<ą wylbrano sąsia'dkę Józefę Soł- ! cnie s~dzić na~e'ży, że odinośme pOillslkie wła- przez wielu tej okolicy włościan uwalany
Dowiadujemy się z miarodajnego tró- łys'ową i w dJzlień NQlWelgo ROik u po polu- , dze w)"cliadzą iOlstrukcję, aby olkolicę tę
za opętanego przez szatana, od czasu do
dła, że niemieckie władze konsularne zadnilu tłum zawU6'kł nie\S2'czę:ś~'ilwą do ~oża II tak bff'ilsiką stdldcy pań's,twa oczyśc'!c z czasu bywa w Kolegjacie w Łowi.c,zu ;
iadomiły odpowiednie czynniki polskie,
chO!fej i znę-ca.jątC się i'Sltotn1e to'czyl z niej okropnyoh chwastów zalb.olbonu I ciemnoty. w niczem nile jest podeirzany.
że \ ons at y niemiec'kie w Polsce otrzykrew, poc:rem krew dano pić będą:cei w
(poo.."is nieczyteln v )
mały polecenie wydawania bezpłatnych
gOlfączce SŁadn:!lwwej.
Wldzięczme rÓWln.iełż poJe otwiera się tu
t'
1
d[a n-aszyclh to,warzYlStw i il!l5tytuocii oświa
wiz paszportowych dla wszystkich sporŁowicz, 7.V. 1919.
ZdUl1DieWlająca ta Zlbrod.nia doszła do
towców polsbch, udających się na zawoto'W)"dh, ktoce wYlpaoek "tooz.ernia Ikrwi z
•
•
dy sportowe do Rzeszy niemieckiej. Oczy- wia<i<l!!l1'oŚlcli pOlHcji, ikt'óra sprawcó-w tl;lgo l czarownicy" w talk JblnJSlkiem sąosied,mW!ie
w;~cie
bezpłatne wizy stosowane będą I barharzyńskiego czynu ares-ztowała.
I stolicy. win ien leże!li nie ZJawstyd:z.ić, ~o
Biednego Pruka, wraz z jego djabłem
k. w drodze wz.a,jemno~i.
l
Jednoześ'Ilie podjęto enengiczne po- i przynajmnielj gmąco zachęcić do- w:kl'(x:zeodstawią, etapem do ł.o~icza.
, smki,wanda CUldOWllleJgO lekarza ztllachora ( nia tam l. Ikaganlkiem OŚlWilaty,
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Olbrzymia ilość amatorów wykonania wyroku-- Zołnierze w sali sądowej-s W drodze
na strzelnicę -- Tłumy ciekawych na miejscu kaźni -- Dwa słupy na skraju wyrwy i dwie
trumny na wozie:"· Pociechy religijnej, chleba i dużo słoniny! -- Gdzie topór, gdzie
buty, gdzie nowe ubranie?
I tając ten opis. Eh! czyż mniej okrutni są
jak brudne ścieki nad miastem. Na ulicach I ci, którzy śpieszą do teatru obaczyć, ja'l{
Pora spać - powiadam,
'I wypadkach ręce paHły się żołnienom, Czy
wszędy dziwny ruch, Tu i tam 'Pojedyńczy Otello Junosza Stępowski - dusi
.- Ja dZJiś spać nie będę. Mam wydać odwieczne "oko za oIko" pierwotnej mści- ludzie - grupki - grupy - niewidzialne Desdemonę. Niejeden z nas zapaliłby
jeszcze moc zaJfZądzeń. Egzekucja jutro o I wej Temidy. Czy coś .. , wyższego? - zim- szare twarze - ubrania robotnicze Rzym, gdyby miał władzę Nerona.
w'pół do 6iódmej rano.
ne Heglowskie: teza - nie zabijaj; anty~ szepty, . pytania: "gdzie?" - odpowiedzi:
Idziemy coś ze dwa killO!llletry. Zimno
t~za - mord; synteza - kaźń, Ł,j, pogo- "tu!" - "tam!" - "teraz" - "nie! gdzie- - wietrzno - ciemno. Grunt staje się za
- Więc prezydent?...
- Nie skOl"Zystał z prawa ła8iki. Był te- dzenie sprzeczności zabiciem sądowem dl
indziej" - "wyszli" - "nie wyszli",..
• miastem obrzydliwie gliniasty, Trzeba
lefonsogram.
stwierdzenia zasady ruezabiianial.." Jeżeli
Nie powiodła się w pełni rozsądna przeskakiwać kałuże, Ktoś tam może poWstałem. Na~le:
tak wolno rozumować profesorowi filozo- chytrość władz: zapowiedź, że kaźń odbę- strado.ć życie - kto'ś inny może dbać je- Prokuratorze! Mam prośbę. Przy-', fji - wo,Ino żołnierzom być filozofami dzie się po południu, Tłum jest też chytry. dnocześnie o bu,ty. Ale ja'kż.e cudowny był
dhodZJi mi na myśl, że nie woIno oszczę- . praktycznymi. 0, szlachatny Beccaria, Nie chce pozwolić, aby mu ukradz~ono wi- ten ofker rosyjski - skazaniec polityczdzać nerwów kOlJztem nieznajomości ży- ! W dlt er ze , Wiktorze Hugo-jesŁeśde prze- dowisko. Choć kaźń nie jest publiczna
ny - który idąc na szwbienilcę poprosił
cia. Przypomina mi się owa idea'ltna pa- li głosowani prze'z głos żyda. I ja z wami- kordon nie przepuści - może uda się coś o prawo wrócenia do celi po... kalosz:e.
zdaleka dojneć z zajmującego widoku: nie Nie chciał si'ę zabłocić w drodze ku
nienka, o której d'l"Wiąco mówi Taine'ow- na dzisiejszy poranek. .
ski Graindorge: "Wyglądała, jak anioł, bo!
Prokurator wyszedł. Napisał w mroku codziennie
przecie rozsirzeliwują. In- śmierci.
nigdy nie widl7Jiała, jak rznięto woły, z I przepustkę dla nas.
stynkt obudz.ił najciekawszych przeu świDwa kilometry - jakże długa droga!
których mama robiła dla niej befsztyki".
- Udajcie się, panowie, na tak zwaną IŁem - pcha i~ch przez domyślność w stro- A dla tych, co tędy przejdą wkrótce
"Zanynacie" ofiary na ołtarzu sprawied1i "strzelnicę" - tuż za miastem. My tam nę strzelnicy. Coraz więcej nóg chlupie w wśród szyku żołnierzy?
waści dla naszego bezpieczeństwa, a my
będziemy za pół godziny.
błocie za nami - przed nami. Czyż będę
Strzelnica - olhrzymia wyrwa w zie.
teoretyzujemy, jak wegetarjanie ideału. I
•
•..•
brał tłumowi za złe ciekawość. Jestem ! mi coś przypomina ślady gleczeru
Mo-że błądZlimy, sądząc rzeczy na pamięć.
Idziemy. 'Jest szósta. Mrok. BłoŁo chlu-I nie ~.iJ.ny o~, n~ch - toć tam idę: Ni.e inni szwaj~nr::kjego - jeszcze leżą po stokach
Zresztą... artysta, literat, myśliciel powi- p.ie pod nogami. Niebo także wydaje się
S<l Cl, co pOjdą za mną wyobraźmą czy- połaCIe pomarszczonego,
zakurzonego
śniegu, Brano stąd piasek do ciegielni.
nien widzieć. Wereszcz,agin na Kaukazie
kazał pc>kazać sobie scenę wieszania
Dziś nieczynna. Olbrzymia ceglana wieża
dwóch ludzi, nim ją odmalował. Chcę wiz:ae
czuwa je'szcze w pobliżu nad wyrwą.
dzieć ęg~elrucję:
Ja'kże zimno!
Wi'cher gwiżdże w u- Dobrze. Będę czekał pana w więzieszach. Przelatuje nad polem - trzęsie
niu jutro o szósiej. Dam panu przepustkę.
I;
drzewami poblis'kiego lasu ...
.- Mam nadzieję, że nie przedłuży pan
rzucił
ćwiczebny,
Powoli robi się coraz widniej. Przez
tym weszczęśliwcom dla mnie tortury 0szczeliny chmur jawią się podłużne świetl
<:zekiwania śtruel'C1. WereszciZagin napoeksplodował
ne plamy - zaspane blall\.O słonecznego
z6r postąpił okt-utniej, bo odwrotnie. Na
oka ... I ono jesi: ciekawe ... Co tu ludzie
prośbę malwrZia, kt&y śpieszył się z wyjazW dnw wczorajszym w g<ldUlJllach po- ; który pł'zebywa,ł w ł..oc:Jzi przetazdem z czynią tak rano?
dem, egzekucję przyśpieszono o dwa dni południowych miasto zostało zaal~-I Bar'a®wicz do Zł~iWa.
Ludzie?! .... Zdaleka wyglądają ładnie.
wbrew terminowi wyzn,aczonemu
już .u.e wiadomością, iż przy ul. Pustej
Po rz.u~iu bomby plutooiJ!wy Raga.- Piękne są pojedyńcze sylwetki politcjan.
przez komendanta.
rzucona została bomba.
.cuwsk.i
tów-niby szyldwachy obozowe podczas
'l:wał b'
d
ką
wojny. Magiczna kartika, skrupulatnie
- Więc przyjdZ!i'e pan 1
_ Napewno ... nie wiem. Boję się, 'że
Natychmiast za;ęUśmy się zba
iem ,USt o:
z lec o:roż
przeglądana, pozwoliła nam dwóm przekrzyknę. Ale przyjdę, aby nauczyć się- tei seosacyjnej pogłoski, któ a w świetle w kiet1lill,ku dw-olfca ko!eiowe.gc, lecz d1ńęki niknCl,ć pOZ<:l te czaty, aż ku wyrwie. Jest
nie krzyknąć..
•
*
,pr.awdy pmedstawia się jak następuje:
energicznej akcji policji, ucieczka się nie jeszcze paru takich "szczęśliwców". Niepowiodła
wielu. Ludzie z sądu. Albo wojskowi, czeM6j towarzysz hotelowy spal. Przy nim .
W~raj po ~~dniu o g~nie 15,~~
Przy relWizji m8ilez!OIJlO przy R~aczew- kający tu służbowo ...
sŁał budn~k nastawi~ny na ~p?ł, do ó,smej l przy ulicy PustCJ oook rogu PIotrkowskie}
kim"
Piękne są także grupy ciekawych na
na wypadek, gd~bys.my eh?leli )echac ~- ZIOłStał mucany granat ręczny, ćwiczebny, I Ii
Jeszcze
.
,
horyzoncie, Nieszczęśliwi, niedop\.1sLcZ~mochodem wczesnH!) do Pwtrkowa, gdZIe t
_.I"
, 3 graDJaty z zapąltukaml tego samego t1,pu. I ni do mieJ'sea egzekuc)'i, ZarysowuJ'a 5:ię
tr'
ł"
