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zawierać będzie nastę
pujące artykuły:

lIIeyrlnk: Telefoniczne połącze
nie zzaświatem.'łoda-Roda: 60-ta rocznica urodzin Mey
rinka.
łiotr BenoU: Niezwykła przygoda barona de Pradeyles(nowela).
Max łiordau i Teodor Herzl - (Fragment z książki cór·
ki Nordaua).Gusław

Ralael St;hBrmann:p r z y k r e sytua('je,

iemiec a

Pobyt nad S p~evv'ą preDli.e ra lit,e vvskiego
daje' realne vvyniki

iteracko- Waldemara!burgau HJodan..

społeczny

li e '

BERLIN, 27 stycznia, (PAT).
PremJer litewski
Waldemaras
. t
t t d ' . "
d
przYJę Y zos a ZISla] na au jen..
d
t R
CJI p.rzez pr·ezy en a z'e szy H'IUden burga. W au d'.JenCJI.. b ra ł row'
'
nież udzia.-l poseł litewski w Berlinie p. Sidi·kauskas. Po audjencji
u prezydenta Hindenburga odbylo się w poselstwie litewskiem
śniadanie· Po południu podjęte
zostab na nowo rokowańia po'
delegatamI' lI'tewskl'ml' a
ml·o.rlz·y
'i'U
niemieckiJm urzędem spraw zag,ra
nicznych.
Jak donosi "Berliner Tageblatt", o d-oty.cn.czawwych wyni
kach tych pert'l'aktacji można po
wiedzieć tylko ty.le, że VI' Ciągu
dnia wczorajszego rokowania te

kowail - według "Berliner Ta- dzfito nie o natydlm!astowe za~
geblattu" - główną rolę od gry- warcie
traktatu handłowego,
wały
lecz, tak jak w rozmowach listO"
kwest je polityczne,
padowy,ch min. Stresemanna z
dyf· JackowsKim - o stworzenie
natomiast rokowania gospodarpodstaw do rokowań handlo'
cze pozostały nieco w tyle. W wych, które mlllją być p6ŹJ1ie.j
kwestjach gospodarczy;ch
prowadzone.
powstaJą jeszcze do pokOrt'ada
bardzo poważne trudności,
łładspodziewane
szczeg6łnie w spra\vie żądania
rokowań
litewskiego co do importu litewskiego do Niemiec i odwrotnie,
BERLIN. ?:l st;y·cznia. (PAT>.
co do importu niemieckiego na "Vossische ZeitUlIlg" donosi na
podsta,wie informacJ'i z wiarogodi
Litwę. Litwini w tej sprawne żądają gMwnie zreformqwania nie- nego źródła, że w ciągu wczoraj
będzie odprężenie
miecki,ch postanowień wete.ryna- szych rokowań, prowllldzony.ch
stosunkach niemiecko - litew ryjnych,
dotyczących importu w urzędzie spraw zagranicznych
skiCh, które nie pozostanie bez mięsa do Niemiec. Pozatem _ z premjerem litewskim Wal dewpływu na K'fajped~.
jak twierdzi ,j3erliner Tageblatt" marasem, udało się osiągnąć pO'"
W czasie doty.chczasowych ro - \v rokowaniach obecnych cho rozumieni.e
000
o wiele większe, niż przypuSlZCtla

rzeczoznawców, Wynik tych narad ma być przedmiotem bezpośrednich rozmów między
mtn. Stresemarwem a premierem
WaJde nlarasem
i dopi-ero rezultat t~'ch rozmów
.)
be,dzie miał decydu]'ące
znaczenie. Jeżeli w tej rozmowr e dadzą
się usunąć wszelkie dotychczaso
we trudnośc~, to _ jak oświadcza "Be<rliner Tageblatt" - będzie można nazwać pobyt p. Wal
demarasa w Berlinie sukcese '1.
Naturalnym bowięm \v'Y'llikiem
takiego poro,Z1umienia

