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zawierać będzie nastę
pujące artykuły i utwory:

RoUn: Potęga idei
(Na marginesie powieści Iwanowa "Powrót Buddy").
Ludwik nowlcz: Teatr przyszłości (Korespondencja własna z Berlina).

Q.

II

ndrlan Tllgher: Teatr

włoski pod tchnie-

niem faszyzmu.

Simon lianfIlIon: "Ma
ya" (Prolog).
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nia z wielkiej wojny
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daremnie szuka sojuszników na zachodzie

.

Sudako' \V pr"'yrzeka ' bie
Kownie odbyt'o się zebranie w klu szy od chadec}i a skończywszy
oficerskim. na które przybył na socjaldemokratach. Teror trwa
pomoc
prezydent Smetona i wygłosił nadal. W kotach Opozycyjnych pa
przem6wienie o sytuacji między- lluie Drzekonanie, że Waldemaras

fil' I

'ad

ono Dll'wol.".
O, sJ!raulI ..

narodowej. Po Smetonie przema- będzie usiłował obecnie wygrać
wiał Waldem~ras, kt?ry mówił o ostatni a, stawkę w po~t~ ci Berliobecnym stame konfhlktu polsko - na, PIerWSZy m oznaklem tego
l't
k"
·t
,
k
,. t
,...
k
'
l ews lego l wyrazlt prze oname Jes CZęSClOWV ompromlS w spra
że rada Iig·i narodów, rozstrzyga- wie u-tworzenia dyrektoriatu krajjąc ten konfli~t. będzie się kiero: pedzkie.go.
wara ~asa.damI . mIędzynarodowej

sprawIedlIWOŚCI.

Pront OPOZycji
wawnafrznel'f

RYGA, 2"'\go grudn·ia, (ATE.) Wedlu.g- doniesień z K'owna ohec~a sytuacja wew~ętrzn.a pozos!a:
Je nadal pod znakiem mepewnoscI
Po panice, jaka zapanowała u ub.
tygodniu. nastąpiło wewnątrz rzą
du pewne uSlPDkoiell'ie, Tern niemniej w~ród narHi politycznych
.pan~je. n~str6j wv<:~ekując.y". RoKO vallla o utworzeme koalICJI rzą
dowej prowadzone w ub. tygodniu ,~ostary obecnie zawieszone,
tak: IZ rząd Waldemarasa nadal
StOI przed ewentualnym frontem
opozycyjny,ch stronnictw począw-

Walka z Pleczkaifisem

KOWNO. 2 ,gorudnia. (ATE,) Kampanja przeciwko Pleczkajtłsowi. prowadzona od czasu kongrosu rvslkiego orzez urzędową
,.Litwę" znalazła obecnie wyraz
w ogloszeniu listów g-ończych. w
nr'
, "":' 'k lO O
k t Óryc h OSl\.arza
~o SIę J~
Y
zdradzę stanu. Rownoczesnle zarządzono,
po rozesłaniu listów
gończych. skonfiskowanie mają:tku Ple.czkajtlsa. Niezależnie 00
.
d
tego ..Lietu,:~" do:nalga Sl~ są u
nad Ple·czka]tIsem I wvdant~ n~
niego ?ROcznego wyroku śmiercI.

°

rzeciwli:o prowokowaniu wojny z Litwą
wypowiedziały

sie zdecydowanie centralne władze P. P.
c

Wczoraj obrado~ał CKW PPS. Powzięto uroczy
etą uchwał" w sprawie litewskiej, którą w całosci
podajemy niżejl
"CKW wyraża imieniem PPS gorące sympatje
Ul Plałopolsce
dla demokraCji litewskiej walcząoej przeciwko dy
KRAKÓW, 2 gru~a. (PA!). ktaturze wojskowej Waldemarasa i wyraża głęboL Dębicy donoszą, ze w wyniku kie przekonanie, że demokracja litewska w tej
wyborów do tamtejszej rady miej walce odniesie zwycięstwo. Jednocześnie C. K. W
skiej P. P. S. zdObyła w czwar- stwierdza: PPS przeciwstawia się z całą bezwzglę
tem kole dziewięć mandatów, aldnością wszelkim próbom rozwiązywania zaga~oa(eJ Sjon trzy mandaty. W trze~dnień międzynarodowych w drodze wojny i odrzu
ciem kole P. P. S. wspólnie z
ca kategorycznie wszelkie możliwości załatwienia
stępowcamł zdobyła dziewięć sporu polsko _ litewskiego siłą zbrojną, jak rómandatów, a Ch. D· dwa m~- wniet interwencji orężnej Polski w stosunkach
daty.
wewnętrznych Litwy.

Tryumly P. P.

LITERACKI.

l cz bez

BERLIN, 2 grudnia. (ATE.) BERLIN, 2 ~rudnta. (Pat.)
Jak donosi .,Vossische Zeitung" Nacjonalistyczna agencja niemiec'
premier litewski Waldemaras od- k T l U •
i
Ko na
z
w
jechał
dniu dzisiejszym z Kow- a e - Dlon przynos
. .
w
_
.
następujące doniesIenie: Poseł sona ~o Genewv. P. Waldemaras wiecki w Kownie, Sudakow, odzamIerzał zatrzymać sie w ~r- wiedził wczoraj litewskięgo mini1f~le celem odbycia konferencJi z stra spraw wojskowych, któremu
mmistrem spraw zasrranicznycb zakomunikowal, iż w razie napał Strese~annem.
. du na Litwę, sowiety niezwłoczZamIar ten. Jednak ~pelzl na nI- nie przedsięwezmą odpowiednie
czem. a!boW1~m mimster Strese' Środki ze swej strony. MInister
mann mespOdziewanie wyjechał wojny po wizycie pOSła sowiecl(ie
dzisiaj do Norymber1lil: aby w~iąć go udał się niezwłocznie do iranudz,ial W zgromadzemu pubhcz- cuskiego attache wojskowego, któ
nembsw~~o s.tr ~ntn iCt wSa. Z N0- remu zakomunikował treść 0rym ~rgl1 mInIS er
tresemann świadczenia p<)Sła sowieckiego.
uda SIę wraz z sekretarzem 'stanu
Schubertem wprost do Genewy,
.,Vossische Zeitun~" podkreśla
d
....
.
z za. ow.oleruem, ze dZiękI \\ rJe'i zf.
liu
dowl mmis~ra Stresemanna do I RYGA. 2 gorudnia. (f,TE,), NorvmbergJl
zamierzona prze2.\ "Siegodnia" donosi. iż rząd htew'
Waldemarasa konferencia nie duj ski zwolnif of.icerÓw rezerwy po'
dzie do skutku.
wolanych niedawno pod broń. W

Georgcl Duhamel: ,--

f.

Handlowa"
RoK X

•

sj~,

jutrzejszy specjalny \Ił'aldemaras
I I Dodatek Stresemann uciekł
-I ł B
do łtorymbergU
• .

Sobota 3 grudnia 1927

"Gazeła

s.

PO-i

s.

PPs uważa za jedyny cel polityki Polski wo·
bec Litwy likwidację stanu wojny między Polsk ..
a Litw ... Osiągnięcie tego celu leży niewątpliwie najbardziej istotnym interesie pokoju powszechne
go. PPS potępia najostrzej awanturniczą propagan
dę, szerzoną naprzekór interesom i opinji olbrzymiej większości społecznej, nastroje wojenne i
niepokój, a prowadzoną przez drobne nieodpowie
dzialne grupki z ziemiaństwem kresowem na czele, które to ziemiaństwo gotowe byłoby podporząd
kowa6 zasadniczo interesy państwa swoim inte·
resom klasowym.
CKW wzywa organizacje partyjne i klasę robo
tniczą do przeciwdziałania takiej propagandzie i
taki
astrojom.'-

_ _ _c_o_w_____________________ _

Plolki I ploteczki
przedwyborcze

Przesilenie wwarszawskiej kasie chorych Polski' instytut emigracyjn,

War. kor ...Gl. P." (St.Or.) tel.:
W dniu wczorajszym rozeszła Przedstawiciele klasy pracującej złożyli mandaty
się w Warszawie uporczywa poWar. kor . .• Gl. p," (St.Or.) tel.:lstało w zarządzi,e 7.
głoska jakoby prezydent podpisa
W zarządzie kasy chorych m. st.
Chadecy wowczas oświadczyli
już dekret o wyborach do sejmu
Warszawy przesilenie doszło do że pozostaną w zarządzie wraz z
i senatu.
M6wion0 nawet, że jest to de- punktu kulminacyjnego. Za przy- pracodawcami, aż do stwierdzenia
kładem PPS. złożyli mandaty ko- czy miejsca opuszczone nie zajmą
kret o odroczeniu wyborów.
zast~pcy, względnie do chwili mia
Tej ostatniej wiadomości źródła muniści i chadecy.
Ogółem z 18 członków pozo- nowania komisarza rządowego.
miarodajne przeczyły dodając,:te
dekret Ul:;aże się we właściwym
czasie.

bada plantacje bawełny w St. Zjednoczonych

I

Qui pro Qui
z "qui Pro Quo"
War. kor . .. Ol. P:' (~t Gr.) tel.:
W dniu wczorajszym magistrat
m. Warszawy ob10żył podwójnym
podatkiem tt'atrzyk "Qui Pro Quo"
za utrzymywanie w repertuarze
satyrycznego obrazku i piosenki
.Raz, Dwa, Trzy· stanowiącej echo
słynnego zajścia na Bielanach.

Warsz, k<or, "GloS'U Polskiego" dzibą w Chicago. Pierwszą pracą
(K) telefonuje:
instytutu bedą badania naukowe
,-,"
dot"'
d
przy
nnlskiem
warunk6w
plantacji bawełny na
IsuuleJący
...
. !-IV
ł d'
St Z' d
l
Z
,. em igra,cVl'nem
towarzys twIe
. ' - insty po u' mu
.
. .t tJe noczonyc
' d 1.
.
tut dla badań emig-racji i kolonl- ramienia ms y utu wYJe zle w
zacji w Warszawie został prze- m , celu do sto Texas prof. Zakształcony na naukowy instYltut ę.dlo.
emigucyjny. bedą·cv odtąd samo-0'istną jednostką prawną, Instytut
ten rozwi,nie szerszą działaLność
Jozeł Sliwiński
odwołuje się .do sądu obywatelskiego
naukową w Ic-ierunku zbadania teumierający
Warsz. koresp, "mosu Polskie- mu wielką krzywdę. Wobec tego renów kolonizacy jnych. zajmowa
gO" (St. Gr.) telefonuje:
p. Korfanty nie uznaje wyroku i nych przez ludność narodowości
Od osoby przy byłej z BukaW dniu wczorajszym p. Korlan- odwofiuje się do innego sądu oby- polskiej. Szcze~ólnie dużo uwagi resztu dowiadujemy się, że wi elki
ty zgłosił do prezesa b. sądu mar watels'kiego dla zbadania mot y- poświęcone bedzie możliwoś:~iom pianista polski, mistrz Józef ŚIi
szalkowskiego oświadczenie, w wów wtaściwych jego postępowa emiglracy,ili1ym do Amervki. W wiński. oMożnie zachorował na
kt6rem pisze, że sąd w swoim wy nia i osądzenia całego kompleksu I tym celu zos.fani·e zatożona wl grypę i zapalenie obu ptuc i leży
roku pominął zu;pelnie motywy je zarzut6w.
..Stanach Zjednoczonych Arreryki w stanie bardzo cię żkim w sanag:n działania i przez to wyrządził r
~6łlI1ocnej soecjalna sekcja z sie- torium w Bukareszcie.

Kurfanty niezadowolony Z wyroku
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la kilka dni nasz zatarg z li-' fikcJą i mars?;ałck Piłsudski
w obecnie poprzestać na tem, że LI- mIenia ligi miala otrzymać P01Ska!iest dość nłeokreślone. Albo! przy
twa znajdzie się przed forum are swym świ tym WYwiadzie pod~ twa wyrzeknie się swej "wojny'· dla ,tzrobienia porzóidku" z litwll. normalnych stosunkach nIe proopav.u genewski~go, który w tym I kreśl a jej obJawy realne,
które i pozostanie wobec niCi w posta- Wprawdzie rozdawała podObne iVadzi sIę wojen celnych ł nie
r~zie będzie musi3 ł J}rzedewszyst I dai1\ się ciężko we znafd obywate wie jawnie nieprzyjaznei, l\bmy mandaty liga, ale tylko w Azji ł praktykuje systemu wzajemnych
kiem w1-iąć w obronę whsr, ą . 10m nas?: gO naństwa, To też trud prawo domagać się, ażeby likwl- Afryce. Jest ni do pomy~lenła, utrudnień?
sWa ideę i wIasn" spraw ..
!1ft- 'no wyobrazM sobie sprawę, kt6- dac'a wojny oznaenła w danym iżby coś podObnego postanowiono Naszem zdaniem należy uniknąć
stwo, należące do ligi narodów, raby w tak widoczny sposób bUa razie nastanie pokoju, a ten pro- względem palistwa, JUż należące- tego. aby Litwa nie szukała poa więC l:obowiązane do SUł1l0wa- swą słuszno~cfą Jal< obecny apel wadził do nomlalnego w8p6łźyciq go do ligi. To też wystawialibyś· moc~' ł opieki swej nlepOdległoścł
nia jej zasad oraz statutu, od lat Polski do Hqi I świata międ1.yna- sąsiedzkich narodów. Tu właśnJe my się na nieuchronną kompr'll- w Moskwie i w Berlinie. Obie te
paru odzywa się, a raczej krzy- rodowego. Nie znajdzie się chyba oczekuJą nas niemałe trudl1Oścl , mitację, gdybyśmy zgłqslll w Ge- stoUce już dały si, łYszeć z pe'"
czy głośno, że jest w wojnie ze nłlet, ktoby Polsce mógł odmówić gdyż Litwa uleqnię znpeWl1, zbio newłe podobne żądanie.
negO rodzaIu osłrzdeniamł pod
swym bezpośrednim sąsiadem. racji. Według najn6wszvcb wia- rowemu naciskowi co do mewiWydaje się niemal pewnent, że adresem Polski i z p{X1kreślenlem
My właśnie jesteśmy tym sQsia- domoścł nawet rząt1 sowlecltl
dacJI woJny, locz uChytł się od za- litwa ~d ogó~nym nacisIi:lem wy swych Interesów związanych z udem I z racji udziału w lidze ma- radza Litwie zlikwidowania kO-, wiązania z nami traJrtatów handl0 rzeknie się .,wojny·· i że liga u- trzymaniem njepodteglo~ei Ut wy.
my chyba prawo doma~ać się jel miernej wojny,
wych i innych, luh obstawi je wa dzieli jej rady co do nawiązania z Nie Jest to dla nas ue"z przyjempomocy w sprawIe, która lnstytu
Mamy więc na tym punkcie sil- . runkamI. które będą dla nas nic l ""'mi norm?Jn"c" stostln!~ó ,lmu na, to też nie powinniśmy tej gr y
cJę geneWSką okrywa śmieszno- ną pozycję, którą niedorzeczne do przyjęcia.
ł slć jej wszakże do tego niepodob-I owiecko - niemiecJdeJ ułatwiać.
ścią, a nam sprawia ustawiczne prowokacje
litewskie
jeszcze
Nie może tu być mowy o Jakim na, już choćby dlatego, że samo
J. MAZURSKI.
trudności, kłopoty i komplikacje wzmocniły. Ale Polska nie może kolwiek mandacie, któryby z fa- pojęcie
normalnych stosunków
granicne. Ltga zawinIła tem, te
dopuściła do podobnego skandalu,

dO-'

~et=~::~~cg:r:~~;s~:::~~~
A przecież

nowczegO protestu,

ged,e.

Uli
. r' y t tr
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SZCZęS' I- y
aty ro z · nne w sto
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Dwa dra

t

miała po temu środek nader proWęństy, od którego powInna była za..
6
cZąć. Można było przecież wez~
.
(Specjalna służba "'orespondencyjna "Q~os ... PclskięgoU)
wać LItwę do urzędowej llkwi. .
'
. .
.
,
.
. .
d jł
j komi zne' ojny i ~a-ł
Budapeszt, w tistoł'adzte. , statn!e dni iycla". Lecz żoną po' telka dZleJme prowadZiła g03Po~l· trawni wskutek 1akIegoś wypadae .ĆOWj ej
racz. J p~eranla się
Dwa dramąty malŻetlSkie: 613' zostala niewz'ruszona; upór ;el darstwo.
ku. Gdy czasami nie wracal rlc,.
grozI 'Ie iew
le u
letm. maszynista Aleksander T 0111 stawał się tern \viększy, im mąż ' Z zewną t rz ma t zens
. , t w.) to s',ra· demu w o k res'I onym czasie.
. zryorganizacj·i.
Tego
wy k• res
en
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I l atizowano nleja- UuUSI swa 3- etma zonę; wu- , usl m~j domaga się powrotu Ib')' Wla o wraz~me za owo onego I wa am SIę z lOZ a l C~e a l am na
zame ano . u po_o
eg dz państwa- d ZlestopIęcJO
.
. . 1etma
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Ik a Kene- ' l·'
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d'
l·t
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.
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ICS zastrze l a
swego trzy zle...- W no:y przed dniem Wszy' ~ n~ ;:: 1 U ~,t· Draculącycn!
alą- ! meza. ecz zawsze wraca
o .0·
mł, na e licem uv ą;..
·.!
. L u d Wl'k a, bedq- stki.ch
. hi e - czegoz
' , Jeszcze
.
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h 1r
hć
sto t
etmego
męz;a
Swietych _ olXwiadal cyc h o sle
I mu ..... ama mec C a am "'0 za ' .