d
t
d'" t
.
, , 7JW. "U'l.enzywny ,
zor6antZO~a mo) o czy na Z1en JU neJ- ,
Wdallrym wypadth-u nie mo~e być mQ- na dalekiej sizosie - półkrągiem rozrzu.
szy właśC1wie już. dzisiejszy. Przestawił~
Szczęśliwym zbi~i.em OIkoliCIZMŚci. ni~-I wy o jalkimkomek zamachu, 2d'vż R~a- conych grup - cienkie sylwety rąk, nóg,
wskazówkę budntJka na wpół do szóstej. daleko zn.:ł~da.wali się PIP
ló
korpusu. Czernie,'ą na rosnące)' bieli ho" z egzek
" P
•
, czews
· "sk·orzystam
M oze
uep. rzypo-.
Id -JN'edzi I k'
lrom"
ryzontu , niby malowane sepją np powieminałem wspaniały opis Turgeniewa kaini l'~ ar 1
e s '1 WT~ Z
eJKWmbył zupełnie pijany
trzu. Zdala nie widać ubiorów. Wyglądapublicznej na okrutnym mordercy dzieci
tem RtOSZkowslk:im,
i nie zdawał sobie sprarwy ze swego CZ-y'IIltL ją więc, jak piękni dzicy ludzie - oberTroppmanie - potężny protest pmeciw którzy natY'chmi,_, wdrożyli ener,gicz,~'
Cał.e zaiście należy traktCJIWat ja,ko ka~ wowa!li z. morza na dal;kiej wyspie. Cob k ' dpowiedz'aJn' '00 I raz WIęcej napływa ludu - coraz gęstrze
publicznej kaźni, rozżegającej okrl1c1eń- dochodzenie Mlęki czem,u udało S1ę Uląc! r}'lfodn:
litwo tłumu.
:c
,~ '8.
l
.• :y wy ty'
11100
1
ej
l -: i bl.iższe siebie są te ~rupr' Na ich drodz.e
Czy tamci śpdJą? Może!.. "Ostatni dzień .spraiW ę~, •
nostki pod wpływem alkoholu,
v stOją tamą posterunil<1 pOJedyńczych poltskazańca" w p01ęŻIlej wii~ W1lkton HuJest to mejaki
Rogaczewski został za~ymaoy w a- i cjanlów, Nasz tłum jest cierpliwy. HisZipago nie jest miaroda1ny dla wszystkich. Nie BoIesłaIW 'D..-Aacze!WlSki, plutonlO!WY 78 PUl... res,zcie, śledztwo prowadzi
n<ie, fr.ancu. zi przedarliby. ,się liczb,ą. Onł
kaMy, skazaniec
tyle
myśli. i czuje na pro,n''''J;
t
b
K
t
ł
.
1w n.;echoty,
policja połLit~ wraz z żaJn,damt.eIl;Sl,
~m nlJC me. ~o aczą· az~ nas, ą'P 1 wg. ę~u WIl6Cz1WŚca.
r~
~
hl olbrzymIej wyrwy, ktorej sClany pliaMiałem trzy godziny na sen. Spałem
sz'czyste nie dopuszozą do przelotu k~,
!():;;~=Ok:n~i~. że jadę na cmentarz
Pół
złotych
nie dadzą rikoszetu.
Tri.. , Krr! _ buunik wścielcle dzwonił.
Coraz jaśniej... Już widać dwa
Zerwałem się,
upadłej spółki
na skraju wyrwy, do których mają
._ Co pam. roMsz? Już 6sma?
przywiązani skazańcy. Zapobiega to
W dniu 5 stycroia b. r. do wydziału również niektóre umowy wbe7J{>iecze- nięciu się w omdleilliu żywego celu,,,
_ Nliel ale idę na egu:e'kucję. Pójdź. pan
handlowego sądu okręgowego w Łodzi, mowe.
możliwej panicznej ucieczce z miejsca .
ze l'D1J 'ie chcę, To nie na n~ moce- wpłytnęło podanie łódzkiej akcyjnej spółki
Od listopada roku zeszłego spółka lowania - moze i rzuceniu się w szale nIa
~ •• J
k
P
prz~)'acjół p.orządku,
wrogów śmierte·
nasa.
ube:ą>ieczeniowe; "Pax" (W6lczańs a 18)
"ax" nie jest w stanie płacić swych
h l
_ To mu"';
być na m,w.<'>n"",wy,
pon1'e- podpisane przez akcjonarjwszy firmy: J u l- zQluowlązań
L'
a
~I~ ......
i fa ktycznie znaj d uje się w nyc w ostatniej c wi i.
waż to jest w<>gÓile.
Już nadjelchała fura,
wi'oz1\!ca
'Idę,
jusza Trie'bego, adw. Tomasza Stotkow- stanie upadłości.
sklecone z desek trumny. Są już, zda
_ Nre puszczę pana samego. Idziemy skiego, MaJksa Fiszera, Emi'la Hirszberga
Z załączonego bilansu, sporządzonego się, na miejscu, dwaj więŹilliowie, kt
raHm,
iMajera Pinkusa, treść którego jest na- na 1 listopada b. r" wynika, że passywa kolegom oa.dadzą ostatnią posługę, skła*
•
•
stępująca:
wynoszą przeszło pół mft1jona złotych, dając krwawiące trupy do trumny. Już
Zajechaliśmy pr.zY'Padkową dorożką
h
d
k
b;\sko 6sma. Czemu tamci tak marud
?"zed gmach więzienny. Właściwie nieco
W marcu 1919 roku, pOWlStała spóbka I przyczem w passywac znaj ują się ta że Widowisko sprawiedliwości miało się
"
' t a ł em za- I niezapłacone odszkodowania.
być przed po'łtoragodzl·ną.
&p odaJ ,>dJIIJC)an
P ,t·· t zau-zymał d oroż k ę. Od- u b
ezpleczemowa
" P ax II ,z kapt
jech~ła. Z ~rok;u wyłan~ały ,się. b~yszczące kładowym 3.000.000 mkp., który w kwieiLikwidacja, roajdującego się fa.ktyczPóźniej się to wyjaśni. Skazańcy
ka,1u żołn1ierskie, SzesćdmeStęclU ludzi niu 1920 roku powiększono do 6,000,000 . nie w sŁanie upadłości przedsiębiorstwa, rragnęli dłuższej reli,gijnej pocie=hy.
czekało z bronią u no";:i. Parada wedłu<ł udoprowadziłaby do tetro, lIŻ niekrt'órzy
s')owiadali grzechy swoje przed księdzem,
6 6
a następnie do 24 miljoo6w mkp,
6
...Jt.
f
stawy.
wierzyciele mogliby nic nie otrzymać. Orygina,lnl - zażądali ieslicze poc:ie'l.lIlY i.
Zame1dowailiśmy się. Czekamy wyjścia
Ws'kutek inNacji kaipitał zakładowy
d
l'b
d
zycZll1ej - pono niezwykłej w rOClZnika
wówczas g y inni otrzyma 11 y
rogą ChWI'l ostatn1·ch. Popros1"lt' o chleb i
pt' okuratdra.
sp6łki, złotony na mocy statu'tu w bank·····
,
.
egze UCJI WIęceJ, ruż przy rownomlernem słoniny. Nie moź,na było im
Czy ci żobnien:e chętuae da.dzą się uŻY~ do . okrut~e; pos~ugi na, rzecz potęż- kach w papierach procentowych, &tracił podziale aktywów.
Mądrzy! - może pojmowarli, że oo,nal;er·
n0J pani TemIdy? Mtałem Juz na to po- na wartości i po przewa:lutowaniu wyno. W wyniku powyższego, członkowie skość kro'ku po długiej drodze - bez
myślną w danym wypadku odpowiedź. sił tylko 12.000 złotych, podczas gdy na
,zarządu, a jednocześnie likwidatorzy, danów - wymaga pokrzepienia sił.
Swego czasu - exre egzekucji Niewńa.d<Om mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczy- proszą o ogłoszenie upadłości firmy,
to jesZlcze pi:sa.H listy. Ojcobójca p
się - napj'sał lwkonicznie: "Nie :t.tUU!'L;U:
skiego zaprotestowałem nawiasowo prze- pospolitej z dnia 25 czerwca 1924 roku,
ciw użyciu ź,ołnierzy do obowiązków właW dniu wczorajszym wydział handlo- mnie! Niema ko!!o. Rozwalą mi zaraz
,
h dl a" fachowc6w", Później pod- o określeniu w złotych kapitałów przed- wy po d przewo dnIC
. t wem sę d zlego
.
ŚCIWs.zyC
ok r. słusznie!" \Vspaniałe
samopoznanie.
nieśli tę kwestję inm4. To m~ało pewien s:ębiorstw akcyjnych, winien wynosić Da:liga, w asystenc1i s. h, Hertza i Legisa,
przyjemność, kiedy się jes,t pl1Ze
wpływ. Kwestję rozwiązano umiejętnie 25.000 złotych.
rozpoznawał powyższe podanie i po na- kiem kary śmiel1"lCi w zgodzie z mn6st
acz bez sentymentów.
Poniewa.ż do terminu kapitał zakła- radzle postanowił ogłosić upadłość spół- najgenjalnie;szych kryminalistów spo
Jak słyszałem, kompanji t o m a s z o w - '
kać zwolennika kary Ś1lTlierci w
skiej zaproponowano rozstrzelanie ojco- dowy nie został uzu!?ełmony do tej wyso- ce akcyjnej ubezpieczeń "Pax", datę drym skazańcu. Co do Klejnika,
bójcy i pomocnika na ochotnika. Wystą- kości, miillisterstwo skarbu zarządziło li- cłwarcta upadłości wyznaczył na 1 listo- już przyznał się przed sądem, jego
piła podobno M'ększa część. Wybrano kwidację sp6łiki i sąd Okr'igowy d.~cyzją pada 1925 roku, zamianował sędzią-ko- prag'!1ęła widzieć rodzi'na i najbliżsi: ma
ilość potrzebną. Nadto młody prokurator z dnia 29 września 1925 roku likwidację misarzem s. h. Mieczysława Hertza oraz ka i krewni - mieH doń ważny interes
postąpił celowo, Kilkudziesięciu - prze- za twierdził.
kuratorem masy upadłości adw. Józefa "gdzie podział się topór? -- taka
7.naczonych do wykonania wyroku - po'
I
rzecz! - gdzie ;est nowe uhranic?-gdz
sadził w sali sądowej. Niech słuchają _
Po wyroku \'rzelkie ' tYperacie spół'ki I Osieckiego, wyrok zaopatrzył rygorem I są buty?" Wszystko detalicznie objaśnił..
?iech ich stunienie samo osądzi - czy ma- zosŁały pl'Zerwane, a następnie odwołano ' tymcz.lsowcj wykonalności.
(raw) I M6i!ł iść na śmierć spokojnie ...
Ją tylko pełnić surowy rozkaz zwierz.chniLeo Belmoat.
II
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ZJbHżała się godzina 3 w nocy

