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• {'Ii adeslane po tekście
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Dnia Z marca
\ jedzie min. Zaleski
do Genewy

tele=j~wskikorespODdent

obruckeego

WSZYSCy obywatele równi wobec państwa,
p. ~=r:;; ~~~:~
równe prawa
wobec szkoły
~ Francji, p. Laroche'a, a na- W
· d..
,.
stępnie komisana

generalnego w
tym
ostatnim konferował w sprawie
nadchodzącej 44 sesji Ii~i narodów.
•
••
WY'ia,zd mm. Zale:skiego ,dO Gellewy naJS't~i dnia 2 maI'lCa. Mini,ter uda -się na.jprzód w spra,wach
prywatnyC1h do Krruk-owa, a stam~
tard przez Wiedieli do Genewy, omiljaiaJC zwykłą dr.ogę pl'lZ'eZ Be:-lin
\ Pa,ryż.

Gddsku, p. Strassburgera.

z

Parlamentarzyści

pols",
u

YWla

Z

mInIstrem wyznan relIgijnych i oświecenia publicznego

Nasz warsz. koresp. te1efonury.e:
Minister .oświaty d'r. Dolbr1l'cki
udz:'elil prasie następUlją~ego wywoia.du w sprawie swego prqgT'al..
mu.
- Podstawą ustr -ju szkolnego
- m&wliJł m:riilstetr _ powilln'a być
7-k!a.s.owa sztkdła lPiQ1W\Szechna. Jako SlpołeozoeństWlo demokT'altY'czne
:mrusimy !ZlalPewnić o-gó'łow'i obywateli moŻlliaść ()s:-~~nięcia p,oziomu
iftlel€'kbua !n.ego, który obow:ązul

wyjeżdżają dziś ,

je w państw.aoo kwHura1:nych Zacl1od.u. Życie d,&tuje nam tilie
zWiększone troski o szkolnictwo
u!w\odowe. Dyskusja w ministerstw1.e nad pt"o;ektlem przys2lłego
S)-.st-emu s.zJk,oIln-e~ jest n:'eukońCZlona. Pil'~ed ostatecmem zred:ai:Owaniem pro;e.klŁu, m!1Illi!st~stwo
zasięgnie apini~ loompet'entn'}"Clh
zai,ntetle5owan)'ICh c zy.runik6w.
Sprawy szkolnictwa mniejszości nall'od~ch POW'!mly być roz;~
wiązane
na drod~e> sf:Wlorzenla

s'zikoły, wychowu,iąoej dobrych 0- r.ozwój Slzkół prywatnych:
Cile
hywateli państw,a i dai}ącej iJm naj- mnletjsZlości nartOdowyclt, ibędę 11l-eplSze przygotowanie do życia dzidał im praWia. plLb!'icmoścl" slro
praMy<cmego. Mam na m'V'ś1:' _ ro do teltOl do;"'7IOIÓ", , a A~. naJlYio-'

szkół mmejszoścl.

,.~J<'t

&

J

mówił miinister - n'i'e pap:ieroCJłW!e
traktowanie sprawy, lecz praw,o~
rząd!no'ść dtDCba, kt6ry wszysttmm
obywatelom równym wIObec pań.
siwa daje równe prlalWa wobec
szkoły. Stoję twardo na gruncie
konstytucji, która liozy s:'ę z wooą
ludu i pt'ZleWiduje
2lakładanite

KY'Y

rą IW18Irloścl ilw1Órc'zy:c:h dla pa~stwa. ,na&ej&zlie chwUa 1IZD.aIlie ich za paDstwowe.
Zadaniem adJ~.a!c'ji. Slz:kO!,nej 'jest _ k,ończy m:n. Ddbruc1d'
- popiteranie rozwoju nkol'DilctWla w P'()Ilsce, a me U1nldlWmie.,
przez bezmyślną bturokr!aicję.

Będę popierał

do Francji
Nasz wa.nszawski korespondent
te:1efOllu;e :
W dniu Chisiejszym o godz. 1-e'
.po iPołudJn,iu wyrus.z.a. z Wanz-:llWY
wyclecżka parlamentarzyst6w poldtich, 1rl6ra: z!ltrzytm3i się łeden
<Dziń 'W Plradze ozeskiej. poczem
spędzi tkoło 3 i}"godnie we Fra.'tbcji.

,,,

no c

u I
Polska nie posiada własnej ustawy o zgromadzeniach

Nasz :warsozalWSki korespondent
telefonuje:
lLIic8DremlBł
NSi wczorajszem posiedzeniu
wyzdrowiał
komisji konstytucyjnej, ikt6n roz,..
P"
poczęła się o godz. 11-ej pO'cll prze• 'WlICep!'lem.)el' ~arteJ ,powro.. wodnictwem poda Głąb:ińskiego
dł lIJ,a' tyle do zt()fWla, te W dniu (ZLN.) przystąpiono do dyskusji
~OII':JS~ ~.ąfł. urzęd~a'I1ie. nad ~O&kiem Z. L. N., zmieniają-..L.:
~ •
J po połutdhi'! 00- cym ustawę o ~rom.adz,enia~h.
b.~e ~ę odr~e 'W'Ozora~ po..
•
.
.
S1ed~me rady m~trów pod prze~aIk WIadomo, . serm w swow
wodo:iIctlwem p. ~remjj€ra Bar-I czas1e obr~OIWał JUŻ n.ad ustawą o
tk
.omad!zemruch której refere,,;tem
był Ś. IP: poseł lm. LutosłaWSikl, ~ ~
na$łępme ~eł . KonOpczyń~~l,
_
WlSlkuttek akąi leWICY, ,protest1l1!ąJedzie do Rzymu
cejj pr.lleciwlko temu wnioskowi, ze
. ~~ter przeanyosłu i lian- wzł!ljlęcMw zasa(d'ni<Czych, nie doszło
du, tdlr. ~zek ndeżM, wyje t- ~etdy do ulOh~aleru~ ~talW, tak,
diai cbiIŚ do Rzymu, gdzie będ!zie ze pańs~~ me posiada dotychreprezentował PoWcę Da sesji ko- ~as polski~ .u~łiatwy.o ~~dze
mite'tu ~mego ligi DIIl'r.o- ~h. ~eJą Jedynte l ObOW1ąZ!I
C:l6ww
JIł dOtycnCZAS ustawy państw zabOl'QZycb. Obecny wniosek ZLN.,
nad kt6rym naradzała się kom.i'sfa.
jest je>dlynie frrugmentar~zne.m Itru.

Barlei

•(
\VI cemln
sler Dolelal

Posel polski

dQtarł do Afganistanu pełnie'Illiem i.'Stni-eiących jU1ż pne~irwARSZAWtA, 22-go lnfel!!o. sów patiJs,tIW za~czy<:h rw kierun.DIta 18 lutego przybył do Ka- ku w;plfOlWamenia iiDlSty.tUlcji gos.po-

'bulu !adca JtnJiIn:steflStwa. s.praw zc.graniOZlnyeh p. Józef Po.todk.i: w
<:harakt~T'2le specjaln~ wysłaam.ika preZ)'denta. RzecZ}'!Pospol:ittej
do króla Mgan:i.sta.."u Amanulah",.
Na granicy Mga.nlst.an11 na.stą'P'l'ło
p OIWr.łan: e ~z kOl!njpalllię hollJ')rową, poC'2'JelIl p. Potocki u1ał s\ę
samoabod.OOl krol~ do Kabu~u.

darzy ll,gromadzeni.a z ramienia
7JWloł1uiją1Cytch ~omadzenie. GoSjpodarze ci mieHby władzę i PTawo, w
myśl wniooOOu, usuwać hałasują
cyeb i awan!uru;ąqch się w czasie
zgrom~a . ~od rygore~ grzywny plenlę11JIleJ l eweIl1tuaJlttl.1e areszJtu.
NaJ CDrugim pu.nJkcie IPorządlku
drienJD.e.go zn~ował się wniosek

Kupon ulgowy
"Głosu

do

kffiU!bu P. P. S. o przywrócenie d~
wnego art. 26 konstytucji, daiące'~o
prawo sejmowi rozwiązania się
właso.ą. ~chwałą. Jatk wia.domo
w czasIe h'pcow~clt obrad ,ieJoIl1~ w
ub. rOOtu nad ZmIaną kOIllS,tytu.cJl 'W
cza~e ~os()wania artyikuł ten nie

uzyskał wi~s'Zości. Poseł ~zapiń-

IPropon,uJe przywrócenIe popI"zooniego br1JIJ1ienń.a art. 26, t. Ln.
drującego prawo sejmowi rozwiązama się własną uchwałą większości 2/3 głosów prZy obecności conajmniej połowy ustawowej liczby
posłów. Dodatkowo prodelktuje p.
SkI

.,Głosu

"APOLLO"

~o

Wdny na dzień 23 lutego 1927

I

W programie obraz:

"Czerwony błazen"
Kupon daje pra ..'o do nabycia 2-ch biletów,
ważnych na wszystkie miejsca na wszyst
_ ,_ _ _
ki.e.s.ea.".,se_PO_75_g..
r _ _ _ _..

na

WARSZAWA,
Dnia

22.2.

i senatorów

przy;jęcie budżetJu

('PAT).

senadka: komisja
slkarbo'Wo-hwdlżetorwa pod przewocLnkiJwem sen. AdeLmalD.a: (Ch. D.),
wysłlwchała referaJtu sen. Kasperowicz/l! o butdlŹecie sejmu i senatu.
Referent przy IPOIlllacy cyfrowyclt dan)'ICh wykazał, fe Pol'Sc.1ta
posia.da'W' st'osun'ku do ogó11U ludtt'o
ści n.ajmnie;Szą iloŚĆ ze w,s~tlkidh
kraJjów w Etrropie ,posłów i sen,rutor6w. RÓWII1ieź co do ilości ulM!ęd
nlików seiiplu i senatu Polska na 26
pat\stw 'W EurOipie Z/lIjmu]e ostattuie
mi eisce.
W końcu referMt ~aprOipooował

23 lutego 1927

W programie obraz:

Słany Zjednoczone

NOWY JORK, 22 lutego. Z Wa
szyngtoou donOSozą, 1t prezydent
Dia!Z Z8.prOlpotIJował zaWlar-ele now.e~ traktatu z N:karaguą.
Stany Z~ed:.n:ocZJone Z3.ipewnltłrby
rządoW'l Nikaraguy bezpltacz.eńStWiO
wobec atak6w wewnętrz>-,
nych i ze1wrn.ętl"lItl-ych.

Kupon
.,Głosu

Igowy

Polskiego"

do kinoteatru "ODEON"
Wdcy na dzień 231ułego 1927

W programie obraz:

Bogini MUoici"

Pat i Patachon jako detektywi

Kuoon daje prawo do ndilycia :Z-ch biletów,
• ··-eżnych na wszvstkie miejsca do 6 wlecz,
p::!; 1.25 po 6 wiecz Zł.!

Kupon daje prawo do nabycia S-ch biletów
wa2:nych na wszystkie mleisca i seanse
po zł. 1.50 gr.

"Swi~tynia

II'-___

Banki

pań,l"uw

obniżają
stopę procentową

WARSZAWA, 22. 2.

(PAT).

Ba1llki ,paDis.twowe, to jest Bank go.
spodarstwa krajowego i Pańsilwo
wy banlk rolny w 1JWiąZlku z obniteniem stopy procellttowe; Ban'ku
PoMdego, w n.a~'ibliższym czasie
żą stOjpę pro~entową z udz.ialanycb
kredytów na 11 'Procen.t w st081Ulkru roczny.m.

lm

Całkowite

wycze rpa nie

dolarówki

"Dolarówka" jallo papier
giełdowy

Z dniem 14 lu.tego. r. b. zosllaiły
rozsprzedane 0IhH8oje serj: II 5 proc. pOŻ)'1Czki dol,arOWIe? w ~,J.oiŚci 1 milj.ona sztuk na
,o'g6lną kwotę 5 miłjonów dlolarów.
Wobec tego ministerstwo skar'bu iZJWITóciło się do rady g'iełd'o
Wlej .z; WlllIOłSk'em o IwprOW.adlleuUe
całk'owade

seJmu i sellaV.1 o.bH~a'cjl powyższej pożyczki do
bez .lIIllian, <co też komisja w glo- obrotów giełdowych na gie'łdJz'ie
sowaniu Uicbwa:I:ił.a,.
pieniężnej warszaWlSki.ej.

22 b. m.

Polskiego"

dzień

aby odnośny wniosek
sejmu był podpisany conajmniej
przez 100 posłów i był z;gł.oszony
na tydzień przed posiedzeniem sejmu. Wniosek ten ma szan\Sl~ przejścia. Endecja pr~onUJje ,połącze
nie tej spratWy z kwe'Slją zttniany ord)'ltLa,cji wY'bor~zej. Na tern tle dojdzie prruwdOjp'odobnie na komi.sji do
ożywionej w)'1Illiany zdań. NllJStę
pne posiedzenie komiSlji konstytucWne~ - koióra m. in. zastallawiać
się będzie na zmianą ordynaoji wyborcze;, odbędzie się w czwartek,
24 b. m.

posiada Polska

kinoteatru "LUNA"

Ważny

eJ

c z,3.ipińs:ki,

posłów

Najmniej

Kupon ulgowy

Polskiego"

k8nołeatru

•

•

panem Nikaraguy
Już obecnie prob~ktoraif. ten jest
wyOOooywany faktycznie. Maf:rnarZe amerykańscy stnegą 1inii IkolejOlwej między Cor nto a Managuą. Od.dzhały ame.!'vl~ańskle cbsadziły rówmetŻ okoiice MaMguy,
aby ochr,onić st.:>h:ę przed napa·
śclą woisk 1i1be.rat6w.

"",

Kupon ulgowy
"Głosu

Polskiego"

do kinoteatru "REKORD"
Ważny

na

dzień

23 lutego 1927

W programie obraz:
"Biały

Cowboy"

Kupon daje prawo { o nabycia 2·ch biletów,
ważnych na wszystkie miejsca i seanse
po 60 groszy.
i

~~ .

!

~------------------------------~-----~ -

Dziś

te. _ GtuS PulSKI - im.

~f, ~s

Dzi' PremieraI

remjeral

Jubileusznw&go filmu--kandydata do ,nagrody Nobla

. ajukochańsz ż

na. aharadży"

Monumentalny dramat (lgzotycznc,i

SZLAGIER!

68

49
17

HIN

miłości

i poś-n:i~c('nia

•

PI\RYZ' ..

LON ';. YMU.
i BERLINAB

,Akt6w 121

beca. Jabtlean:o.... ec1,.cJa tego .rcydzleła,
pnew,.i_sz. t1slącKrotnie sł'yI\De .re,.c1zieło
•• NordlsKa" pod t,.młe t,.tałem z przed

O
,

r;!~~ HISTERJE HAREMU

SUMPTEM WIELU MILJON6w DOLARÓW dokonano zdJęć na autent7cz~m tle JODHPUR.. LAHORE.
BEDŻARU, MONTE-CĄIłLO i MENTONY.

~~:~~~g::~nY~GUNNAR TOLN.~ES

Obraz własnością D/H. "MuzafIlm'·, Warszawa-Krak6w~ ..

' Początek o g. 8 ej pp.; ostatni seans o g. 10-eJ.