I·CY
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I

;>ewle

nleJe~en, te ta wojna cegO

no się na to ~gOdziĆ.
JeżeIt bowiem rządy htewskle COfały się
przed starciem. zbroJnem pod
wpływem obawy l J)~osteJ rachu:
by, to w każdym razie I'6zbud~a
ty w swym narodzie namlętnoscl
•
•
wojenne l kazały mu oczekIwać
•
chwili, w kt~rej objawią SU~ one
w krwi ł pozodze, Polska, ja~o
s~ron~ interesowana. a znaczme
sllnh;:Jsza, mogła sobie w dany~
razie poz~olić na wspanlał~ysl
ność, ale liga ia~o przedstawlci lka Z sady pok010W. J'
uchyblł~
sweJ' wySOkiej misJi tOlerując w

,

swem gronIe

tę dziwaczną wł)j~ę.

Zresztą nie !ęst

Dziś

ona

całkQwtł3,

i dni nast,pnychl

Czerwone Ś wiatłn
(Pociąg

miljarderów)

W roli

główn,

Reymond Griffith
i Marja Prevost
Dramat W 10 akt.
Nad pro~ram

Komedja
\V

Nad urogram:
amelykańska

2 alHacn.

Ozis i jutro począ ęk o godz.
1 ęj po Doł - Na l· szy seon
wszystkie m;e1sca po 7.) <.!

•

urzę. dni'kiem bijdapes~teń-I Totn w polkji ~ nie zmruży1i- szukać w . mati. eństwie? Obecnie . CzYŻ miafam zamienić wiezieme

Jest ~mleszną fikcją, a więc liga skiej elektrowni.
mogła J'eJ nie bra~ na serio. Trud-

I

ś

ok
kf' T'
. b
zaś żona zastrzeHta męża. a ~ą I małżeńskie na kamienny dom, Za
my
~
oCllsmy SIę
ez
I .
dl d
. ' b·t
.
t
D .•
przerwy, Nienawidziter.l mo}ej samą z.na 'e~lOno na po o ze o
am gO me z rozmySlem,
ZlS
Przed dwoma laty małżeństwo ' żony stras.lnie; od lat miatem je! bok nie g ? z p:zec:ietemi żyłami. obu,dzHal? się i $pojrz~lam ~a
Toth przyjęlo do sIebie krewn:'l, ' dos-rć, ponieważ z wkkiem sta. 1 ~ Życie maje było straszne - \ tnęzą .lezącego obok. kt6ry przed
Zi-!.etnią Ibptję Czorcz. która : wara SJię coraz despo'.yczniej :;~a · zeznala w l'olicji pani Kenedics, chwilą ząsnąf, wyjęlam machlrraiorzybY'la J prowincjI <to Buda- : i bardziej kłótliwa. A teraz zab'a' . - bowiem ludzie, któr~y mają nie rewolwer ze swflady. jak tO
pesztu. . DziewczYiI1a zajmow afa , ł. a mi ·i te trochę ciep'ła. które I nocne zajęcie, nie powinni się że-I' robiłam dość często, jakby ip.:ra.,' . I
'1..
r>d .
. b A 'l
.
t. j
.'.
sIę krawIeczyzną I wIOdla ~yc~e ' wnIosla Ibolja do naszego domL1. UJL;· 'J Y la S\~ .\\'-uZl am 1 WS a uc ze ~m\erClą·
.
Ił'
l
a
d
;a
N~
O'ic
mąt 'nó'l::''fę zb t.Idzi( i
barc1z:o skromne i przyzwoite.
Gdy to 'nite dziewczę wra:cato z wa am , mo] maz spn.
g y
a. o
Niewi~lka ~utna, k ·: Órą ~Ilac:ta pracy, mieszkani'e nasze Tozja- s~ata~, on pracował. J~ wi.ę~ l ''7q~il si~ na mnie, chc~,c mi ""'Y,rmąłżonkoH1 za ~l'Hlnio tufrzYm!\.- ! śnlało się . A mOje ~tar6 słabe o- n~e mIałam męża, a on nla mlUt 'ac bron. t;: trt.~Hłam ł traftt~ ,n
r.'le. - była dla nłch p'~lłwdzlwcm czy odżywały przy tern' śwIetle .. żony, Prz,edeż on był niewinny i , gO, w . c~oto. Musiafo sie tp kledobrodziejstwem ponieważ Ak- Kł6ciHśm-r się przez calą noc. Już sam cierpiał z teg,o powodu. Lecz dys st c. Powtaf71 m tylko:
ksander 10th b~t od lat prawie doialo. gdy nagle zde ydowal e-n czy w ma 1 żeństwie można być ;
Tlenawl d%lłatn mego .meta z
lepy I ivł ze żon z zapomogi, I s·ę pobiegłem do kuchni i przy- objek!ywnym? Początkowo ~a' , alej duszy.. ,
.
I
f
'
"'d 'eć'Je~o pra "~ ę "
Karol DorsJ(i.
kt6rą otrzymywał z fabrykI rra' nioslem stamtąd kawal sznu:-a, cze am mena \'- l ZI
. ,
go Mo'a n; ", _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19
zu w której praeowal przez .30 który zarzuciłem mojei żonie na a potem I Jego same.
J' v ~
lat
J szyję. Potem udalem się do pol!- nawiść wzbudziła w nim takle
ł
la
"
..
k 7
t r I
Mogę tylko powtórzyć:
same uczucia. Przed rokiem już
O~
Okazalo Slt~ Jedna, Je. s ~ y l
.
'p.ostanowiłam. zakończyć nane
CU i\ro~$JeJ
Toth nie był do tego stopnia ~te- . Strasznie
wprost nier.J wid ~l- ży·eie Rozwieść - nie chcieliśmy
W
t' k'
t i b'
żeby nie ząuwa~yć wdziĘków ł
.. ,
g
.
us fl ac un owarzys W e 10Py, . ". . .
'
' .
_ em mUJeJ zony...
f się, bowiem cóż wtedy pocznie. logicl!nym, otnajmił, na jednym
młodZIUtkIe] Ibo1J1. Zaczął .Ją a I Malieńs.two K€mectics by lo po my? Nowe matieństwo? -- Nie-. z ostato ich pOfiled~e", włosi<i fizjod,orować - spokojnie, po OJcow- ślubie od lat sied:n1u. Ludwik Kę- nawid2ilam wogóle małżoi1sfwo. log, profesor Ciminata ~ Padwy,
sku, według starośwle<;:dc.h pf~e- nediclO pilnie pracowal w ei'e ktro-' Jedyną drogą, jaka pozo tala, by' o swych próbach l~~zeollł cu~rzycy
pisów. Bardzo rzadko osmIelal sIę
. d'
. t
ś'
f ' • , C
b . ł
ZII pomocą oper Cll. Szcleptł on
przyt'llldć od ..,jebie swą ubóstwia- \d;V'~I, l Zle tri la d.s~e c razy t~g_~-I abs.m l€.rc. , . zęst~ ~y? razatukm cukr~vcę psom i usuwął ją OpNU. L
ż'· t
i
odo- nlOWO nocne yzU'fY, a r m r,.- sa le, ze mOl m3,z Zg'lme w e e '. jąc nerki, Udilło m~ się w ten
ną· ecz ome I .0 SI~ n.c p
'ń\~@)t.::v.::\
ten spQsób przerwać tworzenie się
bato.. Chciała pOSlactać s\\ ~go t~ę ~ o ~&@@@@®@)@@®@@®®@@@~@)@)@e adrenaliny i ograniczyć zamianę
ża, a~ do grobu włącznie dla ,lesubstancji i spużywanych na eubie. Staruszka urządzIła wi.elką Najwif;kszy sukces s?:lą~i
kier, tak 1. djll.betyzm ustawał.
kinematograficznej to
.
awanture, ZW}'myślala biedną Ibo
Kl~ku włQskj~1t ~cJonych P?twIer'
\ję, któ1'a rzeczywiście ni·e była
dZ;lło słuszność Jego wywodQw. (w)
wcale winna temu. te s '
wuj jako "Demon cyrku·
M Ęmfi§flXjlill
.~~~i'
się w niej zakochał i 'Podćzas nie
oraz
r,
d.
obecności męża, wY,zudła dltte\\l Charles Hurra, w obraczynę z mieszkania. Po powroc;e
zie .Mama nie pozwala·
dQ dęmij Toth wpadł we w cśie kłość i eałymi dniami k16cit się Te dwa asy ukażą się n
Spę~jąlista chorób skórny!:;h, węne
najt>\iżsn>j premjerze
?:ę igną\ alw przyjęTg z pQwrpryc~nyc.h t moc~gpłciowyc~
w kino-teątrzę
,
Przyiml1ir= (Id g clo \.ł Uliępz .
tęm ,.j.e~o" Ibolj~, "je~o promy<k
~r~m'~KII1
Q
slcHłeczny , k*6ry aświetlał mu ,gt Sił ..lliewlcza 34, tęl. ł9-jo. 92.5

·*·

11

, .

<

J

I

cn.

h

mr

.rO",y

LON CHA EY

m

:5. N· ewiaż ki

Fołęina
435_2 __

(POpIa walk i

,.._

W

Polsk i

ZUk

'!"P"!"'.

ro li

głóWłl ~ ~1

Rtłdolf Valęntino

'IGO

przy

nożog:!

,It ;:: :z;:

--

WS~ ó ll!dzj a" \\l ielki ę ; trą rti czl(i:

1
b

Dagny SERVft ES "l
i

głośnycQ

artyątów

~kraHIł t

Karola WOLtA ,I H. MAQRA

VI ąłlfazie
2

.

tym

[l{~ed~tlłwioJ\e są sceny

walk

z

strony

• •

sko-austrjackim,

•

,

gdzie
""""'. ~ ~~- \f"'"

; Pi &

jednej
~-

----,.. Ęrusiłowa

Tł.

froncie rosyj.
,

walczyła

~

z dmgiej Macltensena,

-_.-

$

l j( -~

--

3.XTI ..::...

Ta~~!:'!:!~Y są
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rajem grubego materializmu,
Smutne to, ale prawdziwe.
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POLSKI