k6w, czy wyrzucić kule chętnie przez llgo-

błotem. Olbrzymie ołowiane chmury wiszą

dność myśli z wyrokiem. Wanalogicznych
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- na '\"niolSek w)11działu zdrootnofci publi.cznej - postanowił podwyż
zyć, licząc cd dnia 1 stycz!'lia r. b. opłaty
nd ..b c-i U ?Vl:('rząt w OIbu rzeźniach:
(H) W dnin.t wc·z,orajszym., wydzia'ł katr- wyW'rotową dział.a,lność z szczególnem za- należała prawdoPO'dobnie do tpoprzeanł,ego
m'e'.kiej i bał 'ckic:, pobierane tytułem do- ny sądu okręgowe·go pod przcwodnictwem interesowaniem jakiś osobnik, pseudo "Bo- właśdciela mieszkania a co do pseudoni·
datku do zasadnicZE: taryfy za Ulbó'j do s. o. Antąniego Hlinicza w asystencji s. o. bwś"
mru "Maro" to u.żywał on te,l.!o nazwiska
no m nastęnu;ących:
Zi-enkiewipza
i
MoczUllskie,
g
o,
rozp-oznawał
O
"Babusiu"
krć\lŻyły
wieści,
iż
jest
on
zupełnie
legalnie na scenipo
al Q{' każdej szh:ki bydła rogate.~o, kosprawęcz~cil1lków związku młodzieży ko- I jednym z naybardziej pomysłowydh wywrroPodsądny K!' en,~el pseudo "Siwy" - unia l wir. r za do 60 groozYi
b) 0-1 k'l żdej sztu:ki cieilęcia, owcy i ko- ml\1nis,t yczncj i K. P. R. P., ktfuzy działali towców i odgrywa w)'lbitną rolę w szere- w.aża, że w stosunku do niego oskarżenie
zy '::> 5 ?roszy,
na terenie Łodzi w Iede ub. r o k u . g a , a h partji, s'Pełniają.c mIę a;~tatora, kol- zostało myJnie ~eda,gowane, gdyż ruchem
Do ~oboru tych olpł.at Ulpoważ.nie.oi są
Na ławi,e olSkarżonyc'h zasiedli: Bernard portera, wywiesza.cza sz1andarów i orga- politycznym się nie zaimuie .
lekcrzc weteTynaryjni obu rzeźni.
NeufeJdówna twierdzi, że biuletyn in.
Dz:"ki uzyskanym z te,g·o źródła środ From, Szulim Kre.ngiel, Jakwb Ajzenman, nizatora.
Dzień w dzień
przynosili konfidenci forma-cyjnv ot1'Zy1IIlała do przeczytania od
kom możliwe będzie .po'więlkszenie zbyt Hersz Rwbirustein, Ewa He,rman i Hania
szczuołego personelu
weterynaryjnego, I Nem,eld.
wiadon:ości o "Bo'busiu" jednak nazwiska
znajomego, nazwiska której!o nie wviawi.
oraz wprowadzenie szeregu niezbędnrch
Rubinstein zeZrutje, iż użyczanie mieŁawę obrończa z;aję1i Piotr Kon, Lan- \ nie zdołanI? ustalić, pomimoo, że tr)'1WPis danowoczesnych urządzeń, związanych z baI wno figtllrowal w kartote.c-e.
szkania koledze, hr tam pracował, nie u..
2e, ForeLle i Duoracz.
dan!em mię~'a zwierząt rzeźnych.
Od miesiąc.a stycznia do czerwca roku waża za rzecz kl().rgui~cą z kodeksem, a
Uchwala powyższa podlega zatwier"
AKT
OSKARżENIA.
!
1925
w ra'porta·ch dziennych poszcze.gÓJ- że From maloQw,ał 'fam sztall'da1'y, winien
dzeniu rady mieiskiej.
Akt os'katrienia zarzuca podsą:d·n)'lm, że I nyoh komisarjatów, znajdywały się adn,o- on !Sam za to odpO'wiadać.
Hermanów.n,a twierdzi, że bibruta
tzł
I w okresie .cz.asu od mruja d.o sienp~ia 1~~ I tacje, że w cbtrębie pohldniowym miasta,
roku na~ezeh
~o komumstyC'.zne'J partJ:~ nieznani osobnicy pow~wiesza1i .na dymni: niei z'naleziona naoJeży do jej 'Ulcznia. któl1
.
wz~lędme do zWIązku rnł10dzlezy koml\1'!l!
ka~th sztandary komumstyczne 1 malowalt zapomniał zabrać ją do domu
dla roczników 1099. 1097 l 109& stycZIIlej i rozlsiewatli doktrynę ant)'1!>ań-1 na murach hasła wywrotowe.
W dniu dzisiejszym. to jest d. 8 b. m., stwową.
Policja wobec tyc~h poczynań była bezCO MóWIĄ ś
KOWIE..
do komisji I-ej przy ulicy KonstantynowPrócz bego Bernard From rozwieszał w i si:lna, gdyż sprawca zawsze UlI11iał bazkarZbadany w .ahaTakteorz·e świadka, przoskiej Nr. 64 (koszary 31 p. S. K) winni rÓ1Żtnych pl\.lnoktalClh miasta na d)'1ffinika.ch nie ujść policji i zmylić czujno~ć władz.
downik MiecZ)'l5ław Kopeć s;}m'eśla dziastawić się szere~owi rezerwiści do dodalda
k
'
h
ł
.
bIł a l
_.1..'
15
.<;Zltan ·ry omun1styczne z asam:L o szeGd-y do unędu polity.cznetfo pr'7"l1lnronosc. k.ae. d e·5~ O' z.po ds.ą ci n. Y'uu
l OSWla .dcz.a.
.' .
'owych zebrań konhclnych (kategorja A,
/';
-rr
d
K
l
A
b l
l: i C jeden) rocz'1ika 1897, których na- l wickicmi i~odłaill1i sowdepii.
wadzono FrolIl1a przodownik Kop-eć ustalił
są OW1, ze rengle 1 j'zemn.alD. y 1 lUZ
zwic::ka rozpoczynają się na litery I, J. K
W dniu 27 {;zeor'Wca o godzinie 10-e,j w. że jest nim ów osławiony "Bobuś" a aresz~ : up:zed~io .not~wani ~ ~a:tot.ece od roku
L, Ł, M, N, 0, P.
ulicą Nowomi'ejską prze'chodził j.ak~ś mło- towany sam porzyznał
iiŻ wywieszał on I zas znajdują S1ę 'P,od !nWlg1'la C·Ją.
Do komisji II-ej przy ulicy Konstant y- dy -człowiek, nl·osący pod pachą paczkę orla d
'
Z p'ośtód wtSzystkioh oskarżonych naj.
skiej Nr. 81 (koszary baonu sanitar- winiętą w gazetę.
~. n ary.
bardziej jest zn.ana urządO'wi dzialalność
ego) winni stawić 'się szeregowi rezerwiW
.
d
b .~- '
DALSZE ARESZTOWANIA.
B b .
F
kt' g
:_1_ ' .
;ci rocznika 1896, których nazwiska rozpewnym. momenCIe, g y 01S()I fl1.H. ow
. , d
'1 'k'
"o UlS1a - roma, ore' o S'pCoCJ<LLU!OSC1ą
t
czynają się na litery I, J, K. L, Ł, M. wtajdowal się przy Zlbiel$l uHc Noworoiej- I'
Na za'Pytame, czy posta a~ ~s~o m ow, było malowanie napisów na ścianach do0, P.
skiej i o'gTodowe'j, przystanął on przed, From ws.kaza.ł na Kr~>n;g'la .1 AJzen.r:nana, mów, jak to miało mieJsce na posesjaob
Do komisji III-ej przy ulicy Sienkiewi- wystawą sk~adu materjałów pi,śm1enn'Y'oh zazn~.c~JąJC, ze praC1.iJJą om w s·coeme ra- I przy ulicy Liptow ej i Ogtrodowe-j.
Nr. 3-5 (lokal P.K.U. Łódź-miasto) i z za,jęciem obserwował uJ:oż,on-e tam pu- botmcze1 w O. K. Z: Z.
. ..
From zada}e świadkowi kilka pytań, oai stawić sie. szeref!owi rezerwiści
Tetf sam·o!$o dnIa dokonano reWlZ)l w
~
dełka farb
. k~o. h~''''K'
1 l~>.JI1H.
fV!',l"
~.'
1 ) ' nośnie do pierwiastkowych uznań.
. ocznika 1899 których nazwiska
rozp04
się na litery od A do Z włącznie.
mlesz ar.lacl
ren,g a
ms lego . 1
Ad'W. Forelle: Czy świade1k wierzy FroD
tkowe zebrania konrf:rolne dla
PACZKA ZDRADZIŁA GO.
Ajzenma'lla (Nowo-Cegielniana 12) a wy- ffilowi?
Gdy w tej samej -ohwhli, ktoś ze sklepu I nik ,j,ej obył pozytywny.
Ś· ek: Tak.
zni;ka 1899 kończą się w dniu dziesiejzym, natomiast w tymże lokalu rozpo- zapalił lampę wystawową, osobnik przeFr.om oś",:,iadczył,. że szt~ndary m~low~ł
Ad'W. Forelle: A c:rem świadek Homa, się w dniu jutrzejszym, to jest dn. oh 1 ł
b
k
d1
k
k 1~
t
g RubmsteI- .czy taką pochopność do zez:nań.u Frona?
} stycznia dla rocznika 1900 na litery od
y. i się przez arter~, ~ z rę i Y'? a a w mtes21 anlJ\1 o e 1 ,~ar y)n~. o
~ do Z włacznie.
lll11.1 brzymana paczka, papIer której S1ę 1"0- I na, zam. przy ul. A,le}a I tna:a nr: 35, woPrzewodu.: Z mocy ad. odnosnego _
uchylam to PY'tanie.
Zaznacz-amy, iż zebrania kontrolne zeTwał i na ulicę wysypały się jakieś ka!rŁ- l be1C cze.go aoresztowan.o RubI'11ste:na.
się całkowicie w dnilu 9 sŁycz- ki. Młody człowiek Łrwoż.liwie obejTzał się
~ar'by n~ ~~lowa.D.le s~~.ndar~w daw~Ad'W. Duracz: Czy z,eznań Froma .nie u;'l. h. r.
(Pl
dookoła i sZ)'Ibko sethylił się po paczkę.
la. FX.OlIlOWl n1a~a~a ,,~wa '. n~z:nska kto- zyskano za pomocą presii?
TrwOŻ'liwy rucll młodzieńca zaciekawił rej me ~, pamIęta Je~ynte Jej adres. .
odn.: Art. 722, - 'llC'hylam to py.
s.tojącef,!o na postel"unku p:OIHcianta Ka!CZCNaz.a)utrz przodowmk Kopeć udał SIę tanie,
·milusińskich
Adw. Piotr Koo: Jak się tłomaczyła
Myśleć nletylko o sobie, lecz pamię- rowskiego, którelg{) z,ainŁerresowała paC'zka z F'foomem pod wskazany adres, na ulicę
ć
wnież o kochanej dzieciarni, postatrzymana silnie pod pa·cthą, podszedł więc Brzezińską 6, gdzie aresztowano ową "E- Neufeldówna w kwestji ZIl1alezienia przy
w, ,ay żooy oHcerów nas:rego korpusu i do nie,go pytają,<: czemu tak śpiesZlIlie Z1bie- wę" jak się okaz.ało Herman. W mieszka- niej biuletynu?
ządziły w kasynie oficerskiem w dniu
ra papiery.
.olu Ewy Herman znaleziono kompromituświadek: Mówi~a, że trz)"tllała go sześć
b. m. nader sympatyczną zabawę dla
ą, b.ib. ut, ę,
jąc
.woobec
.czego
.
are.szt
t
owano
ml'
es
I' ę'cy.
pociech obojga płci.
WÓW-CZiaS między policiantem a owym
Adw. Kon t1lStala, że biuletyn informaKomitet zabawy dziecięcej, w skład osobnikiem wY'wiązał si,ę następujący dja- ~aS>C1-Cleł~ę mI es zkama, dołączaJ~c ZIIlale- \
1,Q.!!:
Zlo~e p.aPle'r~ dOI sp:aw y . ., t
b ł
cyjny znaleziony u Neufeld'ówny, wydany
weszły panie: Kamiemiobrodzka,
zycka, Rachmistrukowa, Siecińska,
_ Niech pan pHnwje tpo.st.erurnkru a nieaplery erma:nowny OWlnIę e
y y był w maju roku 1925.
anis'zewska i WięckowSlka z pułkownv.. pyta prze.c1hodniów
trwałym pergam~?em a na pytanie s'kąd
świadek Kac.zorowskiop'o wiada sądoAnlaufową na czele - ukazał milu_ Co p.an ma w p.acZlce?
papier ten o tTzymala , oświadczyła, że od wi o ffiOill1encie zaaresztowania Froma i
kim w paru wieczornych godzinach
_ poto, obrylalIlŁy, to pana nIe powi'11no kole,ża·nki Hani Neil1lfeld, zam. w domu nr powtarza je.go słO'wa. "Teraz możesz mnie
. t swobodnego szczelbiotu, radości i
OIbchodzić.
58 przy uJ.. KonsŁantynowskiej.
pan zastrzelić, wszystko się jwż wydało".
a ...
_
PTOSzę
rozwinąć
pa-c7Jkę.
Dokonana
1eg,oż
dnia
rewizja
w
mies~
Świadek kom. Emil Czabański, który
Nigdy jeszcze sala balowa kasyna nie
_ Po mo.jej śmierci...
kaniu Neil1lfeldówny, ujawniła równiteż biu- iPrzeplI"owadLał dochodzenie, oPO'wiada o
śdła tak licznego grona reprezentannajmłodszego pokOIlenia.
Pos1.erunkowy odeborał nieZlIlajomemu letyn informacyjny a na ścia·nie xnalezto- zaa1'eszf.O'waniu Ajzenrn.ana i ustala, że w
Wszystko dzieciaki miały: muzykę, paczikę i oświadczył.. by się udał z nim do no podo'biznę Lenina.
mieszkaniu p1'Zed przybyciem polic~ mruce, fanty, podwieczorek,bal - nawet komisaria,Łu
.
Gdy w unędzie śled.czvm From d owi e- siało być dwóch osobników, poniewa,ż na
wego króla i królową. Przymać jednak
dział się. że aresztowano, na skutek jego stole stały 3 prói.n-e szadanki z niedopitą
leży że rewolucyjne prądy i w tych
W drodze do kom1saT.ja:tu nie-ZlnajtOIlly zeznań 5 osób, odmówił dalszych wY'iaś- herbatą.
się kTyjąl
Zmieniano bowiem przys.pieszył kroku, a ~dy policjani zwr6o dynastje i często momentalną denielÓ
Świadek zna'lazł również w pie-cu. do
-cii lll11.1 uw·a,~ę, by szed1 wolnie-j, too odpad:
ą powoływano paziów na troo. Takie
ZEBRANIA OSKARżONYCH.
.polowy spaloną ksiatżkę, za.bronioną przez
"Teraz iuri wszY'stko stracone, może pall
już czasy!
f
pośród wszystkiclh oskarżonych, je- cenzurę·
O godzinie 8-ej wybuchł formalny mnie zastrzelić, ;.estem komunistąl"
dynie
do winy przyznaje się
Bern.ard.
Świadek Juljan Zakrzewski daj-e sądo
unt! Rozbawiona i upojona złudnemi mlW komisarj·ade przyporowadzone.go podFrom i oświadcza, że zeznania zostały na wi wyczerpujące informtacje o każdym
z
żarni szczęścia
protestowała dzieci ardano rewizji i znale,ziono pTzy nim ki·łka o. a energicznie przeciw przemocy rodzinim wymuszone i tem też się tłomaczy o- podsądnych i opowiada o działalności Z.
.elskiej. I słusmie! Pocóż z pięknego bu- . dezw korooulli-gtYCZJllycth a w pa.c:oce 1\1,lotki beocność poz.ootałych współoskarwny-ch w M. K. i KP. R. P.
o Łr-e-ści wyworotowelj!
ć się snu?! .. ,
Prokuorator dr. Markowski
w sw.em
sądz~e.
okazał się Bernard
P1'Zytrzymanym
A rodzi.ce? Cieszyli się sZoCzęśdean
przemówieniu
anaHzuie
działaln.ość
każ
Pr.zewodn.:
Od
kQgo
otrzymywał
From
dzieci, dusze swe z pewnością na Fr<lCl, zamie.szkały w doml\1,
porzy u.lky
pole-cenie malowania
lwb wywieszania dego z podsądnycth i domaga się surowych
ulę śmiechu ma, jąc nastroi one ...
Konst1:anŁ)'1Dowskiei 75,
wy,roków w szczególonbŚci zaś dla Froma,
sztandarów?
Adw. Lan,ge, Duracz, Forelle i Piotr
Oskarlony:
Te~o
powiedzieć
nie
tffiIOlgę
"BOBUŚ" WYPtYWA NA ARENĘ.
Kon
wskamją na brak dowodów winy j
i nie cthcę
Okrę.gowy urrząd policji polityocm..eoj w
wnoszą o uniewinnieni·e, w razie za,ś, gdyOskarżony Ajzenman twierdzi, że Zil1.aŁodzi, zrnajdow.a1 się w 'Posiadaniu pewnych
danych. ż,e na terenie Z. M. K.
uprawia leziona tU niego w pie'eu spałona broszmra, by sąd słanął na stanowisku urzędu prokuratorskiego - o ła,god.ny wymiar kary.
D
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zostali skazani na 3 do 4 lat

ciężkiego więzienia
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raz pierwszy

Przełożenie

ra. ila
ża

.,.• • •
9

dla

zakładów

kabla elektrycznego
K. Scheiblera i Grl'hmana

MagLsktat - na wn~osoek deJe~acji wydziału porzedtsięlbi,Olr's1w miejiS'kiow - postanowił
wydać i}etdnoczonym mkładom
ptf'zemysliowyan K. Scheilbne-ra i L. Grolhm.ana w Łodz.i zezwdl-enie na przełożenie kaMa elekiry-czme,&o podziemnego poprzez
ut Emi,lji i Kiilińskiego na naJStępują:cycn
warunka.cn:
I a) W1Sz)'\Stka en.et'lgja etleklrycZllia przesyła.na wymienionymi kaMami będzie mierZłOna za pomocą ~itcz.n1ków odldzi~nyc~

I

,

ellla siły i światłai h) fi1'ma K. Sclhe·iIbII-eiI' i L.
Grohma'n uisz,czlać bęazie mi,astu OiPłatę w
wysokoości 2,5 pTocent od wtpływów hrutto, Iktóreby przypadały na rzecz Jrljasta w
wypadku dOISŁa·r·czania energii przez łód1kie towarzystwo e.1ektrycznei opłaŁa ta
powinna być uitSZlczana w ciągu 10 dni po
upływie karoelgo kwartału; c) zez'WIolenie
udzielone jest na lał. 10 z prawem ,...-zcd 1użenia za zgodą magistratu.

WYROK..
Sąd po naradzie ogłosił

wyrok, mocą
którego: Bemant From został, po pO\ł:ba
wiooiu praw, ska,zany na karrę 4 lal cięż
kiego więzienia, Ajze:nman, po pozb. praw
stanu na lw-ę 4 lat ciężlci~o wię7.iema,
Krengie.l i Hermanówna. po po7.bawieniu
praIW stan!ll, na kał"ę 3 taił cięi,.dego więzie •
nia.
Rubinsteina i Neufetdównę
z braku
dowodów włn.V lln~0Wi.nn,iono.