wyniki

w

lawai cie tr'aktatu nisko-niemieckiego

~a7::;li~ ~~~"i:' I~=~~' pozwa-

~::~~::o'bYĆ

DotYChcz::
mla·
iZ porQIZUmienie,
I
.•
. •
_
ly prawie wyłącZJI1i,e kwest je na
l'I. Manl:':"- Jarosław
w szcz,ególności Co do traktatu I napotyka na ostre sprzecIwy pruskich obszarników tury czysto ·polity.cznej, SprawY
Hasek-poeta i pijak
BERLl~ 27.1. PAT.• Vossische Zeitung" donosi, że w berlinskich gospodarcze odroczone zostały
rozjemcze,go,
Tr'słan Bernard: Ur·
dojdzie do skutku.
kołach dyplomatycznych krąży pogłoska, jakoby w rokowaniach han- do późniejszych rokowań. Ostalop w aucie - (no
Dziś po południu w rokowa- dlowych polsko niemieckich wyłonić sit: miały powaine trudności, I tocz.na redakcja porozumienia,
wela),niach litewsko - n.iemieckich gló- Sprawy osiedlenia i waloryzacji ceł polskich miały według tej pogło- osiągniętego w poszczególnych
~ wną rolę mają odegrać obok ski, doprowadzić do takiej rozbieżności poglądów pomiędzy delegacją kwestiach, ma nastąpić w sobokwestji traktatru rozjemczego tak polską i niemiecką, że na Wilhelmstrasse zapanował obecnie najstrój tę. Według twierdzenia "Vosstże kwestie drobniejsze, jak go- bardzo pesymistyczny.
' . sche Zeitung" w kolach poim~
spodarka wodna, rybolóstwo i ~BERLIN 27. PAT. We Wrocławiu obradował 9 zjazd doroczny mowanych obecną atmosfeil'ę, w
mowa graniczna. Decydują - I Landbundu śląskiego. B. kanclerz Luther wygłosił referat o zadaniach jakiej prowadzone są roko'wania,
ślUami
dniem w rokowania·ch
' reformy rolnictwa niemieckiego. Zj azd uchwalił między in. rezolucję, uważają za bardzo korzystną,
musiał si~ rząd zaintema być dzień jutrzejszy,
wypowiadającą się kategorycznie przeciwko zawarciu traktatu handlo- tak iż mówi się już nawet o tIlO"'
resowa~
Do jutra mają być zakończone wego z Polską oraz przeciwko importowi produktów rolnych z za. żIlwości zalWarci81 niemieckoWarsz. koresp •• Głosu Polsk.·
wszystkie narady obustronnych lgranicy.
litewskiego paktu przyjażnl
(St. Gr.) telef.:
Z inicjatywy ministerstwa spraw
fłewnętrznych na 28 b. m. zwoła
no do· Łodzi specjalną konferencję
w sprawie rozszerzenia obsługi
podmiejskich kolei elektrycznych
graf9~Qg~.,

~~~~~
r.ódzkiemi przedmie-

I

łączących Łódź

z

przedmieściami.
która odbędzie się

Na naradzie
lzisiaj obecny będzie ' przedstawiciel ministerstwa spraw wewnętrz
nych, mianowicie z departamentu

Rysy na koalicji rzadowej w iemczech

Incydent w czasie głoso~a.nia nad ustawą szkolną
zachwiał gabinetem

samorządowego.
BERLiN, 27.1 (PAT) Komisja na mocy ustawy, albo na mocy uchwałę komisji oświatowej Reichs· rozpadła się w jednej znajwatnie}
Jak słyszeliśmy, pomoc banku oświatowa Reichstagu zakończyła pochodzenia-obecna sytuacja ma tagu. Jeden z organów centrum szych kwestJi. Widoki ustawy szkol
G~spodarstwa KraJow~go ,dl~ ,za- dzisiaj w pierwszym czytaniu obra. pozostać nadal.
"Germanjaa dotychczas nie poda- nej są po dzisieiszem głosowaniu

mIerzo~ego rozszerzema SIeCI jest dy nad ustawą szkolr1ą, przyczem
zapeWlllona.
doszło do incydentu, . który wywołał rozbicie się, w czasie głosowa
nia, koallcji rządowej i który, jak
obawiają w kołach parlamęn
jest reprezentowana się
tarnych, mo1;e pociągnąć za sobą
w Warszawie
dalsze powatne konsekwencje.
Warsz. koresp. "Giosu Polsk."
Na pClrządku dziennym dzisiej(Sl Gr.) telef.:
•
szych
obrad komisji była' spl1iwa
Wczoraj przybył do Warszawy paragrafu
20 ustawy szkolnej, do
w charakterze przedstawiciela pra- którego stronnictwo
sy litewskiej profesor Birtysko ne i niemiecka part jademokratyczludowa zgło
~ Kowna.
siły wnioski, mające na celu utrzymanie w krajach południowo·nie
mieckich szkolnictwa mIędzywy
znaniowego. W głosowaniu wnio\\li
sek demokratyczny został odrzuCHICAGO, 27 (Pat) Dziś popo- eony głosami calej koalicji rządo
łudniu został dokonany zamach i wej przeciwko lewicy. Gdy jednak
bombowy na mieszkama 2-ch po! przyszło do głosowania nad wniolitycznych osobistości: FItzmornsa skiem niemieckiej partji ludowej,
i dr. t<eeda, którzy pozostają w ldóry, nie określając dokładnie
żywych stosunkacn z burmistrzem kraJÓW, o Idóre chodzi, postanaWIa
Chicago.
.
tylko, ze na tych teryturjacll 1<zeOfiar W iudziach nie było. Szko szy, na których szkoły nie rozdy materjalne są znaczne.
dZlE'lone wedłuf!' wyznania istnieja

f rasa

litewska

Z,mach bombowy
Chicago

Przeciw wnioskowi niemieckiej je ani wyników głosowania komipartji ludowej wystąpili bardzo sji, ani też nie zamieszcza żadostro przedstawici~le gabinetu. nych komentarzy w tej sprawie
Między innemi podsekretarz stanu Natomiast stronnictwo demokratySweigerŁ oŚ',viadczył w imien iU czne uważa dzisiejsze głosowanie
rządu, że musi uwaiae wniosek za za objaw otwartego kryzysu w ko
zmieniający konstytucję, a więc alicji rządowej, który po całym
wymagający na plenum Reichstagu szeregu kryzysów niewIdocznych,
większości dwie trzecie głosów. obecnie wyraźnie się zarysował.
Pomimo tego zastrzeżenia przed- "Berliner Tageblatt donosi z do·
stawiciela rządu, przy głosowaniu, brze poinformowanych kół parlaza stanowiskiem rządu opowiedzia- mentarnych, że w centrum zapano
ły sIę tylko stronnictwa: niemiec- wało wzburzenie ' po dzisiejszem