lm

O traktat
handlowy
d
d

rozpoczną się

z
niemcami
zisiejszym w Warszawie

niu

w

Materializm, wulgarna. nieeste- Przewodniczą.cy
tyczna troska o zaspokojenie potrzeb żołądka, o całe zelówki i
zakończenie
t. P., opanowały, niczem zaraza Warsz. ~·ores'p
...
Głosu
Polskl'e.
..
. lm:
. d r. Nar '.cn. p. d r. Ii ermes u dł'
'J\.
COWle mInlS t eTJa
a Się wraz z towa- d la życia gospodarczel;J Polski i
szerokie masy.
gO" (St. Gr.) telefonUje:
Lesser, dr. Iialler, Max Miiller, rzyszącemi mu osobami do zare' Niemiec.
'
Już nietylko robotnicy, ale na- W dnl'u wczoraJ'szym w godzl'- dr. G oId· man I. d r. W uc h er. O g ó- zerwowanyc h apart amen tó w w Będz'lemy s i ę s t ara I'I d oJsć
'
do
wet pracownicy umysłowi padli nach rannych, POCI'ągl'em berll'n' - lem przyb y to 10 oso'b , w t em 8 ł1'0 t e lu" B ns
' t o l" .
ł
pomyslin ych rezuItatów jakna~prę
ofiarą doktryny materjalistycznej. skl'm przu,
t..yła do Warszawy z b. rzeczoznawc ó w, S€)lk re t ar k a .ł prze
,Y 'u
• - •
dze,j gdyż festesmy lud zie bardzo
Co dziwniejsze, pracownicy u- ministrem fI.ermesem na czele de' wo-dniczący delegaCji.
zajęci.
mysIowi - IdealnI Indywidualiści, IegacJ'a n!'em'ł'ecka do rO'kowa""li
Na d worcu glownym
I
Po krótkim odpoczynku prezes
ł
POW!'t a,1l '
Przyjechałem tu nie z ram enla
idealiści aż do abnegacji - ule- handlowych z Polską. W skład delegatów niemieckich przedsta- j d~!e~acH niem!eC'k~ej p. Iiermes Jakiegokolwiek stronnictwa, ale
glJ dep;>awacji materjalitycznej delegaCji wchodzą
ja'ko rzeczo- wiciele rządu polskiego,
oraz oswła.dczyl dZlenmkarzom co na- delegowany przez rząd niemieckI,
właśnie po woJnie, która była, znawcy: radca legacyjny dr. Ze- czlonkowie poselstwa niemieCkie- ' stęJl)uJe:
pragnący jaknaiszybszego porom.
jak wiad{)nto, walk~ o ideały.
chlin, naczelnik wydziatu polsk Ie- go w Warszawie: d·r. Pannwitz.
"Moim na~3.Zczerszem pragnie-imienia gospodarczego z Polską
Whrew
wszelkltU tradycjom go w M. S. Z. niemieckiem. naj- radca Schi!linger, baron de Behr J niem jest możliwe najszybsze za- na zasadach zadawalających oble
nawet stróże - do~rcy ~cha't bJ.iższy wspólpracowniik dr. Iier- i inni.
I łatwienie prac o traktat handlo- , strony.
jako to pedagogOWie, artY~I, pl-Jmesa, radca dr. Weber, oraz rad..
Po wzajemnych powitaniach I wy, który uważam za niezbędny' Mam
niepłonną nadzieję, że
sarze et caetera, wyzwolili się z
przesądów idealizmu i, potwo- i,!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!':~!!R!!~!!!!!~~~~~~~~~!!~~~~~~ wreszcie rokowania polsko - nie- ,
rzywszy zwIązki zawodowe, Jęli'
mieckie dobiją szczęśliwie do por- .
dochodzić swych J)ł'aw do kury
tu. Jestem niezmiernie zadowolo- ;
w garnku i palta na zimę.
ny, że WSpÓłpracować. będę z tak;
Materializm bestja triumdł '
ł
11
roakomitym fachowcem, jak prze
phans naszych czasów - rozsiadł
wOdniczący delegacji polskiej dr.'
Twardowski. Poza tern sprzyjać '
się wygodnie na swym tronie i
Z Warszawy donoszą:
gospodarczej,
ieni odpowiadali w zaTanl'u śledz- będzit! pomyślnemu i szyhki emu4! •
spogI ą da zwyC ięsk o na obaloneWczoraj sąd okn;gowy wojskowy
Wszyscy prawie oskarżeni pra- twa z aresztu zapobiegawczego, załatwieniu wielu spraw moja zna '
gO przeciwnika - idealizm·
przystąpił do rozpatrywania olbrzy- cowali w komisji
gospodarczej obecnie zaś-z wolnej stony, z zaWypadałOby może POSYPii~ gło miej sQrawy o nadużycia w ko- z wyjątkiem oskarżonego Proko- wieszeniem niektórych w służbie jomQŚĆ stosunków polskich, a
Wę pOpiołem I rozedrzeć szaty misji gospodarczej M. S. Wojsk.
powicza, który pozostawał na sta- czynnej.
zwłaszcza spraw rolniczych".
na widok smutn~o zjawiska
W sprawie tej w której nadu - , nowisku oficera łącznikowego mięRozprawie, która pptrwa conajDziś
odbędzie się pierwsze
życia na szkodę i stratę skarbu GZy komisją gospodarczą a korpu- mniej miesiąc ze względu na obfi- wspólne posiedzenie obydwu dedziejowego.
państwa sięgają olbrzymich sum, sem kontrolerów-Osieckiego, któ- tość materjału przeważnie cvfrowe- legacji. Rokowania toczyć si,ę bę- I
A. jednak...
spotykamy niestety,
na ławie ry pracował w drukarni M.S. Wojsk. go, przewodniczący mjr A. WierzSą jeszcze na świecie wytrwalł oskarżonych dziewięciu oficerów i Falkowskiego, kasjera 3-go Dep. bowski, oskarżenie zaś popiera dą w pałacu rady ministrów,
f konsekwentn1 ldealiśc~.
' z por. Józefem Prokopowiczem na M. S. W,
pprokurator ppłk. Maresch.
• • •
Są Jeszcze głosIciele zapozna- czeloe·to 1.lsta oskarżonych.,
zazndaczyć. tUknależy, że wstZ y Obr~ńcami z wYdbOru d i zl wy- Popoludniu przybyf do M. S. Z. \
stkie na użycia asowe, oszus wa, znaczema przez ra ę a wo {acką
nej prawdy•
p oruczn1cy:
.
J6 ze f P
. ' I. przyw ł aszczen~a
. są: Gru b er, b . sze f D-t u M. S
ro k
OpOWICZ,
sprzenieWierzenIa
' . W. poseł Rauscher i przedstawił za"
Ex Amerlca lux!
Antoni Dziekoński, Bolesław Osiec- mienia skarbowego-odnoszą Sle i b. sędzia sądu najwyższezo woj- stę!Pują cemu p. ministra ZaleskiePrzez usta 82-letniego starca, ki, Janusz Siciński, Lucjan Szwalbe do minionej przeszłości z lat 1924- skowego, Janczewski, Sobotkowski go panu ministrowi Knollowi oraz
Rockefellera seniora przemawia (por. w rezerwie ', Józef Falkowski 1925.
(byli prokur~tor?wie S. N. W,)' . dyrektorowi depa r tamentu po liduch najczystszego idealizmu ty- (por. w rezerw!e), Ludwik szerszeń/
Z ~yjątkie~ JaWOrskie.~o i Ra- La.n~au, KraWIecki, Hofmokl-Ostrow tycznego dr. T. Jackowskiemu
(por. W stanie spoczynku), por. dawsktego, obCiążonego leno za- ski I L. Okręt.
I"k
l
. . . . k'·
cłowego.
Juljan Radawski, b. pracownik rzutem sporządzenia nieodpowied·
Przez cały dzień wczorajszy k!erowm a. de 'egaCJl memlec lej'
w ministerjum spraw wojsk. i Hen- niego pod względem formalnym prokurator Meresch odczytywał do rok'owan handlowych z PolA oto mówł on:
"Zależy od człowieka samego, yk Jaworski, b. kierownik komisji I pełnomocnictwa - wszyscy oskar- akt oskarżenia.
ską p. ministra Hermesa.
czy uważa się za $zczęśUwego
lub nie".
'
"CZy menłąd7·
uszczęśliwia
człowieka?"
'
"Niekoniecznie. Zdrowie, mło'
dość, pogoda uspoSObienia, sława, Akcja Liłwinowa spotyka się naog61 z ni~ufnośclą
oddziałów
zdobyta czynami ducha, prawdz1~. XO~K. 2.12 (PAT). Propo- dynego obrońcy pok!.ju, a inne
wa mfloŚć - oto rzeczy których z~C)e LltWln O ~a .w sprawie całk?- państwa oskarżać o zamiary wo•
.'..
witego rozbrolema nie spotkały SH; lenne. Nie można mówić poważnie
WIEDEń. Pat. "Neus Wiener Abendblaft" dOt'iosi z Bukaresztu:
za płeUłądze nabyć me moma. tutaj z sympatyczniejszem przyję-? rozbrojeniu św~ata w dąg~ 4 lat, "Dzisiaj nadeszły tu z Rosji południowej nie potwierdzone dotych"KaMy człowiek ma swój los ciem, niż w jakimkolwiek innym lak to proponule delegaCja so- t
. d
. .
b hl"
R"
ł d'
. D'
'k
y ...A.-n.wl-..f-io kraJ·u.
'e k
I czas Wla omOSCl o wy uc u rewo UCll w osp po u mowe,.
Zlenm
zgÓry ftl'zeznaNWUII.
l"~
~.....
U'UVU'
'l:ruJ1
\Vi C a.
, P l·t·k
.
hR"
do położenia \stosunków, w iakich
"N. York Times· zaznacza, że
LOl'lDYN, 2.12 (ATE) Litwinow,,, o l 1 a" ogłasza obszerne donieSienia, według któryc w OSJI posię znaldujeC'.
oczyv:iś~ie sowiety. ni~ prop.onują udzielił wywiadu korespondentowi łudniowdj wybuchły niepokoje. Kilka oddziałów wojskowych miało
K
l
- znieslema wSZystkich sd zbrOJnych, .I?ai~y Express: w sp~awje wz~o- jawnie przejść na stronę opozycji. Rząd centralny w Moskwie przed" rezus, ~a jakiego mn e uwa jakże bowiem mogłyby wysyłać na wJ.ema s!os.unkow sowI~cko-anglel- sięwziął zarządzenia, celem zapobieżenia rozszerzeniu się ruchu rewożają, nte mOze wyzbyc się swego wieś swych urzędników dla ścią- SklCh. OswJadczył on lŻ rząd so- l '
W
..
d'
. k
tł' .
majątku, nie chcąc być uważanym gania podatków od opornych wie- wiecki nie odrzucał dotąd możli- uCyJnego.
szystkle mepewne o dZłały WO]S owe zos a y przemesloza warjata".
'
śniaków, gdyby nie rozporządzały wości porozumienia z poszczegól- ne z Rosji południowej do innych okolic.
Oto lekcja Idealtnnu.
karabinami.
.
nemi rządami w sprawie długów
000
c
I przykład pokory chrześcijań~daniem. World propozycja wojennych i przedwoje·nnych. SpraW
••
rOSYJska nacechowana Jest hlpO- wa długów angielskich w Rosji nie
sklej, z Jaką sędZIWY mllj'J.rder kryzją albowiem jest to nędznym może być, rzecz prosta, rozstrzyznosi brzemIę swego majątku, żartem ze strony Litwinowa zja- gniętą bez wznowienia stosunków
sparaliżował całkowicie handel zagraniczny
którego wyzbyć się wszak nie wiać się VI Genewie i utrzymywać, dyplomatycznych między Anglią
SYDNEY. Pat. Austral:jski han- do strejku 21.000 robotników, do
może.
' że ROSja sowiecka rządzona jest i Sowietami. Litwinow oświadcza, deI zagraniczny został niemal cał- kt6rych przyłączy się zapewne w,
Ale w samo sedno 1'Z~zy tra- przez niewzruszonych pacyfistów. iź nie jest pewnym, czy będzi.e kowicie sparaliżowany z powodu Nowej Walii południowej 25.000
LONDYN, 2.12 (ATE) Lord Ro- mógł spotkać
się w Genewie zatargu między pracownikami a górników. Premjer australijski BruBa przenIkliwy ,a mądry starzec, bert CecH oświadczył, iż sowieckie z Chamberlainem. Konferencja ro- przed'siębiorcami okrętowymi. Obli ce w przemówieniu, wygłoszonem
mówiąc o szczęsclu tyle pożąda- propo+ycje rozbrojenia są fanta- zbrojeniowa zakończy się
S?- czają, iż w portach australijskich w Camberra, oświadczył, iż uczyni ,
nem pr~ ludzi:
styczne i nigdy nie będą wprowa - botę i Litwinow nawet zakuplł bl- unieruchomionych zostało 130 okrę wszystko, co będzie w jego mocy,;
Wedle mego zdania i mniel dzone w życie. Na jwidoczniej rząd let lwlejowy na ten dzień. Jak do- tów. Jak przypuszczają, w razie aby doprowadzić strony do poluza~ożny człowiek może osiągn~~ sowiecki przedłożył je w celach tąd Litwinow nie posiada ża.dny~h zaostrzenia się konfliktu przystąpi bownego zawarcia układu.
2-.1 k
.' i j żeli rz ' propagandowych, wiedząc z góry, podstaw do przypuszczema, IŻ
~
naJW ę sze szcz~sc~, e
P S iż nie nadają się one nawet do Chamberlain chce się z nim zobapadkowo ma tylko zyczenia, kM- poważnej dyskusji aby pÓlniej Wy- ł CZYĆ lub też doruszyć sprawę dłuŻydóW
re gO nłc nie kosztująC'.
stawiać siebie w fał~zywel' roli je- gów.
będzie energicznie kontynuowana
Idealna kwbttensencja łdeaUz000
!
RYGA ATE. 2.XII. W Charko· fermentu i niepokoju w§rM lumu.
wie
odb~ł<? się posiedl enie ra~y dności ~k~aińskiei.. Przedsta~iciel
Ludzie ,,mniej zamoźni", hołdu
mniejszoscl narodowych z udzla- rządu oswladczył, IŻ stworzeme ko
jący zasadom materjalizmu, załem przedstawicieli rządu. Organi- lonji żydowskich na ~yberji jest
pamiętajcie to sobie! Miejcie ży
zacje gospodarcze na Ukraillie po narazie niemożliwe, ponieważ prze
Niepok6j na lądzie i wodzie
stawiły wniosek skierowania kolo- dewszystkiem musi być wypełnio
c.1.enia, które was nic nie kos.z tunizacji żydów na Syberję ponie- ny plan kolonizacji żydowskiej na
LONDYN.
ATE.
2.XII.
Nadeogłasza
komunikat
admiralicji,
któią, a osfągnleole największe szczę
waż osiedlanie elementu źydow- Krymie i Ukrainie południowej.
szły
tu
wiadomości
o
rozruchach
ra
dowiaduje
się
z
Szanghaju,
że
scle!
'
skiego na Ukrainie jest przyczyną
w
Szanghaju.
Wczoraj
w
dzielnicy
30
uzbrojonych
piratów
zaatakowa
Mówi to wam człowiek, który
chińskiej
powstała dwugodzinna ło w 6 łodziach parowiec angielzdJ>był światopogląd idealistycz- walka policji z uzbrojonym tłumem ski "Siang-Tan", płynący około
.~, -ny kosztem 2 miljardów dolarów,
naj widoczniej przez I-Czang. Bandyci opanowali paroi~
agitatorów komunistycznych pod- wiec, zabijając drugiego mechani.
',
Demos. podżeganym
'f ' r
czas której zginęło 17 chińczyk6w ka i kwatermistrza. W ręce bandy
,
.
--~
i 3 policjantów. W Szanghaju wy- wpadł kapitan Lalor. Na skutek
W siedzibie rady miejskiej odPo zagajeniu posiedzenia przez
Dr. med.
buchł strejk tramwajowy. Obawia- wypadku dowódca floŁy angielskiej było się wczoraj pod przewodni- mec. Fichnę, wywiązała się dłuż
ją się wybuchu stre jku powszech· I w porozumieniu z generałem chiń ctwem prezesa inż. Holcgrebera sza dyskusia po której uchwalono
nego, W dzielnicy europejskiej skim Yang-Senem, wysłał pościg posiedzenie komitetu ~czczenia ś. urz.ądz~ć. dn. 16 b.m. w rocznicę
Pr:yjmuje
pod· w sile 2 kanonier~k. angielskich. p. prelyd~nta .Na~utowl~za.
ś~lercI s. p•. pr~zyde.nta. Narut~: l
P:1C)t:J..·I'C.C)~sk..a 124 Szanghaju nieznani sprawcy
od 5 - 1, ,. niedz:. i ~więta od 11 - 1 palili trzy włelkie składy materiaW ostatniej chWili otrzymano 7, • qbecm bylt wlcewoJ~woda Le- Włcza ak a~emlę w sall hlha~1I10n!1
C1roroby sKry t .,~só... Lel:zenle de- łów włókienniczych.
Szanghaju wiadol!lo śr, ie bandJ:'lI wicki, staro.sl1 Rżewskl,. ge.n.era!
Szczego.ły ob~hodu u.stah wyfektów cer." ms,-,że, elektroterapja
żądają
7.:ł
~ydanie
k ilt l'J!ora OKU \1.ała~howsk!, llI~pekto: NiedZielski bra.ny komltet ŚCisły, złozony z
Cabinet kosDlob-czn;y.
LONDYN Pat. Agencja Reu [e r::! ' PU w ::OWił e 100.000 dOI ro w
mw. zaproszem goścIe.
osobo (b)
Tel. ~55.
9~OO-4

delegacJ- i niemieckie]- dr_ Hermes przepowiada
pOZytYWne
warszawskich narad
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ieczór bale u wiedeńskiego Gertudy
o ,enwieser