T. H.

•
Nr; 8

8.1, -

nich

KomisJa konłynuuJe iledzhua
się

dowiaduje

"G~Ql<;

1926

.,

r.

nauczycielstwo winno pozbyć się

°n~~:::~:,:.~:s::,~,o~:3~e
Jak

GŁOS POLSKI -

żołądków

gdyŻ po redukcii płac nie starczy mu na chleb
Oszczędnościowe zarządzenia

Polski", w

poniedziałek przybyła do Ł·odzi komilSja

p. St. Grabskiego

dają

absurdalne wyniki

WlProwa.d zony przez p.' Gra'b skiego W. wi .P'l'acy i 1. d. - ·otrzy.tn1ll!ją d,0·§Ć z.na,cz- ganiruiąc i dewastując szkolnictwo, S'p'Or
ministet"stwa wymań religijnych i oświecen.ia publicznego i przystąpiła do kont y- sys·t em przepr.o wa-dzania
sana.cji ska,rhu ne gaż,e, ogół jednak otrzymlUJje nieow,ilea1d-e, w·odują u:cieczkę lepszy,Cih sił
ze stlu\ŻJby
nuowania ba-da.m a sprawy .fałSiZywego kosz·t em rzesz pralOOjąc~, został :mako- głodowe nie.raz pen.sYiki.
państwowej.
przesuregowan1a nauczycieli szkół śred- micie trdo.skonalony pru'z brata jetg.o StaI oto ;głodo'we pł,ac-e zreook'o ';ano w
Mia'st iść po linji n,a';nmieis'zego oporu
nich!{i s.~i,na'krjóńw nauczycie<lski.ch. k ń
l.nisława Graobskie~o
wysokO'Śd od 6 do 40 ipiJ'oc.!
i OIbcinania ga·z naru.czydeIstwu, na,leży dą
'OmlSJa u o czy ąwe prace w o cu . Zd'
1..~_ • 11••
"
Te
"osz-czę.dnośd'owe"
:naną.dz.etIUa
bież. ty.godn.i:a.
aJ-ellly .!01JlIe ca1'KowIlCle s.prawę, 12
ż~ do wprolSwzenia administracji s·2JkolobecnasyŁuacja w~a ofiar
ze s·tro.ny ;prowadzą wsocut'elk redukcji dodatków za ne~ oczyw1.S,ta nie w SIe!llsie wcielania jej
wszystkicIh warstw spole-c·zeńlstwa, ale nie wydlOwawstWtO, prace lahoratoryjnoe it.d. do administra~ji o.g6lnoej, le~z uiproszcze\V
wojno specjalnie upośledzać tych, którzy do takich non.se.tLSÓw, że nau-czydel
nie n1a apara·tJu administracji $Zlkoln·ej oraJZ
byM upOIŚJledzeni od pie-rws,zej clhwilli. po- po-siadają,cy g'o dzin wykłradowyc11 otrzy- powierzenia pewnych. dziaMw tei admi:nistracj·i samorządowyttl1 wydZla~OOl 06wialy
będą
w pr.- .w stania RzetCZY1Pospolitej - tllrzędników t11IU1j'e pensji O złotycih 00 groszy.
Przeciwko tego t',o dzaju absurdalnym .j kult-ary.
iParu'Łwowy<:!h, a więc i n.auczycielstwa.
maglsłratu
Są coprawd,a
wśród naulCzycie.Js-Łwa
zarządzeniom "sana<:y}nym"
naJ,eży wyOto wytycZD'e, któremi winien się kie..
om o godzinie 11-ej przed poł. odbę
jednostki, stąpi,ć z całą stanoWlCzośc1ą, gd"Y'Ż nie·tylko T()wać p. miniIStelI" Stan. Gra,bski.
dzie się w prezydium tllaIgisŁratu k-onfe- Ś1"ednidl szk6ił p.a.6stwowyah
rencja z przedstawadelami 'ZJW. zawod. które dzięki 'Swym kwalifikacjom, oneso-- że ,ni.e prowad·zą ·o ne do cellu, aJle i dezorPed.
urzędników mierskich w sprawie redukcji
urzędnik6w wydziału hand10wego, potrą
cań
ekwiwalen16w za wyżywienie oraz
ustalenia. wysokości płac pracowruk6w,
podział
będą~ych na utrzymaniu miej'Ski~m
Równocze.śnie
przedstawiciele praśledczych
żąda
cowników interwenjować bę-dą u przeprzy sądziB Okręgowym w laodzl
wodniczącego rady nadzorcozej
gazowni,
Od dnia 1 stycznia 1926 r. oIbowiązuje
p. Wojewódzlki~go, w sprawie rocznej
'l dniem 1 styc.znia r. b. zarząd kolei sekcji tramwajarzy Z. P. I. U. P. p. Ku- następujący poozia'ł rewirów poclptdkuragratyHkacfi.
elektrycznych łód7Jkkh wprowadził re- siński, oraz sekretarz zw. prac. inst. 1l!Ży1. torów l sędziów śIIedczych:
Prokurator - Steian Szmid'Ł.
\V organiza~ję
systemu kontroli wewnętrz- publicznej, p. Kowalski.
If
nej przez zrzucenie ciężaru tej pracy na
Na w5tępie dyr. Ryng oświ.adczył, iż
Podprokurator kameralny - Tadeusz
SPOŻYWCZYCh
konduktorów, którym powierzono wylko- zastrzega się przeciwlko obecności p. Ko- KqncihoWlsik i.
. .
.
.
nywanie zestawień miesię~znych sprzeda- walskiego na konferencji, gdyż nie może
Podprok,urator kamera.łntv - ·Mar<:eLi
Mie.J-SC~ lekarze s.anttar~! U'kończy~- n~h biletów i Wipływów.
prowadzić
pertrakta-cji z ruepraICowni- Wi1leck1.
&~ oględz~y skIoepó'! rzeZ1l1c~Cłh, znaJP.onieważ w związku z tą reorganiza~ kiem tramwajów.
I rewir podpi'okuratorski mdeiski OIbejd?,~.cydt ~lę na tereru~ m. ŁodZl, P'l'zystą- I cją otrzymują oni bi~ety tramwaJ'owe na
mU!je
k omilS,al1"j aty pdt. pań5>bw. 9, 11, 12, 13
t..
d...r!..1
kI pó ...,
yw
ł
Po załatwi~niu tel' sprawy, wvuńąza~
p iI1 oo-ecme o. ~'5 ęoz~ S e w ""pOIZ. - ca y miesiąc, zostało wprowadzone znai 14 m. ŁodJzj ~p,o-dp'l'1dktDr.attor Piotr Lewi-L
któ re maJą byc. doKonane
~",,,r
C'zycn, '
w Cl~U
czenie biletów w zależności od kierl1!IJ.'ku ła się dyskusja nad tem, czy 'k onduktor, cki Sędzra ślledczv I rewi~,u m. LodIztt AJ.
m. stV'C'm118. r. b.
kursu, czyniąc odipowiedzia'l nym mater~ który nie podoła tej pracy, będzie zredu- fred Braun).
jalnie za fałszywe znaczenie biletów kon- kowany.
II rewir podproknratonki miejski obe;'
duktorów.
Przedstawkiele dyrekcji przesądzili muie 7 komisatiaIt P. P. (jp.~p!l'ldkurałiOr
W zwiąZlku z tą reorganizacją, która tę spra~ę w sensie nieprzychylnym dla Feliks Feit. - Sędma ~oedczy n rewinl m..
U
jest dla pracowników niezmieTnie uciąż- pracow1l1'ków.
Łodzi Stanisław Andrzej Salzberg).
!iwa,
odbyła
się
w
dniu
wczorajszym
,
k
onW
wyniku
konferencji
uSitalono,
ilŻ
sym rewtt podprokuratorski tWejski obejW swoim czasie powołana zCllSta.ła specjalna komisja wo;ewódz:ka dla dOkonania feren<:ja przedstawicieli związków z dy- I stem ten został wprowadzony tytułem muje 1, 2, 3 i 6 komilSar-jaty pdl paós,tw.
I próby na miesiąc sty-czeń i że dopiero po (iP'O'CLPnoIkurawr Feliks Feit - sęd.ZJia ś1>ed
1ustracti gospodarki s.amorządJow-ej w Ło rekcją.
Z
ramienia
dyrekcji
wmę1i
udział
w
tym tenninie bę.d.zie akttualna sprawa czy III rew. m. Ładzi - Leoa ł.oz46ski).
dzi. K<mlwja ta ustaIiła konieczIlrOlŚć przew~tąpleń pczeciW1ko temu systemowi.
IV rewir podprokuratorsld miejski obe~
prowadzOOlia reorganlza<:ji nie1ctóty<:h :11- konferencji dyr. Ryng i inż. Wróblewski;
z
ramienia
·
pracowmków
przewodni<:rący
K.
muje 4 i 5 k!OmllSa.rj.aty pdl. państw (plOdstytucji i urzędów pod kątem wid.zenia jakp!I'okumtor Jan Skabic::zewsk:i - sędzia
najwydatnleiszej redukcji wydatków. Mię
Sledczy IV r-ewku 101. Łoa2li Zddsł.aw To..
dzv innem~ in~. miesZlkaniO'Wa przydzielomaszowsld).
na. ?OStała do wydziaŁu z.droiW'oŁ'DoOIŚCi. Biu.
r·a inspelkcii pnm.iesZCZlOlle 2'JOStały w magiV rewir podprokuratorski miel)ski OIbejstracie w '101MIl u bard!zo SZlCzU;płym, prr.zez.
muje S i 10 ikJornilsaąaŁy pod. pańJs1.w. m. Ło
CO u~jemozliwilO.na została. regtJlama pcaoa
dzi tpodJproQmu wr LudwUk żabiński - sę
odbywać się będzie
iIllSpekc·ji. zwłaszcza w zaJk.resieł'0ztnyga.
dzia śIIerc1czy 5 rew. m. Łodzi Edward J ..
nia palą-cych spraw na. tlle załargaw międą
siooowski).
iokatorami, a włatŚIcidelamd nie:l.1oCihom06ci.
VI rewir podpro1mratonki ooe:j>m.uje
w na;bli>Zsrym czasie 1.tońoOzy się oJaes nie oddziału rejestr~o w lokalaclt
Zal~łych ..,aw tego rodzaju zebrało s':ę
powiat
łódl~i (poda:>roIktllr.atocr Stanisław
fabrycznych. Zasu-zeŻOtlo jednak, że jelUż przeszło .sto. Pomimo kiłtkaikrotni.e Ctd- ! wymówienia dla robotnilków fabr. "Krusędzia ś!ledczy na pow. łód!zlki
byowan)"Ch knn.feif'encji i OIbietn~c ze strony s'Ohe i Eruier" w Pabianicac:h. W zwią2ł- żeli okaże się przy kontroli kartotelk, iż Mandecki
przed6tawic:e!li magiJS.torat,t i - sytuacja n:e , ku z tem wyłatnia się konieczność prze- niekitórzy robotnicy kou)'IStaH już z za- Franciszek Na.tkes).
VI'I rewir podprokuratQrS)d obejml.I:e
pom6-g - zostanie wobec nic'h zastosoU'le.gła tad'llei 7lIllJianie. Inspe!kcja miesl'ka- : prowadzona w szybkiem tempie rejestraniow:a odbędzie w naiiMiŻlSzym <:zasie nad- cji bezrorbotnych tej fabryki, <:e,l em um>oż- wasny art. 31 ustawy, mocą którego będą pow. br-z.e'ZińlSki (pocLpro1wm.tbor Francizwyczajne posiedzenie, 1lla Iktórem omó- 'liwien.ia lm poMerania zasiłków w myśl oni pozbawieni prawa pobier8Jl1ia zasił szek Młchalsld w Brezirnadh).
VDI rewlir podprokuratorski ohe jmuje
wiona. zosrta'llie dalllSza akcja w tej $prawie ustawy o zaJbez;pieczeni.u na wy~adek ków. Dzięki tym zarządlzeruiQlIll re'jestracja tak olbrzymiej il-ości robotników hę- poWliat łęczyclki (lPloqp,rokrtm-atocr ck. HmPr.zewroywallle jest m. in. wySli:ąjpienie do beZTP'bocia.
W dniu wczorajszym zjawiła się udzie m-o·gła być przeprowadzona w szyb- ryk Stachowski - sęd.zia śUedczy 1118. ,p ow.
min. Sipr. wewn., oraz do najw. trybunafu
łęczyoki Jan Kunnanowicz). oraz WlS>z~·!
przewodniczącego
fund. bezrob. insp. Ku- kiem tempie i zlikwidowana w ciągu 7 a.dlmJn z protestem pneciwko reoąSaniz.a
me s,prawy a'kcy7JOlWe i -o ~ńclhwę pO'W'C'Ioo
lkztkowskiego delegacja, 'Złożona z d~. 9 dni.
ci.
j~nną.
tej fabryki, 'kierowcika oddziału P.U.P.P.
•
•
IX rewO- podprokuratorski obe;nw.je
·o raz· przedstawicieli związków robotniOneg-daj zaJkońozona została rejestra.
USłyszymy dziś
czych. Delegaci robotników wskazaH na Qja 2200 beZfOlbotny<:h f.a/bryki Powań powiat łalSiki (P'od)pT-oIkUil'll''tor dr. RudoU
~astąpić mające . w krótkim czasie zwolskiego. Akcja ta posuwała się powoli, po- Kawczak - sędma ś'ledczy 1118. pow.
St. Bo.rk), l()I1'a1Z wsz;ysll.lkie spł'awy Wfrosik.o.
uienie
3.500
robotników
tej
fa/bryki
oraz
nieważ na trafiła na wielce trudne waruttlwAR.SZAw A, fala 380.
we
i walluwwe.
na kooieozność ze w~lędu na nędzę mas ki oraz wzmożo,ną agitłację ko-munistyC7"18.00 - 19.~:
X
rewir podprolruraWrsld d!o spra'tf
tlodjęcia
akcj1
zapomogowej.
W
tym
celu
ną·
Część I. Słowo wstęsJll1e o M()o1AIrcle -w)'dosi· ".
pcosiU oIli insp. KuliczJkowskiego, aby
W dniu W'Czorajsz)'lIll rozpoczęte .r0- sZiczelgÓllnej W1agi (plO'dlPrtOlktllra.toor dr. JaD
Ałoizy ~M<Y'I1.
Mozart: Kowarte1 O-dur M. 12. ) AłIilliJt'o vf.. I wpłynął na przedstawkieli dyrekcji fa- stały prz~ specja:lnie zaangażowaną bry. Markowski - sę,dZJia śledcz.y JaD Boa.d:ibryki w kierunku przeprowadzenia reje- gadę, złożoną z 3o..tu osób, pra« około korwski.
vace assa!. 2) Menuetto a!Ileg.re1Jto. 3) Andante
stra~ji przez admhrl'stracie na terenie fauporządkowania kartotek robot·nicłz)nch.
c:mtablk 4) M'OHo aU~o.
brydci.
.
Wpł}'IDie to dodatnio ~a uproazczen.ie szeC~ Ił. Pieśn~ Moz-arta ~wa p. StalIlistaZe Słow. wolnomyślicieli polskich
Przewodu.
fund.
przychylił
się
do
ty<:h
.
,
re1!U
manipuIacji, zarówno przy kontroli,
wa Argasińsk.a.
postulatów i po dysku-sji :r; przedstawicie- jak i rejestracji b e:z;ro>botnyc'h, którzy doDziś, 1. j. d. S stycznia, o godzinie S-ej
Cz,ęść m. A-n,tOni Dvoratk: Kwartet Slnyc-zkowieczorem w lokalu stowarzyszenia prz,
wy: P-<lur (lil. 96, 1) M1-e~o, ma non tr>QillPO. Z) lami dyrekcji zgod~·o się na uruchomie- tąd tracili w biurach bardzo dUlŻo czasu
ul. Gdańskiej Nr. 87, wygłosi releru ob.
Lerrto. 3) Molto vłvaoe. 4) Vivace ma mil ilroOllllPO.
S. Jasiński.
Na za5ooócU1lte komm1kaJty. Syguał Cza&U.
W czwartek, dnia 14 stycznia o godziWII!crz(yr tJCJIl(lIarno-r~rywkowy. Udział bi>ora:
nie S-ej wiecz. w sali Filharmonii (Narup. Staof,slaw Rarto6d p. Amel3a Cidecka:. ona zeSędzia śledczy zarządził
Łatkowslliego towicza 20) wygłosi o-dczyt b. redaokt-or
~ ork:. A. Małtl'Usa.
"Myś'li Wolnej" Józef Landau na temat
Program zaeraniar:nJdl seactt:
Jako oskarionego o oszustwo na szkodę skarbu patisłwa
"Grzech pierworodny".
PAR.Yl, fala 1760 m.
Bilety już motna naJbywać w ka'Sie
W końcu maja u. roku sehetarz okif'ę- sąqow-ą.
13.30 koncert, 21.30 koncert.
RZYM, faja 425 m.
gowej komisji związlków mwOOlQwyclt i
W dniu 5 styoOznia b. r. sę'dzia śIledczy Filharmonii i w sekreltariade stowarzy17.00 orkiesłlra. 18.00 juz..ba.l,. 20.40 Iroftce·rt
c.złon.ek zu~u olbwod:owe.go
f·um.du'lllJU drrugie,g o rewi'l'u zarządził ansztowranie p. szenia od 7-9 wieczorem.
wokałno..ft1UZYc.zmy.
bem-Qlbocia p. Łatkows,ki został z.awiesro- La1kowskiego, ja,k o oskartonego o to, i:ż.
ZU~CH, f.a1a 5115 m.
"Wrażenia z wycieczki
Eglncie"
ny w czynnośdadb pod zarru-!em nadwżyć będą<: <:złonlkiem ~rządu
o,b wodowe,go
2().30 ,.Mą.ł przed drzwiami", iecJa.o.akt6Wlka
W nledlZiele., dn>ia 10 b. m. o ltod7Jlni-e 11.30 w
dokoD.alllyd1 przy wynajmie Lokali dla 0Ib- fundU$lJU bezrobocia w Łodzi, dopw&cił się
muzyczna Of,fenbaoha.
lokalu zWlią~kl\l harcerSItwa po4s1deg'() Ewan,g.!eHPRAOA, fała 546 m.
wodowego runcuoStzu >bezrobocia za .po..4ręd- oszustwa na szkodę skarbu pań.s·twa
na ch 9, p. p.rof. S. KOn3CÓW1la wydtOSi oo'Czyt c1ła
12.15 p.orane5c muzyczny. 17.00 Sebłet llbZy- nictwem bMa ,.,Ex.press".
sumę 1000 złotych wspólnie ź N()r'berlem mlod.ztieży p. t. "Wraieillti'a z wy,;iec2lki po Bgi~'
czrny: Tal\ce nowoczesne. 20.00 mut~a kameNa
ślad
tego
pośre-dnidwa
Wlpadła
k.o1
Migielskim, kiterowntkiem biJUJra "Express" oie". Wejście OOzalł·a,tne.
mina.
misja.
woj.ewód.śa,
k.tóra
ptzetp«1Wa:dz.ała
I wiaśclcielem kt6rego ,był p. Latkowski.
WIBDEf.l, f.aJa 530 1ft.
Aresztowanie p. ŁatkoWlShlego, który
Krzyła
16.15 Jrouce.rt. 20.15 Koncert, 21.06 •.24 lutego". doc4t.odze:nioe w 'ZJWiązJru z niewwłacanie.m
dramat Wernexa.
przez fundUlS'Z ibe.zrobocia
pew1lIej Hości był organizatorem lI'a-dy zwi8cZk6w zawoStaraniem czerwonego krZyŻa w ndeooue)ę da.
BUDAPESZT, f3Jla 546 m.
bellr'oootn.",;n zapomóg
oraz nieo~lędonej dowych, znajdu;ąooe.j się w or:bicioe wpty. 1.0 styc1mia r. b. o godZli.lJl.ie 12.30 w pool"'I.l.d!n(e ~ sa17.00 koncert.. 2().30 koncert.
ifos-.... Aarki prZJe'W'odnile' zące~o z,aorzqdru.
w6w pall'tji .nieza~lSłycb soc;aHsfów w"f- 1'1 pojs!kiej .Y. M. C. A., Plo,tnkowska 89 ,dl!". MlttclBERLIN. fala 505 m.
ó
ł"""'-'
•
•
.
•
• '
staedt, wygłosi. o<lcZyt na temat "Choroba: ,Za.!>;).
Sprawa
ZMMOW
przectwiko
p.
Łatwołało
w ŁodZI zro~łą, se'lllS'aoJę··
bieg3!me chorobom i leO'lJ&1lfe cJro.rób",
.
16.30 kODCbrt ~. 2().30 drl.Iiralałoość nIU-
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ZDlar a dnia 7 stycznia 1926 roKu.
yprowadze~ie zwłok