ko·narodowe, centrum i bawarska głosowaniu.
partja ludowa. Nato,mi~st niemie~Kierownictwo partji centrowej
ka ~artJ~ ludo~a~ ktorej przewodm- ma grozić nawet wycofaniem swo.
czącym jest. mlll1ster . ~tresemann! ich ministrów z gabinetu, jeżeli,
~yłamała Się ~ koal1CJI rządowej do chwili rozpoczęcia 2-go czyta1, poparta przez ~ałą doty~llczas~: nia ustawy w komisji, żądania cen
wą, opozycJę, prze~rowadz!ła SWOj trum nie zostaną uwzględnione · i
wmosek 16 gł?Saml przecIwko 12 niemiecka partja ludowa nie cogłosom stronmct~ rządowy~h. Na fnie swojego wniosku.
t,em z~stało zakonczone. ,pierwsze
"Taegliche Rundschau", zbliżoczytame ustawy w komtsJl.
ne do min. Stressemanna, przyzna
Berlin, 27 (PAT. I "lisa berliń~ je, i i nie można zapomnięć, że
ska omawia ObSZCCII ' dzisiejszą dotychczasowa j" .alicia rządowf>l,
K

- zdaniem "Taeghche Rundschau·
bardzo nie pomyślne.
Nacjonalistyczny "Lokal Anzei..
ger" stwierdza tylko, że po dzisiejszem głosowaniu musi nastąpić
dwutygodniowa pauza, w czasie
której stronnictwa rządowe będą
musiały przeprowadzić między so
bą
poważne pertraktaCje
w tej
sprawie.

-c:>-

Straazna
katastrofa lof!:nicza
TORUŃ, 27.1 (PAT) Dziś około
godz. 12-tej w południe w czasie
odbywającego się lotu ćwiczebnego
spadł z wysokości kilkuset metrów
wskutek oderwania się sl\rzydla
aparat lotniczy 'l-go pUiku lotniczego w Toruniu marki Spad. Aparat wskutek eksplOZji zbiornlka
z bellzyną spłonął dOszczęLnie a \V
nim spalił SIę równie.:: poruczlllk
oi1ot Tadeusz Foltvn lat 29~
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decydujący

Rok 1928-r kieDl

plywają<,a z uchylenia się soc}aldemokracli od udz 'ału w
rządzie i wZIęcia na siebie od
powtedzialnuści, oraz z pozyska ni a wpływów w pol,tyce
W roku bieżącym kończą Sr6dziemrtego, istnieje i tli się wewnętrzne, przez paltle pra
swój żywot i schodzą z wir1ow- nadal.
wicowe, ulegnie wkrótce zm'a·
ni pohtycznej parlamenty FranPoprawa ł ratl1n~k może nie j zlliknie nre~hlubnje, jak o
cji, Niemiec, a mo~e i AngH. przyjść tylkO z obu stron. Pu- tem świadczą prognostykI wy'\Iv Htanach Zjednoczonych od- pitrw~ze od strony parlamen- bon'ze.
będą SIę wybory prezyJenta. tów, które
ustosunku'ą się
We Francji utrzymują przy
Du wyborów dojdzie również inaczei do kwest]1 wagi i do- w1artzy obecną grUfJę rządową
w Polsce, pewnel zmianie w mosł()ści światowej, po dru:Yie wz~lę ly na najwainiesze ze
sy:;temie
rządzenia
ulegna. oj strony lIgi narodów. o ile W'szystKlch zagadnienie-sŁabizdaje Się, Włochy, RurnUOJ8, swą polityką j dz'ałalnu§cią po- I zal!11 filIansów. . PrędzeJ czy
H szpanja i Litwa. ROSJa, lak trafi ona narlOWO wzbudzić za- lJóżni~j kwe.;tja $tab:lila~ji zo możlla WIliOSkować z wydarzeń ufaflie do siebie. OJie te rze- stallie roz~trlygnlęta i nowa
w lonie samego kierownictwa 'czy są ściśle s:.>leclone i zwią- orientacja party Juo·poh ty,zna
ze sobą.
Praw'cowa dojdzie do SkUtKU.
part i komunbty\'znej, oraz z zane
żywszego udziału jej w Konfe- orIentacja doty.:hozasowa poU..
Wzmocllknie partii llberalnarastalące
rellcjach międzynarodowych, tykI Rleszy niemieCkieJ. WY-ł11ej w An61Ji i
zdaje się mody tiku wać sWÓJ
stosunek z3sadnh:zy do państw
t. zw. kapitalisŁyczllych. I~tnie
je zatem możliwość pewnego
odOlcia się tych wydar zeń ~
dz'edzinie pollyki ś~iatowei.
ZesllUlfe TrockIego aa cbhllko • turkfestadska gre. budzf wspom
aczkolwiek same wybory będ"
- nieale z roku 1905, Idy łandarml cara. • nie Stalina, Wy"JekU na zesłanie
nal'WYbłtnfeJszelo. obok Leniaa. z pośród rosyJsk.ich rewo:ucJoolst6w. 1~
wszędzIe ~rzeprowddz->ne pod
deportację poprzedziła dz;lałałno~e TrockJeio I zaare$ztowauie CO na smkątem widzenia ' spraw
natury
DO'\\'lsku przewodnIcz.celO pe!er.bursk~,o sowietu. l pamlętnlLów rosyJwewlu~trznej, narudowej.
sklcb z owycb czasów wYimujemy ponłis~ obrazek. (Redakcja).
Wobecnem swem stadiUm
,,Na dzień 3 •g-rudnia zwolano czytać. Jeden z członk6w komistosunki m dqllarodowe Uje
·
wZDudza,ą
zbytnie~o zaufa- ogól ne zgroma dzen ie ra dy de lega, tetu wy konawczego k ontynuu]e
nia. Pomimo
lstniellia ligi tów robotniczych. Komitet wyko swoje przemówienie w sprawIe
narodów, Ole moźua się opę nawczy zebrał się o godz. 4 po- dyskutowanej właśnie kwestJi.
poJudnlu. PrzeWOdniczył ·towa- Policmajster zaczyna:
dZIĆ wrCiżeniu, IŻ wchodzimy z
- Na mocy rozporządzenia ra
powrotem w okres prtetiwOjen- rzyu Trocki·
nej pogoni za suju:lzanll l kon- Podczas gdy rozważano spra- dy ministrów....
stelacjami. Ma to swoją raejf: wę decydującej akcji prze-ciwko Towarzysz TrockI przerywa
w J::;łtUt!j'1l~y m składzie rządów rządowi, nadeszła wiadomość, że mu ostro:
i parlamentów. Ale nie mnlel rząd postanowił dzIsiaj wieczo- - Proszę nie przerywać mów. m6"
przy~t.ynia się do tego i liga rem ~aaresz towa Ć ra dę d elega- cy ! J eśll' pan pragnie
WIC, t o
.
.
naruduw, która potraf,ła ujaw- tów robotniCZYch. Tuz potem O'" zechce pan u mOle zaPIsać się do
Były młtltster Rzes%Y Dłemłeck leJ, dr. B. Derolturl, obeCDle przedstawiciel liberałów w Reichstagu, dol) atrale &lę w wynikach przyszłych wyborów do parlamentu we francJI, w Niemczech, w Stanach ZJednoczouych a