Azeby wYrazić w tańcu muzy- rruchów mięśni,
wvrafaiącvch
Z War~zawy donszą:
I rze, puginaI tybetański w $Irebrneij nych antyków dochodzi do 100 kę, trze~a)a c~uć i sz·czerze ,się. stany ~c~uciowe , Dlatego do naj
One~da~ w nocy w .ooselstwte pochwie i marokań'!;ki pllginat łvsłecv złotych.
odd~ć. jej urgam?m. Mistrz tanc~,1 wyd~.tmeJszych w pomyśle probrazylnsklem w Al. Róz 4 w War stalowv z pochwa srebrną . PozaNocną gO$lpodarke zfodzi"i zau- pOWInIen rozwmąć o tyle SWOJ , dulrcJJ Gertrudy Bodenwieser zasz~\,:,ie dO'Jwnano niezw yktei kra tern złoczyńcy ulamali od szabli ważono o g-odz. 730 rano. kiedy zm~st mUZY~ZI1V. aby móc wy-/liczam zesp?ło~e kreacje natury
dZlezy . . ,
"
stalowa g-arde z czaców Karola stużba przy tępowała do czynie-· czu~ ~ całe~ peł11li ch.ara~ter mu- gr~teslk,ow·el. lak ,.S>:stem forZlod~lele dostah SIę do oałacu. III oraz zlota. rękojeść od pa.raa- nia porzadków, O kradzieży na' I zykl I uroh.Ić od'Powledm obraz da. ..Wpływ Negtroldów". a
b e dąceg~
siedziba
posels twa. nej sz,pady,
I tychmias't zawladomio,nr. oolicje. pnte~pretacY.my. w którym odb~- I Wrp!l'O'5t niezr6wnaltly był solowy
drzwiamI frnntowemi. które 0.1 Skradzione przedmioty zrodzie-I PrzenTowadzone na ~niels,cu lo,le S Ię rytmIczne Ho. wszystllne numer
.. Parodja
orjentalnego
tworzyli zaoomoca dobranych je zawinęli we wspaniała. makate · chodzenie oraz dalsze ~le ."r i~O odcienia, I gradacje ~ynamiczne. tań'ca:' Tu było widocznem. że
kluczy, Ponieważ pokoie miec;z'kal ' indyjską. ooczem niesf.'Iost:rzeŻel!1 dały wyni'ki dodatnie. ~dvż wta-I Taką .mlstrzynIą reliefu ta.necz- tec~mka nie jest to jakaś robota
dze są już na tronie s'PI'3.wc6w I nego lest G~!'ruda Boden'Wleser, - laik to mów~a - ,.rzemieślni
ne posła zl1ajdula sle na Plerw- i przez nikogo. pałac OJiuśdli.
szem oiętrze . s':ary lokai zaś I IeWe dlu'g pobieżnvch obliczeń kradzieży, którzy wkrótce znajdą a. wartość ,Jej sztuki polega na cza". ale coś. co stanowi jądro
go. żona onz re's zta słuj)by miesz rzeczywista wartoś~ skradzJo- się za kratą.
'
.
t~m. że jej ~omvsł~wość i t~ch- twórc~ości, jej istotę. bo każdy
ka la od strony dziedzińca. nocnI
.
'
,.. _ _ l11n~a la' czą SIę w Jedltlo O~llWO l człOWIek twórczy jest jednocze~
goście mieli robotf.' ułatwiol1ą.
twórczości, którei wynikiem test! śnie twórczy'Tn i w dziedzinie teSnrawcv kradz.leży byli wiC«)~ noweg'o w zakresie szru·ki ta-! chmiki samej sztuM.
docznie dobrze poinformowani o
t'lecznej Jak Sk,riahin. czując ma·' NurneTem o wysokim poZ'iomie
fa wydajność swvch nowV'ch a-; artystY'CZ1f1Y1l1 bvl ..Ta11lec steroz1dadzie a'Jartamentów i o stosunkach. oanu'rl2vch w poselkordów i instrumentacyjnej k,oIo- ' nów", tworzony pod W'P'fywem
stw·e. g-dyż wvbrali na wyp.rawę
rvstyki wprowadzi! w SWym, ,.Burłaków", klreacji .. NiebieskieCzesto słyszy się obecnie .., r6 wyni'ka. że ka miel1ie w nechetzu promete~lSzu" iif1Strument śWietli go Ptaka".
moment, kiedy WSlZVSCV mlesz·
kańcv udali sie ~a spoczynek,
żnvch nowych chorobach. którE' mt1'sialy być bard70 czeste. 0- Itly .. ClavIer a lumie'I7'" t~k Cer- !a pierwsza CZ~~Ć do sa~cgo
Dostawszv sie do orzedsicmka, dotykają Iuc1zlkość i trudne są de bel"11ie wY'stę;n11ia one tnż rzad'ko , t:ud~ Bode~wl:,s.er me zadowala tanca. tchnęła gteboką f szczerą
zlodzieje weszli nastepnie do 01- zwalczenia właśnie dlateg-o. że
Blednica. ktMa !pc;7rze nrze1 ~l.e lednostamoscIa zbvt często e:'ilOC.1ą odtwÓT,czą.
produJkci ą .
wan
brzymi e\!'o hallu, który byt celem zarówno przy,c zvna ich. jak i spo , ldlkudziesięci'1 lat" bvta tak po- 1I.zv
vch konwencjOMlnych. że podniesioną do zna~zenia szt·iki
ich wyprawy.
Isoby leczenia sa nieznane. Jedno- ' wszechna C'hnwh'" \~,~,.ńr1 rt"fo' 'ilę tak wyrażę. ster~otyo()wych plastycznej w najszlacheŁniejW halht znaidowato się wiele 00 cześnie lekarze zaobserwowali dych dziewcząt. ohecnie ws'ku-' ruchów. wz-bogacza swą paletę : szv.m ideale.
prostu bezcennych orzedrrlotów z,iawisko. że pewne chnrohv ~da- i tek zmian w odzieży i rozwoju I !an.eczna i przy po.mocv efe~tó\\<
~wietna wpom~Ie parodja
starożytnych "tanowi~cych w!a- ~·t1a znane, uleg-aią przemianom, wychowania fizvczn;~go, zanikła ;wletJonv::h, symbol·llki barw I ko-; charlestona bl1r1 zita (lO'ó 1 ną wesoSl'10ŚĆ posła Alcvbiadesa Pecan- Cieka we spostrzeżef'lia na ten prawie Zll'pełine.
!orvsty1ci muzycznej. stwarza gro lość i zado'wolenie, Bvla też na
cha. który jest zapalonym zbiera- temat zamieszcza fachow(!' C7.aSO-/ Szkarlatyna. która przed stu te~kę, A jei mU7.~ka .i~st w zgo- życzenie pulJ.HcznośCoi powtórzoczem antyków.
pismo menyczne . n('''+~.t;:h~ Medl- Jaty była prawie zupełnie niewin dZle z tern. co SIe dZleje pa za- na·
Złodzieje wyblerali TJiTz.edmio- zinisch e \ Vochenschrift".
. ną. przed laty 50 wystamita w czai'Owanym e}{fani~. za:ówno z
P. Hal.
ty, stanowiące orzedewszvstkiem
I tak reumatyzm staw0w wY- postaci niezwykle złośllwei. obec .pur.ktu wldzema mF~arsklego. jak.
większa wartośt rzecZYWiS'Vł.
I stępuie rzadziei i mniej g'1A::l~t0- nie 7,aś staje sie iuż mniej niebezTEATR KAt\\ERAlNV
TEATR MIEJSKI.
ŁUl}em ich padło wiec wsmwia· i wnie, aniżeli dawniej i mt. p. ze- pieczną, chociaż ilość wvpadk0w
Je siodlo polskie z 17 stulecia. bieg' mniei ostry. 'VI' r7a,,1~ che- ,' szkarlatyny nie zmniejsza
sie.
Dziś dwa przedstaw·ien!a: o godzinie Dziś, iutro oraz w ponied~i.ałek l wto•
b
4 po·południu po er,nach popularnych rek ostatnie występy Karola AdwentoZ
1
Ć
aznaczy
na ezy
Wy itne KREDOWI: KOŁO" .
Wysa dzane drogimi kam:eniamt, roby tej wystęnu1a s-ł·ahirl noty l
p
O t" Cw!ewJreltn PO raz wieza w "Sonacie Kreuh:erowsk:e!"
srebrna uzdeczka. poś>Tebrzan.e rzadsze są komnlikacjf" r:~!J.cne. · zmniejszenie sie ilości wypad'ków 7W środę premIera komedIi Zygmunt::
wędzidlo i mundsztuk, srebrne Natomia'Slt częściej at:.th~oe on ospy od czasu wprowadzenia w 7~ e~r d ;~ 't e~y pop; arn~ ..
strzemiona. 2 pistolety z rĘ-koje- serce.
życie
szczeoienia ochronnego,
u'd,ro, lnZe z.e at' dm bP~kle sdtlawdle~la: Kaweckiego .,fURA SŁOMY". Reiyse,
~ i
bt •
o go z
w po u n'e aj a . a ZleCI ruje J. Bonecki.
, •
•
sc ą. O łozoną
~O!;Clą sl'~n:ową,
Podagra utraciła swa klasyaDzięki 110wczesnym środkom ' ,.CZARODZIEJSKA FUJARKA", popo~
2 srebrne strzem:ona od sl?dla. z ną forme. którą oo'isat holender-, za·pobiega wczym
dezynfekcyj- I łudn i u o godz. 4 pc :enach popularnych.
nym. cholera i dżuma krajom eu- "KREDOWE KOŁO", wiecz~retfi ostat111
ARARAT"
czasów króla Jana TlI SobIeskIe' ski badacz, Sydenham.
gdo.) yzdecllka. srebrna pozh:.cana,
Również zapalerlie !J.łuc od eza- ropeislkim pra wi'e. ~e nie zagra· I raz na n:edzielnem p:zedsfa\rj"'n'u Pe"r Drugi natler intere~ują=r prognm p, t.
a e.l. 2 muszkl.etv z 16-go wieku, su pojawienia się infivenzy w ro- żają.
IOynt",
' . , " " "Mer:vnka wydans" olel'7.j.' sic wlek:em
4 Pistolety. mkrustowane Slre-!ku 1879 zatrarHo bewne cechy. u. .
powodzeni.el1., Dosk%ały zespól art ybrem, z których na iednym wy- jawuione dawniej.
Tyfus olamIsty który dawmeJI
TEATR POPULARNY
I styczny wyd1bywa z kll źdego pOSZc.Łeryte. jest nazwisko angielskiego! Należy również stwierdzić 0- prawbe z~wshe bkl ŚWlert,eJnym, ' Dziś, \V sobote o godz. 4 popołudniu gólnego numeru maximum artyzmu.
~ ~mlrata Parauera. 2 indyjsk!e ! gromne złagodzenie syfili'5u.
mad ~ Jen e c ara ter o WIele ta dla m~d~;eżY sZko.I,r.e; .. ~zya. T~ha~ - . Nal1lewniei pro~r.am t~1\ dł 1 1!l:G ieszcze
I. 'Jcone wazy bronzowe: srebrna !
Zap~le",i. ~ ślepej kiszki od cza- gO me s,z~.
,.
B e;'~\\' ICl z trylc,'gll li. SIenkieWIcza. S !ę utrzyma \la al ~Z!J "Araratu".
taca renesansowa. roztruhan sre- su ePIdemjl g-rVIPY w Toku 1889,
Z posrod chorob mfekcVlnycn \ Ilcczorem o godz. 8.20 wesc,la i m~· .,
.
brny i kf,:lich srebrny pozłacany tak sie rOZ'lX>wsze·chnilo. Żr. uwa- jedna tylko malarja zaChOWUje! lodyjna nperetka ,On-Orio!.
~
do komumkant6w z krzyżem bO' ża się je za zupełnie nową cho- cała swoją dawniejszą snę.
Jutro dwa razy .. Or! Ori": () godzinie
•• '.
. !
lł
lantowvm, pozłacany prZyCisk rabe.
Oczywiście, że s.posób odżv- t 4 poP . i 8.20 Wieczorem, DZi~ i iutr:J ka liCVUlfama ł sf~~CJ~'1J~.H!;l]
bronzowy na czarnym marmuZ zapisków średniowiecznych wiania się wywiera ogromnv l s~ czynna od godz, 10 rano do 9 wiecz.
W nie dzielę. t. i. dnia 4 .:rrnd:1Ia
wptyW na zanikanie pewnych, bez przer\\ y, . "
1927 roku o gcdz. 12-ej w potuchorób lub tei na uiawnian'e
się CIWł przygotc\\'
dnie w S al'I po 1/s.'1 •le j Olgan
~
;~
•
l
'.' wr R an iu Wielka l' premjera
.,
,,,a ..~ ]'i
winnych. W czasie wojny laob~er ", 1 O~I
•
eymo~ta, a rea l Za~j . sce wol,no~~i (P. O. W,). orz\' u.)iCy
wowano. że zmnie.iszyła się ;10ŚĆ nJCl11~J _ Jerzegt; Za~ l eys:iego. Rezyser- Piotrkowskie'; nr. 82 odbędzie się
:\fYP,adków cukrzycy: kamieni la M.o.zysława ~~I~Z~ nsk.ego.
I uroczysty obchó{{ z powodu przy
• •
ZÓlcJO:-vych otluszczema, serca a
",
.
:padaia-cej 96-letniej rocznicy ponatomiast Występowa!v mne cho- DZI.S,. w _SoDnte, o godz 8,20 WieczO'- \vstania li~to ~ ado\Y .: ~o. urzą dz ar~by. Dochodzące z niedożywia- rem t Ju tr n , o godz. 4 pop. i 8.20 wlecz., ny staraniem związku le~jor.is ! ó\,·
1ien i a
ma.
I W te~trze popularn!tn w sal! Oeyera. polskich. polski e! orozanizacJj wolul. P.o! r kowsk~ 29", . odegran" będzie 3 noś d (P. O. W.). związku podofik~
~
W ak[o~a komedJa "WIerna kochanka" - cerów rezerw\' i związku im.... aliw lokalu
M. FfJalkowsk!cgo.
dów \vojennych,
Kina
Szanowny
Panie
Redaktorze!
I
"GONG"
Na uroczystość te zarządv w YWystępy gościnne
W sprawie anominowego arty , Dz:ś .po\\, !órzenie rewii p. t. .,Precz mieniollvch organizacji zaoraszają
ku!i{u w pr2!edmiocie s,nru z moi- z rozwodami". O",oździem programu wszystkich swych czlO!1ków I 0mi spólnikami pp. Bronisławem jest .,Galeria znakomitych loozian" czy- bywBt,eli. '\Te'ście bezntatne.
Kowalewskim i H:onrykiem ZJe- li ruchoma wys tawa znanego ltarykatu- W programie uro r. zystości Jj!rze
liński m ora1 tym-:zasowe2'o sek- rzysty St. Do'brzyń skiego
Publiczność widziane są nrelekcje; jedną z
pod kiprunkiem
westru kinQ,teatru "Aoollo", Kon· ,bucznemi oklaskam; przyj~ule znane 0- nich łaskawie wygtosl ob. 1)ulłkow
Walerego Jastrzębca.
stantynowska 1~, prosz~ uprzeimie sobistoŚCI łÓdzk i.e, Janina Madziarówna nik dr. Stanisfaw Więckows1d. W
o łaskawe zamleszczeOle w Pań· lak zawsze bzsuJe doskonałe numery.
części artystycznej wystą.pi zna
skiem poc.zytnem piśmie nasto,1 Do.wdpnie zapowiada urccza ll· W. ny artysta' dramatyczny ob. Józef
sprostowaOle:
Jaśkowna,
Pijarski, dvn'ktor teatru popularSoór mój z wymienionymi ~pól- Dziś, \V sobotę i iutro, w uiedzilę, 3 nego oraz kwartet muzyczny pod
nikami wynikł na tle zwyczajnych przeds!aw!enia: o gooz. 5.4.5, 7.45 i 10 kierunkiem 'P, K. PiHpczyńskiego.
rozrachunków
Motywy
podane w'[ecrorem
•
w pismach codziennych nie są ści.
000
Wielki protest małżeński w 12 obrazach Nela B. Hertza
:~. i ~iete~~P~v~~~~ii i~~icifc;P~~;1
Usłyszymy dziś
Starskiego, Billy i Jastrzębca.'
,
po(~trzywywałem, ani nie podtrzyWarszawa. (IlH mtr.) ,lekka. Wykonawcy: Orldestra p. R.
Udział biorą: Władydawa Jaśkówna, Jan;na Madz'arówna
mUlę.
.,
10.0-1Z.00. Tran.smisia uroczystości pod dyr. ZdzIsława Oór.z;y6skiego, p.
Janina Orlik6wlla. Czedawa Po"ielewilla'
Zr~sztą artyk~hk wymlen lony ku czci św. Barbary z kopalni wielic- Halina Rapacka (śpiew) i p. St. NaRanka ltunowiecK8 Benedykt Hertz. W. Ja!
słał su:
o tyle meakłualnym, te kich: a) uroczyste nab01!eństwo z ka- wrocki (akomp.)
strzębiee. Boldo Kamlńslłi, S. La~liow5ki
WSZyscy zainteresowani wn~eś!i d.o plicy św. Kingi z kalanIem o. Janilckie- I 2Z.30-Z.3.30. TransmiSja muzykł taA. NowosielSki, S. Siełańslli i Cz. Skonieczny
Sądu
Okręg:owego. O znteSlenle I go: b) poranek w komorze S'eok:ewl- 1necznef.
oraz zespół baletowy z primabaleriną Irellą SI)sekwestru l umorzenie s~rawy
CLa,
obraz. scen:czny w odsłonach z l MelHolall (3158) bołtówl\il i baletmistrz. Eug. W"łllarem na czele.
Łącze wyrazv
wysokIego po- życia górmków p. t. "Zwyoięzcy".
l Zl.OO - Transmisja ~ery "Traviata"
ważania.
lZ.20-13.00. Koncert z płyt gramoft.. . Verdiego.
n Kto si~ z kim rozwodzi?
7) Trzeba żyć,
Jerzy Stobieckł.
nowych.
I Wiedeń (517.%) 2) Doktór Ralf,
8 Zabawka murzyńska
16.00-16.25. Odczyt p. t. "Antropolo-t 19.45 - Operetka Oskara Straussa 3) Górą prasa,
9) Janina Madziarówna '
gja I pedagogika" - dr. Jan Mydlarski. , Królowa",
w swulm repertn. ,n.
4, Pła cę i wymaQ,'am,
16.40-17,05 Odczyt p. t. "BezpIeczeń ' Brno (441)
10)
Prelekcja
o
małień~twIe,
5' Galerja znakomitych łodzian
stwo
komunikacji lotnIczeJ" - Inż. W. \ 18.10 - Son,ata skrzypeow~ Hindla
11) Parasolki,
6) Hołd l,odzi,
ku
czci
powsłania
Szaniawski.
IScherzo Ditttersdorfa
12) Precz z rozwodami.
1
listopadowego
17.20-17.45, Odczyt J). t. ,.Parwe. Berlin (483,9) ł K3nI'5wusterhausea
njusz klasyczny" - prof. O. Przyehoc- ł (12501 •
Zap.owiadają; Wlac1ysł~wa, Jaśkówna i B. Hertz. I Reźvsero
Dnia 3 grudnia. o ,odzlnle 8-e; wie- kl.
20.00 - Operetka Ja1l1 Str ..u~" "Noc
alt : \yalery Jastrlęblec l, Czesław Skonieczny. I Kierownik
c:zór w lokalu sto~'a"zyszenia handlow- I 17.45-19,00. Program dla młodridY. w WenecJi".
. htE'ra ~~I: Jerzy eJ.! Klero ,vnik muzyczny: T. Sygiet~lński.
ców IJolsklch. Piootrkowska lOS "d'będzle Prof. Al. JanowskI wygł. pogadankę P. ! frankfurt (428,6) Baletmistrz: Eug. Wo'nar. I Dekoracje: S. Prasiak. I Efekty
się urządzona przez "Samopomoc kole- ; tyto ,,Kolebka Wisły", oraz kOllcert dla
19.00 - Opera W.bera , Wolny str...
świetlne: S. Oględskiego.
żeńską" kursów gimnazialnyc.b A, Wierz: młodzieży. WykonawtCy: Orkiestra P. lec".
•
,
Codziennie 2 przedstawienia: o godz. 7.45 i 10 wiecz. W sobickiego, akademia ku czci powstanralR. pod dyr, Jana Dworakowskfe~o, Ka Królewiec (319,1) listopadowego z urozmaiconym prc.gra.- zimierz ~utler. (wio!onclela), Al~ksRn- . 20.15 - Kwart.ety sllIyci:!\:Qwe: C·1kr
boty, nied~iele i święta 3 przedstawienia: o g. 5.45, 1.45 i 10 w.
mem,
der Wasl· el (śplew) i SI. Nawrocki (ald, Hindemitha t D-mo1l Mozarta. ~ ...
Wejście Z
2O,3l). K~ wlecrorny. Mllzyka soło altówko ł1i4adąuJtba.
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z
się