Harmonia i

Zwycięski

zgr~yly

Echa pobytu
RzpliłeJ

Poznaniu

prezydenta
w

I KARINA BELL

pochód melonika i cylindra

Walka kapelusza z fezem w

dzisiejszej Turcji

Pobyt p. prezydenta RzeclVPODzięlli
głowy
,pQ'lit ei w pozna'Iliu wywołał. o~
czywiście, c3ły szereg kOf1Hntanr.'
W ciągu
Już
.,.
' ..,aWOWlerno ś{,;L I• t ure-<:k o.~
Z.l.
• k 1Istdy ft!oait ka
b ' nalprzód
g "Kurier
od" Pom8l'\ski',
t 'l
Aonlła1lt JDOPO1,'W l11tTIII.
s e Sl>OPU1ary:rowal
' !e ,tł
a SIę
prze·~ J!a d"
nl~nle: ,.)8
wy or all1 g! eą1. ~v: ~l ft~
Dwa lala temu pTezydent re~u- .... łaśnie z,ew.nętrzną oznaką pra- sta i.
być czoemś nierorozielnem, petuu" Dawn-a grzeczność turecca ri.d nere l~m d ,~s S~e tllcaJ bl' ki t\lTJ'eckiei. Głra, MU$tafa Kc: wowlerności, W struncie rzeczy ~k były one ni.em dotąd.
ką doznała głębokiego wstrząsu.
~Z.ó ę em ba
I :ul pasza, poojawlI ,u~ w małe, chodz tu W'łaśn e o len czysto zeRozkazv poszły z g6ry: U'rze- "Salamalek" - ukłon tureck poP' ~re2;y e~ . octPO
~lę on z r lO 06 rą
pnwą mieścin. e a'laboli)Sk ~J w e1eg...nc. 'WlJlętnny znak. kt6ry ma być em- , dn cy. oficerowie musiel włożyć' l~~a:ący 1Ia podnies en :u reki d<l
• D~i( kiika P~l.nansD· ~iego!~~ ~~s_ma klm ka.pelU&%tJ na głc\t !e. 0'1 t'e-· blemate~ solidarnOŚCI religijnej na sw~ g!owy kapelusze i czapki I serca warg i czoła, gilnie, uśmler
u;mlar O~ 3I1le",O,
z!e~nllK POWIO- ~o dn.a ro~zyCla ,ię w Turcji wszvs'lklch .mwulmanów. Mustafa europe)Skte, GhasI w-y1.D'3ł łezy ze l cony przez zdięcie kapelusza. ObSił dost01eńs!wo ~oStCle]a maijest~- nowa era: era walk z tradycyj- Kema) z tą solidarnością prowa.! swego ofoczenia; deJegade które ndaD e tłowy naW'&! w §wiąfY!li,
'tu państwa 1 nralPlętn~ł "szkodlh- nvw f r" ("M.
cizi stanowcza walkę . Chodz n e- I z;aw ły się w dawnych nakrydach nawet DUel. duch.ownych (taka
we warc\oŁs-tw9 ..!<~rJera..
Od wielu dZ'e'l"~~w 1a\ tUTC:'Y \'{lko o zupełnł u1'od~bnienie s' ę ,10wy, nie 'Zosta\,,! d~UlS,Z>C7JCne ie4t wC'la Gh3s:'ego) obala W6zy~~ł~ ZI,Jr0'Y~ oplnl~ Po~an~a - ubierali się wed1ug :1l,s'.ł Paryża i fJod w~,lę-dem "'W1ą.du do ~uro- przed oblicze prezyd.eota. Człon'ko stkie dawne za.s~y tureckie. Sko
a dZls JUŻ P,o Je] S~r<lnle llRaldulemy L.ondynu. Frak, stnllt<\ng t.łk et. oe~czyków, Tw'6 rca nowej Turcii wIe psrlam-entu,
prełesorowe, ro punktem boooru dla obVWdteogr~ą wlęoksz.()S~ społecze'ń.stwa, m,at'ynarka nie r6żniły ich od jest bezW'z~lędnym nacjonalistą dzie-nn,ikarze
adwokaci ma..s.oW'o la ,młodei republiki jest nie r6łnić '
~ohd.aayzowała stę z "DwnnL nu ~~tkich.
Wytworny iej- tureckim. Got6w iest zwalozać zaczęli nabywać kapelu~z~ . Nas~a~ sle w nltCzem od europejczyka, łlo
k~em". P. prezyde~ta $.p~ykano nak elegant turo!,~k'; nie pohw-ał kdo<lśĆ muzułmańską na ne-cz ty dni szczęśl,.....e dla niet ezn)'ch oczvw śc:e procedurę kapeJuStZlOoftu~tylko z powagą l ~ CZC1ą nale- s ę nigdy bez traci.ycyin,e~o c~er- iedności tureek et, Wygnan e ka- ' kiłpeluszn 'k6w Ko"stantynopola. wa chce on pneprowadzić w $I~
żną.. 1,~cz z owym ciemem serdecz.., ,,-"onego fezu In głow~e, Dopełn! e- Ha z Konstantynopola św .a d ery- N ~ibardz;'ei przedpotop-owe łaso- s6b iaknajbardziej europeiski. Kanoś;i: j9lki ma, O'?ywatel dla osobi· niem fraka lak erek balowej ko- to. iż ~hasi nie myŚli o państwie ; TlV z.na:dowały ~byt, sk,l epy były pelu.sz ma Jednak wcią.t zaiadł'Y'Ch
sto~Cl . PlflL~dJziWI~ twórczej, sytn- szuB .zawsze być musiało owo tureckle~ jako o wspólnoc e WY-I ,O'ble~ane meloon1kl i cyll~dry wy- 'wTo1ów.. Małe miasteczka anatobohz.ulą.ce~ rozw6; paósh~"a.
czerwone nakryCIe głowy, Nil>!~<()o zna~owel różnvch ludów. prz~- rvwano 50b e Z rąk. N,Ie,!:d en z li lSk ie. o ludności fanatvczn:e
Ale prMa end,ecka me dała za nieoZln:e zre'8ztą czerwone. Zda- C'WDle państwo to ma być narO-I "kaPe!uszn ków wz~, aclł s: ę w przyw łłi Zat1Je1 do dawnych obyczaWy~ra:ną, Da,lszy cią~ iej kampa.tlJji rzały się fezy i :nnych koJOol'ów:l dowo - tureckiem. a nie m.ahome- ciągu kilku tygodni. NieSlz' częśliwi i6w, stawiają naiwiekszy oPÓr.
poleg ał na odpowie,dniem sprepa- I w wojsku nos.~ono je barwy 0- tańskiem. To tłomaczy też i za- fil brykanc fez6w zaczęli m'3oSOWlO Ot6t tu szclle~6111ie Mustafe kerowaJlliu m,owy powitalne; prezy- ' chll'onnei, z:.reszta w czasie wO-:nv tHg je~t() z patr'archami, tend~n- ban.krut'ować, Na rral1 a z'f'naoh i'c h ~I pilnie śledz:, atebv walka z
denta miasta Poznania (nie naj- światow,ei Z.tllieniły &wój kształt, c1e
do zW3J.czan a charakteru pojaw Iy się met.anchoUjoe nap sy: I fezami była w 4J)O&6b uibez.o
sZlCzęśliwszel :nresztą) i podlkreśle- catkowic'e,
ł greck-eg.o tei i.nstytucji, a opie- "interes w Iikwi,clacjt", "skJ.ep do względnieis.zy
przeprowadzona.
tliu w niei :ego. co mo'g loby być
Dla europerczyka kapelU.ł! !est r"nle
du.c~ownvcb. prawosław- wynaięc a." .. KIi;enci pozn:~ali, W W t-atkiem to . małem m ~t~~u
o-broną n3JC'!ona.Jizmu i se,p arat y -, nakryciem głowy, dla turka ,est ny-ch. tl'waza'ą<:VCb Się za turk6w' l w el? ~'eJSca~h d,O'Chodzl~,? do sa,m po raz pierwszy porawtł Slę
rz.mu J>Oz.miÓ,s!kieg,o.
on oznaką reI ~i)ną, Dobry mu'tuł- . Obvw,at.ele turec~, ni~ dzielą \ ~tarc uhczny~h! .,ka.p-eh~ze ata. w kaoeJuszu, . Zl"eutą. op6r slab·
Lecz: te same mome1tty wytnie- , malD:n ni,e wloty na ~łowę na~lo~ su~ na wernv-cb l nIewiernych. kOW'3ły • fezy , strącały te z głów, D ,e, .wyra.ta &t.ę raCH1 w wysbr
.tlone; mowy. pominjęte zupełnie g, kapelusu, pozostawiaiąc go I('~ wvznao.e p'al1stwa. nie Qlbc-hO- ! wrw~ały do wody. Jeszcze lat te- Plem'ach 11ldyw c1u31nych. ~it ZblO
zresztą p'l"Zez kierowniczy organ g:aurom, Fez nie iest pochodzen a d,11, .ale musza bvć 001 turkami i i mu lulka, ab,: zdvskredvtować po ro~h: Stara TU!Cla umtera. a
demo,kracii poznańs,kiei iakim :est turecki.et:!o. Po raz pierw$'zv wpro to R1etylko turkam z tytułu oby- hh-ka tureckiego, wystarcul'ło u- !1mteralącv korzy SIę prt~ wola ~
"Prze-g;ląd P01'al!lny", ' wywołały wacłził ~o sułt,an Mahmud II, za- wateLs~wa ale z lęzyka , uc~uć. mieścić w gazec e ;ego podobiznę lrd~idualn.ośc" twór~y Now~j
bardzo ostry protest wśród same- pO!Ż1"C'za,;ąc go od grek6w, Fana- I t';1 Jak w EuroPIe. nacl0!1ahm ~ ka'P~I~zu na gtJow-e, Oz ś .rO'le TUl"Cll»
jgO, mies zC'zaństW1l b , dzielnicy pru- tvcy uważa1 poo6w-czas. ił suł- stal~ do walk . z untwersahsty~z- Sl.ę %mt.enlły. !erz bud~ P?de lr.zoe- • ,Spraowoa kapeluszowa wy,karała
sklej, ~t6n w tei chwili z na.;Więk. tan st'$ł ~ę !fiaurem, W c' ągu lat nem! dążentam: danego ~znar.la. nIe o brak 101alnośc l ściąga na ~i bezs łę. o ~apelu.sza~ motu
~zą mec,hę>dą i podein!iwośc12\ stu. <ld czas6w Ma.hmuda fez tak Dla czło~ ek'a wschodme.go du- sweJ!<! pos:adacza poważne prZ)"" tut bybo. śmiele, zabra~ Sle do buSlp-ogląda na macrunaJOje k6ł •• Ob$
s
e_e.
• ('~ ..s,~tról ma głęb$le llnaczenie. kroścl,
.
frzen 'a b1'MY'ch tra d YCl1. Wal~oa z
wie Ś' ,olu".
nit W4 nas. Kapelusz na głowie
Od dw6ch lat w fs.zetach turec· ('l)em
yła p erwszym krokiem,
Oto co pisze o tem ,Goniec
mistrza.. kt6ry nar.lepi ei. ho Mustały Kem3..1 ma św .adczyć, że kich po\\'atne Jll1ejsCf! zaimuJe u- s.k~r? się ~n .udał. drugi,! 'da ła- .
WieLkopoLski":
swms.ko. czuie się jedynie na
lWI,:', Takll1lt następnymI ~roka.
"Pan p.rezyfd~.t Rałaiskj
swojem "'odw6r,k u i tM1t nawet
• •
'htr.;· Jest walka o emancyp8C1ę komowy swe; wypo ' d ' . .
t'
•
r;'11i'Ui
let za-clęta zn6w od walk z ze'
w ra'tuszu d~ "'ana W1pr~z Zl;l!Jt J
do mił~go gOłda por:woli so~.n;;;.n,; ~nętrznemj c,e: hami niewoH kota R
"'l' . . Y en..
bie powiedzieć brutalnie: Ja
blety turl'lCkte.l. P,o Wlprowadze, zeczYPosP.ol!e!, nle przetu pan!
'
eiu iedncneństwa skas()lw'a.n u bamysl
.... :;.·ł
P OZ81t em mowoa p. R a ta.".
'
t adł. TreŚCią
. d . Jel
lni "'r...' z·1--1"1 m 6 w .
po USUW3'Il
u dawnych
ws v Mszel. ~Ie ey.
skiego była g.1oryfika,oją o1rr3czarczafów, ;a.nmak6w i t. p. o
~alll Rat30~kl ~tanął na st.amezonego separatyzmu, Była
sobJ.iwości stroiu kobkcego, zanowt.S~u, te .ete~l u ,nas .Iep!ei
uspr?,wh dliwłenjE!'m łudzenia
hrano I', do zakł-adanj.a europej:-zł?Wlek uprawIIl ZiemIę, Jeprzeciw,k o wuyslkiemu, co
akic.b uk6ł dla cłz..ewcząt.
delt ~a WIększy dat OSl)CzęprzvchodJi do DIS z renty
Kapelun .tał .ię symbQI-em
z~ n:a ~. dochodzący d? stoPoWd...
~
$('alen a Ttircp ł rodzin.- ludów
pnl~ !latWIększego poi'C1a ma.
Całe sz:ezęścłe. t. UJn'Y$ło~uFQpe;$lcj,eh. Wierzymy ~ nię
tełdlzmu - to.;ui z tego ty.
$łoweść WieLkoopoWci COfa!
tylko k-apelttsz ikr6tka 'suk cnu
tu u pnvsłu'Ule Dam pr31WO
więcei przvstOo8o wuje się do
bę~ oZ!lakami bej europeizacji.
umysłowego przewOJd'<!!enia w
!PO~iomu ł.ntelełrtu.,lM'fo ziem
~
H Ot
oitCzytnie. Nie- 2.ttal.zł u MS
reszty Pok.ki. :te ta! t ęptVe
,
• •
wady.
kultu.
pewna
r ę mater'aJną z po;ędem wyżna zasadnict:e s-orl/wy pa&two
gra miłosna
~z ei ~d n j ~; kultury umysłowej
we i Sip.Ołe-cme",
W sekrecie Pani
mIędzy
1 s,twlerdzIł butnie: my,posia_
Słowa te są bar'd1zo ch!trlllkteryd:::ący wyżs'Zą kulturę m 3łer- styczn ~ . Świad.cżą one. że sn-ołe
powiem, te
5ZPREWĄ a DUNAJEM
;3 110ą mainy patent mądrości czedsłwo wielkooolskie dość ma
Nainowszy sukces Grand-Kln&. Od kiedy?
w Polsce,
czczych frazesów o "pos1:alIl41i·
Tm ieni om naut"; dZielnicy ctw:e" wła.snej dzielnicy i kładzie
przemówił do prezydenta Rze. największy na.<:idt na koniecmcść
.,,-,...,
"""""""'r"""II
CI ypospolitej typ przeciętne. rednoczenia, duchowego d~m :t!()t. ;'11 ,," .1' .,t -9;;1 .R .Ił .Ił .1
!II ..1f:!iL!iL!iu;;;::!J[!!łGlłr.tl.h .0"':11." wij
g,o małomia$teez,kowa~o bur- ekieb.
iJliJIII:IL!I[iJ[iJGJ(,lI!J(iJ[i)lJiJliJL!ILIiJliłL!llillliLlLill1h
..;.IIa.:'uLIWw·;a,,;·;, ••_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....

zbogacili si"

Kemalowi fabryKanci nowoczesnego nakrYCia
paru tygodni
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"Pani n~ę chce dzleci"
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II. _ GtOS POLSKT -

ińsk-e .b'mbar
n -erki cwojsk
w Szanghaju

"192'7.

uią

Z pobytu prezydenta Rzplitej
w Poznaniu

arsenał

I

SZANGHAJ, 22,2. (pA T). 2-ie ohińskiej dzielnicy w Szangh aiu. 01- kiup~OIOe przez oddziały wo jslkowe
kanoniet1k.i chińslki e usiłowałv hez- raz WlSzystlkie pun1kty strategi<:Z!l~ arttl1Jji południowej, kt6re zamiern.
skutecznie bombardować ersenal na !pograniczu !koncesji francl'- ją dotrzeć po rzec·e Wharngpoe do
w Kian,ghan.
.
sIkich.
osłabienego ośrodka armii pełuZazmaczyć mał'eŻy, że arsenał
Załogi 2-ch kamon.ierelk chiń- dniolw.ej w celu połączenia się
tem jest jednym z rwi~'Szych wskich Z'ostały na!jwid-oczlJl'ie j prze- z n18,.
ChinaJCh i i~t on połeżony niemal
na ,p.ogramC%!U ®Ottoesrji franlCwstkich.
Przy arsenaLe zn18,jdu6e się r6wnie!
{a'b ryka dział i amunlloj'r, zaopatruagitację
jąoea całą niemal atIlIlię podll~ają
LONDYN. 22 lU!tego. (PAT). trzymano spokój. InstytU!cje uży
<:ą wtładzy gwberm.atora wojsk w Wectł1li~ wiadomości z Sza.nghaju, teoZlIloś<: : pUJblicznej pracują, dzięSza:ngh$.
6tre)k powsz.echny ołńął .zgórą 100 k ,oddziałom ochatn~ czym. które
Nie2lWłoomie po r074P·eczęcht tys: rOlbotnik~~. ~da.j:e ~l ę nie ule- z~stąpiły..str~j~ują.cych. W, dziel-f
b Oollllbardowanla 2lInOlbiiliizowane ZIO- .gac ,WlBJtpl :,woscl, ZJe strejk ma pod- mcy c.h mskleJ władze wOj<SkOowe ł
łoże polit)"czne i wywołany zost.a:ł chińskie postęaJUJją z całą bezstały W'9z~ie mortSdcie siły an- pr.Zlez po,wlSzechny zw:ązek roibOlt- wZ'g},ędnośoe ' ą wOIbec teno,r ystów h
gieDsilci,e. oraz sattIlooebody opattJce- niczy, ce1-em zama'rii.fesŁow. ania agitatorów. Każdy przycnwycomy
Pa.n Prezydent pnyjmuje "r aport" dzieci w Racoole, maj"tku
rzone. SUtzetky maryna.rld francu- rzW)'!Cięstw
wojsk kantońskh.ch. na gorącym ucz.ynku ag:.towanita,
państwowym połoiOJlym o 60 km od Poznania.
s kie1. U~I"ojeni w karabiny ma.s zy- Według w:iadom, ości, IOtrzymamych Z'c-staj·e ścięty. W te.n sposób stra- ""!~~!:!!!!!!!~!!!==!!!!!!=:::~;:!,;!?!!!2 !~:!!!!!!!!!!!!!!!
pnez dz:enm"ki drogą łelegrahcZ)- cono w dzielnicy .chińskiej pr.z.e-:
~
nowe, zasjęM ulice, prowa'd\zące do
ną, kierowmcy strejlru pottrafil~ 0- szło 1.000 osób. Wład:w chlńskfie

za

POgrzeb Te Oaszyn'Ski-ego

głów spadło

1000

w

l'anOlW1ać
stl'letjkowy i
puścić do ruch
prowokacyfnych

Szanghaju

Prezydent republl'k l francuskl'eJ·

podejmują
krok,
cemialSta
-prZJerd

a

niedo- lem
w Szamghaju
wysfią.m.be2lpiec7enia

P'leń pr.ZJetC1 wOCo policj: lub cudzo-, rozJbitkrumi alr1l1ji Sun-Cruan-Fan-

na ob;Ddzie

ambasadzie "olskiej \V Paryio

Na dbszal1"Zte kencesji ga, UiSiłująocymi wedrzeć silę de
Ul
a, w d!zńelnicy,miasta.
. lI
p . .
międz)'lnar.odowe;
Szarn,ghaj'l1 uPARYŻ, 22 lute'g o. WAT). W I hymn polskl. Następnie w sa'lo. '~N... 22 11trte~. (!pAT) DzII- . _ .
arhbasadiite. p,olLskiei edbył się ~' I nach am:ba~ady ocLbyło s'ę ~roczy'
StaJ od'b"t Stlę ta pogr2Je/b Ś. P' . e·
, _.
' ,
'
• . o 'rad na c.zreść .p'l"ezJd' ent~ re~tUlblJt~ st~ przYJęcle, w kt6rem wlZlęło u-

w Wiedniu

pŁk.

Da.s.zyńskioe-

m·erytt.a
Tomasza
go, który odebrał S'oIb:e życie .

Wredni
Na
.. ~

~

.

,zmari:e~

t}rIcze.nie

~ lego ZlOStały
maborjum.
:w, 11100 iStafd

.

Straszliwe spustoszenie na wybrzezu
pO

d N Y .,.
•

Orlllem

Stałe n tstand, Conney Island. Jersey i wiezienie
Sing-Sin

KSiąłę

pogrZle~2>j

g

zalane

•

Yorku

w Nowej Zelandji
~O~YN, 22.2. CMT). Księ
l blą.IŻę Yorku przybyli d:z.isiaj
rano do Nowej Zela:ndji do porbu
AudldancĄ wit8lDt:i enJtru2ljastycz;nie
tIlze, ~e

$'Omad!zOille tłumy.

••Klo da lIIi,cej7 .,
Za klejnoty skarbu
carskIego .
LONDYN. 22 lutego, KJlejnoty

ny .z. slLn~ Oipadami śnieżnymi i
u1'eW1!l.)'Illl de s.zczem.
Burza która
rozpOC'zęła się w sohotę wieczorem
wzdłuż całego wybrzeża. oceanu
A-Łtt ant ydkiego, jeslicze wczoraj bez
przet'Wy SIZa.I1ała na terenie północn'O~:c1lOdniei Am'eryki. Mieszkatńcy od lat 5O-ciu nie pa.rnięŁają
w Nowym Jo.rku -tak strasznej powo'cki" spiolWodowamej burzą. Na'
Sta,f,en lstlamd fale mona wtargnęły
do wnętrza kraau. Polidja i straż

16 marca.
::&.r:stie.

lWI

Londynie! w firm~e
.

Dziecko z trzema
głowami

Urodziło się

pod Wilnem

I

łeillom.enrem moedYC7lnym. Dziec

~ urod.zone

Walka

podwyżkowa
odrzucili

,

na G.