eweutualnle l w AngIJl dec::yduJ"cqo wpłJ'wu na ukształtowanie się śwlato·
weJ sytuacJi połtyczaeJ.

przekonanie o konieczl1Mci szerszego i lioeralniel5zego trakto
wania i rozstrzygania spraw
spoleczrJych wysuwa na pierwszy front możliwość nowej orjentacji politycznel j przegrupowanIa w układzie grup r7.ądowycb. Slally Zjednoczone
mIl, zą.
Prezydent nie wypowjada si~ jaśnIej o celach i zadaniach politycznych państwa
- wyoory za . asem. Negalyw~le jest cOlJrawda zjawisko
nowego kursu. w polltyve zbroleniowel Ameryki.
Stosunek mocarstw do ligi
nie kształtuje się obecnie korzystnie dla niel. Stany ZjedIloCzone nIe. uznaią lej nadal
jako instytucji o charakterze
politycznym.
AnglIę klępuje

w wysokim stopniu, gdy cho
dzi o ligę, stosunek jej do
Dominj6w. WIochy boczą si~
na Genewę, HIszpania wy5tą"
piła z ligi. Konieczną byłaby
zatem imcjatvwa 1 silny bardzo
impuls, aby przełamać obręcz
obojętnoś.:i, otaczalącą ligę.
Sytu .. cja nie należy zatem
do łatwych. M->źna się obawiać, it jeśli rządy i parlamenty nie zmienią swego stosunku
do ligi, rok 1928 będzie nie

WyZySKany dla wzmocnienia
Idei pokoJu. Równie zaś sprzyJaią~y zbieg OKoliczności, Jak
tym razem, nadarzy się nie tak
predko.

Dr. B. Dernburg,

były minister Rzeszy,
poseł do Reichstagu.

Zaaresztowanie Trockiego w 1905 roku
I

DlĆ swą

~kuleczną działalność trzymaliśmy kopję

tylku w dziedzinie i zakreSie
ma4ycb, łOkj:jlny~h konfliKtów.
OS~ł1mia St:ij8 ligi w Genewie
nie wydala nic decydującego;
zastosuwano pewne środKi te·
ra~euryvzne. na krób;zą
metę
skuteL.zne, i na tem koniec.
N e posuni~to Sł~ ani na krok
nadl'zód w waż.lej kwestji rozbrojenia na lądzie i na morzu.
w kwe:slji paktu lokarueńskiego.
Przez ~prowadzellie na porząaek dzienny s~lrawy bet~ie
czt!ństwa l gwaranCJI odsuflit:to
nawd całą tę kwest,ę lIa dal
szy plan. A Jeduak zarzewie
nIepokoju i uit!bezpleczeń~twa,
zwlć:lsz\.:za nad brzegami morza

Dama bez
zasłony?

tajnego rozka
zu do preobrażeńskiego pułku,
wzywający wojsko do stawienia
się o 8-ej wieczorem w g.ma~hu
Związku Gospodarczego i okaz ania władzom pomocy przy aresztowaniu rady.
Dość szybko powzięliśmy dec'Y
zję nie uchylania się żadną miarą
od aresztowania· Wiedzieliśmy,
te pozbawienie nas wolności bę·
cizie najlepszem hasłem do po·
wstania dla klasy pracującej· Uchwaliliśmy jednogłośnie nie roz·
chodzić się; oczekiwać ciosu. ale
przedsięwziąć wszystko, aby żaden z delegatów nie byt przez
wojska posponowany.
Trocki kontynuuje posiedzenie.
Po chwili ktoś wygląda przez 0kno i zawiadamia zgromadzonych, że gmach jest otoczony
przez WOjsko. Niebawem daje się
słyszeć we wnętrzu gmachu brzęk
ostróg i szabel. Drzwi otwierają
się i do pokoju, w którym obraduje komitet wykonawczy, wkra
eza policmajster z kilkoma urzęd
olkami. Wyjmuje on z kieszeni
jakiś dokument i zamierza go od·
•

groSU- Zgromadzenie zdecyduie,
czy chce pana wysłuchać. czy
też nIe- Mówcie dalej, towarzyszu - zwraca się Trocki do prze
mawiającego właśnIe czlooka komitetu.
Ten kontynuuje swe przemówie
nie. PO!icma.jster st?ł z zakłop.otaną mm ą . 1 ni~ WIe, co czyolć;
Trwa to kIlka mm ut. Mó~ca skon
C~yr. Towarzysz ~rockl zwraca
SIę do zgrom~d~~lla: ..
:- PrzedstaWIcIel. p.ohcJi p~agme. o~czytać nam JakIeś .zawladomlem.e ..~zy zgromadzeOle chce
mu udzl~hc gto~u -:
Obecm wyrazaJą zgodę.
Policmajster z uczuciem ulgi
odczytuje rozporządzenie o naszem zaaresztowaniu. Towarzysz
Trocki proponuje, aby przyjąć to
ro·zporządzenie do wiadomości i
przejść do porządku dziennego.
Głos otrzymuje następny z kolei
mówca, zapisatty na liście. Policmajster uśmiecha się i nie wIe co
robić· Z jego twarzy widać wyraźnie, że w Ciągu wieloletniej
praktyki nie wydarzyt mu się
jeszcze taki wypadek.
..
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J ..

' . '

~

.

- Przepras:tam bardzo ... - za-' wszedl na drogę stosowania gwal
czyna znowu, zwracając się do tu względem całego narodu. Otowarzysza Trockiego.
hecnie widzą już wszyscy, że ma
_ Proszę nam nie przerywać nifest z 17 października nie m:al
_ gaSI go przewodnIczący. _ U- znaczenia i byl jedy,nle wstrętdzielilern panu głosu. Odczytał nem kłamstwem!
pan swoje zawiadomienie i przy- Oficer szepcze coś z poIicmajjęliśmy je do wiadomości. Czy
strem i rozkazuje żołnierzom, a!Jy
zgromadzenie życzy sobie dals;;ej zajęli posterunki z tamtej StrO;1y
roz.mowy z ,policją.
drzwi, przyczern żołnierze ~tłaWszyscy odpowiadają przeczą czają się w zbitą masę przy wyj~·
co. - Wobec tego prosiłbym pa- ś·ciu. Welnstein mówi dalej:
na o opuszczenie sali! - mówi - Rezultat obecnego zdecydo.
Trocki do policmajstra. Ten bex- wa.nego wystąpienia ludu przeCiw
radnie porusza ręką i stoi jeszcze ko rządowi za leży teraz wylącz·
kilka
minut w ~rl'k
milczeniu.
i
. Następ- nl'e od wojska. Żołnierze są dZI-"Ć
...
n el wraz z urz"",nJ aml opuszcza mI. 1UuU.
..I
Spra wa Iud u j es t'lC b
sa ę·
sprawa,·
Zgromadzeni wYbuchają śmie- ,'Oficer szybko wyP}"Cha żołnie
chem.
" rlZY na kurytarz i zamyka za ni- Towarzysze! - mówi Troc- mi· drzwi. Weinste1n woła donoś'
ki - proponuję, aby nikt nie wy- ny:m głosem:
mienił swego nazwiska i aby