z dODlU przy ul.
Sienkiewicza 63 na CDlentarz starozakonnych
nastąpi vv dniu 8
. Dl., o godz. 12:'ej, o czeUl
zawiadamiają pozosta i ~ głębok-tJl s
tku ·
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"Reduta"
Upadłość "PoIskiPj składnicy włókienniczej"
t,Blaly motyl". wyłw. Paramount, w
ogłosił na żądanie prokuratora sąd handlowy .
roi, gł. Barbara la Plarr, Ch. de Roche,
Couuay Tearla
Właściciele firmy tej uciekli do Berlina'

Widowiska, koncerty i zabawy

I

Barbara la Marr, jedna z gwiazd Paszym dą,gu nie ahdał wY'Puścić ikasjera i\
Przed ki'lku . miesiC\lcami po-d!nolsiliśmy
C'amount'a, jest preclestynowaną obolk
p'odlwórza
do rozejścia się.
niejednokr,otnie
kIQnieczność
zakazu
ewenegzotycmej Nity Naleli, na kobietę-wam
tu.alnie
noztoiCz·enia
ścisłej
/k.o·
n
twH
nad
P,O
południu
pued. loka.Jem firmy Z,nopira, czyli populamego w świecie filmowym vampe'a. Wampiryzm z.ostał p. przedlsiębiO'I"Siwami, Uiprawiającelllli t. zw. I wu poczęły gromąclzić się tłumy paszkoJa Marr narzucony z góry, mimo jej woli, I handel łańcuszkowy, kt.óre~o istota po'!e.~a dowanych, którzy u.si,ł.owa'li wtargnąć do
na Sip.ekUilowaniu na naiwności k'UiplUią<=ych. Ildkalu firmy.
.
gdyż, jak sama twierdzi, nie jest bynajmniej usposobiona do ról "krwiożerS)"Stem lSJPuecllaży ł,ańcUlSzJkowej daje
DOlPie:ro !późnym wl.eczIQrem UJd.a~~ się
czych" kobiet.
.
skłioni,ć tłum &0 ifozejśda się.
dOlSIron.ałe podł,oże do oszulkiwa'Ilia i wyzyDawna gwiazda taneazna kruba!1"etów skiwla.nia kJij.entów. którzy nie ma.ją moP'osZlko(l,owani W)"st~piili
przeciwk o 0.J.
.na Broodway'u czu.je się najlepiej w alt mo- żmlośd Sjprawdzenia czy bony, Uip-rawniają I
sZUIstorn na drn,rfę S C\lU!ową, wn,OSZĄ,C :: 6VIó
sferze idealnej miłości i wyrafinowanej ce ich do otrzymania danel~O przedmi.otu
wnocze&nie slk,a"'rfę
d,o urzędu śIleaczego
'15
k'obiecościj że tam jakiegoś brzyda'l a dni.
zosltały fakiyczmie slP'r ze,d,an e , a rÓWl11lOCzeOIbydwCllj WlSipó,lni'Cy K. R<Uiba,szkin i S.:
śnie kiedyś paznokieltkiem no, to prze- śnie UIlTho'żHwla to wbaśdcie[om danego
uciek11i z Ł'odzi do Beif%na.
cież jest kobietą, ale "wampem" być ni~
p'fZeds~ęlbi'Ol1Stwa
polbieraniJe
nadmier- Mi,Jl,e1'
Ponudli oni firmę bez jalkiejlkOl1w1ek
chce. Rola "białego motyla", tancerki w nyc!h cen.
opielki, pozolStawiając w lok.a~u fixmy umusic-haJJ'u, iest dla Barbary la Mart' l
•
Dma 11 wrz.eśnia r. z. <Lom przy ullicy rządzenie i 25 resztek towa-ru.
wprost wymarz·ona. W roli tej wyzbyła
32
był . widownią ataku nieDla
zabeZ'pie,czenLa
mienia,
J'o'kaJl
zOSltał
Na'l'U'bowkza
się demonizmu, a flirt, który prowadzi aż
10 pa~dzie1"Dika 1925 roku opieJCzę,towany.
z trzema amantami naraz, jeSlt wysoąe zadJowolonycih z machInacH prze'dtsiębior
-c;tWIS. kJijentów na "P,ollSką s!kłrudnkę włó
a d,oz,ór powier:Do'lly RudloaJowi MiQ'le:t'owi.
subtelny.
.. Partnerami uroczej gwiazdy są takie kienniczą" uprawiajctcą haooe[ talk118zk.o- le<=z wIQibeoc 1llSta'letn:ia, żedolkalł należy do
wy. Prze·dsiębi,orsłw;o to przeproowa.dz.iło wba'śdciela nie,ruc!homośd J. Te it edibauma ,
tr~-· okazy "gwiazdorów", jak szlaJCheiny
w rysie (leaz nie w roli), Karol de Roche, się z domu przy UlI. Sienlkiewicza 67 i a urządzenie do firmy Harlwig Kanto~o
wstrzymało wyd!aWlalIliie da,l lszydl k-urpowkz w Poznaniu i z,ostało cza·soWlo w)"P'o.
bawiący do niedawna w Hollywood pierwszy amant scen i ekranów paryskich nów. Oczywista, iż posiada<=ze ~IllPIQnów żY'czone "P'01'Slkiej składnilcy.. włókien'Ill
rasowy, zimny jak typowy angiehki lord Zlażąd.ali zwrotu pieniędzy, 00 pod naci- czej" 101kal oclipieczęt.o·wano, umądzenie
skiem tłuml\l częśdoWlo zostało llJS1kwteczo.ddanlO pod opielkę Teite[lhaUJffio'W'i, towar
-Terle j m~odziutlki Ni!gM Barwie.
zaś zabrano .na przechow~ie do UIzędl\l
Scenarjusz "Białego Motyla", według nlone.
Śiledczego, d.o Mórego Zi&łO'siło się okał,o
Lecz już plO kiU:ku dnia,ch, t. j. 27 wnefrancug,kiej noweli o tymże tytule, posiada wzrasta.jące napięcie dramatycme i śnia od Wlczesnego ra.na, pne'd IllOkaQ'em fir- 600 poszk,o,dlwanycl1, 'którzy wyk.UipywaH
szereg emocjona;lnych, ciekawie rozwią my począł s4ę gl'lomadzioć tłum pO'szlkodo- kUip'Ony, ()I1'az szereg wierzydelH od których
Rl\llbaszkin i Milłffer wyłudzili w 'Oszukaó.
zanych problemów życiowych. Zasadni- w,anydt.
czy SfPosó!b towa'I'y.
.
cz),n tematem fi'lmu jest miłość. AmeryZebrani wysłaH dlo IlIokall\l firmy de'I ePoz.atem zgł.osił się również pnecLsta.
kańska artystka, znajdują<= się w Paryżu
~cję, która ZJażądała wydania towaru lUlb
wkieJł d.ruIk.aroi, która wy1kori,ata. d~a prz~
bez środków do życia, ma zamiar utopić zwrotlll pieniędzy.
mYlSloW)"ch oszustów drulki relk!1amowe.
się w Sekwanie. W ostatniej C'hwili przyGdy żądanLu temu odmówiono, Ł'łuań. poDo sądu zgłtQs,zono pif1etens;e na 12.000
trzymuje ją urodziwy baletmistrz teatrzy~ilrod()wanych, !kJtóry w
międzyczasie
złoŁyoch, zxlaje się jednak że naiwnY'oo był.G
ku ,.Casino". Po dwóch latach przeobrawzrósł <Lo ki'likl\llSet osób, wta1'g'nął do lokadaQeko więcej.
:ł;a się dawna desperatka w primabalerilu firmy demolują<: u4'Z~dzenia biurowe,
Motywując powyższe w podaniu z dnta
Df' I-go rzędu. Zakochuje się w niej lekkożądająJC natY'ahan1:8JStOW'ego zWlOOltu lPienię
5 S-tyczmia b. r. Zi&łos,zonem do wydziału
myśI:ny hrabicz, zaręczony z rozkochaną
handjJ.owe~o sądu dkręglowego w Łod!i
·w nim panienką z jego sfery. Hrabi<=z ma dzy.
starszego brata, który czuwa nad nim i
Po dłUigtoh pertralkll::a<=i8.JCih kasoer Hrmy prolkU!1"at()1" przy s~zie okręgowY'm zażą.
pragnie go za wszelką cenę odseparowa(- 2lgodził się zadość u.czynić temu żądaniu i dał olgłoszenia ttpadł1ośc:i ,'pOil'Slkie.j skład:;:ll.
cy włó.kienru.cz etj".
od tancerki ... tembardziej, że sam się w wyplacić za kaMe <:ztery klllP'OIIlY po 5 zł.,
Sctd, p.od IPxzewoidlnidwem sę.dzi~go
niej kocha. Żonglerka trzema rozkoohane- miasif 10 złotych. Kilkl\lazielSiędu posZkoolkr. D a1Jiga , o,g~o'Sił w dniu wcz.onajlSzym umi sercami męskiemi i jednem kobiecem. dowanych z~dziło się na tę prlQpozycję,
Szereg skomplikowanych zajść, piikaD't- więksZiOŚć jednalk żąd.ała stan,oWlCZIO bądź padło6ć wS[)()mn~anej wyżej fkmy, datę otwarcia UJpal&,o6ci ozna<=zył nla 10 paźdz.
ne, ale nie przesolone scenki w sypialni cał1kowiteg,o ZW1'otu wlPła.c,onyclt pienię
1925 roku, zamianował sędzią kom is:: rual
i szcząśliwe zakończenie naturalnie tylko dzy, bądź wydania bOWlaru.
dla jednego z amantów. Dwaj drudzy :z:
W wyni'l ru ener,g :cznej interwencji p'1- , s. h. Jak6ba Hertza, z.aśkuraivrem m1.~y
'r83f
"białego motyla" uezygnują.
Stanfe:L Iicj.i udało się 2lIDusić tłuun, który w dal--· I u!pacJil:o.ś.ci adIW. Albramoski,e go.·
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TEATR MIEJSKI. Teatr mJ.ejski daje dziS, w
sezonu: prześliczną, p~ł
ną uroku i sentyomerrtJu komedię Danusza Niccoderni'ego ,,~wi.t, dzień i noc" z udz~alem d'Wojga
pOiJluJarnych, wYlSQce utalentowanYlch artystów
Teatru P{)JSlkiego"
Warszawie: Marii Mali c1dei
i Aleksa'oora Węgierko. Z powodu zajęcia wysoce
utal,e.ntowane:go lIJrtysty i reżYlSera Aleksandra
W~g1e.rko ,,:, reIPe::.tuarze wars.zawskim, .. Swit
dZIeń i noc będ.z.iJe mógł być graJl1Y
zaledwie
piąltek, XIV-tą ,premierę