Sląsku
robotników

Bałkanac

'0-

:WiILNO I 22 lurtego. Donos.zą tu
ze ;Zwol:oa, it we wsi ;ed.na z
-riCl9c:ha.Dlelk powita dzi,eciko, będą

ce

~e'l"

Obe·cnl telz by!t
1,000 osób ze
dyprezes rady m ~istrów ~oincare z ploma~yc;:nyc.h, arystokracJ:. fra~mał~onką, miOlster Bnand, mim ',.. cusklel SWlata naukowe.g o 1 pol1-'
~ter Ley!!nes z ma.Jlżonką, minister tycznego oraz przedsta,Wlitc'ele inLouis Marin. Imnn'ster Fall'ertelS, stytucii iPc:lskich w Pary,żu•.
ambasacLo~ de Panafl1eu, ambasa~
W czasIe ,()Ib'ad~ .p. StanllSła.wa
dor CatnJbOln Noulens, mar~za'ł' ek S~v;nanOlWska .!().ds.plewała s~ere,g
Foch z mał,żonką g~lnerałOlW'le Las pll,;Slll1 fra~ctIr?kl. ch. wł~kc~ 1 po.son i Lerond. pani Herriot, koman sklch, a plaOllsta N 'e·dZllelsikl odledor Swirsk'" dy.r. m. s. z. Berthe- grał k~llka utworów. Artystom polłot : wielu innych.
skim 'zehran~, zgotowali enfuzj'!.
Pr'lJetl OIbiadem orkltestra Otd'e- stY'CZOoel owaCle.
grała Marsyljanlkę, a po obiedzie
_ _ _ _•__

dzenia zoSltały znis z'cz one, drzewa
powywracane i lPewadone. Na Jersey Hc2lt1e miejscowości są otOC7)()ne wodą i z;wpełnie Qldlclęte od lą
duo W Hobo·cken wody mors.kie
wtargnęły do tunelu pod HudsoPrzemysłowcy
żądanil
nem. UI!liemo2ftlrwia;ą.c 'W'sze!lką kQmuniJkaJC'ję. SZlkody obli.czają na
KATOWICE, 22.2. (PAT)" W
Ptze·cLstawiciele pra'COO!lw,,:ów
m~];leny dolarów.
Nawet słynne
więzienie centralne w Nowvm Jor- dniu dzisiejszym odbył) się ws p61- · oświadczyli kategorycznie, że ai.
lw, SinJg-Sing zostało w ńiższych ne posiedzenie prze'dbtaw \ciea prs- z,gOI<fZą się na żacLne podwyżki. '110piętradh za1'a oe.
codaJwc6w i robo,t nik6w przemysłu tywując swe odmowne stanowisko
górniczo-:hrutniczego w sprawi ' pod pogarszaniem się z dnia na dz:eń
wyżki zarobk6w, względnie zała- sytuacji w g6rnicbwie i hutnktwie,
twienia zatargu, wynikłege na tle podkl!'eślaiąc, że mimo braku zbytu
wypowiecLzenia umowy przez r o- nie stosowano dotychczrus redtt'k,cji,
botnilków z dtni em l-ym marca b. r. a;by nie dopl\.1'ścić do zwiększenia
PrzedistawiJciele robotników wy!>u- się b eztrobocia. Dalej ,przedlsbwinęH żą.dania pocLwyi.ki zarobków ciele pracodawców oświa'ciJczyH, że
przeciętnie o 50 g,msz.y na g'lowę W1Szelkie podwyiJki płac wpłynęły
i dniówlki 'dJ1a W!SzystJkLcb -kat~·gorri, by ujemnie na dalszą produJKcję i
talk w górnidwie, jak i w hrubi- zbyt. Wysunięte pr~ez robotni.
ctwie. Pozatem ~łosiono żądanie ków żądania. pod.n.iOlSłyby dotych
wyrów.natllia płC1lC niewytkwalifirko- czasowe zarobki w górnictwie o
wan'}'ICh robotników z wY''k:wa~ifiIkO-I6 do 8 procent, a. w hutnictwie od
wa,n)'llllt, podwyżki zarobków
4 do 6 prOloent.
.
boŁnilków zatrudniolllych w hutach
Wobec negatywnego wYOtku
żelaza i cytIllkow1l!iach, oraz fegula- rokowań ,p,rLe'dlstawiciele - robotni
cji wę!SJa. de.putrutowego clIla wdów k6w zamierzają odwołać się de ko.po robofntkalch hu:tniczych.
miJSji rOZljemczej,

Nowe gruzy na

r08}'fjskietgo skari>u pańsbwa: z.os-tll\lWl spr2leda1lJe naI ~oyta4t w dniu

dZlałOtkOlło

ki Doumergue a.

NOWY JORK, 22.2. (Tel. Wł.1 o~niowa dniem i nQcą pracowały
ol
at zmarliego, ~- "Gło'S'u PoIs:ki~o"). Strarsz!liwa bu-gorąrcZlkowo, aby ra.tować mieszma.ts.załek Ignacy Datszyńs'ki, POI- rz.a: i 'W)1oew morza stały się przy- kańJcÓ'W. Urząrdzenia portowe, 01seł R2IP11t~ Pols.k:ej p. Badw u- CZ}"llą QlllhrX)11ID~ch spustoszeń i raz t. '/Jw. IeJklkie domy zosta~y
rzęd1o.icy pos,etlstwa i kto1:o.nja ' l strat. Orkan na;cLszedl od strony miesione. Na Conney Island w parłka W Wiedn~
.
po - p6łnOlCl!l:o-wlSoehodniej i był połączo- 1ru i ,promenlłJd.zie wszelkie urząwzh

ł uazial:'Il'ft br

spaJlonte ,w kre

zJJemooon.

międzynar,odowyah

and.alo 3 gliowy : mi-

mo to tya;o. $mierć n&stą;pilla do-

Ta jemnica zamurowanego

piero po upływie pół god'z4ny. Miei
sco.wy lekarz zrobił zdljęde fotoenarficme dziedta.

złoła

Polski zapiPskruszcó\V szlachetnych powiększy się

Bonikier ...

Odkrvde dokonane w ~tnlad1U1 Cały znalezic::y 5kar'b~OtStał
szta..bu genera1nefo na pl. Sask:m przekazany na przecnov:anie w: a :
W
I
z odJn.aleziteruem ~murowane i wozom skarbowym, ktC'!")'Iffi tez
Pon-tne oferty
ścianie kasy z 4() k11g. stopu dOIta. przYP1J:Szcz~Jnie, po '~a~a' twiel1!iu
...,
stanowi dotąd
·zagadkę władz odpOtwlt ednkh formadnosCl. zostaZ niemiec i Ameryki
Ilustracja nasza przedstawia skutki ostatniego trzęsienia ziemi w Ju- woiskowych. Za~. ządzone docho- In:e odda..ny,
Do R~ natychmiast po gosławji, ra mianowicie są to szczątki meczetu w Hosłaaze, w kt6rym dzenle nic klOJ:Lkretn.ego w przed~ go Z więzieaia, z a - '
ofiarą btastrofy padła niemal połOwa domów.
miod.e poooodzenia tego z:łota me

g l"-,azdą
W

I,-Imol"ą.

częJi się ~ pełnomocnicy &-

merykatiskich wytwórni kUlowych

z pz'IOpOzycjami. by wystąpił w fil-

- , O61BUtym Da Ue
żyda.
rI'aJdeż propozycje otrzymał Roni-

iego

kler od D5lemieckidl ~cm:ów.
9

...

Cały

miasto

I·"

dom i

całe

si~ oburzą,

te

L',pani nie chce dziecr

•

I

.

Sprowadzam'y zboz·e ' sowiecklee
..
Skutki nieograniczonego wywoz~ zboża na jesieni

us~i~

ono

ooooiodz'ć

tak dohrz,e

z czasów okupacji nimieckiej jak
dawmejsz)"ch.
·
.:
Fak~ be,g o . iOiJel.'WY'kłegJo ,odkryCla m1m,owoli przypom:ll'll ' pod.obne zagadkowe zdatnn1e, a· mia.
noWlilcite UIS :ł.oWan1:a swe§o czasu
pr2Jedostania s: ę iakgdytby włamywa.czy do gma<:hu sztabu od strony og,rodu SaJSkie~o. Być m.oże, 1Iż
ówczesna nie wyjaśniOltla ww rawa miała właśnoie na ceJlu ow!o ,złoto, o któt pm pcdejmujący wypra..
rwę rwr~Ietd2lie1i, a nawet mOtŹle hyl:
sami uczestnikami wmurowania
' t.
~ {arou,

l

Z Ukrainy s{)'Wi!elCkiej nadchro- dJowe sowietów rw Wansz.awie pod·zą 'W dalszym. ciągu znac.z!lle tran rOtbiŁo kontrakty z firmam~ poJ.8tporty żyta. Prz:ecięŁn::Je dziJennie sk:remi na dostawę dal,szycl1 pa1'ltji
do PoIs~i nadchodz: przez stację ps,z:en:cy.
granic.z.ną ZdotbUIlJOIWO okeło 25
Nat rynku zbożowym w Wars,za'w'~on6w żyta. ŻY'ło to <:zęściowol wie daie się wycZWW13.Ć wskutek
idzie do młynów, częŚodowo zaś tych dostaw : .. .łualC't:l trochę nie1iest ma,l!azynow'a ne. W ten Slposób oeWlJla. Za ż)"top płacą
narazie 39
zgromadzono w Warszawie
i U. Xlii 100 kI,g. loco stacje mładezama'~azvnO'N'anQ oko~o 100 wa- w.a.nia. W Poznaniu cena żyta wa. _.2 3850 .1 39 J:I\ -" , 100
h a. Stę
gonów żyta.
.UIQ
..10
c.JV m. za
Nadszedł równ' eż pi.erw.'? zy tran klg .• we LWlO\we ·7JaŚ od 36 do 37
Czy ta:j,emnlicę tę oołani aj ą9 ą
.port psz.en'oCY ukraF.ń.skiej, Jak złotych,
Z'łobo do-chodz.enie wYlŚw · e.tLi nie
_L_
.2-1_.
ls
h
' ~__
dy01WlĆ, pueUl:)l.a/wdcie two
alD'illit
\'W ~~~

=---m
-le-jSk-j-H1-ne-ma-to-or-af'-g-tw-ia-to-WY--'
Wodny Rynek (róg Rokicińskiej)

Oo jazd framwajami 6 i 10.
DLA DOROSŁYCH:
On pOIl'ie dziallm; d. 21 lute lio 1927 r

nuo

'l

VADIS e.. n!

Dramat w 14 akt., r~. nieśm i ertelne
~(j arcyclz. Henryka Sienkiewicza przystosowany do polskieSlo ekr anu pod kierownictwem literackiem stanisława Slerosławskiego.
W roli Nerona - EMIL JAt'oININUS
Seanse bezpłatn e dla mlodzieży
szkól powszechnych: W jaki sposób
ustrzec SIę można od chorób zakaź·
nych? (Q'rut li ca. strypa . dur i t. d,)
Ilustracja muzyczna pod kierunk.
Ign.

CŁAPiNSKIEGO.

-

4

~3.

II, _

--------------------------------lIa,uIQ'tłnlBIS'IY

Nr. M

I"U.

I

A&PEK

FILM

-

IO\llle01l1811

Niebywałe

Mr6z,

-

'II

10 wielkich aktach.

Dym niskiej temperatury. Według p~tury w Polsce jest nadeiśde
infJrmacji, państw. _tytutu me. Gad jej terytOl'iwn obszaru wyioteorologic~nego. o godz.. 8 raDO we40 z półDoc:aego wschodu. któ.
temper.atu,ra
w poszczeg6lnvch ry przesunę! aię po przez F'DIan.
tniejscow()śdach państwa była ua- dję, Bałtyk i państwa nadbałtyc,
stępuięcra: - Warszawa 16 Ił.
ki. ud Polskę i Roe'ę. sięJ!aią<
Lw6w - 13 st.. Gdańsk - 12 st., przez B.dkaaJ do p6łwyspu ape

W roli głównej

c.,

Rosji pod pseudonimem

Kaukaski Fairbanks

t 7 st., Wilno - 25 Ił., nińskiet!o. '
Pohulanka (Wileńszczyzna) - 34
Na CIzi' przewidywaJr)' fest "
. st.. Lida - 24 st., B:ałystok . 20 dalsZVIII dęgu mr6z przy słonecz..
st., Zakopane - 25 st., Pozna6 - Dei naog6ł pogoctzH.
Q slo L6dź - 11 st., Bydgoszcz 'Niska łemp",atura w Połsce
9 aL, Puck -,12 st., T0ru6 - 9 st.. trwK będzie prawclopoclolm!" je_
Jak z tego wyuJka, _JsUnłe;- azcze w .4u D8jblit~ch kilku
su mrozy trwaj, na kresach ,. dni. a byt moŻe. te Ilawet przez
Krak6w -

Rzecz dzieje się w okresie nieust,annej ~oiny .z krwawymi
carskimi siepaczami. - Obraz Ilustrulą śplew'Y spe.
cjalnie zaang. ch6ru Opel7' MoslUewalUeł.
Orkiestra pod batulI! " Ho KAN'l OI~A """kona
U W Ił.

specjnie dobraną DU&~llę ..o.,.,.k~
I bll!'!ty ulgowe wutnt! dopler/? od
Ostatni seao& o Sloci&. 11,) "'Iecz

A: Passe partout
wlorku, dn 22 luteIlo r. b.

I.

(1

......

•••

1

..

' ,.

'

••

.:..

I

W kaidankach
do pastora.

Mieszkańcy miasteczka Cayusp..

majdującego

się na pograniczu
Meksyka i Stanów Zjedn Iczonych
byli świadkami niezwykłego widowiska. Szeryf tego miasteczka, raz.
gromiwszy niebezpieczną bandę
przemytników, zakuł w kajdanki
piękną Janinę Belden i zaprowa·
dził ją do pastora, który udzielił
im ślubu.
Szczegóły tego przymusowego
małteństwa ilustruje s"'nsacyjny film
wytwórni Universal Pictures CorEoratiol1 p. t. .,Banda krwawego
lima" demonstrowany w najblitszych dniach w kinie ,.CZARyII.

z~ Slryia doooszą DAm:

Władze policyjne w 2yd.aczowie zaalarmowane z.ostały naJfłem
ztŃJknięciem mlod-ei dziewczyny,
na,zwi<sldem Karolina Denakiewi·
crowna Prz.eprowad7JO'De doc ho~~7.ellia rue dały iedmak ta&ne~ wy
niku. at dopiero prz)"Pa.doe<k przyszedł policji z pomocą. Oto pny
czerpaniu wody ze ltudlni na probostwie znaleziono ciało, które
nutępnie e,gnoskow8llO jako tru~
l>en,akiewiczÓW1ly.
ZachlXlzi sUne pocleirzenie, te
sp!'8JWCłl zbrodni jest niejaJki Jan
&rankiewiez.. kt6ry miał dnlkonat
tego mordu za namową L.ona
HalS&a i • odIpowied~iem wynsa,gro
czeniem w dolara.ch. Hau howiem utnymywa.ł z DeJl.al1dewi~ZÓ-

-

=

wachodnich i

Tajemn;cze

wną stostmek miłosny, kt6ry nie

pn7.osl:Jł bez nastę.pstw, gdy! jaik wykazała sekcja zwłok - Den.a3dewiczówJlll, była w VZ4'C'llT

omal

nie

półwyspu

nastąpiło

wskutek
naporu w6d

miesiącu ciąży.

ksieżyc a.

Głęboko wes tchnąwszy.

towa-

r,yszka moja rzekła: - Cudow·
nie! Zupełnie. j.a.k w afryku\skioej

pu.sŁyni, stogi wygląda~, tak p ra-

nsidy. I ,or~. Potem ~arpr'ołW~

niezwykłego

I

-

sąd~m doraznym
słaną sp awcy wyJJlchu JJJ'ardy \V sądzie "okolu

Przed

samobbisłwo urzędn,~a

Banku gospodarstwa krajowego

au , od rOKu ;ut pr"eH~) -,Aóczyli
się po naj.roun8;ih~ych rodw6naoeh .1 p,?dpalah ,;~·!ec.~ w ko'uch 1 ~"tetn lca?h, '!fi k·.ku ,wy:-ad,kach wywołah nawet drO!bnt!

'ozary,
",
Wszvscy at-!,rel U!ęc: oskarz,e·
li' będą z art. ~J cz. Ił kod. karn,
W myśl ostan ~~u roporządzeru.a
r.·.iorstra sp'aw wewnetTZ1:vch oskarżeni z tego ~a.a~!'afu 5acd z,en'
Oędą przez sąd J~,t..u.uy.