_ Niechaj przez te zamknięte
wszyscy naty.chmiast Z!I1IszczyU drzwi dotrze do Żol.nferzy brater
swe dokumenty i notatki.
ski apel całego uciśnioneg.o naro
Zgromadze.ni zaczynają opróż- duo Niechaj ten glos, nie stlur..fo
niać swe ki"eszenie i drzeć papia- ny warkotem bębnów i zatrzdry. Na stole tworzy się kupka niętemi wrotami koszar, utorJje
strzęp6w, z których napewno nikt sobie drogę do serc żołnierzy.
się niczego nie dowie. Znowu 0- Niechaj w oczekUjącej nas wal
twieniją się drzwi i do pokOju ce z rządem żoŁnierze nie grają
wchodzi ten ~am policmajster w już roli niemych katów narodu i
towarz.ystwie oficera i oddziału zwrócą swe karabiny przeciwko
żołnierzy preobrażeńskiego puł'ku tym, którzy ich zmuszają do prze
Żołnierze ustawiają się w pólko- lewania krwi ich brad
w imię
le, zagradzając nam dostęp . do gwattu, :wisz,c.zenia i grabi'eży!
wyjścia.

Glos 4iltbiera członek komitetu
wyko.nawcz.ego Weinstein (Zwiez
din).
...
- Rząd - mówi on - przez
dzisiejszy akt gwałtu w stosunku
do przedstawicieli ludu petersburskIego, raz jeszcze do w; ~dr
konieczności
przeprowadrenia
strajku generatnego. Rząd' znoWu
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:
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Do sali wkracza oddział policjantów. Otaczają oni wszystkilCh
członków komitetu wykonawcze·
go, którzy się ustawili pod ścianą
w zwartym szeregu.
Towarzysz Troe.ki ogłasza pO'
siedzenie komitetu wykonawcze'
gO Ul zamknięte.
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potężne

gwiazdy ekranu oraz .l.szlagier, w

Akcja napiflcia nie do

'Ponw"~n"h

tempo

le~n,m

porywające,

nadz~,cz~jnym

p,:ogramiel

wykonanie ml ..trzowsłCl.el

Estella TaylOr ·i .Ricardo ',Cortez
D:uś ł

dni

następnychI

Niezwykła
bieżącego

Cało'ó
Początek

w n\esamowitej swej kreacji w S-mio aktowym dramacie tyciowo-sensacyjnym pod

tytułem:

;,KIEDY KOBIETA KOCHAI..."
:~::n::rtuo~ Bebe DanieIs i James Hall
A
·
·
I-"
\\
::O~~ł.m: - " wanturnlca mll&OWO l

atrakoja
sezonu'
w swym znakomitym obrazie, który posiada wszystko:
w II.tu aktaoh I

w dm powszednie
o godz. .. po poł., w soboiy
i niet:łziele o godz. l po poł.

""--

łzy i śmiech,

ale posiada on jeszcze daleko wifjcej:

-...-..

głęboką mądrość

W soboty i

ni~dziele

ceny· 'miejsc I!a I.szy sea,:,s od 50 groszy.

,

'-;'''

.

... .......... -
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Odwrót

6 grUD
przy wyborach do sejmu
Pan Stroński przeprowadza następujący schematyzm wniesionych
list państwowych:
l grupa - dotychczasowa pra
,viea i środek, antyrządowe- skła
da się z: Komitetu Katol.-Nar. (Ka
narek, lista państwowa 24), Polsko
Bloku Kato1. (25) i N. P. R.-prawiey (7).
n grupa - prawicowo-środko
we grupy łącznikowe oparte o

Potępiają

Zi~owjewa

oni

1929.

Kamieniewa

i

Doskonałą sytu·leję

marJz. Pllsudshiego

całą OpOZycję iprzy.·zel{ają posłuszeństwo

w okresie przedwyborczym podkreśla polityk
MOSKWA, 27 sty.cznia. (PAT). mi interesami dyktatury proletar- część byłej opozycji pogodzi stę
niemiecki
"Prawda" ogłasza skierowany
d
d k
o re a cji tego dziennika list
Zillowdewa i Kamieniewa, sta'nowiący odpowiedź na listy centra
li trockistów, zamieszczo w "Pra
wd-zie" dnia 15 b. m. Zinowjew i
Kamieniew w liście swoFm 0-

rząd:

Katol. Unja Ziem Zach. (30).
O tę unję ma się oprzeć w Małopolsce Zach. grupa katol.-Iudowa
ks. Czuja.
.
III grupa-rządowa: -Blok bezp.
•Ilspółpracy z rządem (1), poniekąd NPRlewica (21) i Monar. Org.
Wszechst. (11).
IV grupa-lewica: Str. Chłop.
dO), Wyzwolenie (3), Okoń 12,
Zw. Chłop. Stapińskiego (14) PPS

z partją.
GDAŃSK, 27 stycznia· (PAT).
"Prawda". J'ako cent,ralny or- Organ niemiecko - katolickiego
gan partji komunistycznej, stwier centrum .,Danzig-er Landeszetdza z zadowol·eniem, ~ Zino- ~un.g" ogłasza dzisiaj arty~ul. po
sW1ęcony kampan.ii WY'borczej w
wjoew i Kamieniew przez swój Polsce.
list uczy.nili decydujący krok 1
że dzięki temu będzie teraz u- A~tor stwierdza na wstępi' e, że
WYnik tych wyborów bodzie miał
wych, wrogich względem Unji 50 latwiony pow:rót do partji wszy wielką donio·s.łość. Marszałek PiC
wieckiej i kominternu; w związ- stkkh ty,ch , którzy podzielają po sudski stara się na drodze parla~
ku z -tern potępiaJą też grupę ko- glądy, przcdstawion e . w wyż ej men tarnej zapcwn ić sobie absolu~
mmMstyczną Masłowa i Ruth fl- przytoczonym Iirścłe Zinow,jewa I tną \v ię kszość dla swo jej polityki .
5cher w Niemczech.
Kamienl·ewa.
Pod wzdę dem polityki zagranicz
, neJ. marsza1l e k P ihudski w przeZinowjew i Kamieniew potęciwieństwie do obaw narodowej
piają i porzucają platformę bloku
18
demokracji potrafił nietylko u~
opozycyjnego 1 oŚ·wiadczają, te
MOSKWA, 27, (Pat) -.:... Starszy tr~~~ać ~r~yja~ń z. franCją,. ale
e
w swej dział. a,lnrości chcą ściśle II syn Trockiego, student iilozofri o- dZISl st o~ takze wI.elce cemony
stosować się do uchwał 15 kan- statniego kursu został również de- ;p~zez anpg:Ielstka polnyl ke }agra·
.. n i
.
.
.
por10wany Z Moskwy Miejscem mczną. oza em lliflUC lO mh . margresu
partJl. vv reszcIe autorOWI€ de po raCjI
t .. Jes
. t k·
.
k·1. Mł o szalek
Pitsudski
. .
raj naryms
d '