II

l cztery

razy.
J'uif.ro, w sobo-t~, o·raz w n!edlzielę p.o potlUdni<u
o godzilllie 3.30 p.o cenach zniżonych, czarując.l
"KoIPICiuszek". Wie.czorem powtórzenie jJIremje-y
,,~wit, ooień .i noc" z Ma.rją Ma.1icką i Ale'kisandrem Węgierko.
W pelnyoh próbach scenicZln~~ch, pod kie.rl1nkiem reżysera Jana Kochano-wicza, rozgl05na
sz1Juika hi~toryczna Berna.rda Sbaw'a ,.~w,i~ta J<>anna". Rolę tytuJową odtworzy Maria Ma1kka. W ro.lach ważniejSlZych pp.: Bialoszcz:rqski, Fabi~iak, Grolicki, KlioszewlSkd, Krzemneńsh Pl zy.
$Itańsild, RyszkQwlSk.i, Szymański, Tatal"ki\\'·:::cz.
Wos.kQWSkd. Wfikzkowski. Wroński, Żeromski.
TEATR POPULARNY.

Dz:iś.

w

p !,ą te'k

8.15 wn.ecwr "Nad przepaścią", szt'uka

8 b. m.
w 5 -~'iu

odslo~ach

w dosk<lnalem wykonan-iu .]W. S-zczeGóreckiego, Bolkows;J(ie,,;·:).
Puchal'Skiego, Ga!ęckiego. SZ'fJuIka -ta gra.ną będz:e
jeszcze tyliko ~Illka razy ustępując mieisca poŁę'Ź
nemu dramartowi hilstorycmemu p. t. ,.K.rzyźa.cy'·
c:zyl,i "ZbYlSz1ko l Danusia" z powieści H. SUenkie ~
cza. Dy-rekoja czy~i zabiegl, aby tak po·ważne
d<Zielo 2:,odn.ie wYlSlaw·ić.
pań'sJkied,

Ziei1ińskiej,

NUEJSKA GALERM SlTUKL
Wnied1!ieJę. dnia 10 b. m. nasŁą!Pi o gO(:Iz~lle
12-ej \\ ])o<ludnie otwarcie wystawy z.nanego m.
Jarza Willhe1ma Wachtla, zamieszlkalego <stale w
Wiednilu. CenJ.ony tem a.rtySta przywiózJ około 100
prac., z któryoh zn.acz;na część przedstawia sZlkioe !Z żyoia oorad1Zającego się 'tLarQ<iu żY'doW1S1ki~
go w Paler.;tynie. P Wachtel znany ieSlt doborze w
sZVuce poł,sklied rz wy(Srtaw swoich, urządzanyoh we
LwO'Wie, Krakowde i Wa.rs~awie. Poza kraioora:bem p. Wachtel celuje zwlas1lcza w portrecie. Artysta iPrzyty~ d:ziś rz Wiednia, by o<sooiście zająć się llt'!Ządzemem swej wYSltawy. Poza tern
w%1awione są pr,oiekty na pOItll'l1rilk Tadeusza
Kośdl1SZ!ct, Z'llalwmity re:bultat kOnJkł\.lrsu artystyc.znego, TOZlPlsanegoJ)rrez komitet budowy pomruka. Wystawa prac konkttJ'soowyclI na b!1dowę
trz.ecll szjk~ ~kich zwinięta będzoie w svoote.

"GLOS POLSKI"
8

.t1CI~:d~ 926

r.

G~
AZ TA

kryzysu na

Wpł,w

A

Wed.ług tr6deł

'll1f'~qd.()wydI,

c:;bruu·

w-M.

rzemysły włókiennicza

wzgtIęd'Ilie w le!?,szej sytwa:c1i
pnemysł bied5ko-łria'lski

MIodlki OIbroOtowe, nilż iP'f'zemysł łód~ki i
bhtbtocld. N-ie ud~rpiJa,ws,:źy sk,uołIkiem
WOlj;ny ws.~ś'W&at<lwej, ani sikt.rlkiem
toek"WizyCłjl okUJpacyjnydt, p1'zemysł ten n!e
post~adał sowydh zasobów pieniężnyclI. Po
ustąpieni<u niemców z PlolISki i o-dzyskaniu

I

zt1la.i'cl~ się

w porÓ'W'n.anw z

, pt'TLeIDysłem ł6d1Jkilm i bla~'OIStockim.
ZeetawJenłe fiAMępuIj~ydt d.attydt

je:td~ó'W z maszyn -

-

d_ofę ~GW4t podJno.ną.c ~ię_

do 8.70.
Wczora.j ftlIlt~6st teodtlllcfa dla dola"
b,ła potJł.O'\mie _ba, a kurs bbn&l!ał
sl_
stOlpnłorwo
w clll-t!l1 całego &da. Ilośl
łraazakcjł zawartych w dIrtł.'Q 'WClI'1'.OIMjszym
b}ła wyjątkowo mkła, PHY

podaiy ~acJ.
W godzinach przedpołudn.i.o.wych kurs
kształtował się Dol porziODlle
8.45, natOO'
miaSlt pod wiecz& wynosił już 8.25
pla-

nie

.w

""r.:wad!. 7JW i łJZU1Y'ch z imJportem
bawiła w bie~cym t)1ł<>dm.u w War&ZtaW1oe
delegacja
oe1lwalnego
stowanyszenia
kuiJ>'CÓw i porzemy.słoV/{:ów
wo,jew6d:tJtwa
łódzkiego (pilOtrkow.ka 10). Kwest ja Hcencli ima>ortowy.c::tb na pierwsze 3 mdesll\t::.e b.
roku pt'udetarwi'a się ·n.aogół rpomy$lnie.
WY·ZD.a~mne kont~ty ss. dość wacz,De i przewyr!sz;ają . zglo'S!on.e
doty~hczas

iem Pl'ocenOOrwo prawie jedln.ek'OlW'Y, wynika sł~, it 'WełlJlialfty przeanysł Jóch.ki medukowM pd'a.cę równie.ż o 40 proee1ń.

W PRemrile bitałlost'Oddm na 10.000 rl()lbotoilków obecnie ;est z.ajętyd1 u(ed!wie

z.a.·potr:t0bowanl~ na artykuły ~8.I~ramczne.

Nie naJtety jednak sądztć, irJ: k()l!ltY'DI~e'nty
wie 1,k4 e , jedyni4! Zi!łos~enia ~4; H.
cencle ptzywoz,O'W,e są zna'CZlue m04tejSZe

SI\ %J~t

1000. StqpJeń rec1ukqs 'Wynosi tu ,przert<> 90
pTOCe-nt. W przem~e bleGISIIrim na tuąt
pretWie licc3bę rdbotrtików abec.nie ZlWoln-io-ny&t jeM 2.000. oe.zy«i Slbopiieó. r~ukąi
wytllOS1 około 20 ,pl"(lICenJt.
Qpierają.c e!ę na rym materiafte por6w.
Da'WeZym redulkc~ pracy w wzeeh okrę
gach pczemysłu włóikiennic.zefO, WlSkaz.ane
jest wnikn1ęcise w przyczyny tak nier6.

n~ż poprz~?nio, co św~adczy

? 'P0g~szeniu

SIę sytuacJI w batndllu '1. o zanml0}SZiem,u 1Jb1'tu na utykuły za~an'lCZtlie.
Niezmiernie ud_żliwe d[a lwlpiectwa
są qpłatfy m&lDilpulacyjne przy wydawanill1
li<:encji na przywóz. Opłaty te, ltS.taJ.O'lle

ca m, ędz-y 'Ce:ttą kupna ł sp~ty wyno·
..... W5ZyetJd* 2 pUhMy, wekM;ułe na
II1iOdiwoe6 dialsJ:.; mirild.
(ł:&)

się produkcii przemysłowej
uwydatnia się na tle zmniejszenia produkcti baweł
nianej Europy

Zmniejszenie

wnomietn* oełabieoi.a tętu łycia ,pt1At'W,

Zmlliejszenie się produkcji przemysło- I mieoki p~zekrocz,ył tę :normę, pt'zetwa'
wej w zależności od zbiednienia Europy rzając bawełnę w stosunku 111 pro<:. do
i utraty znacznej części r~ków zaocea- przedwojennej produtkcji, przemysł czen'Owycll pr,zejawia się w zmniejszeniu pro- Ski wykCllzuje stosunek 87 proc. i polS'ki
dukcji bawełnianej Europy. Wskaźnikiem 87 procent, natomiast przemysł bawełnia
tej produkcji. jest ilość importowanego su- ny francus'ki j~t w słałej depresji. Przerowca do Europy. Gdy import surowej mysł baweŁniany Ahacji ciątJ nad probawełny do Europ:y wynosił w okre'Sie
dukcją dillWny<:h prowincji Francji. Do
1909 - 1913 r. 23'6 m'I;n. q., w , 1914 r. 1924 roku mtał swobod:ne utście do Nier6wnał się 15, w 1922 r. 16'5, w 1923 r. miec, kltóre już się skończyło, to jest pod~ 15'3; w 1924 r. - 17'6 mi1jn. q. Jest stawy traktatowe wygasły.
to tenden~ja zwyżkowa; wyjąiłelk stanowi
Włochy po wojnie rozwinęły
swótj
1923 r., który był ro'kiem załamania się przemysł tkaoe ki , między mnemi baweł
postępu goopodarczego Europy powojenwany i zaięły mocną pozycję na rynka~b
nej w związku z okupacją zagłębia Ruhry. Rumunji, Bułgarji, Grecji i Turcji
W roku 1924 importowano 75'5 proc. ba.
Przemysł bawełniany a.ngie1's'ki najw\łny w s'tosunku do 1913 r. Li~ZJbę tę
bardziej ucierpiał na kon'kurelO~ji zaoceamożna przyjąć za wskaźnik uruchomienia
nowej Ameryki, oraz konkurencji Japonii
przemysłu bawełnianego.
Pczemysł niena rynkach Daleki'e go Wschodu

spadku Iranka
na handel Jedwabiem Ul łayonil
WPłYW

Związel.k hurtowników jedwalbiu w
Lyonie wystosował do ministra przemysłu i han(Qu pismo, w kt{)rem wskazuje
na ujemne wpływy spadku &anka na handel jedwabiem.
Jedwab może być d z i s i a j sprowadzany tylko za funty angielskie, w
szczególności jedwab z Dalekiego Wschodu. Import ten stanowi 82 proc. ogóln~o
importu surowca. Obe<:rue skutkiem ryzyka wa'l utowego, banki pośred-niczące w
zaJkupaC'h, nie chcą ryzyka tego ponosić,
wobec cz.ego import jedwabiu ma.cmae
się zmniejszył i grozi zupełnem usŁaniem,
tak, że falbryki mogą się 741ałeźć w krótkim czasie w pr.z ykrej sytuacii, nie będą
bowiem miały pottzebnełfo sUfIOwca do
przeróbki.
Hurtownicy Ządają od rządu jaknajrychlejsze; stahilizacji fraUlka, by udu-onit przemysł jedwabniczy Fran<:łi. od zupełnej stagnadi.

Sąd najwyższy uch,ylił
skazujący

wyrok

. Warnawska

koncern
bankow,

Dolary - . ClEJO.
Belgja - . Holandja - , Londyn 89,54
N. York 8. 15
Paryt 31.32
~
Szwajcarja 157.55
"
Wiedeń
114.79
Włochy
82.95
Sztokholm ~.
Kopenhaga - . Praga - . POlyczkl dolarowa 64.15
10 proc. potyczka kolejowa 118.Potyczka konwersyjna 43,50
8 proc. potyczka złota 100.5 pr. obł. Tow. Kred. m. Warszaw,
20.00
złotowe 29.30
4 i pół proc. listy zastawne ziem.
skie 18.-

Orzedowa

Warszawę

notowania

łódzki

laodzi

l'OW'aDy

do

utv.ędu

o 22.372

złote.

cie

106 .~7

120.12
2037
25.10

34.34
250
19.57
114 10

giełdowe

w Parytu.