I

&!12_

&

• __G

Nie przylecą bodany w tym roku,
gdyt

_!+!

w ~dy, chora stała iut obok at~tt
- Ot6t - , rzek~a
po kilkU/o - To właśnie iest nie.szcze;
w zapiętei hluzeczce.
cllW lach pr~Ylaznel rozmowy, IC em, te my zawsze chcemy tvc
- Woda iest iut ZJbyteczn.a. - jestem obecnie mę.tat.kłl i..
illk wed'łu~ ks ~ek. .t.vc:e. j.es.t
rzekła c:chym glose11 i odrzu'C.ła
Zapad3 ł weczór i w błyszczą- ~1.e~sz,e. , madr.zelSZoe ~ ~StąZkl
.
b
k
ó'
k
k
l
'
' h ni. wo d y odb; a ł a, dobne
' Ól panIe
Życ1e wcal~
ote Test
wała, ab~my usiedli na stogu. ~ w o m l mo ry ape ~~
• c~, powl~rzc
do ksla.rek
tak tlik
W7p-('
bko
koła ćwierkały koniki polne, a
Potem od,e!'zla od'emnte w kl~- SIę czer~eó ~ e~a. St'EY'd
k roZ- h. z pap -er. torebk o t~dną" porna.
zdała iakii m.eJanchol ,i ny 'p ew ru~u O1!n ska, dokoła kt6reąo .," pływał SIę pl~nLSty ś a,
t6ry I rańozę obeirzała j_ uwatnic;: . i
pytał: - Ach. dlac~ auue o· ~z.Ia'łr dwóch studentów. śptewa- ryła w wooz oe ~rulba o. rętowa. . rzuciła do wody:
.
5Zukuj.esz?..
ląoCych tę ~amą nudną p ~enkę.
- M~m dwe)e dZ.OCl, wkr6tce l'
T
k
ł .. ,
-.'
ku- będę m~ała trzec e - rzekła dum
n 06ZUst. WDa owa mIle
Wzruszony. opowiadałem DMj;-' Ach • dla cze"" mnte oszu
nym tonem mistr~, który kocha dna zepsutą ...
tr.warzysz.oe o tyciu, kt6re pozna- ~sz?
. !
swe dzieło
UirZ3łerll. iak t6łta kulka po'łem i O tem, C7e(!oo nie poim.owa- - Czy Sj.'I1"aW lem p m p,rry- N .. k' t
h J ł
kręciła się w 'D('W elrzu i za kn.:ła
łem a tylko odczuwałoem gdy na- krość? - spytałem zmartwlnnv
a Je, °ł a~c bceta y poma-t w czerwone; fal '
gle 'ona z lekkim ckrzyldem upa- jej mmol~niełf1\,.
' róńcze w tó tel tore e.
.
_ Ą obecni,e" ezy oan rów'Diei
dła w tył. Pierwszy raz w tyc u OdpOl.W'ledz ała ~uękko: - N:łI -:- Czy mam panu . c~ p.nW1e- t,re wed'łulf ksiażełc?
byłem śW' adkiem zemd.l enia ł - pan 'est tylko ntt~ bar?110 ~ręc%- dZleć1 -:- spytała z: UtS'l!1echem w Milczałem. patrzyłem na p'a,
prze~ ehw: Ję -nie ,~działem, co nv. W każdym rUle dZ1ękU)e D;\ swych clremnycb oczach, - Gdy- ~zczy.sty brzeg który barw'łn na
robić, - chc altem krzvc:zet Wń- ilU...
by pan w6wczas, na tym stogu - I czerwono z3chodl.l\Coe słrońce. _
łat o pOtD'tOC, lecz na nezęście
To podńękC1W'l11!e wvdawllło mł Cly ~n pamięta - był n -eoo do-- i dalej na czuwono _ rłotoe łąki.
pnypomnia'łem lobie, co ezvnj1: się IllłUCHre.
mVŚJ.ni.i"y... fd,.oy JlIftM lian PrlftWrócoC')o-e łcdzie 1dałv '111 p Ąw takle.b wV'Padkaeh clohue WT•
•
•
był... cbociaż pocał()owt8.ł.~ była- .sku. jak wielkie, mart''łie ryby.
ebowani
b ·: haterzy,
c~vtanvch Do teg,ą tldarzen'a spOltykatem. hvm pa6skłl ton, ... \l;'szak podo-I Dl\l<p.ka na łakach S'hłv stol!i: pC).
pneMmnłe powl.ek·: rO~l"wałem 3\ę ~ niłl bard.zo rudk.o od t $ ba'łaD) si, panu? Koal1c~ny ehło- Dlvślałem. lak ona k d"ś: - Z11wiec szybko. pa.sek jej ,p6dnier.k. zal dn. ia WoOgóJ-e przesłałem się ~ nAko l"O'btel!ł pan po wodę ... o. pa- D~łrue, iak afryka~ska. pustyni'a,
i l'ozpiął-em bluzeczkę. Gdy ujrlz.a- ni" w'dywać wkrótce zał wvje- n:f1...
1\ stogi wy~h\da:ą ;ak p ramidy,
ł~Dl jej drobn.e pierai, kt6re (),. cb.ała ona n~ stałe z tniasta, DoPowiedz'ałem jej, te zachowyMoia towarzyszka.
nhiera:ac
'w:et1on~ k.s ę!ycem,wygląda'ły jak p!~ro po wielu tata·ch snotkałem w.lem 'l ę tak, fak bohaterzy 1» drUrl!ą pomarańczę.
powtó:zV'ta
!lrebrne miseczki opanowało mnie j, na statku. Wraeah .z iakiej. wlO wie~ciowi. klótlZY zawsze w wv- klł.reaC'o~
namiętne pralfnienie ucałowan a $ki nad Woł~21. 'VI której pt'Z-łpe I Dlłdkach o'DodJenia 'WIDierw pole- - Tak, tak, byłabym tr.rll7 ?aich. Lec, P!Z~twyc ęłyłem';ę r dził. htQ, - do awego mę!a do wai" dZiewczę wooą, a całują je lU toną.;.
.
uybko porbliliZJ~m po wodę, bo- miasta. Była ładna : dobrz~ ubra· d.~~o w6wczas, «dy otwera
DZ1ękuję, _
nekłcm _
wiem bohateflry w powieje aeh na, na 8~ miał'a tf>O'ly łat\cu.ch,
ny i woła: - Ach, gdZ'li! jestem? d2liekuię IW'Si..
u.wsze tak rO-bi 8c. Gdy pOWT6cl- przy sukni brosz;Kę, wielkI\.. ja~ or• . , Ona uśmieehnęła $ie i rzekła . Moje podz:ękowenłr: było Qal~
łem P.tecn, "k.lł1oQta P.Gł'11yrJ\ldere
' . . .~....
~_.~~

SZCZĘŚCIE

...W pewnym m:meneie mego
tycia SrZ'Częście stało przy mrue
lak blisko, te o mało co ntte Wipadłem w ieao miękkie łapy.
Bylo na spacerze. Wraz z c&.
ł em towarzystwem wyb ra ł em s ·,
~ gor~cą ~~, letn ą n~ brzeg .Woł
~1. S~edznehsmy dok ,J a O$!ruska,
ledJi.śmy zupę z ryb. przygotowaną prz-ez rybakó'tV i p:liśmy ~~k,ę " p ~:> ; potem ro~pro~z~liśt;nv
61' ,t kudy wysruka,ł soble ,akle'
mIe Jsce na ak Ol zonoeJ łłl ce .
Oddaliłem Slę od ogniska wru
Z pewną panieDk~. która wyda.
wa'la m .'ę ~d,,_ i uczu.ci~wa.
Miata cna ciepłe ci."rne oczy, a
w słowaeh iei brzmiała prawd.a I
sz.c!erość. OwlI1, panienka miała
dla kaidego miły uśmie..:h. Szt..
śmy e clh, obok siebie; pod naszemi stopami trzeuczała su-ch.,
s~()S zona trawa; z krys%tałow0C10
nIe ba p'łvnęło
srebrne światk>

Helu

Sza.teqąea niedawno na'" BałtY-I·W'e~. Na ca}.e.; przestr7~ni około
Przy Baran,kiewIc7JU zna'ledon., k em burza. która ug_ażah SOIpO-I pół kilo n.etra z,n,slał pr -ł.myty !
70 dolarowo a, JXlIl1i-ewa! nie pcxia.- łowi, dala się w~ z'laiu Helowi.
zniuczony lasek. Do pTZPlrWan a
da,Ja ona tadnegt) majątku ani nie
Podoiu.-en e wody u brz(',g6w I pólw~pu na ~zczęście ole doszło
mila,Ja żadneogo z,a':ę.cia, przeto >:WYó uczęło
zagrażać
p6Jwyspowi. ale tylko dzięki zmakn. u na., ~"; . ó.
cone na niego podekzenie jes'Zc.~e Wydmy nie mlOgły 1Pstrzymać na- burzy. Ostatni raz półwyse;> zo'
się WMlocni:łO. Hassa obcłąb je. poru wód. które ;e przerwał" stał przerwany w r. 1912. SZIHXły
sz>cze ta okoliczność, że był ()D 'n-.Szczególnie dało s e to we znaki są znaczne a władze leśne będą
ręczony z n4e"aką Szuster6wną" na terenie J~~międlY Cbałupami a musiały podjąć bardZlo ntcn.syw'
Rnha.tyna.. którll miała grozić ze· Kutn ą. W ody ~I) przerwan'u I ne prace, deby wzm()Cllić wvLrze
rwa.nd.em zaręczyn z HaoSlSetn z PO- wydm doszły at do toru kolejo- ża p6ł,w,s.pu.
wodu jeiO stosunku ~ Den.~lcipw'
~czówn\.
B:wwiewicza f Husa aresr.łn.
w-o i ocLstawrono d'o sądu.

'l. Warszawy don"na:
• Po wykryc u ""~l'HCÓW wybu·
,hu petardy pod' C1'7w:aml obądu
pc.ko~u ł5 Okręgu pr_j UlC7 J'l!rZe Lwowa d,onoszą nam:
j
Lełkarz po!!'Otowia ratul1lko-we~~ szałtkowsk:ei c! . 9a a.a!sze ś.e~zW u.i~lzielę w połudt1ie rolelJłv ~ló"y przybył n.a mie',~ce. zadał 'wo prz,'kazauoO sęt e'l1U ś!e'!-zeo
się w ~ma.cbu B),nku gos'pod;u'stw, IU~ tyllko Z:;nnE .zwło6n ~zvżew- mu 4 rewir.1, p, Ma!lt:{'.ws~h'.~:u
krajowe.go strtały l"ewolwerow. .skle~o. PomewalZ l.lH~-?odztla oba.
W toku badaniJ, ~zt~rei s~~aw.
W picrW\Sze; ohwili sa.dzo.n,o. te m" wa, ze denat tclJ'gnął SIę na życ,e z (V wybu.chu: Staals,~ .. ~tu.m ((:w
sie tu 00 czvnienia z jakimś śmi. p.owo:Vu ewentua.lnej *froudacii. ;.,k Jan Orze.;;~cw.i li . Wa':l;,w Ałym napadem 1"3lbtmlko>wym. p6:$· czy też nieścisłości w ra,chunkateh !fksandro w : L .1 Ht:tl'"k K~ }'i~'
.niei jed:n.alk wyszło na jaw. te "trza., kaJSY, na polecenie dyr .kcii haOlku !;k orzyznalt :Hę tę ~T _esz~·h SIę
ły te były wypływem s.a.mobbi. ; prze-,~lI"owad,z.o~o dorainą kontrolę w ta:ny zw ązeic dl <1-o1<oo:'l"ia
czego kroku jedn~o z urzednil1c6w kalS p.oodręcznych, której wynik je- ',E'zwykłvch c:zyofw
banku.
dIlo ik us~nął wszellkie podejrzenia
ObałamucenI !'te-alurą choh (;
Był to SO-I.ebni protkurenł Ban- w tym kleruIloku.
r 8 najrozmait.;z.e l'>n:raWI/ ':id,,·
ku gos;pootdiall"Stwa kra.',owe1!o, Jat!' ,
~ kół ~bliżonyc~ dlO, rodzi~y ś-p we i przvsfuchhr.al się ze naCzyże_i. Przybywszy mimo n.i~- I Czyze~skl~go ~owlad!U'e.'ny s~ę. ze n om wZlbog~~ają..c w .-en ~!-,")Sób
dzieli do biura. %alm 1łm4.ł sie w ostaJ'tnlo. cl.nplarł on powaźn.l" I1J Ewo;e do$w;ad-cz,: ni~. na" )'t'" uniem .nie te! z niewiadomyc..\ roZJ;,ra2n1eme nerwów. kt.óre, być pl zedn o 7. kSIążek o lr elŚ CI c'wa!:urazie p()wod6w (denat nie pozo_ m~ze wsW?ęlo mu do rę-ki sa mo- łurnkze1.
Zanim zdecyodowil Stę na pod
atllWił t.~dnego pisma) suzeHł d.l j bÓfoCzą bron.
łotenl-e bomby
poj c!,lwa1!'i sąsiebie po chwnt.
I
----

aes

MAKSYM GORKIJ.

p6łrulcno-wachcKl- cały najbliższy tydzień.
- ....000"""-

Przerwanie

Morderstwo na tle erotycznem

10.000 zł. nr. 4010t.
5.000 zł. n-ry: 28151 !0837.
3.000 zł. nory: 613039887 53393
66565.
2.00" zł. nory: 25078 39234
42380 47511 47976 71093 76126
77229 77600 78450.
1.000 zł. nory: 344 1942522287
23181 25267 27843 33146 38046
46555 47663 55226, 68371 74367
75113 77155.
600 zł. n-ty: 3733 9117 10692
18189 19150 31143 31583 33360
51970 65152 65152 65544 72590
76577.
500 zł. nory: 4895 9641 14396
15089 18213 26475 32146 32738
-36780 37053 40335 41621 43486
44567 45062 46656 50117 156545
57843 65439 12,.64 74932.
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Trup dziewczyny w studni'

V klasa -

( lU

~

.

14·ta IOler~ańl.l\Vlowa
12 dzieli
Główniejsze wygrane

•

f!6rach.
mrozy '19

Polski

, u nas notowany. Dzień wczoraJszy jstOS11!lkoWO lżejsze.
wydaje się byt dn'lem kulmlnacviPrzyczyną ta.ldego spadku tem'

W. BESTAJEW
w
znany powszechnie

Jeszcze przez kilkc. dni
;atd od kilka duł obł"" Dich. oraz na południu w

całę Polskę, oddawua łui nie był Na zachodzie

Kaukaski
Partyzant
(Abrek Zaur)
Pot~tny dramat

mrozy

I W Po'~ulance zanotowano wczoraj rano-34° C•••
W Wilnie I w Zakopanem - 26° •• Mr6z potrwa

3AYP

osf:wfniB'
IJfO!fqkcłl

GV1~ PI 'L~K I

k

t

I
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Średniowieczne tortury pod Łodzią

Walka o budie

ieiski
pod znakiem zapytania.·eo> CZy

Podwyżka płac nauczycielsłlich
pożyczkę zwrotną pracownicy będą musieli zwr6cićT··Ławnill
Kaźmierczał( błąka sIę bez wydziału

samosąd

Krwawy

'nad koniokradem

W dniu wczora.jszym zdarzył kian postanowiło
się we wsi Lęgnowo, powiaJtu łódz .ie i obserwować

kiego, wypadek krwawego .. .unosądlu nad koniokrad~m. Michałem
Radny Pfeifer, generalny refe- Borc:zykiem.
Od dJłutszego jut ~uu we
ren.t k~isj!, proponu:e. a,by wszy-I
s~lue ~eslone d.o. b~~ebu na po;- ws,pomnialllei wsi ginęły w niewvstedz~u rady m1e,s,k lel poprawkI. tłumaoczony sposób konie a ślady.
OOrzQiC1Ć. Ze wzglęl~1U na zbyt Ił'
_~ ' ,J
spóźnioną porę głO!owanie ną.d pOlOSt:a e w sn.te~u, pt'OWautl," na
poprawami odłożono na dzień na-I szosę. przy którel rósl g~tv lu.
st~:Ily.
W dlniu wczorajszym kilku ·vlo-

Poniecbialkowe posiedzenie ko-,
Z kolei uchwalono, aby nowomisii skarbowo - budżetowej cle- mia,nowanemu Ja,wnikowi. p. Ka,dszyło się niebywahm wzięciem mierczakowi magistraił ZiDalaz.ł odwśród swych cdonków. Wszyscy powieodlni, funkcię W wydziale pre...
członkowie komisji, oru przedsłla~ zvdialnYDl magistra,tu, porzyezem
wiciele magistrału z pt"ezydentem pobory iego, wynoszaee 11000 'zł.
Cynankim na czele. hyli obecni na rocznie. winny byt wypłaca.ne,
zebraniu, CO w dzie:ach obecnego fund'U6zu te~o wvdzidu.
samo:z,cfu miejskiego, test faktem
doŁychcz3$ nienotowanym.
Z pośród nere~u mówców pierwszy zabarł głos l'!8dny Nowa c:dci,
Dziś
następnych!
który. zastanawiai,e się dłużej nad
wniesionemi dotychczas poprllW_
Niebywały
k3mi. oćwiadcn. iż w sumie wynoszą one około miljona złotyoh.
Na pokrycie tych natcilZ'Wyczajlnyeh
wydatków niema tr6deł doc ho-iu.
to td uchwalenie ich mote uL
chwiać osią,~iętą z tatle wielkim
lIa7 romaal filmo~ o
'nepi,
w"ta.ie i aieb7Wale pi,lIa)'ch zcJjęelac:h
trudem równowwgę budżetową
Projekt podwytki plac n.auczycieLskich był przedmiotem gor,cej
dys.kusji. Prezydent Cynarski wvpowiedzbł się przeciw jatkie 'łcol
wiek p()l....!iwyżce gdyż ma~istrat nie
W ro ach gl6wnvch
Phłlbln '
bohater
11000 najplękniel.zych
dysponuje obecnie wolnymi funduCzaro\lrn,lll wlodn ana
% .Surłka nad Wołgą
kobiet Amtryki
szami; osłarlecz.nie iedna.k uchwa.
IL
UL
lono sprawę tę pn.l' kazać ma,gistra
Żywiołowy
dramAt
oSllnem
n8pięC'lu
I
\\'ie!klm
rozmachu
Na/wiek
sza
senll8cja
Ameryki i Euro"y!
łowi. a wYKonanie jei uzaJetnić od
&a6ohów płenięłnvch.
U-ta ~elUlia. wypłacana praco_
wni,kom mietskim. przewidziana w
W rolach d6wnych I udowne 'WJazdy el<Ianu
budżecie faJko pOlVe1a zwrotna. bytańczy
ła. iut na posiedzeniu rady pr7.edJacquIlJnl Logan I Margaret LIVlu!!l!on
~l1lotem 3łak6w ze stronv opozvBezpłatny kurs talioa pod kler.
oraz pailll~łny bohater z ł,lmu H: voc·
cji. Możnoś6 zrea.lhowania tt'; paparyskioh mistrzów Charleatona
WALTER. M-c GI\AIL
pra wki m6wcy w1idlu, tv1lko wtedy,
gdy ir6dła dochodu zostaną o.ipoOrkiestra s7ml Jniczna pod kierunkiem M. CHWATA. ==wiednio zwięk$zone. Proponowa.
no. aby na ten cel podwvższvć po.datki od sprzedaty spirytusu i prze
wozu towar6w G 100.000 zł mvcb.

.

i dni

sensacy;nr 1B-akt. program I

3bomby Fax-Filmu na ekranie!

HelO".'

"Swiatynia Bogini Miłości"
(Ilary

W,'III·am BOyd

,

"N~eWilla ślubnej 0'_rączki"

,,1000 kroków Charlestona"
Jak nald,

t Charlestona

.

Sady pracy

PI lrsz. PUsud lkl
wyzna !:zył .Z łys. zł.

zostaną '

b. Kongresówki

dla zwyd~zcy w turnIeju Szerokie
lM!ysłowych
szachowy", w t.odzi

UJai na

' Drąd

dla kupeli lU I przBmYlllJ\Ucdur
Pertraktac;e maJ'ego !: średn:ego
ptz,emysłu oraz kupców z elektro~nj, w ~rtawie ul4 dla tv-ch .cł.p ..
są na nl\liepsui drodze. Ulsf wvrażać się będą w ąfrze
1.'; dn
2(' proc.
Zwazpk ktmeów fPi'Otrkowsk"
10l przedstawił iuż elektrowni listę wszystkich SW"o1ch członków.
k tór7.y korzystać hęd~ z: tvch
ul~. (P)

nie)7 sZCZY"óv
nie naleiY Dowoływać
do wojska

rzesze pracown k6w
i fizycznych odda~
;ntere.sowały się spra,wfł wprowadzenia u n.a.s t. zw ł,dów pracy.
Obecnie sprawa ta stala Się aktua/n" gdy! m;n. pracy w poroZUI!heniu % min. .prawiedliwośC1
ot'.zystą~ik> do OIpracowani'a "dpo
wledn el ustawy. Ustawa ta zapoewne w n:edługim czuie :rosłan;e
ogłoszona w drodze dekretu prezydenta.
W b. ub. prU\Skim : Rustriackim {stn eją oddawna s2ldy. roz~trzyg'ają'Ce zatar!!l w sprawach
pracy. Sądów takich poz.bawion~
był zupełnie b. zab6r roeyi.skl. Na
kon ecznoOŚć wprowad~nia tak ch
sądów w całem państwie oddaw·
na tut zwracano uwatę.
Opracowywany ł)becnie proiekt
ustawy o s4dach pracy uiednostaio; sądowuiobwl() d1a spraw prac')
w. b; uborze austrjackim i 1"0-

od 'kości.