N· · ·stos'wnki
.
;g-ospo~Ist~ daJ~ wyr~z swemu. prze- dy Trocki zaaugażowany był czyn a~cze z , lem ca,?ll , tak ze pod
sWIadczemu,
ze przewazająca me w orcranizacji opozycyjnej. :vz.ględem taKtY'l.oznym sytuaCJa
b
Jego Jest doskonała. Na uwagę za
SJtuguJe sposób prowadzenia przez
marszałka kampanii wyborcze!,

jatu.
Co się tyczy dyrektyw cent l
k
ra i
troc isŁów,
dawanych
swym zwol,e nnikom zagranicą, to
Zinowj€w i Kamieniew podkreśla
ją, że trock,iści szukają dla siebie
podpory wśród grup prawico-

śwadczają,

że odłączyli się oni
od grupy trockistów już bezpośrednio przy wyłonieniu się spra
wy całkowitego i rzeczywistego
dd.
po anIa się uchwalom 15 kon'
gr-e·su partji. Dalej stwierdzają
oni, że uważają za bezwzględnie
szkOdliwy kierunek, zńlie.r.zający
do zorgan~rowanJa drugiej partji
komunistyczne), oraz, że zrezy• .
gnowanle
z . dalszej walki prze•
clwko pa,r tji musi być bezwzględnie pOdyktowaue podstawowe-

(2 ). -

V grupa--mniejszości narodoBlok mnie)·sz0ści (18), Narodowo-żyd. zjednoczenie w Małop.
(} 7), Aguda-Pryłucki (33), PoalejSjon (5 i '27) Hitachdut we Wsch.
Małopolsce (31), Bund ~4), Ukr.
Nar. Sojo (6), Rosjanie (19 i 20).
'V e:

P
czn~\g:~~~nist;~~k~ie~~kai~~: roces

ca (16), Niezależna socj. partia
pracy (34), Zjeen. lewicy pol. (32)
Jedność robotniczo-chłopska (komuniści 13), Selrob (8), Ukr. part ja pracy (26), Zw. siły chłopsko
(~PCh. 23).
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Gło' Wny

oslzarz·
On
n

~

do

nych kupców m. Łodzi, rozważa-

jąc utworzoną sytuację polityczną
w związku z wyborami do sejmu
J senatu, a
biorąc równiet pod
uwagę sytuację gospodarczą drobnego kupiectwa w chwili obecnej,

doszedł do · pJzekonania, iż rząd
~ars~ałka Piłsudskiego przyc·zy-

Iz

anCZUn

WI- ny

LWÓW, 27 stY~Znl"a.
(AW).
P rzewo d mczący
.
. nazapy t Uje
_
o godzilnie 11 rano zakoń- stępnie oskarżonego o jego dz!a
czono odczytywanie aktu oska~- łalność szpiegowską. Mianowicie
żenia w języku rusińskim. Na· dla jakiego celu starał się o WF
stę.pnie rozpoczęto przesłuchanie dobycie aktów WOjskowych i pla
oskarżonych.
.uów mobiliilacyjny,c h.
Jednocześnie Wszystkl·e ml·e;J O
k·'
s arzony WypIera się, proiesca, przeznaczone dla publiczno- stując przeciw.k o pode1rzewaniu
ści, wypel'niły się. Zajęli również go o uprawi'a nie akcji s~piego'vmiejsca puedstawi.cieIe prasy.
ski ej. Daje jednak odpowielzi
Pierwszy zeznawał oskarżony niejasne i ~·ykrętne.
Wasyl Atamuńczuk. MO·WI·ł CI'At
'
k
. d
. d
h'
.
h.1
.
amanczu stwler za, ze o
c o, mepewme, c WI ami nre mo zadnej . organizacji ani wojsko\Vej
ina go było dosłyszeć. ZeZll1aje ukraińskiej, ani nawet sportowej
chaotycznie, wymijająco. Wy ja- nie należał. ;'aprz.ecza, aby pod
śnia najprzód, iż w roku 1918 i trzymywal
jakąko,lwiek znaJo'1919 był żolnierzem armji ukra- mość z. W.er'bi.~ką Ol~ą.
ińskiej, nie przebyl jednak całej
W dmu zabo!stwa S. p. p·roku·

Dziś

popieraJą przy wyborach rząd
Zarząd Stowarzyszenia drob-

Szości narodowych w Polsce· Re

At~m'

y

prZYZnaJ-e SI- ę

- kuPCY lo' dZCY
Drobn.
•
_

ntł SIę do poprawy stosunków gospodarczych zgodnie z dezyderatami drobnych kupców, dążąc do
polepszenia ich dotychczasowego
stanu ekonomicznego.
l!znając życzliwe tendencje rząduo I, będąc w nadziei, it i nadal
kroc~yć b~d~ie po drodze polepszema bytu l w pełnem zrozumieniu żywotnych spraw drobnych
kupców,
stowarzyszenia
czuwać b~dzie i przyczyni si~. aby
drobni kupcy, aczkolwiek rektujący si~ 1: ludzi o najrozmaitszych
odcieniach politycznych, oddawali
swoje głosy na takie listy, które
są życzliwe dla rządu marszałka
Piłsudzkiego i popierają jego program gospodarczy.

GŁOS POLSKI -

" P a Iast" .

-

nIe

O fa k cie d 'Ok onanym
dopiero naza,;utrz
J

dowiedział się

z gazet.
Gdy w poliCji powiedziano
mu, że jest podejrzany o udział
w zabójstwie, przeląk1l się i zdzi
wit, a obawiają.c się poniesienia
konsekwencji, zbiegt. (O ·tyle nie
logiczne, że w śledzt·w"Le pierwiastKowem w policji ni,e byló
mowy o tem. jakoby zabójcą
l

miał być Atamańcz-uK, możliwość
l

ta wyłoniła się

oskarżonego).

już po ucieczce

Na tern przerwano . przesłuchiwanie Atamańczuka, który prze
s!u.chiwan y będzie w dalszym
Ciągu J·utro.

I

wltatem akcji marszałka Pitsudskie.R"o w tej dziedzinIe będzie z
pewnością i rozpadnięcie się bloku
mniej,szośc narodowych w Polsce.
W w
dalszym
autor art ykulu
skazuje ciągu
na rozbieżności
w poszczegól'ny.ch partiach. wro
gich dotychczas marszatkowi,
podkreślając jako fakt , zaslug'Ują
cy na największa uwagę akc0S
hr. Bnińskiego . wojewody POznańskiego, do obecnego rządu.
Z drugiej strony marszalłek PUsudski nie wierzy w<::ale w skifu
chę Witosa i szor<;tko go odt:!pchnąt, co Witos usilu}e dzisiaj
tuszować. Wreszcie marszalkowi
udało się pozbawić stronnictwa
reakcy,jne wielu silnych podpór,
a równocześnie potrafilon pozY"
skać sobi€ sy.mvatie Watykanu.

PrZyiaZn8 p 9wifanie
dele Q ałów

polskich
w Moskwie
RYGA 27.1 ATE. "Prawda"

kampanji, gdyŻ dostał się do nie ratora Sobińskiego byl w kinie
woli polskiej. Po zaprzestaniu ~~!!~!!!!!!~!!!!~~!!!!::!!!!!!!~~~~~~~~~-!!!!-!.
omawia życzliwie przyjazd delegawalk, gdy zastal wypuszCz01ny