już

przesiadły

Wrażenia

on~gdajszego

OnegdaJsze {)Osiedzenie rady
Odprawę p. Wojewódzkiemu
miejskiej dało już wyrainy przed dał mec. Kempner, który z nacismak metod, jakich postanowiła I skł~1l1 podkreślił,
Ze PPS. nie
chwycić się opozycja prawicowa zmienła nic ze swego stsnowlska,
z N. P. R. na czele. Punkt cłę:!ko- jakie zajmowała przed 5 laty. i
ści obrad spoczywał na wnioskach uważa nadal. te unieważnienie
nagłych, oraz dyskUSji, jaka się listy nr. 5 jest niedemokratyczne i
nad nlmi--wywlązała. Starcie mię- podważa pOOstawy ustroju paU<łzy frakcjamI socjalistycznymI a tycznego. PPS. niewzruszenłe stoi
dawną wIększoścłą rządzącą po- na stanowisku, . że w grantcach
dzieliło się na dwa momenty; poglądów panować winna wolność
pierwszy - to sPOSób zwalcza' Lista nr. 5 uszanowała ł zastosonla wniosku Bundo w sprawie pro, wała się do wszystkich u nas o·
testu o unieważnienie listy nt. S'I bowiązujących praw, to tet nte
a drugi - to dyskusja nad typa·' było absolutnie podstaw do powo demagOgicznym wniOSkiem! zbawiania 40.000 ludzi 11, leźnych
Chadecji o wypłacenie Pracowni-j Im praw wyborczych. NastępnIe
kom I roootnlkom komunalnym 13; mec. Kempner przypOOtnia ł histor
ję protestu w sprawie unieważnie
pensji.
W obu wypadkach JM'awlca po-~ nia, k!óry dowlókł się wreszcte
nIosła sromotną klęskę, gdyz mów ' do NalwyższegO Trybunału Ad!l1}·
cy socjalistyczni wykazali lm na nistracyjnego, a ten ... uchylłł się
podstawie ściSłych faktów z nie- : od wydania merytorycznej de-cydawnej przeszłości całą przewrot) zji, zakrywając się wzgJędaml for
ność ich taktyki, obliczoną jedy- malnymi. W zakończeniu mówca
nie na tanią popularność. Ale daw z humorem ośwladczył t że wię-'
ni władcy magIstraccy mylą się, kszość socialistyczl1a nie po to
licząc na krótką pamięć wybor- przyszła do ciężkiej i odpowieców. Dziś Już nikt nie I!wierzy, że dzialnei pracy komunalnej, aby
partja P. Groszkowsktego na serio ją rzucać dla satysfakcji P. Wolee
domaga się 13 pensji dla robotni- wódzkiego j jego towarzyszy.
ków, podczas gdy tenu p. Grosz- ' NaJslJnIejs.ze wrażenie wywarły
kowskl przez cztery lata sprawO" końcowe WYWOdy radnego LIchwanIa rządów nigdy nie mógł zna tenstetna który powołał się na
leźć pieniędzy na ten słUSzny cel, ( przykład' \Vlednia, gdzie Od wielu
stale wysuwany przez zw1ązkl za lat rządzi większość S()cjattstyc~·
wodowe. NJechie więc towarzy· na gdlze niema żadnych ograni·
SZe p. Oroszkowskłego nie ośmie- cz~ń przekonań, a jednak komusza,fą się rolą, jaką chcą obecnie niści nie odgrywają tam żadnej
odegrać, to Jest rolą Obrońcy rzesz poważniejszej rOli. A więc to popracowniczych wobec... socjali- włększenie wpływów komuni·
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stycznych w naszem mt~cle, to sy robotniczej. S1\ przewodnictwa dzl na wniosek demagogIczny cha
zasługa p. Wojewódzkiego I Jego zaszczytne. ale to przewodnictwo decjl, aby wypłacić pracownikom
towarzyszy, a frakcje socja115tycz I bYło hańbiące, to też Lódź musi komunalnym la-tą pensję. Prezyue maią nadzlefę przez poraw~ I się zeń bezwzględnie wycofaĆ, a dent zaznaczył, te 13 pensja nadoli robotnika ł zmniejszenie Jego praca w tym Ideł~nku będzie głó leży się pracownikom bez żad
nędzy wyrwać go z rąk komunl- wną troską magtstratu i moją. Po nych wątpUwości i magistrat sam
stycznych, gdY t komunizm terl- wołaru
do kierowania miastem wystąpi z taką propOzycją do rawać mote
tylko
na nlesty- przez szeroki odłam robotniczeJ dy. Dziwne się jednak wydaJe, te
chaneJ
wProst
nędzy
i Ladzl, będziemy mieli przede' projekt ten zgłasza partIa, która
bledzf.e robotnłka, który z rowa- wszystklem na wZQ"lęd'7ie itltet'2& jakoś nie mogła tego uskutecznIć
czy gotów Jest chwycić się wszęl h,dnoścl robotniczej. ,Nie Jestem w cz~sle swego urzP<fowania. O·
kich środków. To tet socjaJtstycz utopistą I wiem,
~by w Lodzi becnJe zgłasza się demagogiczne
ny mag1strat nie rozwląte się, Jak nastał całkowity dObrobyt mas wnioski, chcąc sobie Zdobyć taby sobie tego Zyczył
p. Woje- rObotniczych, może nie wystar- nią J>OPłllarność, , choć wie się dowódzki, lecz pracować będzie czy wysiłków całego pokolenia. brze, że pOzostawiło się pustki w
nad ulżeniem doił robotnika ł6dz' at.e nie wolno się z tej drogi cofać. kasie magistrackiej, że budtet jest
kiego.
Mamy odwagę stanąć na stano- przekroczony według prow'lzow
•
wisku, na które powołała nas wO-1 rycznych ob1łczeń o 40 procent.
la llJdnoścł robotniczej. Wiem, że że dwa dni po objęcłu władzy
Now~ pr~zydent miasta Łodzł l Jeśli nawet zdQłamy w dutej mie- magistrat nie miał na zapłacenie
p. Złemtęckt stanął wczoraj po rze ulżyć doJ! robotnIka, pozosta- raty pożyczki Skarbowej.
..Ale
raz pierwszY przed radą.
nie Jeszcze ogrom nędzy rzesz nIech się panowie nie Obawiają,
Na wstępie prezydent wygłosił pracujących. Kto obiektywnie oce znajdZiemy pienłądze, aby te trzy
krótk~e, lecz pełne "!~klego har- nłać będzi~ nasze poczynania, 0- nastą pensję wypłacić. Zapytulę
tu ł Siły przemówiente, z którego ceni naszą dobrą wolę i zapał, a tylko panów wnioskodawców,
tchnęła chęć do pracy i gotowość nawet stojąc na innenł stanowi- czemu nie wYpłacili sami tej la-ej
poniesienia wszelkiej za nią Od· sku polltycmem, poprze naS w pensji, będąc jeszcze u władzy?"
powiedzialności. Oto jegO treść:
naszych usiłowaniach. Głosów
- Stając po raz pierwszy przed krytyki, choćby najostrzejszeJ, nie
radą miejską, ohcę przedewszyst obawiamy się. Będziemy z nich
Oto graść wra!eli z ottegdafsze
klem podziękować za zaszczyt czerpać wskazówki do pracy. W go posiedzenia rady mIejskieJ. Sa
wybrania mnie na tak wysokie każdym razie wytrwamy na sta" cialistyczną większość rządzącą
stanowisko. Cenię niezmiernie wy nowisku aż do chwili, gdy będzie· naldy zachęcić, aby nie oglądała
soko zaszc~t stania na czele dru my mieli dowód, że cieszymy sIę się na demagoglczue wyskOki ()o
giego po stolicy miasta w Polsce, zaufaniem tej ludności, która nas pozycJi, lecz spokojnie prowadziła
lecz zdaję sobie rowniet sprawę na te stanowiska wybrała.
swą pracę twórc~ą.
SpOłeczeiiz ogromu pracy i odpowiedział- ł.
stwo oceni ją według wyników
noścI, złożnej na nowy magistrat, Hdczn Y?,ll oldaskami pr~fęto tel pracy.
I na mnie. Już w czasach zabor- to "credo pana prezydent .
Kr.
czych lódź przewodziła pod
Drugie przemówienIe wygłosił ,
wzgl. antysanitarnym i nędzy kla prezydent Ziemięckl w odPowle-l
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wnlosklem Bundu w sprawie uiii
II - ,
ł
8i
j k
l j
listy wyborczej trl'. zapowiada rada kasy
l
ę 'P"ZYSl
tygo Dla gistr~r~ ~~ to~~o p~cW!c~onew~~
5. Radny LJchtensteln w lorącem
c''' orych
Posiedzenia pl~narne rady mie j -/ westycyine.
domości, te w sobotę dnia 3·go
·
przemówienIu bronU swego wnloW
. db. l
d
_ skiel odbędą s i ę w przyszłym tygoPoniewat zaciągnięcie pożyczki grudnia, powinni stawić sIę do
sku I).)dkre~laJąc slusznle te żad · od C~Otral o . ~i!.°Wsle. Póo kOjTze nniu we wtorek i w środę t. j. 6 ' wymaga dwukrotnej uchwały rady spisu poborowych w~Zv~cv męi~
W • mc wem In.
Ojew dz ego 7 j 7 b. m.
miejskie; zwołane zostaje specjalne czyżni. urodzeni w roku 1907. a
nego śWiatopoglądu nie da sIę Wy- POSJed. zenle rady. kasy cl1o!,vch
J3k się dowiadujemy najbliż5ze l~osierlzellie rady na wtorek, dnia j zamieszkali stale lub czasowo w
tępIć zapomocą represJI J)OlicyJ- przy llcznvm udZIale deJegatow. i plenarne pOS iedzenie rady m ejskiei 6 b. m. orlłz zwykłe posiedzenie Łodzi w obrebie Vll komlS":1rjatu
nych, lecz P'l'zectwnie, re{)res)e ta ł przewodniczący z.arządu o. Ka' ~ odbyć się miało dopier l za dwa na środę dnia 7 b. m.
P. P. o nazwiskach na lIterv kle otaczają prześladowanych nIm. ~zytiskł odczytal Ols.ma okręgo· tygodnie. a to z powodu przypaW dniu dzisiejszym odbędzie R do 2; - w poniedziafe'k zaś. d,
bem meczedstwa który' Jedynie \ ~ e!to urzęl~ L!~ezPl~ict'\!1 po- daiącf'go na czwartek unia 8 gru- się w s(lrawie pożYczki pierwsze 5 grudnia. zamleszlkali w obrębie
ł
•
_! um prze s 3WI • r.a z e
an~ dnia święta.
posiedzenie
radzieckiej kOmiSji' VIII komisarjatu P . P. o nazwi~
wzmaga siły danego ruchu. Naj ; za rok 1926 oPózl1lony z przy
Z h d' . d ' . '
skarbowo-budżetowe.
skach na lUery od A do T.
Je z m t
dowodem fest
czyn od zarzadu kasy.
.411C o Zi le naK komeczność
S .
"(
.
I
"
ps y
ego
' P r z e d dyskusją nad bilansem podJęcia z Banku Gospo:1arstwa
Na posied1eniu środowe m na- , . .pls odb}wa I~le w okaLI bIUra
przed czterema laty padło w Lo- I frakCje lewicowe Odbyły półgo- Krajowego sumy 3 miljonów zło· stąpi wygłoszenie deklaracji przez WOJskowo -. po Icyjnego. 'przv nI.
dzl przy wyborach tylko 6.000 dzlnną naradę. poczem posz:ze- tych tytułem pożyczki na cele in- wszystkie frakcje radziecki~. (b)
~r~u.gutta_ n!, 10. w godzl11ach od
głosów komunistycznych, a obee- gólni delegaci. w zasadzie akcep'j
_
_._ "
8 eJ do 15 ej.
Oosobv, uchyla,iace się od obo·
nie, po nIeprzerwanych prześlado tując poczynania zarządu kasy
wa~łach t tępieniu metodami po- wSlk~zywall na pewn~ leszcze
nł2Jła nddać wiązku osobiste~o zrcl,oszenia ię
łłcyJnemł głosÓW tych padło prze brakI w obsł.udze. ubezPle-<;zonych. 1
li \li
....r
do spisów. oraz osoby. zgłaszają..
,
.
Wskazywano. z,e Domvslnv stan , , _
•,
•
.
• ce s,ję z przyczyn nieusprawiedllszło 40.000. Ten sam Objaw daJe kasy chorych zawdzieczata ln- ~awDdła
KOPc l Dsłllego
w!onych po termi'nie. ulegną w
się zresztą zauwatyć w stOlicy I stvtucja swYm ubezpieczonym,
ł'
drodze
administracyjnej karze
w całeJ Polsce. Polityka represji wobec czego zarząd powinien po
O zklemu
grzywny do zł. 600.- lub aresztu
polIcyjnycb Jest pOlityka nieobU- myśleć o Po~~pszeniu i~h. by~u,
Jak wiadomo wszyscy nowo"
W związku z powytszem ławnik do 6 tygodnI, albo obu tym karom
czatną I tchórzliwą.
Po. dy skuSJ1 p,. Kału.zYns~ u- obrani ławnicy rozpoczęli jut um: dr. Kopciński przybył w dniu wczo lącznie.
P' htt dzielIł odDowied~l w Imlemu za- dowanle w powierzonych im wy- rajszym do Łodzi i z dniem dziW tym momencie_ p.
tC a rzą~u . a naste~n~e dokonano wy- , działach magistratu. Dotychc~as siejszym obejmuje jut urzędowa~zuca z mieJsca: "ZaządaJcle
borow u~upelnJalacv.::h do zarzą_ 1 jeszcze nie przybył do Łodzi ła- l nie w swym wvdziale.
ra~Z~ el
wIązania rady miejskieJ"!
du na mJeJs.c~. wYl?so:wanych. o- wnik wydziału oświaty i kultury
- - ..W fabryce
R. Llchtensteln: ZnacIe drogę raz do kOmIS]1 rewlzymej.
Cb) dr. Kopc~ńslci.
.
Adolfa Daubego
ł
Jak Sll~ dowiadUJemy, zatrzyma
• •
na tę trybunę, postawcie sami ten Z tow. pomocy kultu- . Ole się jego w Warszawie spowo rady ,.. mln'l zydows!ueJ Nocv wczora;. nieznani spraw-vnlosek".
ralne i dzlf'clom
I dowane:~st:1!O te~, it ma~jstrat
W dniu ju trzejszym odbęd71e cy przeriostali się na teren fabry·
Panowte radni z NPR. stale pro- ł Towarzy~two nles!enilll pomocy kultu- w,arszaw. kI me, chCIał nil po.s'edr.e- się posied~enie rady gminy ty. ki wyrobów wetn!any,ch Adolfa
.•
ł list
ł I ratneJ dzlec:om Im. Charlelty B'ełous6w I11U nadzwycza ' n~m ud71elJć mu I dow~ieJ' w Ł"'dzl
Daube~o. So. Akc .. przy ul. Piotr
ponuj ą w Ię kSZOSCI SOCJa . yczneJ, ny un:lldza, celem zas!!en!a swych fun.' I.WO1"
.
•
"
menla Z Z~lmOW
rl ne~o prze- ,
Na porzar1kuv dziennym
znaldu- ko ws k"leJ.171. l. 1'}0 wv l<rolentU
szy
aby zażądała rozwiązanIa rady duszów bal w lokalu stow. pracowni- ~~ń W v.. Ilrszaw~e stcmowlska ław · je sie między Innvmi wniosek o by dostah SIę do wnetrza s'kładu
mIejskieJ. łak to prownowaU swe· I ków miejskich dz'ś, w soootę. dnIa 3-go / ~lka ~ydz. OŚwl~t}' j kylfury. Za· wyrażenie votum nieufności za- fabrycznego , skąd skradli transgO czasu przy tej samelokazjI. Po b. m. o gooz 10 wiecz., dla członków chodzlł.a ~bawa, ~z .mll9'lstrat ~ar· rządowi R'I11lny żydowsk!ei, ont port towarów wełnianych. w~rto
wtórz ł t n
j kt
1 wprowadzonych g~cf,
szawskl me przvlmle rezygnaCJI ła rozw'iąz. anla rady gminy
ścł 5.000 złotych. poczem zbiegU
y e pro e w swem prze
wnika Kopci!iskieao a to z tego
." .
. ." ..:
bez śladu.
mówienIu inf. WoJewódzki, który
Kursy esparanta
P?wodu, it d!'. Kop~ińskiemu po- ,')(2.' ,o i ~. '·9@@(i?)(g.,ąV(O)('O)w
O kradzieży powiadomiono wyuważał za stosowne wytknąć Bun
wierzono realizacje: całe,go szeregu
~
~
dział śIedczv który wd r f1żvl edowl niekonsekwenCję metOd po- Na tad,anie Ik.zn!e z~raszal~cych sIę zagadnień w zakresie "'$zk.olnictwa
~
~
~
nerglczne dochodzenie. Wedlug
stępOwania z tego tyłułu.
osób. roz,poctn!,e su, dnIa ~ grudnIa r.~; powszechnego w Warszaw~e.
.
w~zel'kiego prawdopodbleństwa
w lokalu stow. esperantystów .,Labora
Jednakte na posiedzemu magl
' złodzieje przedostali się do fabry.
W pewnym momeucie mówi ' przy ul. Cezielnillnel nr. 15, III kurs J~- strat.u warst~wskiego, .które odbyk>ł J')Tzez nlS'kl plot od strony ulipan
WojewódzkI:
"Zmienia eyka esp.eranto dla . poctą~k~~cYCh ?UI ło S1,!. W .dnlU onegdal.!lzym - ~r.
"Cy W6kzaftsklcj. ~dzie tet praw!}an J)02lądy, panie Licbtenstein". ku:~ ~:I'Z3X~ .~I a .kl c rown lk~ w kursow, Kopl:tnsla. poparł, nteodtyołałnse
J
d<lpod.bl1ie 0.cZC'kiiV~r ich kr y ~Y ~a
R L· ht
t·
mi'.
Z ap ISY prz~'mlUJt' sekrcta nat stow arz'Y ł' s:vą deCYZJę, to t~z prezyd)um ma "
mochod. ktorym mespostrzezeme
:
te. ens em z
eJSC3.
"Ale szenfa w poniedzia fki i czwartki od 20 glstratu postanowiło zwolntć go ze
wywie~i skradzione towary ('I»)
me aa pana!" .WesołOść na sali. do ZZ-aj.
stanowiska ławnika.
Szczegóły jutro!
.
!
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Wiadomości bieżące Od l-go stycznia nastąpi podwyżka taryf kolejowych od Id=l~o~t!~OS!!iad
Osobiste