GdV Borczyk zemdlał, RwIeczono go do poblilSkiei rzec~ki.
gdzie przez wyr~baną przerębc I Zł
nurzono ciało nie.sz.c.z~ne~o do..
dzie;a.
Pod wpływem mmna Borozyk
o&yskał przytomność, a w6'WQZ88
wkład.a.no mu między palce drewna, które zadskano.
Kmiotkowie mieU iamJat w
dalszym ciUt! zadawać tortury
.&chwytanemu. lecz ,przybyła paU.
cia ochł-oniła go przed niee&ybD4
śmierci,. O sprawie całej spisano
protokół; z8lChodzi obawa, te BOI'cz-ytk wskutek otl'zym.aaych lie~..
oydl ~ umrze. (tr.)

Ile

CD

kaszluJe'

;o::::r::::a-::.

g

:

W tej l CZ!ble, co jest potądan, Jność cywitn,. Obecna wprowadza ~ ~~ ~ r;:tadł
inowacją, pod sądy pracy pod~a- l odpo~aIność. kam, za prze- sl-apuje:
n ....
da ją przedsięb I01'stwa pr.l$y perJO-1 krocze1ua pueptsów ustawodaw-,
M_ p8ZeDb& I !fet. 85 _ 90
dYCZ1l.ęj, og1oszeniowe. instytuco)e stwa ochronnego PI'&CJ', przyczem gr., II g.a,t. 80 .... tyłmi.a I gał.. 6!
kulturalne artys.ty CZDte , rotry'wo hęą ~atane tylko wkroaaia, ~., n
45 - 55 _ .. brto6aoe
.. e i t. p., bez w~lędu na to czy I za kt6re pnewldzlaDa Jest h.u
fr..
z..kładv stl obliczone na zyski czy ' bra grzyway, b,u aresztu.
I,.~ t zł.. 50
ą .. ·

::t.

IM

· a.iezaleŻl2 e od

tego, czy s,

one prywatne, państW'Owe, samor . ądowe czy społecz!lIe.
Wyłączeni są z pod kom.peten-cj. sądów pracy pracow:nioey. kt6rych pobory pnekraozaj, 15,000
zł rocznie i niektóre kategorie
wyższych pra.cown_ków technicznvch.
Dalszą 1tO'W()ŚC, jest wprowacizen.i4S odpowiedzialnojej karnej.
Dolyobczasowa ustawa austriacka
obeo;m()Wałoa

tylk~

odpowieclzl1Ial-

I

-

'V1Skim.

zną.leZlono

na ustaw e au-

~tnackle.1 z 1.896 r .. ale zaprowa·
d~ono
tutaJ
s.zet'eg 'stotnych
.
.

1lrs
i

r..

:?/:r': 70;:, : :

DalaZle zmloa'Dy dot~z, powoły- na gat.90 ....
·wanJa l.5e.łorów. Asesorowie po- I Da t %I. to _ 1 ŹlI• .50 "., knkowwoływaDr: będ2l na podstawie lit9ły sb. 1 2!!ł. 20 - t zł. 60 fl,f
kandydat6w,
przedstawionych 0Z8N 85 - 90 Ir.. jęczlDieana 60
przez org3niucie uw.ooowe. IlU1e 1 - 70 .... periOWla 90 - 95 ...
zmiany ~ charakteru procedural-. p~ fJdtg.) 60 - 65 gr..
nego.
~~ 40 bo~ ~.. f~ 60 Ustawa cala opracowaO'a jest 2:/
. gr.,
g~.
uwzględnieniem dodatnich ·wyniJajka (tS at*) 2 zł. 70 - 3
ków na tem polu a.a zachodzie liII. - ~
l
6 zł 50
,
staltloOW: pcrtądane . koniecme u- I łJw!ałlOlł 1 .;, (k
zł. 20 ~- II«
zupelni.enie braków na~zefo usta- d. 60 _ t d. 80 ~.
"f
wodawatwa.
MWco (ltitr) 40"4 lmjeIaeaa
..- - 2 zł. - 2 d. 20 ....
Zie:moieki fk.lc.) 16 - 18 fir..
man:~ 20 gr"f ~ 20 -:- 25

ta_.

gt

1475 trup ó' w szczurzych
-

•

on iest

ło poczęło odpadać

z

I

?pa~~

'v Je...
SZGSę. po która;
dodoziej miał swą zdobycz prUlOf(t
wadzać. Około godziny 2-ej w
nocy ulka'w się na drodze ;a.kia
cdowiek., prowadzący za sobą konia. Gdy osobnik 6w mijał las, nagle z przydrożnych drzew wyszli
chlo,pi. którzy opadli złOldlZieja. 0:1billi mu Łup, a sa.mego przY'·'lą,z"J.j
do konia i popędzili %'WIerze ;Je
wsi. które biegnąc, wlokło za sobą
schwytatnego. Nad ranem zebr.ad.i
się oa naradę chłopi i poczęli obra.
dować
nad sposobem zada.rua
schwytanemu kary. Po pt:wny.m
czasie zdecydowlbno, by konlak:-a'C!1Owi poodbijać pięty, do której to
egzekucji Eg'łosiło się wnet kilOtu
chętnych. Borozyka obnatooo ł
WÓWCZ34 poczęli IDU chłopi obijać
prętami pięty do cpwiłi kiedy cia-

wprowadzone wkrótce na terenie

. -·nagrody

Komi\~\ organizacyjny 11 W6zeeh
po1sJclego tUfnieiu S%~ ch owego
kt6ry ma się odbyć w kc1\cu .nuca w ł.ocW - zawiadomioc, został
o przyjęcia 'przez marszałka pnsudskiego protektoratu honorowego nad tym turniejem. Prot'f "kt"r
honorowy turnieju przeznaeLvł c'łC
siebie 2 tysi.ce Uołych dla zwycięzców. wzgJędnie uczestników
turnietu. którycb lista UlStaJon8 :':0sta.n.ie przez komitet po laMO~CU
niu roz.grywek mistrzowskich. (el,

ł
·

zaczaić się

1
b·
na pacu
OJU

ze szkodliwymi gryzoniami
' przeprowadzenlU
• zaj
przeprowadMDe'I. w ~dnlU'

'tli

tIr"7~~l6s~~ ~

DIk 2 d. 50 gr.
Kapusta (SIZ'tuk.a~ 50 _ 80 fel...
ke~pa 10 - 25 ft .. pory 10 _

=r

'_-J!
, 25....
tO - 50 r- .. ~
Z
......u Ił:. ~., _.--aL.
7.mIan. Zml~ny te dotyczą zakresu roku ub. &kej tępienia szczurów 7.~aleziono szczurów na 1.. t30 ~(ł"i"'- 10 - 20 gr~
l.ompeŁoencJ s,d6w pracy. We- 'nd t~renł'e m. todzi, oddział sa.ni- ł sesjach, a gnietdz Iy SIę one tvIk.,
Jalblka (1dg. 1 d. _ 2 21. 40 ....
tlług u.stawy austriackiei do za- u.rny przy wydz ale zdrowotności lila 21 pOlSesiach. .poo'Czu akcji l1Iw4ri SU~ l .zł. 80 tr. - 3 d.
kr.e su sądów przemysłowych n le pu,blolńei obecnie ołrzY"IIl'1 z VI znaleZIono na powt.erzocbn: ziemi 20 *,.
rt3J.eŹy g6rntctwo lak równiet u- dozoru sanitarneg.o .w~ ki na t~- 1,475 trupów szczurzych.
Cytryny f~l 10 _ tS fr..
f9.oie XI i XIV komIsarIatów poltDla charakterystykl pnytoczy6 poma·r a4eze 35 _ 80 ...
lY $Zereg ga ł ęz pra~v. łI~vst.owel.. cj
pwtwowej obejmuiącvcb ~ warto ;t z posesi:, nald~cych <{.o
Według zaś obecnego proiektu są- tudniowo _ ....sc.hodn:ą cześf 1.0- na~bard%iei zanczurzonych. zttale- , --4.K;;a k4 ~- ; ~zł kUl'Clę : ~ł.
dy pracy obeimować będą W&zyst- dzi.
zi~no: na posuji pN'V ~l. KU it· 4ęś
zł.~ t8 211.: ir1dI' ~
~le gałę~~ pracy firyemei ł umyJak wy.n ka z.otrzvm
.. a.nefo $prĄ 1sklego 171~40 tr~. KiHńsk efo 20 zł., gołąb l d. 50 ~. _ 2 d.
(łowe; o iW stf)Su.oe.k praey ma .'Ozd.ania, akCJa tępterua nCl-u: ł 206 - ~. Gł6wnel 31 - ~. Fa- ped~c'2ik.a 6 d. _ , zł. lor6t.nk 3 d'
r6w zapomoca trutek z e"hult br~znel U-lO parkQ IIID. H
2ł' 9 zł '12-'
chara,k ter prywatno - prawny.
morskiei dała na.sŁępuNLce rnul- Sienk ~ewicza _ 80. Słeoklew czat - 10 .. ZAl9ąC
• ~
Za pracownik6w uwaiać należy taty:
74 _ 60. Napi6rkpwsk i ego '39 _ 6 zł". słoma, 4 d. - 5 zł.
wszystk:cb pracowników zatru-I Z 1.211 posesjo nabvtn i ro7Jł.n- 30. Suwab1ciltj 33 - 30 trup6w o.
Silam!O (centoul 5 mł. 50 gr. ~
dnio01lych na podstaw e umowy tOlDO trutki n!,- US1 posesjach. ru R"gowskiej 56 - 50 t.rup6w ..._ _ _ _ _ _ _ _...._ _...
or-acy. Ustawa potraktowała ka- NI,tnabyto " nl,el'ozłotono klItek .szczurzvch.
na 60 poseSJach.
Z cyfr powy.taryoh, otrzyma.
. ~
Co będzie więc
tEgor'foe %akła~6w, ~ kt6rych pt"a- Podczas kontroli posesti, pnetn'Q Dych tylko :r; jednego dozoru .an('Ul' praCOWnicy umysłowi bardzo I wadzone; pru!% kom;s;~ po skc!\- tarn~g.o, na siedem d,C)ozor6w sanize światem, jeśli
~lcz-eg6łow,o tak te wyJ. Clone .., c70nvm tVfodn~u walk! .,#
~ tarnych znaiduią.cych się w 1.0'lrawie wsrystki.e zakłady w któ-I' ram . • twierd2'JOno, ii przed ro"" dt.. wywnioskować motna l cał,
'ch
raoowmc um słoWi P"d. pocze<: em
masowe~ tę!)ienia pewnoici"
ił
akcja . tępicnl '
:d . p _~..s '.L..b'...ł- ~ t
1_
sl~zur6w, &2.czury gniddih'l sl el' ~ZUS'6w ;epomocą ccąułi mor-i
Pd alą fłU'ło t.lV fV\U-le/& wo Ul \.U, na 654 posesjach. JaŚ woln
CJd ~kieł dała bardZo dobre ~ ,

Podcz;as s .. c.rządnnia spt.. 6w
p ClthorQwy-c'l -"-isvwano de) list Otl
l1ośnp-go roczu.:k.a osoby kłór~
zm a rły. To tei p:ldczas poboru (ł
kazywałoO s ę.
. e ~'-ieJu powoła
nv·c h - p. sta "";r 1~ !I: co tla komisI :
poborową. W myśl ohowiązt:ia·
cych prze'Pisów zarządzano poSlUlciwanie uC'-hvlaiących ~ie w t.. n
$pclSób od wo~ka i po dRuuzych
d ochodzenia~h ')01 cia docierała
do .. , cmentarza. Wobec tego wlaa 7.e ""oi!kowe Iwr6c łv su: do
wiadz komunalnych. bv !lporzs·
dza iąc list, poborowych. konŁroló
wh ły kto tyje i kto l.IDarł, cel~m
l a osLCZędzenia d>ędnego posruki",~.uł terao rocba:ju .,.de.rterów". wy.

So i; . ...:
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Ilustrację śpiewną

z repertuarów teatrów

"Qui pro Quo" i "Perskie Oko"

Błazen

wykonają ulubieńcy Łodzi.

HirskasPolanowska i Zygm. Ulas

Kinodramat w 10 aktach. - : - H. Kakowska,
E. Bodo. B. Boelke, W. Smosarska i S. Hrzydzi6ski.

Wybuch slrejku Wprzemyśle
zależny

POLSKI _. ' 1921.

Pierw.~". polsKi fUm sensac".!n"..
Ameryka6sKa technika! Europełski poziom!

AP~LL~
jest

~os

włókienniczym z ES-r.~Y KONCERT~WE.J

ze strony

przemysłowc6w 4-ly .wielki ko~cert .symf~n~czny

I

W dniu dzisiejszym w ~wiąz:koU oheQll.ym CZ1a6ie za nieak-Łu3'lną d~yl, by ohie strony dosd'y do
"Pra.ca" i OIkrQgowei komisji ZlWiąz.. wobec czego jest możl~wooŚć ~bu- ,pot'oz~ie~ila.
•..
Koncert istotnie wicl,ki bo cze'l me aUaIn'O odwalgli~. ()C,zy.
k6w zawodowyoh odbędą się ze· C?U sfr.ejlku ": jp.rz~y~e włok1enZWlą1J1u zawodOłWe ~po'\~lI.~d? .I!~ łlam w ip rIogr amie nie było? C.'Z3l;" wiście, główne ewo~uąe i rewal.
brania delegatów i poborców ro- ~czym, .gdyz ZW'1ązllu zawodowe od pr:remys~o:wców spddlZ1e~aJą :,tę k01W's>ki, Prokolfjew, Rimslki.K.orsa. ty odbywają się na. pOlu muzylk.i inbotn.itków ,pnemysłu włóknistego. me UIS,tąjptą od swych żądań.
w k.oń.cu blezą;ce.go tygodnIa. !ub.kaw DMizett~ Mom'1'ł, Verdi i 6t~0j i cZę'$to me zdal;emy
NaJ zebraniu w związku "PraRównież w tych dniach mai w plerw.szych dn1ach przyszłego. P.1lio~ini (sile). Wiooc2lnVe... tak sObie sprawy, czy pewne Ol')'1gmal.
ca będzie przemaJWiać p. Katmier p.rzY'być do Ło&zi przed$Ławkiel
Przed na.desłaJtliem odpowiedzi trz,eba, bo sala bvła WWQhl~ottla ne h34monde są ()rytginad.oo przez
czak, zaś w saM O. K. Z. Z. pp. Da- mi'llliiSltersiłWa pracy i opieki ópołe- mą'1J'kom z3iWod-owym, zwią'Zek 'p.utMiIc7.:n!ością po r~ pie~zy w swą śmiad'ość czy śmiałe pt'zez
tliie-Iewicz i W8JlczaOC, w s.prawie ozn.eij, kŁ6ry acłbędiztie k,onferencję prllemys'łowców zwoła !lpe'C.ja.tne bie.żą.cym seZOllle al to jest 1'Izecz swą orytgdlnalność.
podwyilki w przemyśle wJ6ikienni- u ~iąr.kattni zalwodow~i, jak ró- posied~enie sw,ych czi~ów, gdzie IlJ3.tdzwyczajna.
Ma się wrażenie, iż żyjemy w
ozyrn.
W11l!1ez z przem}"Słowcaam, w spora· npatdn1e O'dlnosna decyZIJa w SptrlS f '
P t t
~" Cmj epoce Ili&tawicz:nego e'kls.perymenJak się 'd:OwiadUljemy, przemy- wie po&wyżki w przemyśle włó- wie ż~d!alń robomiczych. (U)
k~ O'lll}b~,J'"
e y<cZl
na:s~ oo.waatia i że bogaJCilwo h&rmooi'Cz'
słowcy uwaotaią podwy2Jkę płaJe VI ki-enniczym i ewentualnie bę:ł:tic
k' .:go .J1~1· 6"ana ~,:z.o~~ ....,~y lIly,ch maż!l'i1wo&ci jest dotąd mewy01'1 leSw;ę mez: llC'zoną l!1 SC .....,
W ]_'_.1_!,I_!
h
pod d'yrelkioją wielu dyr)l1gen- czerpm.e.
yA'1~em tyc. s~·
Łów, a wy.konywama byłal do- marycZlt1~. zdo.byezy . W ~es1e
.....
"..~. bne,
mmej
dobrze,
iwie.. kdlorystylkl ~t zaqy t oryg1nal1Jny
l~.lleSl~ ~SI.ąZnl mi,e (ZdzisblllW Bimhanmn) i oieco ou~ Sergl}usz, ~rc4t~'W, oza,..
"
,odImle1lll1ie, jalk ;ą w slWOim r()/dłz:a- r~ący ~hl~lą, 6~~ ~~ju UJją,ł dyr. Be1'ldl;a~ew. Piotr Cm.j_ Ql , zapaiłem l iW1<e'101StCląf

solistka Ada SarI, dyr W. BerdJaJew

fi

!.