;-&nV·_~,ft,J·
tów polskich Hołówki i Sokobw
na
do domu, w
skiego
do Moskwy. W interesie
powiecie stryjskim.
5-'
przedstawicieli sfer gospodarczych Polski · obu państw leży nawiązanie nor
malnych stosunków handlowych i
W roku 1923 został wzięty z
i Niemiec
chOCIaż wstępne rokowania o za
poboru do armji polskiej. Służył
w trzecim pulku artylerji w ZaWarsz . koresp ... Głosu Polskie- tyki handlowej; dako przedstaw!- warcie paktu gwarancyjnego nara
mościu· Służył pełny 18 - mie: gO" (St. Gr) telefonuje:
ciele przemysłu niemieckie.R"o pp.: Zle spoti<ały SI~ z trudnościamI to
sięczny okres. Po powrocie z
Wczoraj przybyła do Warszawy dr. Brennecke - generalny dy- Je~nak rokowania handlowe' po
wInny doprowadzić do pozytyw
wojska zamierzal skończyć gim- delegacja sfer gospodarczych nie- rektor zjednoczo,nych hut .l!"órno- nych rezultatów.
nazjum i zdawać maturę.
mieckieh z p. Froweinem na cze- śląskich; Cassel - jako reprezen
Dalej Atamańczuk kategorycz- leo O godz. 4 po poło po bankie- ta?t przemysłu ceramicznego;
Ą
cie, rozpoczęły się wspólne obra- Dłerig - przemysłu włókiennicze
zł.
nie zaprzecza, aby był kiedykol- dy zjazdu przedstawicieli sfer go- go; dr. Flick - członek zarządu &I _
W dniu 26 b. m. odbyło się wiek w Kijowie, oraz aby znal spodarczych Niemiec i Polski.
związku przemysłu żelaznego 1 z kasy rejenta Tyborotyierwsze posiedzenie komitetu niejakiego Czerniewskiego,
od
stalowego; Hager - przewodnIObrady zagaił w imieniu stro- czący fabrykanto'w.w Remschel·d,·
wskie n-o
Wy bo r CzegO N . P . R' t na któr em którego - :n" twierdZI' - nl·e 0::;i
.
d
b ó
ó·ść
J<W'ny po ls k'lej. p. J'oze f Zych l iński. Kastl - czlo'nek prezydJ·um 'c enZ Warsza
. wy donoszą:
t a·nOWlOno o WY or w p j
pos
tr.zy'
m
.
y
wal
żadnych
c'ubsydJ'ów,
W
samodzielrnie .pod znakiem 7 w
""
Oświadczył on m. in. że oH- tralnego związku Rzeszy niemiec
~z~~aJ . zrana, gdy personel
Łodzi i w okręgu pOdmiJejskim. ani fałszowanych paszport.6w. cjalne rokowania polsko-niemiec- kiej; Lange - dyrektor związku ka!lCelafjlre)enta Stanisława Tybow
Przewodniczącym komitetu zo Paszport sfałszowany ku pil "dla kie posuwają się naprzód i że, niemieckich fabryk budowy ma- Skl~gO przybył ~o lok~lu kancestal p. ~ulczyński S., zastępcą p.! świętego spokoju" u jakiegoś niezadługo zakończą się pomyślnie szyn;
Preissner prezydent lar)!, przy ul. MlOdowel 7, stwierMłotecln J
k tar
K ch ·
"Preussis.che Bergwerks u: Hlit- ~Zl~, l~ w nocy w lt.kalu tym zło.
.• se. r~ zem P: u ' " żydka w Stry.ju. Subsydja otrzy
.Naszem zadaniem jest ułatwie ten A. G."', Schott _ cztonek za- zyll WIzytę .kasiarze warszaw"'cy.
clak R.. skarbmkIem p. PaJor T·
.
ł
I
. .
. . t·
Ił
··ł
Z
~
Komitet nosi nazwę: "Komitet · ~y~~ sta e, ..co ~Je~ląc, od J~- me ej pracy - mOWI p.
y- rządu związku metalowego; dr.
. Kasa ogmotr~ala była otwarta,
WybOifCZY narodowej part.ji robo kIe.rs InstytUCJI, ktorej nazwy me chliński.
.
SChulte-gene.r alny dyrektor Gie- a. Jak. ~otem stWIerdzono, nie roztniczej".
wymieni.
W odpowiedzi p. Frowein o- sche we Wrocławiu; Schweizer bIto .lej, lecz ?tworzono podrobio_
III!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!_-': świadczył. "Jeżeli rezultaty naszych - .. z prezydjum centralnego neml klucz.aml.
.
;
. . rozmów prL.yćzynią się do stabi- ZWIązku Rzeszv niemi'e-ckiej i dr.
. Całk?Wlta za..war~os~ kasy, skła
lizacji całGkształtów polityczny~h Herle - dyrekttlr tegoż związkUi dająca SIę z gOtowkl l weksli na
pomiędzy obu krajami będziemy St:-hler - przewodniczą, cy gór- ogolną ~umę 30 zł. tysięcy zosłała
bardzo szczęśliwi".
nośląskiego związku Pifzemysłow wykradZIOna.
Sąd· skazał słynnego k· arło·grafa na
; Po tych wstępnych przemówie- ców górniczo'; htitniczyĆh w . O fakCIe natychmiast zawiado·
trzy miesiące więzienia
niach przystąpiOń~. do referatów;/ qliwicach; iako reprezent'a ;, t rol- mlO~o władze policj~ ~ledczej. któo rolmctwle b. mInIster p. Leon lllctwa: v· Hippel - g:enera:ny dy re zJecbawszy na mIejsce zarządzi
Warsz. kóresp. "Głosu Po.Iskie żnemi karami pogardy spo!ecznej Kluciński, o przemyśle i handlu rektor ziemstwa . kredyto w ego ły szczegół.owe dochodzeni p , ce
gO" (St. Gr.) telefonuje:
P. Baliński udał się do proku- d~. F:dwa.r~ Rosen, ora~ ze strony prowinCji Prus Wschodnich; dr. lem ustalema okol.icznośei, jakie
W dniu wczorajszym w sądzIe ratora i p.' Bazewicza oskarżono ntemleckleJ pp. Kastel 1 hr. , Keser Kahl - dYlrektor rady leśre j Rze towarzyszyły akcJI włamywaczy.
okręgowym wCłlrszawskim zna- z art. 615 (o szantaż) i ten sam Hng.
.
szy. niemicckiej: dr. Pawelke-ze
.opI·log
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ór
d
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Powołano
do
życia
cztE"ry
koZWIązku włościan śląskicb; jako
lazł \.o
sp
woc m ..- sę Zla p. oza.lcwl·CZ, po .dO misje fachowe. Zakończenie zjaz- reprezentanci sfer handlowych:
J
co
humorystycznych
postaci r,e go przewodnIctwem uwoll11ono du nastąpi dziś wIeczorem.
dr. Grond - p,rezydent izby prze
warszawskich: b. pr,e zesa rady p. Kurnatowskiego, Dobieckiego
•
myslowo • handlowei we Wroeta
\.'II s p adku
.
.
p
a .' r.o"'s