'
O swiadczenie
min. komuni aCJi,

W związku z wyj azdem do
Warszawy p. prezydenta B. Ziemięckiego, obowiązki prezydenta
Podwyżka taryfy osobowej na dochodu kolei, t. j. taryfy, prze'
miasta pełni zastępca na czas jego
kolejach
polskich, która ma wejść dewszystkiem zaś taryfę owbonieobecności p. wiceprezydent dr.
Wieliński.
w życie z dniem 1 stycz:nia 1928 wą. Badania nad tą taryfą dopror., wzbudziła zrozumiałe zaniepo- wadzi'ły do wniosku, że przy 0kojenie wŚlród szerokkh warstw becnych stawkach przewozy osoPD~lów
społeczeństwa. W'o bec tego mini- bowe dają pokaźne stlrruty, które
będzie miała Ł.6di i woster komu.ni'kacji oozielH wyozer na jednym pasaxero - kilometrze
jewództwo '6dzllie
pujących informacji o powodach wynoszą oIkoło 1 grosza, CO ogÓJak wynika z urzędowego po- tej podwyżki:
łem stanowi kwotę
przeszł·o 60
działu kraju na okręgi 'Nyborcze do
"Koleje,
jako
przedsiębiorstwo
miljen.
złotych
rocznie.
sejmu, na Łódź i województwo
Podnosząc taryfę osobową z
łódzkie przypada ogółem 37 man- państwowe, powinny dawać tadatów. W tern na Ł6dź miasto kie d'0chody, aby pokrywaly one dniem 1 stycz,nia 1928 roku, po7 mandatów, na okręg Łódź po- nietyliko koszty własne, lecz po- krywają
koleje jedynie tylko
wiat. Łask, Sieradz 6 mandatów, zwolify również na wY'datlki, zwią własne koszta eksploatacji i ruchu
na okręg Konin, Koło, Słupca, Łę
czyca 6 mandatów, na Okręg Ka- zane z powiększeniem taboru ko osobowego, nie osiągają,c zysków.
Nasza taryfa ieslt znaC2nie niż
lisz, Turek Wieluń 7 mandatów, leJowego, rozbudowy urządzeń
okręg Częstochowa,
Radomsk 6 stacyjny.ch, t'0rów i t· d., oraz p.o sza nietytlko od taryf państw Q
mandatów, oraz Piotrków, Brzeziny winny przynieść pewne, choćby walucie silnej, lecz nawet od ta5 mandatów.
(p)
minimalne, QlPtrocentowanie kapi- ryf państw o walucie słabej.
talu, stanowią.cego wartość tego
Wszystkie te okoliczności l1za'
największego w Polsce Drzedsię- sadni'ły konieczność pod'wyższe
biorstwa.
nia taTyfy osohowej, a prze;})ro·
kosztów utrzymania
Wychodząc z tego założenia, wadzone obliczenia wY'ka zat:r, że
W dniu wczoraj.s zym w wydzia
trzeba było poddać rewizjI źródła podwyżka
powinna
wynosić
le siatystvcznym magistratu od'mniej wię· cej 20 proc. obecnie obyłO się posiedzenie komisji
do
badania cen artykulów pierwszej
potrzeby dla ustalenia zmian kosztów utrzymania.
Stwierdzono. że w miesiącu listopadzie podrożały: masło, jajka
Dyrekcja koncertów: ALFRED STRAUCH. Tel. 13·84.
i mleko, natomiast obniżyły się
nieco ceny mięsa i stO'lliny, podczas gdy inne artykuły nie wykadnia 6 grudnia 1927 r.
zują zmiany w cenach.
, o godz. 8.30 wieczorem
Wobec Powyższego koszty utrzymania w listopadzie w 'POrów
namu z październikiem wykażą
mewieliki wzrost. co os-tatecznie
ustali w poniedziałek komisja do.
ERIKA
badania zmian kosztów utrzymania.
(b)

Wie'u

do sejmu

Wzrost

SALA FILHARMONJI

WTOREK

Drugi Nadzwyczajny Koncert

Pozwolenia na

broń

należy odnowi~ w ciągu
bieżącego miesiąca

Komisariat rządu na m. Łódt
przypomina. że z dniem 1 grudnia
do końca tego miesiąca należy
odnawiać zezwolenia na posiadanie broni palnej. W tym celu ~a
leży składać w komisariacie rzą
du 'Podania zaapatrrone w acbowiednie opłaty stemp1owe.
Po
upłynięciu p'owyższego
terminu,
.zezwoleń na noszenie broni palnej
udzielać się nie bed'zie. 'f)rzyczem
możJ.iwa }est ewentualność.
Ze
'Poszczególnym osobom będzie
wog61e odebrane P1fawo noszenia
broni.
(ID)

Do

Przy fortepianie: Nikolaus SeHWALB.
PROGRAM:
BI?AHMS:
WIENIA WSKI:
GLUCK:
MOZART:
MOZART:
DVORAK:
NACHEZ:
NOVACEK:

~onata

D-moll
Koncert skrzypcowy
Melodja
Menuet
Rondo
Taniec słowiański E-moll
Danse tzigane
Perpetuum mobile

Bilety jut nabywać motna w kasie Filharmonii cod'denod god~. 10.30 do 2-ej oraz od g. 4-ej do 7-ej wiecz.

kanalizacii

włączane by~

urz~dowy

W yniesie ona 20k procent
· R

mogą

posesje
Cały sz,ere,g właścicieli 'd omów
zwraca się do magistratu z proś
bą, by do przeprowadzonych na
ulicach ka·n araw wlączyć ich posiadłości narazie choćby prowizo'rycznie.
Magistrat wvrazil na to zgodę
pod warumkiem, że .~taściciele
a ka:1a :
t'yCh. domówdtbędą Placklh zoIk
l IzaCJę we ug- s awe.
re o
nych przez matristrat a następnie
PO ustaleniu dla wszystkich do~
.e.
muw
op t a t y k anaI'IzaCYJ!Il'
J. .
UlSZcza te oplatę wste,cz za caly czas.
(b)

StraSZDywypadek W fabryce

.

w związku

cen

z

obniżeniem się

mięsa kierownik oddziału dla

~rzy komisarjacie
do siebie w dniu
wczorajszym przedstawicieli stowarzyszenia wlaścicieli restauracli lU-go rzędu w celu omówienia
sm:awy obniżenia. cen obiadu iI
,róż!!ych potraw mIC~SII1Y~.
W wyniku 'konferencji restauTatorzy zdecydowali się obn,iżyć
ceny wobec czegO obiad. urzędo"
Wy kosztować bedzie z dniem dzi
siejszym 1 2!ł. 35 ~osziY. porcja
schabu
1 zł. 80 g1roszy. kotlet
Włeprzowy . 1 zł. 80 g'l'OSZY i ,p iecreń wolowa 1 7J.. 80 gJr.
(p)

omockiego

waliki z lichwa

rządu wezwał

.

bOWląlJ1lJących stawek Podwyżka r()lZrożona będzie rÓWT1omi-er
nie na wszystkie odle~ości i Ikla
sy, aby nie naruszać istniejącego
uSlt osunkowania się warun'ków
przejawu które ustaHly się w
ciągu ca:ł~go szeregu lat.
. .
Nie chcąc Jednak dOp!Uścić, aby
ucierpiały na tern te !rate:;:o.rje po
dr6żnych, których wan;tt1ri życiowe zmuszaj, ą do częst-y'-!:h prze
jazdów, a więc, przed~zystkiem ludność podmiejską - jalk
mł'0dzi'eż sZlkolna, umę-clnicy, rodyłury
bOltnicy i ·t p., obniŻ:o·ne będą odDziś w nocy dy,Żu1'llllią nutearupowiednioc-€ny biletów ty.godnio jące a,pte'ld:
t
wych, sezonoWY'Ch i rocznych.
O. AIltoniewicza, Pabianicka
"V tym wY'Pad'}{Iu, kiedy koszt 50 K. Chądzyńskiego Piokkowprzejazdu może mieć jakilrolwiek st~ 164. W. Sokolewi~za Przewpływ na. drożyz,nę, a więc p:z:e jazd 19. R. Rembielińslde~o, AI.t- '
dewszystklem w rochu pOOmler drzeja 25, J. ZundeleWricza, Płotr'
skim, zwlaszcza, o ile chodzi o kowska~, M. Kasperkiewicz.a,
w.i ększ e o środld , proielktowooal Zg:iers'ka 54
i S. TlI"aiwk()wsłci~ \
podwyZka będzie bail'dZQ nilkla". Brzezm-ska 56. .
.

nocne

aplek

~...

:l

'

Zbrodnia z przed lat 20
przed

sądem

piotrkowskim

Na wokandzie salCllu olcręgowe~o w P ·iot'l'kowie Zlnalazła się
dziś nader ciekawa sprawa o ojcołbójstwo, J)Qpe'łnione pwed 20

z pQWQd'i! braku 'lowO<tów wtY~
puszczony na wohIoŚć. W killka
miesięcy potem dwaj stróże noc·
ni zauważyli, jak Adam jechał w
laty.
nocy z rurą za wieś. Poczęli go
W roku 1907 we wsi Jeżów, szpiegować i zohaozY'J.i, jak zagmi,ny S'trzyżanów. pow. piott- kO.pUje on zwlokli ojca. Adama
kowsKiego. mieszkał gos'Podarz miano ,p onownie pocia,gnąć do od.
franciszelk Markiewicz. który po- powiedzialności karnej, jednalk
siadał zagrodę i 12 morgów g1I'OO~ zdołał on zbiec zagranicę.
tu wraz z 25-letnim S}'iI1em Ada~
W czerwcu b· r. sąd pokoju w
mem i 14-1etnią córką Bolesława,. Piotrlkowie rozpatrywał 9PfI1łwę
Stary MaTkiewicz cieszył się we powództwa cyW'i.lnego tr,atżQIl\
wsi opinją UCZCiwego czlowieka, ik6w Ntiezg6ra o spadek po f'rannatomiast syn uchodził za hulakę ciszku Markiewiczu. Z aiktow rei człowieka le'lliwe~o· Adam za' jentalnych wynikało. że Adam
mierzat poś~ubić córkę sąsiada Markiewicz ZlrzekJl się swYch
~wistaJka i za~ądał od ojca '0d- praw spadko.wych na rzecz swej
stąpienia mu gospodarstwa, na co sio's try
Stanistawy Wiewióra.
tenże nie chciał się zgodzić. W Adam został odszukany w K1"ako
rezultacie między ojcem i synem Wie i aresztowany 23 paźdJzier
powstawały nieustanne SIl>rzeczkt. nika 1927 roku. W śledz,rwie
a syn począł zdradzać zamirur przyznał się do zabójstwa ojca i l
zgtadzenia oJca i zawładnięcia go oświadczył. ż,e zamordował ojcai
sDOdarsŁwem.
z tego .POwodu, że ten uderzył ~ ,
W duiu 4 grudnia 1907 r. stary sie!kierą. Przebywa! on jakiś czas
MarkieWli'c z mdał udać się do są- w Prusach, a następnie d'łuższy
, dl\l w ROSlPI\ZY. Wówczas .P'Omię- cZa'S mieszJkał w Krakow.ie. gdzIie
t dzy nim a synem powstała kło- zosta'ł ujęty. Adam Mari}{'i ewicz,
tnia. podczas której Adam chwy- liczą'cy obecnie 45 lat, został
cił siekierę i kilikoma uderzenia-, przez prokulfatora oskarżony ()
m~ w g-łowę. z Cł!mordowa'ł ojca, zbrodnię z artykułu 464 k. k.
poczem zwloki zakoPał w dolej Sprawa jest tern ciekawsza. że
za stodołą.
I zaledwie
5 dni brakowało do
W krótkim czasie wieś zauwa- tyr'zedawnieniia. Sąd skazal Adażyla zniknięcie gospodarza.
ma Marozewskiego na 8 lat cięWdtrożono dochodzenia, IPl'zy- Zkiego więz.ienia, 00 PO zastoso_czem za, piecem zna1eziono za- waniu amnestii. zreduik uje się do
krwaWli~ną czapike Martiewclza. 5 lat i 4 tnfiesięcy cięj}kii;g'O wię
Adam zOSlta~ are'S1ZI·owany. jed.nak zienia.

Strumień rozżarzonego

cynku oblał twarz
17-1etniego robotnika

1:<

J

ł t

. ~"... ~<.

" ~,~•.~',;:;::~.

Nowy cennik

W dniu wczorajszym wydarzył prócz głębokich. bolesnych ran na
artykułów SpOŻywczo-kolonialnych "
się w naszem mieście tragic:m1Y twarzy zapalenie się czatplki i wło
wypadek oŚilepienia iedne~m z ro- sów. ~ijąc się w SrtIrasZJliwych
W dlItiu wcz·orajslym odbyła jagjana zagraniczna 90 gr. (00.
b
'k'
. .
.
męczarmach. popa'rzony robotni1k'
k ' ja'
d
be - t h
-95
)
' otm ow metalut'lglcz'l1Y'Ch.
wybieg-ł na podwórze,' wzywając Sl~, l~.omlsar.~_ cle drzd\'~ w o c YC czas h.(,,-~r. '.""
l .....
W odlew:ni cyn!klu P. Re'ttnera. pomocy W tym a "'-.
. _ noSIC'1 'l\'Ierowml\a o ' ZJClJiU k al'1!1eglI'OC vw ZnqLCe u egty ceny
s m.y!U
czasie
u
'
kOnl,ell'en~]a
"
. J)T~e d- n~st
·
h art'~
·t'
f aSOł,i!
1
przy ulicy Gesie.t 6 w RCł!do-gosz- sJyszano. Ik rzyki kilkil.i
()ISób.
OkagOR
P:-. ~I'ssa
ęP'UJąJCYC
YI\U~ow:
czu. pracow~ł w charakte'rz.e 1"0- za~,o się, że cynk SlPh'wajacy ze stawIcIelI srowaJrzyszen }{l~le,c- biała I gat. iklltg'. ,g ir. 68 (dotycbbotnikoa 17-1etni Emanuel Go1dberg Ś'cian. za/PaIit odzież w~aśckiela kich. w których z~nliP'Owani są czas 70 glf.). fasola "Jaś" ktg. zt
zam!eszkał;y przy ulicy RZI~ow- domu p. Knopfa oraz SltaruszJki, kUtPcy branży SPOŻYWOZO - kolo- l (dotychczas 1,05).
fasolra
skie] 107.
którzy jeÓ'nakiŻ.e na sz,cze;śde nie nja1n5J. Celem k'0nferencji bylo "Wacbtel" kolorowa I gat. 72 gr.
wędrują wła.s_· ciciele
W tejŻ'e ()idleWlł1i znajdule się odnieś.Ji obrażeń cielesnych.
uzgodnienie cen artykułów spo- (d t 75
)
wiel'ki piec, w lkItórvm jest wmuW kUk,a m~n:ut 'Po wypadku ,"1I'<'ł~zO - _ kol"""'J'aln"~ch ~ USh-1_O' •
~••
posesJI
rowany kocio'l wielIkich rozmia- przybyła na miejsce zawezwana CJJ ... ".
V'U
Jl
14~
ZwYżkę wy!Kazuje cena t'ruszW dni1u wczorajszym odd.z.ia1 rów. stużą<cy do topienia stare~o przez robotnilków fabryki i lokato nie nowego cen-nHro. (Inr· 13).
czu roślin·ego "Ceres" ze :d. 4 na
dl~ s!~raw sanitamych przy ko- cyrnkl!' kltóry 'Ył stanie płY1t1nym rów domu karetka ·pog-Dtowia raNowy cennik wykaZUje znf.:bk~ zł. 4,20 za ~rg.. "Ce ta gola" z
mlsatJacie rządu ro~patry",:a'l ca' ~astaJe na'Sltępme 'Przelewany do tUJn~owe~..
..
cen ca'f.ego szeregu aTityQrułów. 3,80 na 4 zł. za k~, oraz eona
ly szereg, ?~oto-kuto:v sP1sy~a: zelaznych form.
NI:eszc~ęsh:vemu roootm1kowl' po Ceny najwainiej's tych m-odUlkfj;t'Jw narty z 55 na 60 g
a lm
nych wtaSCi'cl·e'lom memchomoscl
Straszny wY'padek miał miejŚrCe udzIel emu 'Pierwszej pom'0CY 0'"
.
r. z
.
. ~a antysanitarny s'tan po~es}i. M. w dniu wczorajs.zym'. ktÓ'ry SlPo. \ bandażowano twarz i szyję. po- prze d.s't a WlaJa Się w ~sób. naIW obe'c tego. że ceny masla ju
m,. skazano, ~z,!aela W'0 ldysła"'.'- 'Wodował oślelpienie mlodciane'g.o czem w ~e~adziejnvm .stranie zo- ~teJ?~ąCY: ml'e~o 47 gT. l,~t,r. Jaj}ro również ceny śledzi wykam;ą
skJeg,o. WlaS?iClela domu prz,Y uh- robotnika Goldbenga. Wy tryska- . stał OdWlez.IOny do s ZlPltala.
SWle'W 27 glr.. Jajko wap.lełme 20 niejedno'litą tendencję i spodzie<:v Gdańslkile 1 131 na trzy dm be~~~ iacy z jedne; z żela~nych fo.rm gO l Według oświa~czenia lek.ar.z~, gr .. mąka pszenna I~tunlku 82 wać się należy. iż artvkutlU te n.
,rrlędnego aresztu ~az właś:-:I. rący metal rozlał SIę po ś,clanach / stan 901.dberga Jest nader ClęiJkJ. gr. Mg.. kasza perłowa 92 gr. (do J.
: 1 . . 1 " , h:
"
,
be
ł) ,
.
egną w na.1v:lZSZY·C cniacb.l':n!i.<:Iela domu przy ul. PiOtrkowskiej sali fabrycznej '0blewając twarz I Obrazem e na twarzy SIP'Owoduje
2(1)) kka Cieślniak. Lejbę Wo idy- Oold'berR'a,' ChioPi,ec począ+t 'krrZY-j w każdym razIe ut.rartę wzroku. ty~ zas 1 z .. kasza ąrkiszowa ce, postanowiono cen tt!.łsla j
sl~i.w~iego i Mos~ka Culki c r ~l - l czeć w nieludzki sposób. bowiem
(x) szl'lf.owana 75 2:r. (dotychczas 80 ; śledzi chwilowo w cenniku aIre
kazdego na 10 dm bezwz,gl.: dne- ' żarzący siE' "'vnk
spowodował
g.r.), kasz·a gryczana .palona l umieszczać. (~)
'iOo aresztu.
(J)
gat. 1 zl· (dot'l('Chczas 1,05). kasza

t

Do

ś

v:

I

aresztu

I

z

,GŁOS

"GŁOS POLSKI"

POLSKI"

ł.ódż

3 gnu

ł.ód.ł

1927 r.

3 ....d... 1927r
'" •••• "!Iti~

uJ·uoktury·l"

p darcz'e Czechosłowac)'i

OD

arczej.··Błędn8 opinia

)Natur Ine podstawy koniunktury gospo

I

. gaspo darczem Cze"ith osł owac·li nie utrzymała się ·w.
O pOł·
07.enlU

'Hauss przemysłowYCh papier6w wartościowych••- Przyczyny
'zm iejsze ia i portu awelny. -- Rynek pienię!DY. -- Poziom
" · węgl owa
cennikowy. w. Produllc,a
służ

ej In

PRAGA, w grudniu.