Gratyfikacja · dla robotników sezonowychi
laskarze i nauczyciele nie

Wobec
wy

otrzymają

lej

p!l'IZledłtllŻe1tia się 'spra-' .ZlOSta.ła prz.ez ministra zaak-oept-o-

wypł.aeenira. uchwalone; prz;ez wana i oclpowioedni.E: pisma msta-

radę mie~ką

gratyfika.oji dla 110- ło jut owy'Słane. Na,tychmiMł po
botJr.k6w ae1)()tlowych, zgłositł S" ę otrzymaniu te~o pisma urz.ąd woCło Jlaezeilnika wydziału SaJl1llOną- iewódtzlki prześle od!powiednie zaaowego wojew6dztwa p. Zakrzew- wia.d!Ołmr'enioe mrug:i.stl'MOW!.
skiego, kieroW1J1ik mą:z:ku p1'aR6wnoczełŚ.nie p. ZaJk.rZ0wski 0cownik6w instytuIOj' urłytec.mości św~adiC'zył, że milIlist.ersbw'O nie 1Z!apuM:cmetj Z. Z. P., p. Sttemlborow- tW!'erdJzi.ło g.ratytHka cj-' dla nau..
~..! _L • d ~ł •
• l·
. 1-1.. ki-t..
· P Z_1_sk 1. • a.KiIlzewSAl ~W:I.a iCLop, ze CZ)'IC1Je t I 'e.Karzy mIelS on, pow cl:n:u woezorajsryun, ~ z m: ni.eWIaŻ w uobwale rady mioeisk':ej
ni&ter&twa spraw woew1Dętrznych e,ie WY~21Z'~óln1o'!1o, ~e ta gratyaawiadom:en~e telefonicz:ne. ~ii wy f!kacja wyniesie i oZ ;akich fundupł. gratyfikacji dLa robotnik6w sz6w mag'osu.ari ~af.ek ten posezon'C1\Vylcb w sumie 150,000 z:ł. kryje. fil)
hi 5

..

dO'zorcaml•

pO saleT

Akademia. zbiórka'

1k0000000i łą,czył w sohie zalCbOl&nią
kuffiturę muzy.cz.n.ą z szeroką, 1'OZksiąiek
Ibutfałą fa.n.t.amją sł()(Wia~ką: ozasem
miętkki atŻ dl() pczesam.ej, dkJiwej
k\Vesfa9Ulbt~~ CT.at<oP,m tak brutlladlny,
W dndu 21 luteglO T. b. z inioja- że prarwie oTldynJamy. Z dai1Ieko
ty:wy ~kitl()ratu szlkolJne.go od~ większą tętLyztt1ą w wyipOrwiai&1DIiu

I uliczna

b)'to się pooiedz~nie ?JalPro5%()tl]:ych
osÓl~ w ~t'a~ie 1J~~~izorw~
klonlLtetu ml!~S18JCa bIą23u pdllskleJ.
" Po dIłu!ŻtS:ej i oż)"WiOlOej ~~.
811 postaJnO'WlOtlJO: oa~ urządi7Jić uro_
czystą akademdę M. K. P. i w tym
ce1u 7JW'Ołać ~zygatowaJWICozą konferetnJCtję z JPuedsta1wkieIi opiek
szJkolnyctb, ZJWiązlków zawodowych
. . t ...41 ·"
, . ,_'o
~ __ ,I ..... 1
l 1111S 1 ...UOJl OSW'la'WłWO - lA'UW\ura: ~~~~! b) zorjgJaJnizJ~;t.ć ~~y
U/ZJl eLruC owe i
c) UTZq.uZ1 ""U1~ę

bi~ek. wśród miejSiOOłWylCh bięgam or~ dl przeprowadzić uli~

omą :kw1elStę na. z,aikup bią.ie& w
!OIkallach zambtiętych.
•
Celem zreaA'1JZowuia uchwał
I
Się
kOłlllliteł podzieS się na nasł~Ufią·
. .
.
ce s,e:lroj~: 1) s~ pro~ndy,
IWczor~j o ~~dzinie 5 po pOł. prowa~ła do reZJUltatu. w,skutek 2) s.~c:ja pil'alSawa, 3) sekcja 'ZIbiórBci
ee",ała &lę komiSJa polubowna, zbo n:epl'\ZleJednane~ stanO\WSka wła- bią.ietk 4) seIocija mamsowa.
mn.. z prlZed$iaWlicleot:. wł:a$cic'eH śdc'eti
D:terUchomoścl,
WlOIbec
Uroc~ta akadem.;a nUiesią,ca
nieruchomości i zwtiuku dozor- c~ pne'Wcd:o.iczący koOfIllł~reną; bią,żlki pt1lJskle1j odlbędzie się w dn.
c6w domowych u p. IHl)ektoral ~n$.pektor Wojtkiewicz zwrócił s:ę ~ ma~ca c. b. Si-ełd~,bą. kOllI1
. itt~~
1)racy p. W!Ojt1dew'o21a~ celem za- do min'ISŁersbwa pracy i opieki spo Jest S7J~Oił!aJ im. kr6[owel Jad~l,
warcla umowy 2Jb!,orowe; na rok łecznej O powołan':e nadlzwrycml- ut C:egl~lni3lll~ 58. Na tool pOSl~·
L .'
• '- __
k ~
dzen'OO zakOOcz,ono.
'Vl~ŹaCT.
UJ ~mll5J1 l'IQZ)emoze},
tvra 0Koafercmcja ta jednak . nie do- statecmie tę sprawę ure4uluje. ~)
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TEATR MIEJSKI.

DDś, w środę. _

,:tYlWY

trup" -

IseruJe
De

Mieczysł.aw SZ1)akOOwb. Ołów,
role end_: Ozyłewska, 1mk.z. Szu.

oenach mttooyd1.
bert, Gro&kll Krotke. DekONCJe pro_
Bal Sf
Jutro.
C1JW'3Ir'te1c.
doalszym ciuu
K .Maclciewitcz.
Dnia
r b o
lO-ej - ..
w,§ród
- CeKasa rozpoczyna od
sorzodai
;~: od::e"~e::aizne:~ ~td4 ~y _ ~~a& ~tów.
~rfu,f
"
F
l~o nta:'Ca
~ooz

l

pO

w

j~

w

~obos!zx:z

bo~aczy:".

dziś

m'

h"---.ł'

Dal

t..-....

.'

..1__

można otrzymac bez trudnos,ci w magisiracie ;;~~~~,~~=~
pierW600l"Zedn'YCh 3Jt!naIk.cJf.

pomysłów

ua.dlu rze ksiąg stałe; ludności przy ma- ; śtn!Ialyclt I oryg:in,aJmyclt J)OIZwoM ze!1.8 m. L6d.ź wvdaje dowody 0$0- g .stracie m. łJodzi w.ltac WolnO\9ci bI1alll'y1/11 SlPedz.it tę os~ noc karma-

J&k wiadomo, kom.!Sa'1'jat

ą

TEATR I MUZYKA

.

Z ksiąg sta,łej ludności

~y ",Miło,ść dQ

Nie zmam

trzec:h ~a1kzy", ałe jea;eli całe
IdJzie'bo jest ~ycoOie' tym lhu.morem,
jalk ten f~end!k, z lkJórym za.
poznaJł nas p. Bet'd!jaJjew. to nic GziWJlego. :te mama. mlkOlChalĆ się we
wszyst!ki.-ch trzech pomIlil'ańCUlJCh.
się pod w~ęI~m i.nJstrumeOita'C~
Salistlką wie'Czoru była _.<\dla
n~. przeJds.taJWił ~ C~~ Sari - ped:a wśród c.aBle; pleiady
dueJe .ManJfr~dJ~1 bavr~owtSk!e- ~eIW~ lk,oilOlra.'burowyoh. Dz.ię·
~o, lkitótt-y poWIS'ta~ 'W c~rusIe pamI?- ki soczystości matetTjatłu głOlSowed~t 4-.tą,. a~~-1ął ~~~QW'~~ jgIO o miłym tembrze, dzięki wirtu!lotE'J,SZemll 0ILl~ aanI r~YJ"lft4ego uwo- oZtosłlw1u i ła.tW!OŚiCii emi&ji 01'.aa:; świ~
ey.•Wydooname tego ~Jtu s~- memu wys~oletMu 'głosu i wyjąt
fon!c~'e.go . odzna:cza!o SIę pehu.ą kowej 1Dlu.z:ykal1ności, Ada Sari in~zm!,eruda l B~~~e .SIę bYĆ,Jtó'łk~ tere:suje oa'WIet tych o,pornych słu1K1em
:yr. e~'UllaJęwa, lA. r""'W~ ha _Lo.. ~-oL.<C'
I'
Idlość
i o ' t.dż
c C~W ~1Urzy me są 'lJW0 enm_
CZ~ :~-h :I~~, -IL 3 __ ! Ł ~.!~ra.~1ttż y ~.1 ~ielWie, aJa ~o
Po tych U~ lJIontyCUl o.aJDIaJon ""\>Ul y~l 1 Dl eJ pouopJSaaly 11 ezy,
ot1kiMtrowyc:h pomyś1'a.t1o i o dese.. Bo AJclh Sari swoją inte,,!,reUlOClą
rZ0 w poIStaci "Trzedh pom3:rań- OO\hi.~a od . przeciętnego suJhi101tltl
c~" PrdkarLiewa. ~e trwa· ~ieIWa'Czki lroloraJtu.romej: ja; feiD.ie przy ma:1llierze, Z3l';.aJCł7.aaa.cej się nomentaffiny :yn'S1Jtttmelkt-e'Cooi-c2lnv
!la sru1taniu oorlllZ nowtSIz)1'ch efe!k- me jets.l celem, :l środlkiem, i~t 7JW'j'
tów muzyoznych battdzo poża.dCJ· kłym omamentem fra'zy meltlldyjlI1)'ICh 1adto środek, !e.cz Me ~o oe;J.. Diet), śpiew ~j gra na stnm<łICh wy~
musialło u mistrz6w s~rych r.aa.ru od prostoty wesołoei, pebtei
'W121oodzić lęik wooec «'I I1e dlaJją.ce.j się humoru, do tdtr2lll'tatyomości :z tą
~ć maniery. NIOWY'cb łonn ~ szczero:ścią i pralWldą.
me zdid1ia:no stwo.rzyć, Idb datwtnycll
F. HaJ.

_ch.

TEATR POPULARNY,
w dalSZym ~ reJcordo'\\ ~
W sobotę,. o Itooz. 3 m. 30 po la lWlOIdewi ..WQrSZI3JW'a IW noc;y". c5es.z:\_
oołraII!nd na pQPoIi\ld1ll!lOwem ~ cv się na deskaclt naszej sceny ~ul ;ir
wk.m1 - .:tyW'Y trup". _ Ceny nal_ net ZlaSł1l:ŻOOOO1 I)OW'OdzaIJem.
m~ od 50 zr. do 3 zł. 50.
N<lwe badeOZll1e detkoracie ł boga;c
Sobota wtecrorem premiera att'ICy- loo&1l)umy. dlOdalla su-czeJtó'lnejto uroku
dowclpne3 3 altowej Iromedj Fr. Mol. temu wroewilowr. pe.tm.emu pozlailC ;T;
f!la4'a "J edymy ra;lnmek", - wystaIwio ~ ilańca. I wesorośd.
iIleIł przed paru dnWnl po raz ~SLY
..WUSz.3lW6 w JlIOCy" roz06~aje :"
,w ~1J3JWS~ terutrze M'3ł}"IJI. Rety- afiszu klitka cW.
Bol"'--

l' I~ mA~"

~,.v

4<-

_

ftł'\

0CIIi3.Ch

DaL
,

Y"

Dzlś.

b14te wyłącznie na pOdstawie W}"" 14 'Pok 6j, nr. 5).
' oWlalową w atmos,ferze
przesyoonej
ciągów z tych ks <\Ig ' sflałej ludnoBiUl'l() 10 zaroW'lllO wydaje wy- piea-riIsttkamł n()tWoc~ w tlIałścl, do kt6ryob jest zaoisanv dany c:ągi ctaa os6lb, zapisanych do lepsze.m ~o slOlWIa zna.<:.7!eiDliu Artyś.L
petent;
ksią~ stał~j ludnoś.ci m. ł..odzi, iak J)}3lSItycy, łlm\dmdący bal, •JXl'ZY'SkaJi
Ponlleważ ludność, celem oŁrzy- i posrecbllezy w .amzymul'u W"f" wsp6ludśtł sfer teamr.alnych· czynny
m.a.n:a wyciągu z biali! stalej l'Uld· C:.a~ÓlW takich dlJa z.a,pi.nnyoh w lasmwy udzital mpowff.eWy pan,le:
aości, zwraca się czę&t.OIkroć d~ :nnyob
gmi.nach miejskich lub Duna6ewske. Jemnam~ HOII'eck:a.
_
kos2'Jłowc.ych a ,zJbvtecznycb po.. w 'eisJdc:h. , za n'o rmaln, oqpłatą Mors4v.l; panowie: Mrozfir\$ia, Szubert
!Tece k6w luh pokątnych dorad- kanoeł~, be.z składania 81)e- TatadclewSlcz, Wask~ ~tcz.
'
Usłyszymy dZI·ś
~w, ~gistrat wyjaśnia, iż wydą- c.:al.nereo podalftia.
Na spedmnem podhmt bod* sJę
gt takie moi;na otrzymać w b!.u ·
JJtl()dukowral ........ -..ft._y I.ft,L.-et .-.,.
.
....1__
•
~• ., ~
AIiIIIT=
....~- 15.00 _ KomunikatJ': jfo$p _ _ _ y 1 meWIEDEA

Co

przez radl·o?
r

(ł,.aa 5172 mtrJ
~y; ~2liaDy
jest ud7Jf:ał
teorologicmy.
19.00 - Koeced.
cb6rów. SpeqaJn.łe podkre!lIć Da!le!y 15.30 _ StacJa oieczyaD&.
,
BERLIN (fała 4M mtIr.)
Mrou, de.korGlcyjc~: nowoczesna sz.tak.a' 16.45 .,... ~ram dla dr4ecl _ W)'IPO!Wi-e
dekOftCY;na zaaddzłe tu szerokie l ,
p. W_a TMar~6wDa i p. Be- 21.15 - .. Głupiec i 6mi.erć"
w~ 2Uł0s0wale. W ad hoc u_
oedykt Heń&.
.tahlL
•
rzącbooeJ J)racoW1II4 ~skieJ będ. 17 15
JCoacerł po!pQludDbwy
m5K (feta 357.1 mir.)
~ PtriretY i kacykartury o..
Ro~ _ WWloć·p. L Laesz
tonka Berta-, Krzywa 9i n.. 5 zł.; b. ooecnydt na .saM. NIe sposób
wm.ki.
20.15 ,.Nwea.zde eami" _
Si1iberbe~ Chaim, Zielony Rynek ta ::ć I ~~teltO W5ZYMk:ie~o, 19.00 _ .Skrąab pooztowa" _ KonLehar.
(strag~) Dl. 15 d.; KajzeD'berg:W r~zY obm~ ~~ty SlJ)Olea:ed
IpOJldencję biet~_ om6wi ca MarjCha.ja., Zielony R,n.eik (~bragan), nta. aiia QbaJ;
~
a u.śwtiermJeStę.powski.
5 zŁ: Borms2'Jt&j!1 Izrael, Plac Wol.
u.
19.30 _ KOJDUDikat roWczy.
Doki 3 (piwiarnia)., na 10 d.; WieZatzlllalCa:YĆ Jeszcze ~~. te przy- 19.45 _ Odczyt p. to .,Wilła od SaadoUlica, brama domu,
nef' SMa, Nal'UltowiJcza 19, na 20 ~ać b~ą ~y iau..bandowe•.1
mieru do Puł8JW" _ WY~oM proi.

Niechlujni sklepikarze
Ir
zost a ll· uuaranl
za b rudy

KOIDlisar;at u~u na m. Ł6dź I
zawiadomił oddział sanit3ł'ny pny

m:

wydziale 2Idirorwobności pubtliezmei,
jtż za amy&aGitarny stan _lepów
ze .spnedatą artykułów spoiywezych, stwierdzony przez dozory
samtane, w drodze administracyjne; zostały ukarane M'5tępujątee tł.; Matej WafleMY, Zielony Ryne1k te DO. fewj! ukost;j~ych postaQt,
osOl!ly:
(w6z z ,pieczywem), na 10 zł.; Wi- nas.'tąlll kootkurs Jro6tiutnowy z lłcmeMydna.nkla. Na.cha Narutowicza ner Sma, Sienkiew1cLa! 2 (pie.katr- mi 1lI3~: Lszą nqrodę Slba.ttowł
31, na 10 zł.; Kołodziejczyk J6zef, ma), na 30 11.: Dzi<gańsJki Micita.ł,
~yH~~t'.i Delldzła ut.
Gdańska 10. na 20 ~.j Goldwasser PiotrkOWSIka 79 (piekarnia.), na 50
!3CZa P.
.. ~~,
Berek, Cegielniana 29 na 10 !ł.; zł.; Lazyntgier Josek Aleksandry;Obow~z,uje fros.tIum. ew.eot, str6J
Chmielnio1ci Chaim, ieromski:ego ska 24 fpie karni a·) , na 50 zł,; Wa- ba&ow,..
+l, na 20 zł.; Pł6cien,nik Leokadlja., lasZICzyk Leoc, Wn~e6ska 52 Niebatwem Q&ł'06zona .oost.anie"
~ow.ska 15. aa. 10
KaDi- (pielkami.a)t. 5Q zł.
Qmltełlq.

::ret

--i.

18:40::

Alebaader JacOtWtJd.
20.10 _ Przerwa. PnwdopodoóDie ko .
munikaty.

20.30 -

Koa.cut wiecrJomy.

Maz,.ka

lekka.
22.30 - Tra.nsmmjll ma.zyJd tanea:oe.j.
WARSZAWA (f.alla 1111 mtr.)
RZYM (fala 422.6 mk.)

a0ł5 - Koocerl wokalao • mu~-J.' ~

o.pere~'_.

latarnia-hailt, warta
I

"Cmy paryskie"
najbHższa

premjera

••I\.EDUTY"

"GLOS POLSKI"

"Gt.os POLSKI'·

f~ódź

Lódt
23 1.1••0 1927 r.

ANDLOW
Dolar
aSI bi an~ handlowy
pogorszy
I się
nad przywozem

'l3 lutego 19n

1'.