PARY Z, 7·go stycznia (Pat) Zamłtnięci.
t~6.25

Londyn
N. Jork

26.02
118.25
36800

Belgia

Hiszpania
Szwajcarja
WIochy
Holandja
Plaga
Rumunia

503.50
1OS10
1046,00

77.40
11.75
['M'

I

reblowskle'

·Y
WANDY BUDN

l
l

4.8512
12.0615
12.6.18

giełdy.

I

I

Zamknię'

giełdy.

notowania

ściwego sądu.

Na jednej z ostatnich sesji, wydział
IzJba skarlbowa natycihmiut wsz.częh
3. DobrodziejlS.Łwo z cz. 2 art. 116 ustahandlowy sądu okręgowego w Lodzi 0- postępowanie kame p.rzeciwko FajwU.owlwy
o pod. pr,zemysł. leM niewą1lpliwean
~łosił upadłości następującyC'h firm:
clIOwj. Wpłynęło ono do sądru pokoju 9 0prawem
SlP'tawcy wvlkroczenia z ario 106
B-ci~ Kaufma,n, skład manufaktury,
kręgu w Lodzi w cltniu 20 lis"t'OIP.ruda 1924
Zachodnta Nr. 68. Upadłość wspomnianej r.; iedn'OlCze5'tlie niema'!, bo 21 Hs-tOlPada te- tej UJStawy, od ie~o bowiem uznania zalefirmy ogłoszono na żądanie firmy N. Ej- g.oż roku Fajwll'o wkz rl'OŻył d'O urzęd'u sk.ar ży bądr.t zaryzyk'Ować odlp<lwioozi·alność
tingon i S-ka, której wierzytelność w tej bowe,go w La,s~1J. doda,rkowe zeznanie, pod karną w razie ujawnienia przed sądem nie.
pra wdziw,O'śd p,odanYClh wlad.omości, bądź
firmie wynosi 50.000 złotych.
n.ostące wysokość obt'Otu kwesłjoa.owanez.abezpieczyć sobie betkamość popełnio
B-cia M. i L. Karpowscy, skład sukna. go o 25.()OO złotych.
ne'~o czynu kary~'O.dnelg.o przez odWTócePiotrkowska Nr. 37. Zbilansu, złożonego
Sąd p-okaJu 9~g'O o,kręgu m. Łodzi prNprzez firmę, wynika, ioż passywa prze- Siłał s.pil"ilIWę Fajlwtlo.wkza ze wzglIęoo na nie jego złych skutków. zanim sprawa
wyższają aktywa o 30.000 złotych.
. 'Właśoówość teryŁorjafflllą do sądu p'o koju w wpłynJe do sądu.
W tym celu SIP't'awca mus,i mi'eć możność
N. Rowiński, skład węgla. W~lowa I Łask,u , dok'ąd Wjpłynęła otllia w dnIu 21 gruNr. 7.
(ibl
dnia 1924 roku.
rozliczenia te.m 1inu wżytecznelS!'O, Ci() je'St
Fajwlowicz z,os-tał skazany na mocy art. mo:lJ1iwe je.dynie gdy ~rawa idzie dr·agą
Ził ęC Iił Ul SI kOIB f
106 UJStawy o państwowym podatiku prze- norma[ną.
mysłowym n-a wysoką grzywnę; sąd okrę4. W c,b ec t.e,go przez ,powołiane do,gowy w todzi, ~ako iIlJStancia 31peiJa.cyjna, rzekania władzą sądową należy rozumieć
wyrok ów zatwierdził., poczem Fajwlowicz sądy właściwe d'O ro~poznanjo8, SiPrawy '.'!.
rozpoczynają si~ dnia 7-go b. m., t. j. we
załociył kasadę do sądu najwyższego.
. równo pod ~!ędem przedmiotowym, jak
czwartek. (Ceny zniżone). Przyjmuje się
Skargę kasacyjną, popieraną pr.zez adw. i terytorjla,l nym , a przeto wpłynięcie spt'adzieci od lat 3 do 7. Sienkiewicza Nr.6L Wacława Bromana i adw. Berland, 5ąd wy do ja'k iejkoIwlek innej wladzy sądowej
m. 5. front, j pi~iro.
80-6 najwyższy uwzględnił i wyrok sądu okręgo lub do urzędu prokJuratorskiego nie prze-

Londynie.

Nowy-Iork
Holandja
Francja
Belgja
Wiochy
Niemcy
Szwajcaria
Hiszpania
Portngalja
Danja
Stwecja

14 U&t. post. kam. ni'kt
nie może być ukarany za przestępstwo, naleiące do właściwości sądu. inaczej jak tylko wskutek prawomocnego wyroku wła

.

giełdowe \Y

LONDYN, 7·go stycznia . (Pat)

w'łiaŚICiwe~,o sąoo.
2. W my~I art.

że obrót rze~ty przewyższał mdekla.

60.92-64 08

• ,I~ •

wymienionego wart. 106 tejie ustawy (fahszyw.e ze·
znanie o obro.cie) gaśnie, gdy winny sprostuje lub uzupełna swe zeZDlClDie wobec
właściwej władzy sikaf/bowel, ZIaiO'Un Wjpły
nie pne.citw· niemu d.o'lloiesieme lkarne do

I

glOłda udańska,

GDANSK, 7·go stycznia (Pat). Na dzi·
S ejszem zebraniu :;/ieldy gdańskiej notowano
W gl Ide nach gdańskich:
100 marek Rzeszy
125 .6~5-12).955
100 dolarów " meryk.
520.60-521.00
63 9'2-64 08
100 zlotych polskich
Czek na Londyn
25.20.25
Telegraficzna wypłata na:
-,
Berlin
.
125.645-125.955

mysł,owym, karygodność CZ/y\IlU

°

Na

b'"

Franki franc. -,-

I
I

Nieda wno temu toczyły się w Pradze
Ta osŁałiOia finna zał,atwia sptJ"awy !"Orolkowamia nad utworzeniem koncernu dlat!k.owe obu prze dsięJb-j'orsiw, kiedy więc
mniejszych banków czeskidh. Obeonie za- nadszedł termin składania zeznań wysomierzają równiez i większe banki utwo.
kości obrotu handJll()IW~ za lIPMrocze
rzyć własny koncern. Do Ik oncernu tego
I
1924 r., wysłała do urzędu shrbowe~<l w
przystąpić matą: czeski b8l1lk, praski bank
I
Lasku mmańe, wytazujące sumę 56.000
kcedyt'OWy, czeski bank komercjalny, złotych. Zarządzona po trzedl miesiąocaoeh
cze~ki bank agrarny,
bank berneński i I przez iZlbę skarlbOfWą w Łodzi lustracja
oz.echosłowa.cki bank dyskontowy.
ksiąg handllowydh Fajrwllowicza
wylkryb

ur18dowa.

następulace:

właściciel falbryki
wego w Łodzi uchylił, opierając się na nawł6'kienniczelj w ŁaoSkru, jest jednocześnie
stępującycłt pnesłankach:
Wl'!\PólwłaściciellOOl
domu
band~owe.go.
L W myś,l cz. 2 art. 116 ustawy z dnia
B-eia Faj'W1lowJc,z w Lodzi.
I 14 maja 1923 roku o pańSlbw-tPOClatlku pue-

Czechosłowackł

giałda

WARSZA WA, 7·go stycznIa (Pat).
dzisiej!l2:el C1lełdzle utzęd()'Iolej GotoWania

na grzywnę za fałszywe zeznanie
do podatku obrotowego

Na.fba1! FaJtw1o.wioz,

pieniężny

Rynek

I

I

popyt.

w

l

pnez ~entTaLną komisję przywozową są
niezwykle 'W~ó!1'owa.ne i wy:no()s~ 20 !lł.
I od Hc~n<:.ji na towar warto$ol do 50.000
złotyC'h,
za towar zatpr2>ew)'ItAzaj"C'Y
I wartość 50.000 zqot)"C'h opłaea się zł. 50.
Przytem ,lilC:encje wyd.'wane są l1Il !bie~ięczne ok,r esy czasU oraz na pos~zeg61.
ne Mtykuły, a więc naprzylkład kupiec,
który
.pewną część towaru ·Jll)rowadzić
ahce w lutym" pOZQstałłl z~ W mu<:u opłaca podwójne koa.z:ta manipWa:cy;ne. Jasnem ·test, ił pobieranie nadm~-e.r:rui.e W)'$okiclt opłat twiąZ8lt1ych z pt'zywo~ art ykulów zagran1<:ZI1)'1Oh od'b~a się w pierwszym rzędzie na konlSUill1encie,
to też
slfU$ZIIl.em się ~aJje W-S2'JCz,ęctte pnez arganiza~e kupieckie akcji m.a.j~j .1t& celu
obnia:enie opł<8Jt zwłązanycłh r. uzyskani~
Ji.cemcji .w wozowych
(d

pr.zewyŻSlZatjącej

c~tlli 8.27 w oddawa1li.u, prZyczem rózn·i -

Olbrzymie k05zta manipulacyjne płaci konsument

Fzes2ł'O 40 procent. Ponieważ aytuacia 'Ii
J)!Um~ wełnianym potgOlrSt)'ła się i 9ł()
ptiet\ ..tt'lUdnłenila w obu ~ał.ziaclh obeca.ip.

Upadłości Ul

2:ał wi~Iki<:!h wysiłkÓIW, ddJwitn~y ~ę t

Wyg6rowane ceny licencji wwozowych

łód'zkim przemyjłe włó3de1lttlioz,ym, wynosi

się

WYkazując Ul dniu wczorajszym panowną zniik,
We wtMek w todtlbaeb PQpOłudnlo.·
W'f~ kUf$ do1an
na prywa.M}'1IIl rynku
wailut obcych wykazywał doś~ mocn'lf teh"

.LiS

60 t,a. tobotrukÓIW, % czego około -1.5.000
toboisdk6w ptzoyped-. Da -włóSmWany. <:~y1i
stop1ea redutkc;i rob'a t·niików, zaiętydl .-

lA

surowców, obd-ał)(liw,a,ny przez nat>f\~ysł ten doka-

rów,

8 atfcm t. 1926 r.

Za.antał,

tJlPadku i stanąwszy do pr.3.iCy i 'k onlkurenciji w taik. k'1'ótlkim o·klre'S·i e czasu,
OdJb\lldowaw!'zy swe wa.rlr'baty prl<:y,
pnOOlysł łocb:ki h~,<f,n8.Jk w całolłd nie z..
btał utto8"eonetgo hpi'tału oOIbil'(Yf)owejgo. I w tern właśn1e tlkwi porzooleW'iSzysŁlki€1n
k'Orzystnioejsze .poł.dżemie przemysłu bielI .
Slko-bia~lkiego w porówtn,aniu do przemy..
9łu łódzkieg,o i bLa!'o,gtoo1del1tO.

przez kraj 1lIe.podle,głi(),tti lPt'z~mysł łódzJki
był w f'Ulinie. P()zbaWi()a,y gOltowY<:,h towta-

{X)-

w·n:i~ tec wWf'owad:zi~: dtttia 1
st~mi.a c. b. uzeaone w JJW'i~złd preds.ię
bi«Stwa MdzkJe t.aWUdni~ły 105.000 robotnikó'W. &'ŚĆ be1JtOb.otnvd1 w ł..odti na
cłltień l gcudt!.ia ł'. uL, tl925) w~ 01l0i0

ZJW8ia

~wł~.
&zemz;ł biełlsti ZM<tmieiszy ;..t

Il

r.ódź

Kurs dolara ponownie

łódzKi, biels1io~bialski i białostocki
~~ych ciętlkJ~ p'oto~ni~ pn~m)lll!łou
1deńibJkte-~o w PoIs.ce, Oika.~ ~ęi Jt

HCi't,OS · PO'LS KI-

I

ryw·a dODrodz;ejstwa tennm.u, wynńenione
go w cz. 2 ad 116 ustaw'Y o pod. przem.
5 . Właściwym wię<: do roZ)poZinania
stPrawy FajwU'owj,cza był be2lSjpOl'lllie sąd
pokoju w Łaslk,u. a zatem tj'ilJko data w,pły
roęcia d'Onie~ienia karne:go wła..dzy skarbowei do tegoż sądu, może być milarodajną
przy. roz's t.nj'iganiu kwestii, czy o,slkarżony
Fa jwllowi-cz z.łożył sprostowanie w terminie użytecznym i niweczącym skutki czynu kar~odneg.o.
Z tych zasad sąd naiwyŻ\Szy wywk są
du ą,kręg.owego w Łodzi z dn. 27 kwietnia
1925 roku z powodu obuzy cz. 2 art. 116
ustawy o poo. przem. uchyla i sprawę celem ponownego rozpo::nan,ia temuż sądowi
okTęgowemu pnekazuje.
.

•

8.f. - GLOS POLSKI -1926 r.