.

Gl

korespon d encYJna

'lOSU
sposób qsiągnięto granice r~nto~.

P I ki
o s

ego

świadectw przemysłowych

Ceny

")

Wvdobyele węgla.

na rok 1928

ceny ~wiadectw 180 zł. VII-a 90 zł. VIII.a 21 zł'
przemysłowych dla przedsiębiorstw 60 gr.
handlowych oraz przedsiębiorstw j
Cena świadectwa przemysłowe.
zai~ć przemysłowych w Łodzi go dla pośrednictw handlowycb
przedstawiają si~ iak nast~puje:
wynosi 210 złotych. Dla insoekto.
Dla
handlowych
rów i ajentów
ube.
dectwo
l·ej kategorii kosztuje zpieczeniowych,
pr7ewozowych,
3.600 zł. świadectwo n-ej katego- komunikacyjnych oraz instytucji
rH dla tychże zakład6w 594 ;l:ł. Kredytowych. o ile prowadzą ope.
lii-ej kategorii 111 Tł. IV-ej k8łe- racje bez utrzymywania biur 90 zł.
gorii 45 zł" V-e; a) kategorji 90
Dla komiwojażerów 180 zł. W
zł. Vb kategorji 21 ~ł.
skład podanych wyże; świadectw
"Cena karty rejestracyjnej na przemY5łowycb wchodzi zasadnioddzielny skład, lub zakład hurto- cza sławka skarbowa 30 proc. po.
we' sprzedaży wyrobu własnej pro riatku komunalnego, 15 proc, dodukcii wynosi zł. 18,
datku na rzecz izb przemysłowo.
Ceny świadectw dla zakład6w handlowych, 25 proc, dodatku na
przemysłowych; I kategorja 10.000 rzecz szkół zawodowych oraz 10
zł. II-ga kat. 7200 zł. III-cia 8600 proe. na.dzwyczajnego dodatku do
zł. IV-ta 1080 zł. V·ta 360 zł. VI·ta podatku (p)
ono
Na rok 1928

;l:akładów

świa

przed~iębiorstw

I gdy właśnie na giełdZIe
kamiennego
brunatn~ o
d k
k ności.
W pntdwieńsłwie o onjun • nast(łpiło ustabilizowanie ...... sytu'
w 1000 tonn.
tu~ gospo~arczvcb N!emiec, opi~- acja finansowa bynajmniej nie zorających su: wfh\e:r:me ~a uzyski: stała podważona przez obniżenie 1927
wllnym kr~dycle zagran1czn~~ l się kursów, jak to zwyczajnie ma styczeń 1313
1696
zupełme pewnych nadZiejach miejsce na terenie gospodarczym luty
1119
1525
~u pro~uk~1i wewn~trz~.ej n~ tych państw, g~zie konjunktura marze~ 1176
1619
.zerzemu ~lc; komuntkacJI kra jeszcze znalazła niezdrowych pod, kwieCień 1079
1496
ej - konJunkt~ry go~podarst- staw trwania.
mai
1132
1586
Cz('cho~ł~wacjl - !paJ~ podMate nam zarJucić
strona czerwiec 1134
1451
vy, bardzl~J zdrowe I n.aturalne, przeciwnego niż my zdania - te lipiec
1174
1478
~kl temu Jut w zasadZIe poło: nie przyjmujemy pod uwagę faktuIsierpień 1289
1680
If
,
II
b,
le gospodarcze Czechosłowacji b·ż·
..
ś'
b ł
wDgłel
ftOlskłelJo
o wiele korzystniejsze nit w ? m ema w mIeSiącu ,wrze OlU r.
O ile cho..Jzi o wzrost p r o d u k . "
q
~
mczech.
I~p~rtu bawełny ~o €ze~~osłowa- ;cJi koksu - to za~naczyć naleiy, Z rynków europ jskich (K) W ciągu foku o~tatrl~ego
Obserwutofzy zagraniczni kon· cjl. Jedn~k po~walamy sobl~ utrzy- :te niezawodnie wskazul'e to na
wzrósł eksI'ort weg-la polskiego
mywać ze stOI to W zWIązku z I
Pisma an~ielskje omawjał~ spra
dur gospodarczych Ozechosło..
'n- , ą t l ' · cen
w;r.moienie sj~ produkcji żelaza i w~ wypierania wę!.!la angielskiego o tz proc, Przeciętna cvfra wv'
J'i - mo~n1 śmiało podkreślić me Pkewb osClł .os 'a entawSI~ k . . natistalł czechosłowackiej.
. l
l k·
k h wozu ml'esl'ę'czneg,o w roku 1926
. dl·'
· d · ryn u awe manym,
sza ze ,es f
Oaraniczony ramami d"7ienni przet węgle po s I na ryn ac
~awle
I swoJęw puewI
ywanta,
'"
..
. euron.·lsk'lch
tonn , W roku
'puszcza)·ąc
miasiącacil
lt1t- t ~ wa Ż nym . czy U n!'k'lem w d ~ i edz:i \karSkie
" ' ; , stwierdJaJ·ą .,.,ol-e po WV'l10S iła 735000
.
i korespondencji dalsze
I te okres lipcowy stanowić ~le 'popy.tu na ba~ełnę oraz odbl- szczeg6ły co do rozwoju konjunk- fąwładnięciu przez węgiel polski bieżącym wzrósł Wywóz węgla
~ie naJ'WYższy możliwy fOZWÓ} lbe Slę ,nIezawodme żw przbemYśle tur gospodarczych Czechosłowacji rynkiem włoskim- przyszła kolej 10 820,000 hmn miesięcznie,
l t i bliżej będzie awe Ol~n~m, co mo na o se~wo· podam w liście następnym,
na rynki skandynawskie i państwa
d
po. 6r<:z~
e m _
I
wać
takze I w całym szeregu panstw
bałtycIde
iJ S·ID
~nl, poziom pomysnośc g?Spo' zagranicznych,
Ad. Tesicz
7.dani~m eksportp.rów angiel'f
,zeJ Czechosłowacji poczme obJeśli zaś uwatać b~dziemy za
CI
skich, w~giel polski moie konkU·
W :wiązku z wypuszczeniem
Ił ~fę.
.. .
. \ pewnik, że sytuacja na rynku pierować z angiehkim głównie dzięki na rynek nowego typu automobi.
fymczaseł!l byna}mme} tak su; I nię~nym w CzechoslowaC'jl nie jest
częścI
polityce taryfowej kolei polskich, łów Forda. przeprowadzana jest w
stało, muno -:- owe u.Jem~t'; niepomyślna, to istotnie nie ma
które stosują dla transpoflóW wę" pismach amery~ąńskich kampania
~nostyki or BrClU na btl~ns!e 1danych do przypuszczeń, aby o- wol"e od opłaty c In j glowych wyjątkowo niskie t,.ryfy reklamowa Q nieznanych dotych.
~Iu zągranfctnego 1 osłablemu t gólne koniunktury gospodarcze (K) M-inbterstwo sklU"bu wvda- przewo~owe.
czas rozmiarąch,
.. •
W kołach eksporterów twierMianowi,cle 2,~OO dZlenn1~ow
Importu b~'Yełny, pr~y równo Czechosłowacji mogły pogorszyć lo okólnik w s:prawie wart.mk6w
'nem zmmelszemu su~ eksportu się,
wvkonan.la odprawy celnej dla eZI\. te w normalnych warunk.łeh amt!r~kańsklch ~ml~szcza W ciąg.U
ykató~ gotow~cb.
"
Wła~nie słów kilką pośwlęcłmy mode'1I i form CZęści maSZyq10- tj. b~z ulg przewozowych wypIera 5 dm anons zalmu)ący całą ~tron1.
Tak WięC, ,kon)unktury J~slenne bardzo ważnemu objawowi loło- wych. Zgodnie z tym okóInikiem, nie węgla angielskiego p~zez. wę-, c~ we wszystkich dwuch tysl«;cacb
:hosło~acJł me tylkO me P?- ienia rynku pieni~żnego w Cze- g,prowadzenle z zagranicy mode!.1 gi~l polski byłoby znacznIe atru-jl pism.
,zYo/ Się, lecz !law~t znaCZJ11e chosłowacji, Okazało się bowiem, części maszyn bę<łzl e zasadni- dl11one.
rajwlłr' ..okazuJe ,su:, ,te ~ąd te pieniężny rynek czechosłowacki CZQ wol,ne od OJyJaty cehej. FaIQ
4
or,en .acH ~agra.01czO~J, g w- podczas naJwi~kszego rozwoJ·u i b k '
d '
niemieckieJ. opierał su: natem,
h
k . kt
d
TY arlCI, ,S'Ptowa zaJąCV te moplenlęZny
.byt wielką wagę przywiązano roz!"ac u ~nłun ury gospo ar- dele CZęśCI, bedą jedna~ ~obo.
wszec.hmocy bilansu handlowe- czej bynaj!"meJ, t?8wet, na jede~ wiązani do złożenia kaucji, rówOQTÓWKA:
ołeł~Gwe
lagranicznego.
.
mo!"ent me strac1ł ~weJ płynnoś~I, : nych wartości opiaty skłr..·jek cel~ozpocz~ty symptom haussy w Obla~ tan w ~uro~u! dawno me nych, Sumy wnł~cone 1-wrócone De>taT
PARYZ. 2 grq nlll (PIlt) Noto
mysłowych papierach warto- spotyk.any -- JedYnie, ma prawo I będą sDrowad2!amcym ,dopIero
ClEI(I:
w.nie końcowa
wycb zostął zfibamowany dzic- obywatelstwa "!' ZJednOCZonych/, w6wctas, R'dv modele te l formy Holandia 360,30
J2402
~mu, że p;łełda esko~t{)wała Stanach AmerykI.
części maszyn z()st.an~ z,,:,rócone Londyn 43,50
~~I~~t"
25.42
. 8zybko możliwości rozwojoSytuację tę obrazuje poniższa I t?Tzesfane za gramce kraJU, TerN()wlI Jork 8.90
Włochy
135.15
na dalszą przyszłośe i w ten tabelka:
I mm, ~wr?tu oz.naczono na okres
Paryż 35.06 ł pól
SZUllłlcarjll
49('sz.esclOmlesieczny,
Praga 26,41 i pćł
Niemcy
007,50

WDglel polski wyp'era Wzrosf ekslIorlu UlDDla
anglels

ł

Jak rpklamu e

Plodele

Ford

milsZyn

I

yne k

.

..

w raryiu

notowania

------=-1-...:-:,---,--.
NARODOWY

'eksle i lombard
, miljonach koron
ezesk,

stopą

bankowa
%

26

BANK

Wek61e j Jomhard
w miljonach koroa
czesko

0/0

1~27

cl~tna

407

cień

202

176

wiec

176
191

c
)ień

198
Hł4

!sieft

5.92
6
5
6
6
6
6

styczeń

marzec
kwiecień

178
133
85
73

51/2

lipiec

186

5

70
99

5
5

111ty

~~irwiec
sierpi~ń_

ystko ad ultimo.

wrzeslen

~:

Trusł

stopa
bankowa

filii

5
5

g

Szwaj.carJa 171,93

lIuszczoWY

polsko-gdański

AKCJE;

PA~Ił!RY PA~STWOWE

t~
t54,50~155T~ 154,75

ZASTAWNE:
Do.lar6wka 68,75-.64
Kolejową 10Z,50-t03
5 proc, konwęrsylna 66,50
5 proc. konw, kolejQwa 62,50-63
S proc, llsty ,asta wne Ban\tu 006i),
Kraj. 92-93
R \lr llstv ;a.s· Ballku Roln. 93
8 pro..::. listy zastawne ziemskie zł, 81
4 I pół or~. Ii_ty za~tawne ziemskie
zł. 58 ~-.58.60-58 . 50
8 proe listy zastawne m. Warszawy
zł. 81-82-.81.75
:; proc. lilitv us:aWl1l! Al Wa'~lawy

Balik Pyslcontowy

Wrasz, kor.. ,Głosu Polskiego"
(K) telefonuje:
W ostat'nich dnIach odbyły solę
parąqy przedstawIcieli p'olskich i
gdańskich powainjejszych fabry'k
wielkiego prze mvs.t'll , chemiczne'
go,
przetwarzających
najrozmaitsz.e tluszcze. w sprawie utwo
nenia trustu tluszazowego. Utworzenie brl1'it'l,l miałoby na celu
przeciwstawienie s·je zalewom
rynk!l 1\raioweg-o przez fabrykaty

Bank PoJski
BanK Za ch O<I,n: 3O.W

8ank Pow~zęchl!Y Kr~~ , 15
Cukier 81.1\0

Wysoka 13l
Lilpop 31)-39,25
Norhlin 200
Pocisk 2.7i)~3,75
Staraoehowice 68-6$,75
Borkow~ki 3,'15
Czersk 1.62
Łazy 0,42
Węgiel

UH 1-1 "MO

Pjłzner

9

Orlwe.jn 12,2~
Zlelen'ewskl Ił)
Żyrardów 17 --17.ZS

I

H

i

5

tzątkiem !TIiesiąca ~a~dęgo) ~esta-i' alęndiJrzy

...

k DO~~11l01VY

II
d i; wiony w
z lipc;owym.
.'.
.. .
DBrSnll WuD Z. cełlnil<~em l~14-który przyimuje-' W. mlef5 l ąCOU rud l1m .q. przy:
ZInUIIY
• )11y za 100. przed§ta:via si~ W Cze-: j)a(>~~Ją ter:m1l1V p~atnośet l1 $ltę1ł
It~..

p6Fównanłu

g-

J(o.,fł!rencJa w~r

,!"I

~hosłowacil nast~puJąco:

ł ją~"

1)~a tk6:v •

a

u

,
eksportu na Bliski
,- .
1)0 l" wrudma p'!atny Jest uoWfiC h óc:l
1921 styczeń
143,1 ' datek dochodowy od u"lOSa:7;el~
tuty
l42,5 stużbowveh i emerytur. D6 te~o~.
W poC'zątkach b, tygodnia przy
marzec
142,7 terminu nale·żv rńwfli~i ~~flłącić
był do Łodzi przedstawiele jedąej
iiwiecień
143,1 60 '('l, ~kal'he~'r'\h DflrlRtek Bl'Ze
z wielkicłt hurtowni włÓkien" ic~ych
maj
144 4 11łVsł9WV Od obrf)tu za m,le<:jae
PerSJi,
aJamati-freres w 1 ehe(~erwieG
14~, 7 ,listoryad. Prócz tef!O olatnł.ev w'n
ranie w celu poczynienia więklioiee
14-\.1 j ni paRlietae. ~t) do 15 i;rudnłl\
słycb ~pkttpów manufaktury łóal.
sierPIeń
143,7 jest ró,,,'nież pła!nłl drllga polowIł
k.i~j dlA Pęr~ii Of8Z niektórych sąwrzeSlen
H2,6 plerws;le; ratY" DQdat~ll malątkasie(,iflich rynków ali5.ki~go Wt\cho.
Co do dziedziny samej, nro- \Vego." Wkońcu zaś naleiv prHdu, Pued&tawi(,li~le tej firmy od. dukcji w Czechosłowacji to Istot· pomnieć że V' miesiącU ~rudniu
byli si~ref5 n~rad z fePftlJ:entli~. ł nie spotykamy objawy dal~z~g() są pł~tn~ podatki. co do którvch
t~nta~l1 wlelkle~o prz~mysłu wło- ~ ro~wQ I.l
91ównym ~skainJ.kl~!Jl p!atnicy otrzymali osobne n~ka·
klennu;zęgo SzaJblet.. l GrOhmljł1<l", tego jest Widoczne zWlęluzeple SIę zy płatnlcz.e wzp:lęd'llie 111~, l I 0l. Poznańskiego, Ełsanbrauna i t. d. wydObycia węgla czeskiego - nie- droczenia płatności na ten mlePrzedmiotem narad tych hyłą spra.1 zalei.nie od t~gO, Ze !leZOilQWa] siftc, Do 31 grudnia należv rów~
wa większych zakupów towarów ~ ,.kQnjul!kl~Hp angielSka" li rokll u, niei wYKupi(: świflctectwa ltan~'o
bawełn.ianycłJ. R~k~wanj,l sfi.llllli ł hj('głtg,.1 '~zillde il!~ przemi~l.ęła. we i, PlTzemyslowi} \la rok po'
zowane będą w naJbhiszych d11lach.
SQoJrz)'Jrr1Y tedy fłą pOOłzsze datk6wy 19.Z8. (d)
.
(p) f zest:łi.vieme. .

I

I

eh

I,

I LISTY

zł. 85.~-{i5.Z5--ti5,5()

8 proc. m,

Modrzejów 9--9,20-9,15

)bserwując ogólne warqnki sy- znacznie zlfl1 er zaiąey W kierunku l zagra~iczne, w pier~s~YTI1 zaś
JI cen na artykuły spożywcze zniżkowym I tak, gdy ~el1Y na rzę~zle Ptl\"str~ymlime rnas-owe ..
i produkcił puemysłowej w o~fe- artykuły spożywcze opadły - ceno, gO Importu tf.qs~~7,ew amerylfań.
t\126-21 f.
sie września br, motna uważać o· pik fabrykatów flłewłClle s~ę pod- skich.
gólny ~oJi6m eenHikowy jako nle-, ttiÓsł.
,
C:eduła ęiGłłdy
Indeks cen hurtowych (z po i
d II .
l ........