"

•
l

akcje

Przy nie=J.ietioftyeh ft()towa- nOlSZ4 G idellty.crnym poziomfEl
n'ach oJicjalb)"Ch na we7JOrajs :e; kursu pryWatne~ Bank Polsko og ełdzte walut obcych IW Warna. ftaruie za dolara zł. 8,90 . 8,89
wie również j aytuaeja Ira, prywott- (drobne banknoty).
nym ryn.ku walut obcych nie ule
~a gieMzie ak'cyjn-e; notowao ."J
gla
Z'm an~e.
W
Łodzi przy ni:e· drooboe odchylenia kursów pi).1
welkicb obrotach . dC$tatecz.nel s~zeg6lnycb akcii bądź to lWYŻ.
pomyślnie
podaty maleri.ału doh1"owe,go prv· k,owo bądt i.d zn:zkowo, a SpD"
Svtuac;a skarbu pańsŁwa prted- ud pr~o.KDl WJIlO'lf zaledwie hud tu ~ niektdrzy kap:taIiści
~atny kurs d~lllra wyDIosił 8.92
wt()dowane ehw Jowem ustosunkostawia ~ię w dals~ ciągu p~ 7,095 tys. zło.tych w dacie- W sprzedaj, waluty zagraniczne w
pół w płacer.lu, 893 w odd'a wa- W.aIllt~1m się poda,ty de> popytu na
nfyślnie. Wpływy z podatk6w, O- ekaporoi-e powatny &padek wyka- celu gry na giełdzie akcyjnej, da·
~ju. Z rynku waram'Wskiego. do- pouezteg6lne akcje. (rz)
płat stemplowych., ceł oraz mODO- tZuj,: węg el, produkty spoiyweze tlłcei o.becft e m'GtoośĆ osiągnięci.
--000poli pdsłwowych wya10sły w pnetw-ory ropy uatomiast wię- więkl;tycn ZVSk6w.
J)'ierwszei dekacb:ie l u " og6łem kszy wuost mat.elTjały dr~wne.
Bi-Jans instytucji emisyJnej z 10
.
42,7 mili, złotych, czyli zaledwie o łkaainy bawełniane i ,%Wienęta. lute~ b. r. wykuute wzrost ZI3!'a·
Ul przemvł:e
bu,ó:ą·
200 tys. złotych amiei. aniżeli w W przywoz.e zwięknvła się cyfra t:u -dOIła i srebra G 2.1 do 146,4
\V~ók'enni CZym
w.
pjerwsz~ dekadzie słyczm.a. Z produktóW' spoitywtozyoh. .skór &11- m: Ii. zł. Zapas waJ ut' ideowiz zw e~
I
I ki G SI . k
pc-szczeg6luych pozyc; ptZ'fDiosly t'owyeh, wełny etc.
kszył się netto. o 13 mili. do kwa- n~ n em ec m , w ąs u
RZą4 turecld rQkuje ,,-beenie 2
podatki bezpośrednie 8,9 młlJ.,
Pomimo zmmejszenia się eks- ty 200 milf,. złotych, ~ w zwi~zku
BERLJN,. 22 tut~. (PAT). _. 'O\vOll1a amerykatiskiemi gt'Up II mi
aadrwwczafay 10 proc. podatek od łłOriu, r.ze~o należało się spodre- ł tfJm wzrosła r6,tJt'ca kursowa n'a . Vorwa:Jts do-noSl. ~e 100kaut. w pa-zemysłowc6w w ,s,:lTawie r021bu_ •• J
'
.
k
.
J - _t..
hl
h przemvs e
etlntozvm 111 ... ·
'
danin 1.4. mili-. podatki pośrednie wać IZ chw tą zakończenia streik u 1 rU9z>cu t wa utllJCD, Ol CZODyC m ,e('kie~o Śląska. kt6ry , iak ~_ dowy istnie ją'Cei drogi żelazn~ i b3Jg.
3 mUi. d., d. 5,7,o.płaty stemplo.. lngielskego, ujawnia ostatnia de- po kursie parytetowym o 15 do tYChCla& ()'~łO"z,onv lostał tylko w d8ICrkiej or az VI sprawie bu,dO'·...,y
we SA, m0B0p01e 17,9 mili. zło. ktada stvetnia i pierwsza dekAda 147.8 mili. Zlłotych. Portfel wekslo ohw~dach Gerlltl i ~ei~en.b&ch. nowel drogi 2.000 kilometrowe; we
tych.
JutegO' tnaemy wzrost zapasu cle- wy powt:ęk~zył się o 1 mili. do z druem S maroa obep'llle wszyst- wschodniej poł3Jci Turcji. Bagd~dt--1
~-1
•
D __ ' - - P I t..!_
.
•
31\1
2 mI'J'l· zł.. a ob'lte sIł L17 l'e t6 w b an 1t e &łzakłady
. k olejowa
.
VoQ.
Lot prz.emvsłu
k
kt6włl>ldo.F..1\
h
. ' k a l'IDJa
ma być rozbud~.
G or__J przeustaw'& się sprawa WIZ w PAllAlI o S _. , wyrataJlllCY
..
k
h
7"A830:"
h.3- Ole"o na.,ą,s u w
ryc ta,"DaSze~ hłIauu .haDcUoweflo za 5 ę razem cyfr, '32 l p6ł duh. zł. uwyc
o
40"& .
~'1(ńyc
au tych jMt ogół-em 63 tys ,oe tobot- wau od staeji Kutuatbi do .mia~ta
styczel'i. Według do.~oza&owycb TAk w'elki d'opłvw Wll.lut pCltCh.- 585,530.600 złotych. Sban polsk ch n:.ków.
'TatjanIy.
cblicze6 ptąWiez' Ol'1O w styc~u dZli gł6wme z woluego skupa na monet sre-brttrch i bilonu wzrósł
b. r. og6łem 309.092 ~nn warl~ rynku wewnętrz.nym gdyt &zers~ o 4.2 do 4,4 mili. dotych.
ści 107698 t')'S. złotyeh w zl!ocie oq.ół wyz.bywa się do~at!'6w i Zlłota
Złoty utrzymuje się .na giełdoaoeh
wywiezi(H!() zaś 1.9OO,4t8 tona. hądźto z koni,eczn.oki za.placenia ugran:eznyeh w da~"", c ą,J!u na
tWartoś<;' 114.793~. zło.tych w pndatk6w, bl\dź td W8kutek zau.. m(lQlym prawie stabiJ zowanym
--000z.łocie. Nadwyżka Więc wywozu łan a do waluty kraj.owej apeku- podo1lie. Na prywatnym rynku
tJRZeDOWA CfDUlA GIEŁDY
N
$
a.
uijJ4UJ
_ _ wewnętrznym notoWlalle SI, dolazłOf!go:
WALUTOWeJ
i'y w stOlunku do złole!!O prawie
W dniu 22 lułe$to 19'b r,' " ,
s dala 22 lutelo .9%7 t.
Za 100 tłotych:
ZurYch
58.lS5 - ~T.M-158.05
::
Dolary
Berli"
46.71-) 47 27
4.71. za tOO ru,bH tłotvch vi tra..t!wypl. na War$zaw'l 4/1.85--47.005
124.77
Bełm
lIa Poznań
46.855-47.005
sądu
zakciach .rbitf'a~owycłt 5280 dol.
HoIaGdła
3M
67,~ 3-51Jl7
(jdal'\sk wypt
Obroły .dolarami f złotem Słł meana Warsza\V~
:S7.44-57118
4a.51
-nskłego
4. nastr6j spokojny. Na g;ełdzie
Wledell clekl
. 78.81 -79031 .
tond"n
43.50 ,
8.9S
Jak wiadomo, sprawa potis to- prawo ameryka6.s.kte · zer·volł. oficialnej utr.-ymuia • ę d&lllry U'a
Pral!!a
~1f!.warzv$lw aeekuracvinych amery· Prurwanie d! ałalności 'W Rosii porom·te 8.92 deWizy na Nlłw ~
35.10
k aAsk'ch dla os6b obywateli b. nie upra'W1lia do. aierła-cen a dłu- y tlIrk net,", 8.9.5 la t{ahetl w oOrzedow!I gl8łd~
_p_ ros. dottchczas nie zosiała gów, Osob'1. kt6re się w łowarzy· I brotaeh międ~·ban.ko\\"yeh pła·~l
17UZ
za!atwiana. Przet{ kilkoma tyłO- slwie zaaselcUf'OWały dowerzały FoTce .8.97 do 8.97 i ~wr~. pflZV.
.ODANSK. 22 rute~() 1927, t
cl~ia,mi odbyła s ę Vi amerykd- temu to'W'arZVl5twu nie d1at~o. te e r '
.
1~.41
Nfi d%16 ejszem zebraniu ~iełd" Idlłil.
.kim s~d~ ..pelaey1n~ ro-zpn. pos;ad.a.lo maj,tek w Rosi". a dla- ~m p rv 7ł\m ~nte lf?ł6wk'"
sklej notOWAno w stl Ide nach ~dańłl(ich ,
39.60
wa DUKUtek wvsłv>iew.a pne- tlgO, te jest ameryk at\aki em. J·Nt Kab-eI dapla..ca .tę 1 l p~ł prolCO złotych polsk. 57.55-57 81
ciwko iedftemu tZ towarzystw zna- dla tych osób o.boiętne. ialt· lta,pi- mi11e. Z walut i cłewb euro~;.
LondYIl
25.2l~fO
prawnika. pe{erSlburskier!G tał posiad'ały w R<)Sji. Mog, prrr- 8kich wykanie ot'tatnio ;edynie
Berlin
121.897
122,005
•
Al(CJr..
S~lo..bert& w tello ~sne1 S'Pt'a- pU.s%ezać. 1Je stradły ~ Ros~ Z?i- ~ęk.ze wahanie Mediolan, 1.n!\e
WIe. WrroJr ~du przema.wa. tla. 'komą część swego m.a"tku posla- r'"'
t_
•
•
•
K
Warszawę
G7. 44-57~.
kornić zaaaeJrur~nego. Poda- dan* w Amaryce. Nutępny ar- r ".w·e ~tU'su nle ""'Ienła·ą,. W'S
Bank DYSkontowy 13.10-13.20
jemy wyei" z teto wYroku. fdvt gumenł. WV1l 'ka~ey r ?Unktu u' ł\bIlczeruewy 100 złof~h w złl\Bank Połskf 105.00-J04.50
r.Olow30ła
W
posiada OD pferwnorzędne zna.- mowy. it w ~ra'Wach poDlłędrv ci-e wyno~; 17269. i'ram czvt1feg"
B3nfc Zachodni 3.00-%.90
ezenie dla t,s 'ęcy po\sldch oby- zauektU'owan,,1ll.
a
towariy· drtŁa 5.9484
Bank wobkowy Jl.!O-U.75
PARVZ. 22 late~o (Pat) Noto"
nla końcowe
,
wateli asekurowatlV'Ch prlled wol- It ",ero będzie decydować .są,d w
Ruch oszczedllośclowy
Po.I&r1t KltJows'ki 0.32
~ w towarzyrtwach ameryka6- Petenbur~u, a W"P\!uwan-y przez sce
t
b d'
. ...
'
Londyn
12.3 92
8k ieh. W ~oku czytamy: "To- tC/warxystwo ;..kG kwestioo{'W'!~zras a w • ar Z'O. powaLnem
B8JI1k Hacdlowy S.40-'!.604.M
N.Jork
~ 54 718
waJ'Z1IStwo New _ Jork nie wyko-- rt·oe kompetencii sąd6w amerykali- (p.mple. W dUlu 31 stvczni-a b. r.
Bał!1k Przem. lw6w 0.20--0.23
Włoch,
UI85
nuje WDOwy : Die chce wypł'adć skich do rOZlpatrywanra ptoeesó·v wynoriła suma O&lc~ednt)śc:. złoBank Zł. Ziem, Pots.łdeh 1.90
SZW81f'11rla
4lj15
potisy z t&Stępuh,cych motywów: .z. ob. b. imp. ros."11ie jest ~ tcnyeh
w P. K. O..
og6łem
Wlłdt 0.18-6.20
Rumunia
15.S0
Po pierw,ze dtałel!O t>e władze n!em sądu słt1lSmy.
2;.658.697 złotvoc:h W prz.ed,gu
P. T. ~ 0.29-4.30
ł-tiemcy
rosyjskie ~ejonabowały banki i
Tow.arZT~ r:~grało ,:ałem ctYCZl!lia wydano 4660 n.ow,eh
SIła f CwlQłJo 105.00-100.00
:zabrały maląlek tował'ZVBłwa w proces w n&lwvtszel nsłancll.
1u. ł
k
d'
Rosji. Jednak 'Władze rosyjskie
W~ko1\anie wvroku ~le4a, j.ak
a .ecze
oszczę n~clowvch
Czersk 0.70
11 e 1IH)~ły ro2JWI'_zal łowarzyatw wiadomo.. zawbesun u trobec de- n'y.kłych '
969 Dre1'ftlowanycb.
ł..a~ 0.29-028
~ ie irUfIlOwać. ~vt powstały one kI etu gubernatora New .. Jorku. Wkłady osZ'Czędnl()Ściowe 7ł,otone
WClleł 92.50--9a.00-91.oo
LONDYN. 22 lute~o (Pat.)
lamknu~C::le ~teldy.
ea iasadzie !'I'aw am~rvka6skic.h ~'ednak adw. Srlos~rg z.a.skartył w centrali Banku td'łpOdarstW1!l
Nobeł 3.30
i .b~_ !.ak ~go egzvał.o,!ały p6-ldn t~or! s~u dekret ten ł sprawa kraTowego ł 2O-tu ~go odd~" aPltut« S.10-4.60
",oWY-Iork
-485 '13~
HolandIa
1~ . ' I.ta:
kI b,ędą ebc:e.ty lub póki llD Da to' będz:.e 'W'kr6tce f'Ozpałrywan..
l.ch prow!ncklnatn clt wvnl'lSiłv w
ModrzeJ6w 6.80--6.50-6.$5
rrancla
125.lł l
, MŁ!8
BelSlla
PI
li
końcu słV'Cznta b. r. 4.596 000 tło()Ortwela O.SO
\V locby
111ły.eh ł 'W oorÓW1łlln'u z ftl ~iaeem
P.-oWOZy 1.02-1.00-1.63
NI~mcy
00.46.31"
~.21, ::'14
p",przed.oim wlnlt.dy o orzeszło
RoIuI o.7~.7Z~.75
Szw'lcarja
M.4l·
WIedeń
400 łys; zł.. Alvgnały kałOWle WTStaucboMce 2.80-2.77
4a.5U
'"
arSl.8Wa
000
tlos-ty Da 31 aty.eZft;a h. r. 15.466
Za-w,Jerde 34.00-32.00-34.00 '
•
Borkowsld Z.lO-Z.4ó-3.15
K RYZYS WE WŁOSKIM PRZE., czai ołwi:adezy1i, tle me o1r~ tv& i w 1)Or6wnantu 'l fruclnicm
NOTOWANIA BAWELNY.
MYśLE AUIOMOBD..OWYM.
sprzeciwu przy uchwaleniu tej u- W%Tosły o puenło 500 łys.
Haberbusch 9S.oo-.os..so
sŁawy. Pro;ekt ustawy brzmi ił
NeW _YORK. 21.11. Bawełn&.
W silnV'tn rówtt et &t~·u zwłę-' Cer. 1.05
Włostki przemysł auŁOIQlobilowy
00,,0, do port. AU. i Oolfu .f5.Puls 7.30-7.40
pnechodzi bardzo ~try k:yzys i papiery wariośeiowe wydrukowa. 1tszyły się wkłady w M~kach pry
ne w obcym języku 1 wystawione
wywóz 00 An~Ui 5.-. na kOCltyn.
pJ 3fl0'WUlt są powune redukeie.
watnvch, ~ pozw-oliło 'm na uelekłr. w DabrOV!,le 63.00
na
imię posiada~ta. mogą by~ do44.-.
maa'UI: 13.68-13.70 maj 13,93"Fiat" nadal wydała swoich robotdzielaofe Z1l'8cZ1tłeiuyeh kredvt6w
Browa Bovert1 ~ .30-2.35
13.94, ~Iec 1".1~15.ro. $~rpled 14.33.
ni ków którvch Jicz.ba zredukowa- pUSl}Czone do notowań giełdowych
dysko.!Jto~ be~ posługiw8n;a
Chodor6w 118.00-117.00
•
wnesieA 14.36. ~tdzlenNt 14.38-14.39
nvch w ci~u o!tatnicb ośnUu mi",· w Ame~e.
$ ę wyt4eznie
kredytami
Banku
&topad
14.48, ~ lU5. styczd
Czes.t,oc;k:e
2.30-3.305
W
I)b~enei
ebwiU
n
•
..me,,.kd
s.i ęCV wynosi 12000. włkz:atl'c iut
l.f.eo.
Mlcbał6w 0.57-0.53
za trudnionych. we ws~vstddc:h ~ a. sklcb giełda.ch notowałle są 98 g... P~tsk'·e~. Plyanoić łfOt6wkł na
kładacl1 koo1:et'1lu •. Giab". Ró- łtmk6w p&l'łer6w towaf~tw .ea- "nku prywatnym trwa pomłmo
Flrley 43.00--43.50
Nl'!W ORLeAN. 21. n. Bnte~
wnież pozostałe lakłady przemy, granicznych. z kt6rych tyLko 22 s_ do'ć maeme111łoki ptoł.elSł6w w
WYSOka 4.85-4..95
loco lU8. marzec 13.71-13.73. mat
słowe , wchodząCf w skład proliuk- a1tc:iami. Amervka6&kie sfery ban
13.90-13.92, Ifłriec 14.08-14.11. pat.
bandtu w dalszym ci~,u. Stawki , ł-tafta 0.45~.43
ej; automobiloweJ. ttedu:kowaly do kowe wskazuj, lIa to te uchwaledz.iotmk
14.23-14.25. ifuQzUeil 14.37.
procentowe
utrzymU;4
się Dl pnCorłelski 4Z.Q0-35.0lł
nie pO'Wytszego proiektu umożliwi
mini'mum zakres pracy.
LIlDOD n.75-n.oo-3'I.26
LIVeRPOOL. Zł. II. Bawełna.
d~tęo a,kcfom baf"dJo wielu wvbił wie n ezmłen 'onyt'Q potło11ł1e. la
OtwarcIe: marze<: 7.44. mai 1.~
DOPUSZCZENIE AKCJI l PAPlE- . nych insłvtucii pu~ mvsłO'WVtb w dyftlronto dobrych WlMuH dolaro'
Norbita 125.00
!ipl.ec
7.67, pafdUernł,ł( i.73.
~óW EUROP[JSKI('H NA GlEJ... Europie na giełde ftowoiorsklł.
wvoeh ,,'ad si .. 1 ł ~do 1 ; hotv
Ostrowłee~ 16.75-16.00
Zamknięcie: luty 7.35,
mMZe<: 1.40,
DĘ NOWOJORSKĄ.
Stczogólnie chodzt o te takła- C''Z'Warte. l!9 dwkonto ~ł.otowvcn
Pocisk 2.50
kW!l~1\ 7.45, mał 1.52. czerw·l « 7.56,
Nowo'olska rada ~iełdow ~ '>Tze dv przemysłowe w których w n· 2 nr 'f1'ł~s ' pc111ie Sredn e we~C!te
Rudzki 1.63-1.M-UO
~ 7.63, .,pień 7.M, "nesleA 7.67.
forso wała opracowan:e proiektu
statnim czasie amenkań"k; itai'i- dolarowe dyskontuJe się na 2 do
Ursus 1..-2.25-2030
patclz!emlc 7.68. u.topad 1.71, Krud'2Ji.e"
stnw v państwowei w spraw;e
tał bierze czynny ud!zi ? ł. W lwią ..• 2 i 116ł proc., zbotQwe M , ; trzy
1.74. styc.zeA 7,71.
•
%nard6w 1550-16.00-15.15
puszczenia pa~ier6w ' waTtnścio- ku z tem BerJm ma być ~ączony
c~w~·te
do
3
pr~
t
Jlblkoweq
0,32-O.3'a
BReMA. at. II. ~oIDa.
wycb obcych kra.jów na Ciełdy a. w sieć Ndiotelefomc~ ameryZ. W. I fUr~ at--aa
meryka.ńskie. Pt'ąw6dcy 1)ol1ty.. ka6&ko-a~iełls.ł(" .
..
.

Nadwyżka

WywoŻU

wyniosła
w styczniu r. 'b. zaledwie 7 miljonów zł.
Pozatem sytuatja finansowa i w ahltt' w a . przedstawię się

:1

IBmerykan:8·
ho1eJB .TurcJ-'

bnkauf

wł6 k

a. 4.