Możemy zostać
Tegoroczny plon

wykupiła

Jak było do przewidzenia, w sezonie
1925-26 roku nie mamy nad.wyżki e,klSporlowej owsa. Pomimo tego wywież,liśrny doty<:hczas za~rankę okolo 3D.OOO ton tego
zboża.
Jednocześnie większe fkmy e'ksportowe pozawi.erały ko·n-Łrakty z Czechosłowacją, Holandją i Belgją
na wywóz
dalszych partji owsa.
Sk.utek jest taki, ż·e na ~ku krajowym
podaz owsa slPadb do mtnlmwm, wobec
czego min. SlPr. wojskowY'Clh wystąpiło do
czynników miill'l"odainycil z żądaniem za-I'
pobie'żenia wywozowi owsa z kiraju, gdyź
w przeciwnym razie aprowlu<:Ija llIrmji na-

AD:leryłla dąŻY

Jak

bez owsa
zagranica

pOItka na znacZJne tlfudności
Przy dzisi,ej.szynn kUJrsie dolara, {;i:lny
owsa zagranką (Ham'bttrg p'łaci 48 zł. za
100 Hg.) są 2 !fazy wyższe, niż w Pols.ce.
Spodziewać się. więc na,le'ży da~sze.!!o w~-

wozu QlWsa, o de sprawa ta me zostame

właściwie ur,e,gu'lowana. Skutelk forsowne-

;~. wywo::u będZlie taki, że na wios~ę znajd~emy Slę .w~bec h'l"ak,u ?wsa, kto:y bę~zl,emy musleh s\pTowadzac z :oagramcy po
cenadh macznie wyższ')"clh od osiątgany;ch
OIbocnie, gdyż na przednówku zboże wszędZlie drooż'eje. Na bilansie handaowym taka
polityka ,nie odbije się 2!byt korz)'IStnie.

podwyżki

I

Nr. 8

przyjmować na służbę państwowa
Skoki nie są dozwolone

Prezydjum rady minilSh·ów okólnikiem ruŻosze;g'o, lU/b niŻlSzych 'Mas sZlkoły średnie;.
Slpe<:jalnym zw'raca uwagę wszysilkim rod,Ji:ldnoc:reśnie silcie podkreśla ro~po
nistrom,
że okreiS pobła.Żiliwośd puy rządzenie pa:-ez. rady min., że winno '.lstać
przyjmowaniu na służlbę państwową kan- prz)'ljmowanie do sł'll:żby państwo wej kandydatów na 1.llrzędni,ków skończył się i że dyd.atów z poza s.f'e'l"Y UJrzędników odrazu
należy ściśae przesirzegać
przepisanych na wyższe st,anowiska i stopnie służbow,e,
kwalifikacji i ,cenzusu wykształoeniowelgo. wakują<:e zaś w poszczególnYClh urzędach
Mianowkie dla kandydatów n,a s,tano-- stanowiska winny być bezwZlględnie obsawlska pl)erwlSz~j kategorii w)'lIDagane jest dzane przez kandydatów z pośród <czynwykształcen.ie wyż s z'e, dla drUigiełj k~te,go nych illIrzę.dn,i;l,ww.
il"jl ukOlńczerue średniel~o i dla u-ze'clej _
••_ _ _ _ _ _ _ _
_

Bankructwo
włoskiego
Stinnesa

lZ~fa

Gł6wniejsze wygrane:
40.000 zł. Nr. 34224.
2.000 zł. Nr. 37302.
1.000 zł. Nr. 39039.
800 zł. N-ry: 7124 57506.
500 zł. N-ry 12340 19493 28230, 33766.
400 zł. N-Ty: 17013 25285 33038 47062

cen

"American. CoUan AssociaJtion" 1JW!O!.ało zehrarue falMll,etrów bawełny, lwpc6w
i bankieTÓW na 7 b. m. do Atlanta Georgia,]e·s.f me!zhędm.e clena 25 .ce~t. za rorn.f, aby
oanów~ema kwestji ZlIllJllJ.e'j\Szenia tlIprawabaw.ehny wogóJe Slę opłacała.
eelern
IPro.duk,cji ba'wełrny lila rok 1926,
by tym

l którego
wynika,
164 milj., aJktywa

Dziś

i dni nas

2-gi dzień.

4-ta klasa -

bawełny z~b;<:n!nh~i!r~~c~1io~~:!~g~ięb;n~:r:~~
$lp'OlSobem osiątftnąć zW)'IŻkę <:en. Selk<I"etrurz djolańs.ki.ego B di , który uchodził za najf.QlWa:I"Z)'IStwa oświadczył,
że potrze'bną I z,na~zn~eJszy we W~oszech. K~rator pos.
.
.
,
SClaloja prtzedstawIł stan majątkowy, z

do

loteria państwowa

Oltl

że pasywa wynoszą
14 milj. Zatwierdzono
kuratora i ustanowiono radę nadzorczą.

59470,

ępgych!

12 -aktowy program!

"

O

"

("W szponach żywiołów")

Wspaniały

dramat erotyczno-sensacyjny
w 7 aktach z głośną na całym świecie

ANITĄ

STEWART

Sc oarjusz opracował ANTHOr;r PAUL ~ELLY podług powie!ci Jane Murphfn i Laureoce Trimble IIPlaytbings of Oestioy,

Nad prOnram:

KUS

Gigantyczne drapacze chmur!

Brodway-Fifth-Avenue-Wallstreet.

W rolach
Dziś

i dni

NE""-

8-!d. KURSY GIMNAZJllNE
w zakresie progr. gimn.

państw.

ul. Piotrkowska 85 (drugie wejście Al. KościuszlU 28)
KancelaTja kursów przyjmuje zapisy nowowst~pu·
Jącycb na semestr nadchodzący codzinnnie od 7 ej
do lO-ej wiecz. do klas od H·ej do VIII-ej włącznie.
Kursy przYl1otowują słuchaczy (ki) do el!zarr,inów
państwowych w zal<resIe ~Imnaz,um humanistycz
nego (z łaCiną) i matem. przyrodniczego (bez ła
cinyl pod kierunkiem znanych orofesorów gimnaz

Kurs Klasy trwa 5

miesięcy.

Nauka codziennie od 7 min. 15 wlecz. - Początek
semestru 3 lutes;!o r. b.
Dla uczniów (enic) w wieku szkolD7an
klasy ranne i popołudniowe.
Kursy mieszczą się we wlasnym budynku 4 piętro
wym speCjalnie 00 tego celu wybudowanym i poSiadają własny Qabinet fizyczny i chemiczny oraz
cały zespól niezbędnych do nowoczesnego nauczama pomocy szkOlnych, między inn. wlasny kinema
tograt, latarnie projel<cyme. mikroskopy i t d.

Opłaty najniżslR, dostępne
lOb-fi

,

dla szerokich warstw.

(~lerownJk:

•

A. Wierzbicki.

Ogłoszenia

drobne liczą się po 10
groszy za wyraz. Pierwszy wyraz
hcl'v się podwójnie. Najmnlejsze
ogloszenie 50 groszy.

"

~~~~:!: ~~~aPir

Charles de. Roche ~~:~f i Conway Tearle ~~~~~zna.

STUDENT

MIRA MALICE

KAZIMIERZ BAlON

szego p'sma pod "Futro J. P."

Początek.

o godz. 3-ej po

o

SZE I
INTERESY HANDLOWE

DONIESIENIA ROZMAITE
OBIADY

bez kołn~erza.
redakcji mniej9543-2-k

SKA

·'Poł ••

kameleonowa tancerka
humorysta, monologista
i piosenkarz.

ost. seans o 10 wiecz

,

I

Poszukułę

5 - pokojowego mieszkania

z Wy g o d a m l, słonecznego, blisko
centrum za roczne przedwojenne koNade~j ebnrakter piso
ma swój lub ... intereso· morne zgóry. Oferty pod .Przedwojen101-2
wanej osoby, .akomu· ne Komorne' w Administracji.

CHARAKTER!

Dlkuj: imi., rok, .mie·
urOI,zenla. Otrzy·
masz szezególo '" ~ anaIiz'il charakleru, okreSlenls zalel, Wad, zdoi·
ności,
przeznaczenie.
Analizę wysylam po o- ~
trzymaniu a zloty ch. o- J ,,~IiWI.':::..&l'lll...=AL_.=..-r.-..1LlIL

SI~C

sobiście przyjmuję 12-7.
ProtoKuły, odezwy, po-

dzi'lKowania najw.vbitniejszych usób ,tolicy,
WarsHwA, Psycho-Grafolog, Szyller-Szkolnik. (.

------,
Lekarz-Oentysta
P'ękna

2ó-12.

9ó38·1

med.

przy-lA

..

Piotrkowska N~ 83.

Tel. 24-27. ~ przeprowadlził się
lL2-o J
na u.

43.

~ Piotrkowską
i
1l-1~

I

BYLE ZARAZ

FUTRO

ARTYSTYCZNE:

Dr.
b K' . &lewita-Strek ---------------------------Lekarz-Dentysta
Dr. JanO on wzno~ił~
JęCia.
I. SIruns' k;I M. GlAlER

MATERJAł..óW
ildz;iela matematyki. łacimy. f1zy!1ci, ię.zyJk6w. Ki- I <lIPaJ<JIWyoh i budulcowy'ch w centrum ntlasta .. od
iińskiego 96-3, na prawo druga brama. Godzina 7.
kJiJlku lat ishnł,eiacy, z kom~etne1t1 u.rzadze.n!cm
l02..z-n
wraz z mdeszkamiem mlllo-wa'nem Ij sz()ipamJ z powodu choroby właściciela natychmias.t do oolSiapienia. Oferty sub .,Siktad" do adm "Głosu" 99·1-h

KUPIĘ

Karr'iawał

11'

SKUD

sprzedam Mika. szafy, kredens. st6I. krzesJ,a. OtOmane,. toalete. Radwańska 17. m. 3
9O-2-,k

Dramat erotyczno-salonowy w 8·miu aktach_

w Paryżu I
Bal paryskich teatrów I
Nocne życie Paryża I
W rolach głównych:

Sędzia Komisarz t-lasy Upadłości leżnośc,?ch. lakoteż o wszelkim mająt
Firmy .,Bracia M_ i L. KarpOws-!i ku i fundus:ach, przypadający~h na
Cy" podaje do publicznej Wiadomości rzecz u;lud1f;). firmy ~ub znaJ(\uJący~h
że Wydział Handlo\\)i Sądu ()kręgowe- się W ich posladam.u I . r0zporz~dzemu
W Łodzi wyrol{iem z dnia 5 Stycznia
Jec,no·.ześnle SędZia Komisarz na
192!1 r. p o s t a D o W i I: 1) ogł0sić upad- na mocy art· 471; K H. wzywa wierzy
ł'lŚć tirmie "t3racla M, i L. Karpowscy', cieli powyższe I upadłości, aby W dnltl
Marllllsowi vel Morduchowi Karpows- 19 Stycznia H:l26 r. o $!odz 1ł przed
kiemu i Lelbowl
Karpo,wskiemu; 2) l pol. stawili Się W karrcelarji WydZiału
chWilę otwarcia upadłości oznaczyć na HandloweQI) Sądu. Okręgowego W Ło
dzień 4 stycznia 1926 r. 5) zamianować dzi przy ul Pańskiej 115 OSobiŚCie lub
Sędzią Komisarzem Sędziego Handlo· przez pełnomocników celem wysł~cha
wego Leona Hlrszberga, 4) zamianować nia sprawozdania Kuratora Masy l wy·
Kuratorem Upadloścl adwokata Henry· boru k4łndydatów na s)'ndyka tymczasol{a KrukoWsltiego, 5) nakazać opieczę We go. . . .
.
towanie kantoru, składów, I,asy. kSiag,
~ędzla Komisarz (-) L Hlrszberg
zbioru dokumentów, rejestróW, papie
Za zl;!odność
rów, ruchomości i rzeczy upadłej tlrmy
Kurator l-l H. Krukowski
oraz wspólników $!dzielwlwiek się znaj 110-1
Adwokat
dują, 6) dokonać publikacH
wyroku
zgodnie z przepisem art. 457 K. H. I)
usJwtecznić WpiS w rejestrze handlowym
na zasadZie art. 2 pA dekretu z dn. 7
Lutego 1919 r. 8) wyrok opatr3yć ry.;o·
rem tynczAsowej wykonalnOŚCI.
Wskutek powyższego wierzyciele i
odvnatc.r sz pitala miejskiego
dlużnicy upadłości obowiązani sa zaakuszer i ginekolog
wiadomiĆ bezzwłocznie kuratora masy
upad/ości adwokata Henryka Krukows. przyjmUje WLECZNICY przy ul. Zachod·
kle(10 W Łodzi - PIOtrkowska 80 lub niej 27 (róg Konstantynowskiej) codzi~nWydział Handlowy Sądu Okrę\!o~ego nie (z Wyjątkiem niedziel) od godZIny
w Łodzi - Pańska 115 o pretenSjach
5·ej do 6 i pól wiecz.
9-5
do upadłości i o przypad:ąjących im na·

o

NAUKA i WYUHOW,ANIE

'Ilęskie, mało noszone, może być
Łaskawe oferty proszę złożyć w

Kaionawał na ulicach New-Jorku i t. d.

WYSTĘPY

ulubieniec łódzk.iej publiczności.
Początek o godz. a-ej po poł., ost. seans o 10 wiecz.

zdjęć.

y
NAD PROGRAM

WLAD SLAW LIN

5 aktów nadzwycza

ciekawych

głównych:

I BARBARA LE MARR

następnych!

, ,

.

gOSlP>ooarSlkie obf!ite na świeżem maśle od 2 zł.
Achres: Andrzeja 11. m .. 16 lewa oficy·na, II weiś-;ie
III i)iętrQ.
98-1~

N...,

lub w. zlO'tychwtrzebuię. Proc~n~ Q g~ara~c~a od
umowy. Zgłoszenia pod "OkaZil'Cl,el,owL KWIW Nr.
110" do ad.mini>stracji "Głosu PoIsikliego". 110-3-<1.

ZAGUBIONE

DOKU\łENTY.

KRASNOPOLSKI MOSZEK
zgubH kwit kaucY'lny za licZlniJk wY'damy z eletktrowni !ód~ldej.
1~-1-z

GIEŁDA
ZA 10
nauczyĆ się

PRACY

ZŁ.

mowa file-toledo. Piotrkowska 82. m.
24 od 2 dlo 5.
107-3

~~~~------.----------------~----~~-~.~
W drukarni .Głosu Pol~lT· ..., .... •• Piotrkowska
Redaktor i wydawca: Marceli Sacłls.

Ogłoszenia dla poszukujących pracy.
względu
na i1o~ć wyrazów,
'kosztują 75 groszy, dla ofiarujących
l zł. 50 groszy.

bez

POTRZEBNA

2000 DOLARóW

I

ul. ZIBlona 6.

Chor. skórne
i weneryczne.
Prz)'m. od 8-to
12-2 i od 7-8 w.

zd<llna marsza pan·'!& i uczennice do magazY'ny kapeluszy. Adres: Pańska 54, m. 17. Zastać można
od god.zj'ny 12 do 1 w polOOnie.
96-1

PANIENKA
znająca

dobrz,e szycie poszukuje .p.racy w domu
'Prywatnym. Oferty p.ros>zę 51klad.ać do .. G!Os.u"
'DOO "Krawcowa".
97-1
RZĄDCA

!przyjmie zar.za:d l'llb adlffi';nistr~cjc domów na bar<I1Z0 l>rzystE:lpnych w alrtJlllkach. Załatwia sam sprawv komorneJ!:o. p.odatikowe i administracyjne. Oferty do .. Glosu" ~tJb .. GwJrancia".
1(}4-1
~&

łl6.

Redaktor odpowiedzialny: \Vładydaw Magaiski..

--