15.65

Rumunia

Bez !i:upc}nu

na

j

Łodzi

80

NOTOWANI4 BAWEŁNY.
NOWY JO~Kl t gilłdnla, Bawełna
afHt:lrykańska, Otwarcie: grlJ4zied 1~.07.
stye~ę6

l2,Q7~,

marzec

l~.~~.

lilliee 19.5()-:-5~, pa~
piap;t;'n,ej
d1-iiern* 19.15=19.l6. I RptaW. środk,
warsz:aw$klej
gruezień lU5,
~tye?Je~ 1\).17,
marzec
i9,n, !l1~j 19,56, UpIec 19.57, patdzler~OłO'Nanla lłotego~
nik 1!U1. n netow. średk.! gruezłd
W dniu 2 grlJdnią H127 r
19.20, styczeń 19.22 .. marzec 19.42. maj
11),61, Iii"ee 11).66 paMz.lernłk 19,ZZ, Za 100 ~rotyC~:
land}ln
~ą.Q()
~amkn'ęde:
grudz!etl 1924-25, styZurvch
5S3 l, I czeń 1~,23...".Z5.
marzec 19.42, maI
Berli'lwypl
:~,~~'l-.!~/~) 119.61-62 Iipięl: 19,01 , sierpień 19.46,
na WnrsaaWe
1111 Poznań .
46,895-47 OJ51 wrzesięń 1,.3Z., patdzięrn!k 19,17,
Gdańsk

wypl.

fl1ąl

~?'~?ł-~17,fi5()fl

na Wars~IIWe '/''l -;.I ~ I
Wieael'i Cljeki . 7\ł.455-7Q" 1
Pr8~a
578,625

r:Rtowanla

ulełdowP W Londynie

L-O I'm y N,

lllmmęclc

Siieldy.

NowY-lork
Holandia
Francja

Belllia
WIoch u
Niemcy

SZWf.licarja
WarsJa1&la

Wi.deti

2

~r,,4n'a

-

l!Ma~(}.

~rvr:~POQL
,

I merykal\s!<a,

1

grudp·l ą. ~ąwerną ę.-

Styezeń

10,39, Ttla\'zec
10,38, maj 10,37 IiplC1c lQ.33.
, ~rvERPOOL. 1 e;lijQni'a, ~aweltla e-

' ~;:~1ci7.fi,~tY<l'Qt\

17,40,

łlIar~~

17.63,

Wllł)

ALEKSANDIUA. "flJdn(~. lla wełna
eglp~ka, SaklceU3rldill. StYE;/lęl1 ~.n,
4,88552 marzec 35,58, maj 35.93, listOopad 33.88.
l~ .Q7.:j IQ
A!lunouni. Luty ~,98. patdelernik 26.75,
124.Q2
I:'rud~leti

34.89.54
89~

26.68.

NOWY O~Lei\N, t grudnIa. BaweI20,4?1 .: lla
'j.- I
SI ·cz.el1 19 35 ~5
25,50.3S l
arnCn,ans(o.
J
. ,

-15..50

I

marzec

tUli, mat 19.70.

~,1Ie .paździer' ł14k

JI}.67,

lipie!> tq.6(l,

grooz;ieli lU6-19,~

-

~.XTT

t 92'7'

J'i."'~~

I Nowość I Zawiadomienie.

On akt.

I Nowość.1 {,

y. 18'11-1927

Komornik przy
Sadzi!'
Okre<;loWvm w Łodzi, Jan
Rzvmowski zamieszkały w
Łodzi
przy ulicv Sienkiewicza 67, na za!;adzie art. 1030 U.
P. C. o<;!łasza_ że
w dn. 15 !;!rudnia
1927 r., od 10 r.
w Łodzi "rzy ul.
Al. Ko§ciuszki 5

te KolegjuDl Pracownik6w Fotograficzn7ch. otworzyło specjalną pracownię powiększeń fotograficzn7ch (portretów).
Kto posiada fotografję choćby naj marniejszą, wykonujemy .

or7ginaln7 portret, podwójnie retuszowany, wielkości 35x45. pa cenach konkurencyjnych tylko 8 zł.

Przyj mujemy
oraz
roboŁy
w

Łakte

wszelkie zamówienia poza
zakres
fotografji
wchodzące;

powiększenia

naszej

pracownią J~
również

ruchomo§cf

wiecz.

należącvch do
firmy .Ch. Berek"

bez przerwy.

l

z maszyny do
pończoch,

Wyprzedaż przedświąteczna
Polecamy SzaD. KlijeD.teli
piecyki I kuchenki szamotowe prze.
no§ne za gotóWkę i na raty. Firma egzystuje od lat 24.

~6dźl Kilińskiego N!! 5.
PrzYjmuje wszelkIe obstalunld
wChodzące w zakres zduński,
piece nowe i przestawId, robotę
wvkonu;e Się soli dnie.
Z pOv,aż illl el11
Szymański.

Olbrzymi zapas resztek

front II p.

I

to

y

składających się

oszacowanych na
sumę zl 600.Łódź. d.28.XI. 27 r.
, .~• • •&ł;ii*iii·iiiiiii·
Komornik:
Jan Rzymowskl.

Łódź' Konstantynowsl{a 33,

....

t'

:'s-'"

'.

t p. p.

.-------------------------Od wt·)rku, dnia 29 hstopada do
poniedzialku wl.

Wielki w.spaniały programI

Kawaler srenrnej

rÓl~

Dramat w 10 wielkich aktach
Napisał: HUGO v. HOFMANSTHAL
Muzyka: ItYSZA ~DA SZTRAlISSA
W ro lnch ~!lJ wnych:

1\ a

ANOl\~ .

p rzysz ł y tydzień:

"Demon Kobiet"

Wioli glównych Gretta
i Norman Kerry.

Nissen

;".

Mleiski Hinematouraf O~wlatowY
Wodny Rynek(r6g Rokicińskiej).
Dojazcl tramwajami 16 I 10
Od wtorku 29 do poniedziałku
5 grudnIa 1927 r . .
DLA DOROSŁYCH
Dramat VI 10-ciu czę§ciach

J,.

•
no

'

" ~

"

"

"

•

,

DROBNE.

NIEMKA
DYWANY
lReichsdeutsche) udziela ItOnwersacji,
prowadzi lekcje interesująco I zapewnia reperuje Tkalnia Sztuczna, Piotrkow9568-'1
szyblue postępy. Oferty Piotrkowska ska 92.
81, plerw"ze piętro, front,mlesZk. :i.
9517-2 CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ?
Musisz ukOńczyć kursa fachowe koreSTUDENT
spondencyjne prof. Sekulowicza, WarKursa wyuczają
~Y'ższego semestru udziela lekcji I ko· szawa, Z6rawia 42.
repetycji. Przygotowme do egzaminów IistO\\ nte: buchalterjl, rachunkowo~1
Lapóinionych metodą skróconą. Gdań· kupieckiej. korespondencji handlowej)
ska ~3. m. 2, tront, l piętro.
9580-3 stenografii, nauki bandlu, prawa. kallS1rafji. pisania na maszynach, towaroznawstwa, angielSkiego, francuskie~o,
MATURZYSTKA
niemieckiego. Po ukończeniu §wiałódzkiej szkoly udziela lekcji Specjal- dectWo. Ządajcie prospektów.
no§ć: korepetycJa . Łaskawe zgloszenia
9489-12
pod "Maturzystka" do admin . • Ulosu"

9392-1

PRZYJEZDNY
na- dobrem stanowo poszuk. odpo"',
politechniki warszawskiej pOSZUkuje znajomości. t-liewykł. cel matrym Oferle kcji Oterty pod "Politechnik" do ty sub .356· do .<.iłosu·.
9597-1
"Głosu '.
ZAGINĄŁ PlES
UDZlELAM
szpic duty, bifl.ly. w kagańcu Odprolekcji gry na tortepJanie . Oferty pod Wa dzić lub da ć znać: Orla 15, m. I,
,, :::ikromne wymagania" do ,.Ulosu"
parter.
960':)-2

Telet 21-.. 6 ODDAM

KUPNO i

chłopczyka

jednomiesięcznego:

szat,.
nek, oczy niebiesIcie, dobrze odchowany, niechrzczony, na wlasno§ć . Wia·
domo§ć: Drewnoska 54, u dozorcy .
961Cw2

SPRZEDAż

•

l~:n~!!!il~!!~~·~~d~!~W~

Królowa Niewolników
[J odlug powie§ci Riddera Rag.
gard'a p. t . "Księżyc Izraela"
W rolach 9, ł 6 wn)lch:

I"XaUk~~kiF:~ł;~ant"
(Abrell Zaur)
Legenda kaukaska w 10 czę§ciach.
Nad program: ? ? ?

LECZNICA

przy przystanku (tramw. pabjanickich)
przyjmuie chorych w chorobach wszyst
kich specjalno ś ci od g 10 rano do 6-ej
po pol. Szczepienie ospy, analizy (mo·
czu, kału , krwi, plwocin etc.) operacje
Ałt CliAN
opatrunki.
4Z (sklep frontowy)
POrada
3
złote
. Wizyty na mie ~ c i e
Teleł. 66.31
poleca ~otowe futra <!Mllskie i męskie Zabiegi I operacie od umowy. Kąpiele .
oraz skórki po jedylicze wszel1<iego ro- śwIetlne. Elektryzacja. Na~wietlanifl
Zęby
duju, po cenach przystępnych, na do· lampą kwarcową · Roentgen.
sztuczne, korony złote, platynowe i mosty
godnych warunkach.
Obejrzenie nie obowiązuje do ltUpna. W niedz iele i święta do godz. 2 po pot

SKŁAD FUTER
I Zakład Kuśnierski

J. SZW

narufowicza

DYWAN
DO FABRYKACJI
Tkalnia sztuczna, Piolrkowska
9515-4 Wyrobów bawełnianych szukam wpól..
ni ka z kapitem 8.000 zł. Oferty lub
..Tkalnia- do .Gtosu·,
!:J620- J
SPRZEDAM
gramofon w dobrym stanie wraz Z pry9600-1
tami. Wysoli a 29, m. 25.

IiIEłlD~
- filja wędlin SKLEP
i mięsa, z urządzeniem , , -________________ I_ _ _ _ _ _ _ 'IJlJ
Lampa kwarcowa, Solux, Kąpiele mieszkaniem do odstąpienia . Oferty
pod .P. 4.0CO" do .Głosu".
9606-2
świetlne i t. p.
BYŁY INSPEKTOR
Banku Państwowego W byłym zaboue
Piotrllowslla 101, tel. 30-16.
rosyjskim, dyrektor Banku SpóidzielGodz. przy j ęć od 11-1
1 6 pp.
PIANINO
posady.
Warunki
za~raniczne okazyjnie sprzedam. Głów czego poszukuje
na 56. skład luster.
9607-2 skromne. Oferty do admin .Głosu
Polskiego" sub "E. s..,
0001-2

::

i masaz.

250/0 łaniej.

SPRZEDAM

najlepszym ~~mC~f~~Sit~ df:~;~.S~~~ili·:~~~~m~:r:
gatunku
na ter, od 12-2, od o-S.
9591-3
warunkach

PRACY ::

----WYKWALIFIKOWANA

W

MERI Ezn:!~tg~~~~SlYCh

krawcowa przYJmue okrycia damski e
na dogodnych warunkach. Wykonanie
pierwszorzędne. Ceny konkulencyjne.
6·go ~ierpJłia 54, Helena
. 928-72

iLOKRLE i NleszKRnlR. ~.~==----------.~--------==~-----(tl. Bimke. Wschodnia 4' ~--_ _._ _,I
ZRGUB.OOKUNEnT,Y
542- 4
PIWNICY
tYlkO·U

.............
Dr.

DoKtór

.nad.

PRY8UlSKI

I

I,

'te~. 3a.7~.

poszukuję.
.Ułosu".

Oferty pod "Piwnica- do
9598-3
DLA PANA

elegancko umel;Jlowany pokój.
skiego 25, front, II p., m. 8.

ZAGINĘŁY

2 pokwitowania kasy st. Łódt·Fabr. za
MN! 210551 i 277448, wydane w LodJ:ł
Zerom· M. PlamowI, ul. Narutowicza N! 51, na
9009-1 zlożoną kauci~ W obligacjach 5 proc.
Pot. Konwers.
9543-5

------1

POKóJ
Choroby s'kór- jeden lub dwa pos7ukiwane na biuro,
ne włosów we- centrum, I piętro . tro;lt lub podwórze ,
neryczne i mo- parter, Łaskawe oferty sub • T.·
tel. 37.70
czopłciowe
9579-5
Choroby skórne
t weneryczne.
Leczenie §wiatlem
Leczenie lampą
(Lampa kwarcowa)
MŁODE
kwarcową.
i promieniami Ro- malżeństwo poszukuje L pokoju uem ·
entgena.
Przyjmuje o d $/odz Przyjmuje od 9-2 blowanego lub bez. Oferty do admin.
.Głosu" pod .oM 9550·.
9530-3 fabryczki lub odpowiedni
1-2 i od 4-3
i od 4-'3.
lokal na stolarni ..
w niedziele i ŚWlę
Dla pań od 4-5 odta od 1L - l,
dzielna poczeltal.
mechaniczną, ewentualnie wydzierDla pań od 4-5.30
nia.
ŁADr'dE
żawię z urządzeniem. Oferty pod
Oddzielna
Zawadzka .Nil I, umeblowany pokÓj z wszelkiemi wV~o' "Mechaniczna".
9616--3
poczekalt1ia
tel. 25-58.
dam i oddam zaraz solidnemu panu.
front, I piętro, m. 4, Zeromekiego l,
@@@c.?)(S)@@@@@@@@ między 12-4.
9529-2 mOO<3D<3DCIDDDOCID(J)(])<DOD

Zachodnia 57
(Cegielniana 19)

Poszukuję

------------------------------------_. _---_._--...;;.....;;..------------............
1T1Iesiliczna "Głosu Polsldego" ze wszystkimi dodatl,ami wynosi \\I ł. oclz i 1.1. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prze ·
syłka pocztown w krllju _. zl. 5.-; za g ranicę - zl. 7.20.

kello1litłor:

, .

1.

kupię .
.N~ 9'L.

Poczatek w dm powszednie o godz. I.
W poczekalniach kina codziennie
. 3,30 ostatni o 9,50.
do Qodz. 22 lIudvcje raoi(,foniczne
W soboty, IlIedziele i święta o ~.
2,50 po południu
Na pierwszy seans ceny miejsc
zniżonel

,', • • • •

---._-STUDENT
-

Mada Korda i Arlette Marchal

H... guetłe Duflos
i Jaque Catelain.

..

,I

FUCHS

Sienkiewicza 40.

.

",

flRUKA rWYCHOWRnIE . DoniESIEniA ROZN.I

przyjmuje ogłosze
nia do wszystkich
gazet w Polsce i zagran. na dogodnych warunkach.

Państw.

... .

•

•

OGŁOSZENIA

Zawiadamia niniejszym, że przyjmuje zapisy Pań i Panien na nast. działy:
1) Szwactwo - krój i szycie bielizny
2) Modniarstwo-kapelusze i malowanie relief
3) Krawaciarstwo
4) Manicure i ondulacja
•
5) Kra wriectwo damskie i konfekcja dziecmna
6) Haft i wszelkie ręczne roboty. •
.
Sekretarjat przyjmuje zapisy codZ1enme od

9 r. -

I

do
golenia

•

Praoa"

Piotrkowska 50

Spół.

.. '

" SzerzeD.la
• Pracy Zawo d. owej•
Towarzystwo
wśród Kobiet Zydowskich w ŁodZI,
Wólczańska 21.

-

~

,; (

~..

,IVA./POŻVWIVIE"/$ZA

obfitą niewysychającą pianę.

daje

na suknie, garnitury, palta, pomię
dzy temi znajdują się najlepsze
kamgarny na garnitury męskie,
które z powodu likwidacji przy
ul. Piotrko\rskiej 100 do 50010 Ła
niej się sprzedaje. Najlepsza okazja gwiazdkowa.
Juljusz Rozner, Piotrkowska 100.

. Kino..----..--Prac.........------

(VC>LLMILCH)

rA JZDRO WSZA

odbędzie się

Kol eoiom Pra[ owników-fofogratiuoy[b

Jan

Al
I

spr7edaź z przetar!;!u publlczne~o

dla architelUur7.

Pracownia czynna od 9 rano do 7

r.

Ogłoszenie.

Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić Sz. PubI.

Aby przekonać Sz. PubI. o solidnym wykonaniu
pracy, wykonujemy portret pr6bn7 3 zł.

N,. SS!!

Gtustaw Wassercug",

-

I

III

, Wydawnictwo l)Qwszechne"

,;,;,..---

......

;;....;;..;"".,;.;,.....;.....;;;;;.;.;.;.;;;.;;...

za wiersz milimetro~ t szpaltowy
J strona i wtek~cie 40 groszy, strona 5 sZflalt - NeKrolo)li 50 r,tr. str. j szpalt. - Nadesłane i
po tekgcie 30 l.1r. strona S szpalt. - Zwyczajne to ~roszy str. hl szpalt. - O ~ loszenia zafę'
czynowe i za ~ llIbil1owe ID zlot. - Ogłoszenia zamiejscowe obłkzane sa o 50 proc . zaś fir'"
zlI \1ranic'Z nych o 100 procent droiej,
,

Sp.

Ogłoszenie

Ż ogr.

odp.

~~~~------~~'N Gnkarnl "O!OSU1Polskieli!o·
I-'lolrl(owska ~