Ubezpieczenia przedwo)·.enne.,

folowanIa

~~ ~~~YZ~·9:u~1~:!o~;W;:~

Zasado·azy wyrok
apelacyjnego amaryka
\V spralllla polis przedwojennych

ndanSkt

UlgUli!

Parvto.

w

Rotowaola 01813019 Wloujyula

Wiadomości go~podarcze

..

I

u-I

dO'1

a

8

13.

Naiwiększa

Wkr6tce!

GŁOS

Ni 2420

Sek1wesŁraŁor

oryginał

Kalendarzyk kinowy
II

dziś wyświetlają

Co

BAL 4.ero KORPUSU.

Tegoroczny naamyt dtug,i karnawał.
obf\Ltował w orygtiJn·alllle ba.le hlh też
maskaJrady. synowde M.ail"sa wyS'tąplli w
SZlrankl k()Jl1l1a!Wałowe i odnfieśll pełne

intercyzy

wiącego wła&ność .J ego żony.

Ostatnie j~aik mia:ły miejsce
różne konflikty między uczędami
skarbowymi, a tonami płaobnilków,
z powodu tego te egzeJktńor~,
bub komorni'ey se:kwesŁrowadi :-zeczy, stam.owiSJce ich wł3lSnOŚć.
JerdIuk nadeży stwi,ercł!zj,ć, że
wszys1lk.ie niepororumienta mają

ba.wlila. Clou k3!l'l11za,wsze stanowi
DOW1"adu.j.emy się, j)e zaoi1llte:'ł od szereiu Ia.t. bal D. O. K. IV.
sowarne O$oby winny zaJWSze mieć
Zl1l31komIol.e ZOrgalllllwwan:v bal 4-go
w domu ory~inał aktu ·in.teil"CyZY. k()(\'pusu s,trunowi rend.ez..vous\\"Y4twi!ntlub darowi'zny. rejentalnie po- nych sfer rowaJl'zyskich me tylko naszeiO nńas!{a. ale i województwa ł6dzkleEo.
świadczony. gpy.t pót.niej ma~ą
Prace komilte.tJu b3l1u. dviękl swej niebv_
mi-eisce ni~orozumianillJ na. de Sika wałej energii. nie poszły n'a marne. Ue)!;SOWlaJD.ia. sekwe~ru., IUJb Ea~ęcfa. (o) cie nQlJ)ływaaących ioścł z staJropo~ką
zoś~nośoią. w~ dowódca O. K. general Łedóc:bows·k;L wraz z przewodtt!~~cym komitetu ~, pulkOfWlltikiem Vo_
Łódź sdę dotąd n~e

pr~ed dokonaniem sekw-estru.

Rynek owocow
k.rajowych i

zagranicznych

N'a rynku daje s:'ę zauważyć
brak taliszrch gatunków jaJbłek"
natomiast drołsZJe gatunki widać
w w 'elkiJej
Od ki,l ku tygodnI
W.lt"asta ba!"<Cbo powaotme r.mport

klg. Renetia< Lan,sber.sk.a 1,SO 2,00 - 2,25 zł., Reneta J,a,e.g:.era

jaibłek czeskieh i kaudyjskich,
przzycl1·odJzącrycll pod fa1cturą T w
opakowaniu czeskiem, CO tłoma.
czy się t<em, H Czec:ho-sbowaoja
,kOlrZYSta z ulgowej taryfy celnej,

t 80 - 2,20, gatunki taM/ze UIŻywa.ne przewtatbnńe do kompoŁów:
Antonówka 1,20 1..50, żelit'tniak 1,20 - 1,30, Grochó'WIka
1,00, Glor:a Mundi 1..50 - 1,80.

kanadyjsłdm w'ęc aporterom o-

• pr.a:Me wytłącznie za gotówkę. Za man iarynki włoskie w
hurcie żądają od 25 zł. 00 30 zł.
za 100 sztuk, za pc:cmarat\CIZ<e od
15 do 45 za 100 sztuk. Mandarynk. w dertlału od 30 do 10 gr. 2Ja

noki.

płaca. się importować towar cło
Czechosbowacji. skąd idzl<e daJej
do Pobki. Z j8lbł.ek krajCllW)'lCh widać u.;więcej gatunki, pochOdząCE>
z Mał.""..,..J.s.k~ i K011""esówlki. Z
6~

VY"

1,50 - 2,20 - 2,30, R<eneta Herbe:rta 1,50 - 1,75 - 2..00 - 2,30,
Rene'tla

~

Coul'OIDa

1,20 -

1,50 _

edat

U'l'IZ,

..1i_

WUedszOZY.1.lnyi Wołynia. dowóz smu'kę, poman6eze 25 minimalny. NIOtuią w hu:rcire za t

TR SCALA

40

Kino

Q'OI

JJ

t-go marca b. r. o $lodz.
8.30 wlecz.

el-rty gaś<:(

211.

"TRUBADUR"

W GROCIE

'V'

-

. "

.~,

., .

Państw.

mo~rym

Lay "ara

lastłpoy program:
od wtorku l marca

MaltlPOY program:

Początek codz.

biurowych

06 p.p., w sobo-

w dobrym stanie korzystnie

ClnJ mislIc ad 10 gr. dO.zl.1.Z0.

sprzedania. Wiadomość u dozorcy
Piotrkowska 149.
1090-2

OGŁOSZENIA

7

ILE::SANiTAS~!OW

Garnitur MEBLI

t~ o 4 p.p. w niedzielę o 2 pp.

..._ _ _ _ _ _ _ _~~P'ot..ko • •ka 124. Godz. przyjęć. od 5 - 7 pp.
111 niedz. i 'więta od I l do 2 pp.
Cbo:oby skóry i .ło. ó.. Leczenie defekt6w cery.
Masate, Elektroterapja.
00-7
;I/'

Prac.

Wspaniala farsa w 1l wielkląh akt.
W roli głównej
piękna i urocza
1-.1
ANONS:
ANONS:
Następny
program "OTELLO"

~6~:ej P~arl Wbite

Dr. med. P. MARKOWICZ

~,

znajd'Ulją się jeszo:ze- w
W osta..tnich czasaoh ZJll1lnierszy
z:.n:licme; m.ości.
la się Mość 1aoł.sz)"wyoh 5O-l!roszóCo do banknotów uszkodzo- wek.
nych obowią7.IUÓe da!wne rozparzą'
dość

Ulubienica Wiednia

ZAuiuMI'UNYCH

Babinet KosmetYki lalkarskieJ

::

fałszywe

DUNAJEM

••Indyjski grobowiec"

(,

W ostaJtnich cUllSach WUlie;szy- in.nych wypa&alCh -- uszkodzona
la się ilość fałszywych 50-złotówek mOl1leła metaJ.Qwa będ:ci<e JlIllieniana .
natomi8l.9f 5-.'Zlłotawacj i 2O-złot6w'ki na nową.

Nad pięknym

w 12 aktach p. t.

..
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. '

do
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...

o;: •
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Absolwent

~ielnilm8

Redaktor i

\V1dawca:MarceU Sach.

-.

PI. Revmonta 6.
Od wtorku, dn. 22·go do poniedział
ka, dn. 28 lutego
Wielki sensacyjny program!
"Biał~ Cowbo~··
obecnego se·
zonu: TOM MIlL - Szlachetny
mistrz pię~cl i lassa. który podbił
serca swem nleustraszonem męstwem
w walkach ze zbrodniczemi bandami
w przdlicznym obrazie ostatnim
produkoji 1926 r. po t.
Sceny zapierająoe dech w piersiach
widzów!
ANONS: W następnym programie
Hoot Glb.OD w jubileuszowym
obrazie HO krok od at17czka"
i przepiękny melodramat ..Owal
malc7" chluoa JIinematogr. trane_
Początek codz. o 5 pp., w sobotę
o 4 pp., w niedzielę o 2 pp. Geny
miejSc od 40 groszy do zł. 1.20.
NajulubieńSzy art~sta

Kino "Nowości" I
Piotrkowska róg OIównej.
•

.,Ręce

• ." ;;:.'."

MIóD
'W PODDĘBINIE
czysto pszczelny Jasny lipcowy - le- pod Tuszynem wykwmtne Jetnisko,
czniczy sprzedaje O. Karg, ul. Nowo- ",gród lasów sosnowych okazyjnie do
pabjanicka .Ni 37, m. 2.
1076 sprzedania. Wiadomość. Piotrkowska
I GABINET LEKARSKO.DENTYSTYCZ.
ł21, sklep kapeluszy męskich.
~-5
Cegielniana 29, teB. 44·51
3-5 TYSIĘCY
MŁODE,
zlożę do dobrze prosperującego Intezł.
996
resu. Zasadniczy \\arunęlt praca dla intelig. małżeństwo z 4-oletnim synkiem pOSZUkuje ) dutego lub 2 mniej. .
.'
. . .:. '"
.. . biuralistki. Uf. do .. Głosu" pod J. P. 1075 szycb,
'
nieum~bIQ~. pOkojów z odziel
nem wejściem, bez używalności kuchni.
Oferty pod .Malżeństwo· do adminł .
SKLEP
1014-2
przy uL Piotrko\\<sklei w dobrym pUlIk- stracji .Glosu·
cle, egz}'stujący wiele lat, z wyrobioną
uniwersytetu niePOTRZEBNY
klijentelą jest zllru do wydzierżawie·
mieckiego (wydz.
nia. Potrzebne 2-3 ~slęcy dolarów. zdolny C'hlopiec na roboty ~lusarsko
prawa) i akademjl
Oterty do administracji "Głosu Pol- blacharskie. Kiłh~akiego 96, GruszcZYÓbandloweJ
ski.
1045-2
Skiego" suI> .A. H."
poszuku e posady korespondenta lub stosownej pracy
biurowej. Gruntowna zDajomollć polt\klego i niemiecLEPSZA
PIELĘGNIARKI
kiego. W}'ma~ania ttl,romne. Siła organizatorska Pierwszorzędne referencje. Pm;rednlkowl pokatne wY'
służąca. która zna się dobrze na goło- poszukuJą ~8jęCł8 na dyżury pry\fątne
nagrodzenie.
sub
do_
.Głosu" 1077
Ce- na miejscu na wyjazd. Główna 14. A.
...._
_ _ _ _Oterty
___
_ .Dr.
_ _W.
_K·
__
_ •_ _ _... waniu potrzebna
6, m. 5. do
1 p.wszystluego
front
1078
LIS . Sklep ~alanteryjny.
8090-0

Porada

Kino "REKORDU

Potężny

DROBNE.
.

lałszywych

Wlkt"Ótce wkałże się r()~orzą' 1 dz:enie które pOlWia1d.a, te na wydtzerue taKiy mi11lilstr6w o przyjqlo-' pad<ek UJSzkocLzenia nie irięcej nad
wa.niu i wyunialllie mliis,zcron)"ch, 0_ jetdktą cZlWartą taik.iego ban:'k();Łu
ra.z miUzymanych fa'łszywych zna- można go wymienić na norwy.
k~ pieniężJly<:h, W!a~orów panCOl do monet metalowych. prostwowych i looych papi-erów wa·r- jektow3ltl.e roz:.porUlidzenie przewit oś.ci owych.
dwje wypadki rozmyślnego ich uCo do monet pa,pierowych, roz- sZlkodzenia: p.rzed~j<Ul1"k· awa'llia . n:,d
porzstd'zeni'e przewidouąe usta'lenie piło1wallli:a~ pogięcia i t. d. Jeżeli
sposobu postępowalllia naJ wypa- dowiedzione zostanj'e ro~myślne u·
dek zatlcw~tjonowaa:tia ilaikiej mo- sz'k:odlzenie t<lBcie; monety, to urzą.d'
nety, IUlb wytk.rycia: słałszOIW·ania. 'kt6ry ją zakwestjonowa'ł, prlJesy!:;
Wtedy takie mon<ety pr7Jesyła się ją do mennicy pańStwowej, któr.l
00 ekspertyzy dOI państwowyoh za- niszczy ją zupełnie, zwraca;;\c je'
kładów graficzmyoh.
pooiaiClałCzowi wartość metaiu. Vi

Wielki wspania'J: program!

Awanturniczo-sensacyjny dramat

Bilety do nabycia w cukierni W-~o Komara,
PiotrkOWska .Ni 63, od godz. 10-2 I od 4-8,
• w dniu przedstaw. W kasie teatru "Scala"

Wstrzymanie

Od wtorku, dnia 22 lutego do poniedziałku 28 lutego 1927 r.

Od wtorku 22 lutego do niedzieli 27 lutego włącznie.

Opera w 4 aktacb (w 8 ods!.) G. Verdj6go~
Udział biorą m. In.
Ar~'ci Op.1? WarszawoalUel
Marja MOKRZYCKA (Leonora)
Helena rOTYGO (Azucena)
Stanisł. GRVSZCZYŃSHI (Manrico)
August WI$NIEWSKI ,Luna)
Chóry. - Pełna Orkiestra Symfoniczna.
Kapelmistrz: Teodor Ryder.
Reżyser: August WiśnIewski.

Spół.

pieniędzy
banknotów i bilonu

Wymiana zniszczonych

wM:złiOtłśmy

Kino

VICTORJA"

Kilińskiego

w. wotor.... dnia

Wśród

cIem.

pru1is,taIwlibleH wszystkeh sfer naszego
,mirus1!a: rządowych, sa'mora;ądowych, dyplomacJI. przemyski. prasy, inteldeencl!.
świata a.r,tystyc.znego. Stroje pań btys~
c,mły i skrzyły s~e tę<:a:ą baJrw. A co n.aJwawuiejsze, it mimo obeonO\Ści tak dosro;nyeh i.ood. nastrói byl b3Jrdro miJy,
nic z tego s-zŁyw!nego zim'llJego, o&jałn~
go tanl\l jaki s4~ $;potyka na Teprezentacyjnyc? bal1łlCh. Koo·takt towaJI'Zyskl nader serdeczmy. Zabawa z wet'Wl\ ł nU!llUrem wrzała ar! do śwoMu. J~bal1dy wojs'kcrwe z wreUdem POf'\7{OOzel!l!Jem kon·kur()..
waly z świ~ym Ze511O'łem Karasolński~
go i KatJ'lIszka.
Trzeba złatyć senlec.me powlinszoW2i1lW przewodn.Iozą~u komitetu zab~WY, putlrowndkowi Vog1oW«. lale r6wiBd
panom puJkOWlItlk<7W'! Sz.aniaws~t m-u,
DpitanOlw4 DunJk()~emu i P<lI'Ucmikaw" KocltaoowsJaemu za to, że na tym
2lacymionym horyroocle łódzkiego Ży
cia towar2;ysk1e~o.. pokazQilt nam l~dyny
W kaTJl3fWałe ia..t;ny promff<eJi
w pos I!a~i
Drrep!eknei zabaJwry k()«'pusu oftcerskle~o O. K....

i łzy"

"Quo vadis"
"Biały cowboy"
~) "Jedynaczka króla szmalcu" (Tom Mix).
1 2) Jazz-band (Szał XX wieku)
"Apasz"
"Herkules czarnych Gór"
"W. grocie zadżumionych"

ERA
VENUS
VIKTORJA

wału ł6dUciego ~esztą

,

"Złoto, szczęście

DOM LUDOWY
OSWIATOWY
REKORD
SYRENA

może egze- miejsce jedynie dlatego, Ź<e akt dazwyclęs two.
kwo<walĆ na poc~et zaJ~y<:h po- rowizny, lub intercyzy nie zO'Sta.je
S~ecuństwo łó~ ba.wl!o się na
datików płartnika;, mClłjąJt!ku, Sotano- przedlsta'Wiony
sekwesm-atorowi ostaJ!nJim b\lJlu 4-~ korpus.u ta·k, :ol K

nie

"Kaukaski Partyzant"
"Pat i Pałachon jako detektywi"
"Czerwony błazen"
.,Syn Prerji"
"Pat i Patachon jako detektywi"
"Ręcę Orlaka"
"NaQ pięknym modry m Dunajem"

NOWO~CI
SP\JŁDZIELNIA

me

łódzkie

"Na.jukochańsza żona Maharadży"

REDUTA
GRAND KINO
ODEON
APOLLO
CZARY
CORSO

.,REDUTY··

kina

"Świątynia Bogini Miłości", "Niewola śluh·
nej obrączki", ,,1000 kroków Charlestona

LUNA

najnowsza premjera

uniRnąt ' sekwestru

!ł3

Nr.

IICmy Paryskie"

Gdzie?

trzeba miec

1927.

był apaszem,
Ona hrabiną, ale
go kochała wciąż...

Williamem
Duncan
w 14 alItach.

Aby

POLSKT

On

sensacia Lodzi! .

Pociąg błyskawiczny
z

n.

H. Szumacher
choroby skórne I
weneryczne.
przyjmuje codziennie od 5-7 i pópo poł .. W niędzie
le gwięta od 1J-I

l-go SIBrpnla 1.
(Benedykta).

48.62.

TeJ.

54-9

Dr. med.

leUgSOQOW8
Akuszerja,c:boroby
koblec:e,wetteryczne (wyłącznie u ko
blet); porady dla
kobiet ctężarnych
Przyjm. od 1l i pól
do 1 i od 4 - 7.
w niedzielę i 'wię
ta 11-1.

Piołrkowaka II.

D~i'

Orlaka"

dramat życiowo·psycholog.
pg. pO\1lldci M. R.Dard"..
W roll $Ił. niezapomniany bohater
% obrazu .. B cia Schellenberg" i "Stu·
dent % Pragi" KOD,"ad V.idt
i urocza nasza rodaczka Alelt,andra
Ćwlklewlczówua.

Ceny miejsc oprócz sobót 1 'włąt~
Ul 60 gr., II 8t>gr., l 1." Na I seans wszystkie miejsca SIr. 50.

Zwapnienie

żył

Stan zdenerwowania, zawroty ~towy
Prosimy zażIJdać bezpłatnej broszurkI
o leczeniu domowem nleszkodli\1em.
San. Rat. Ur. W e I s e u Dr. Gebharda
et Co. Gdańsk-l26a
40-6

LEKARZ·DEnTYSTA

S.Sokalski

ul. Andrzeja 4. :: Telefon 54-12.
Przyjmuje od 10-2 i od 4-7. 735-to

W drukarDi

Dr.

Dr med.

G. Friedslein
Chor. wewn~trzne
(spec. tołądka. ki·
szek i wątroby)
przeprowadzl1 się
na ul. SienkieWIcza 37, tel. 17-9';Przyjmuje
od ~8 wiecz.
558-2
Dr_ ..ect.

J. Bette

Spec. chorób wewnętrzne i dziec i.

Piotrkowska 6.
TeL 44.95.
Przyjmuje od8 -1 t
i od 4-6. 85-1

.Głosu Polskieio· Piotrkowska

Si