mie.jskie.j p. Balińskiego ze słyn.- i skazano p. Wojnicza, wydal
p..
•
•
•.
• . •_ ~lU;
Keinath - cz10nek pr~zy•.
::;»
nym kartografem p. Bazewi- wczoraj wyrok s kazujący p. Ba
W deLgac}! memtec]neJ wldzl c1.1um dl~ ~and!u. za:norslnego
NOWY JO.kI\, ~7.1 (A W) '"" ~
czem
zew· a
a t
..
.. _ my następUjących .r eprezentan- Rzeszy memlcckIe.1; MIchalski - Zmarła ostatmo wdowa po założye
.
..
. :cz
n
rzy ml·eslące Wlę tów sfer gospodarczo i przemys.ł.: Wiceprezydent izby przemysło- cielu koncernu Standard Oil ComP. ~~ze~lcz mieszkał w dom~ zlema.
.'
,.
: p. rrowein ~ wil!eprezydent cen wo - h.andlowej w B~rlinie; Piotr p~ny"- ~nna Iiark ness pozostap. Ralms~l_go. ?o~po,dar.z. w~1
P. Bazew ICZ oswladczyl, ze tralne~o ~WI~Z~U przemyslu Rze kowskl - D:z ewodlllczaCy zwią- w1ła .s'-Y0)emu syno\; i spadek w wyczyI z nIm na smlerc 1 zyCIC, od swego stanowiska nic odstw , sZY memleCKleJ. kt,6 ry Jest r6w-1 zku obrony mteres6w J)lrzemysłu SOkOSCI 107.000.000 dolartiw Jest
eksmitowat .gO, a kartograf Od-I pi choćby go "Wtrącono do Wi ę -' ndcze.~nie . p'r~eW?d.. nic. zącym de- chemicznego, oraz dr. Kiep-czlo to największy spadek odziedziczopowiedział listem otwartym, w zicnia , torturowano i J'\l~dOllU ua l~gaCJl memlec1{I~I; v· I(ey~r- ~.ek zarz'l;dll ':l!amburg" - Amc-Iny w Sb~ach Zi ed l!?czonych w
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ŻY~3pW~~g::::tŚCi !Paryżanka uzupełnia swą garderobę'~~~a~!'~~~~ni~a a~~~~

Miedzy dwoma gminami t y-l
(Specjalna słuiba korespondencyjna "GłoSu Polskiego'')
kaflska dziewczyna.
dowskiem: w Munkacs toczy się
Ile po\vinna młoda dziewczyna
od lat zażarta walka;
z jednej '
ParyŻ, w styczniu.
jału wełnianego. przybranego do- cięcia Dsłan4ać nie trzeba, jedynie wydawać rocznie na swą gardero·
strony znajdują się stronnicy ra- Ponlewa! wyjazd na lono natu- okola, na wysokości łokci, futrem skromność zapanowała w dol- bę?
bina Spiro. z drutrieJ' _ rabina ry zimą należy w Paryżu do do- rysim i takimż kołnierzem; pod- nych rejonach. Dłuższe i nierów~a ~ytanie!o postanowił o~
'"
.
"
.
powiedzieć kobIecy profesor Un!'
BeJca. Belc opuścił Munkacs i da .bcego tonu, wszystkie !kobiety, szewka drapowana. Peleryna ta ne sukme balowe osłanIają me co wersytetu W Kolumbji.
wno iuż umarł. lecz walka mlę- l których ~!żowłe mogą sobł~ na noszo·na była na welniane.j spód- nogi.
Kobieta-profesor przyszła dl
dzy obydwoma stronnictwami . to pozwohc, IUJb nJe, zaczynają w niezce i bluzce. modnie malowa- W dzień jednak nosi się nadal wniosku, po długotrwałych bada·
krótkie sukienki - czy sport nie niach, że panienka może się ubie,
trwa i orzyjmuje Coraz ostrzej·' okresie świąt Bożego Narodtenia nej.
sze formy.
Ostatliio - walka ta. czuć się bardzo tle. Śpią :tle, maJako najmodnftejszy kolor na jest d1a modnej kobtety najlep- rać bardzo ~adnie wydając 2~o
wkroczyła w nową fazę. Stton- ' ją bóle głowy; przybrały, CZY Ri'WIi erę. lanSUją żólty, żófto-bron sz~ w~ttomaczeniem tej małeJ t;~~~~o:~~zD1e t. j. 3,60 dolarow
To orzeczenie zosŁało przyj~te
nicy rabina Spiro zwołali tajne straciły na wadze - wyjazd jest zowy, żółto - czarny; następnie kokIeteni?
posiedzenie
os6b wtaiemniczu- . konieczny. A czyż mo,żna wyje- wszelikie kolory niebieskie I zieCo do kapeluszy - to ze zdz.i- przez kobiece związki Stanów Zjenych, i na tern zebranł~ radzono t chać. nie mając nowych, odpo- lone, biale z czarnym, kolor mo wieniem zauważyi1lśmy formy b. dnoczonych CZ~ŚCIOWO z zad owonad dalszem zaostrzeniu walki. ł wlednłch toalet?
rza i kolor czerwony.
duże· Nie wiadomo tylko czy leniem, cz~ściowo zaś z ironją.
Postan'owiono, za os.rólną zgo- , Suknie przeznaczone d'o Cannes,
Wiecz()Ifem elegancja rozwija kobiety będą chciały je n~ić?
~odczas,ośwIadcza,
g~y cz~ś~l:t są
związków
l
. .
.' kobiecych
przeradą. utworzyć żydowska partię fa lub Nicei, mają specjalny styl. d1a ł dopiero swe właściwe skrzydła.
U100letlcem chwili obecnej Jest tone bodźcem do marnotrawstwa,
szystowska. Statuty jei zgroma- , te~o też wielcy krawcy i w tym! Należy koniecznie, prócz kilku nadal delikatny, maly, przylegają- który zawiera się w odpowiedzi
dzenie opracowało na pOczeka'! roku przygotowali serję toalet'i skromnych suk1ien wieczorowych, cy kapelusik· Do sukienek z jurn- profesora, - studentki twierdzą iż
niu.
Celem ż:vdowskich faszv-t odpowiednich na .,Cote d'Azur"., mieć również kUka toalet balo- pram~ nadal noszone są proste ka- suma :loo dol. rocznie jest śmiesz·
stów ma być nIszczenie wszvst-. Na dzień przeznaczone zostały' wych.
pelus/ki z filcu; są one twarzowe nie mała.
kiego. co godzi wiudalzm:- 'war-j wyłącznie toalety sportowe. lecz
W sukniach tych dekolt na ple- i młodzieńcze - posiadają więc
Grupa studentek z Georgji o·
ka ze stronnikami partjf Belcera . w wykonaniu tych na pozór pro- caoh jest bardzo głęboki. jednaki dwie cechy, kt6re kobiety oddaw świadcza, :te panienka musi zużyć
i sjonistami.
stych sukien, ujawnia się niezwy- po części zakryty cienką gazą lub na bardzo cenią.
najmniej 600 dolarów rocznie. aby
być dobrze ubram!, i na potwierŻydowscy faszyści ma ia prz& kle wyrafinowanie i elegancja. tiulem. Do sulden balowych wyA. W.
dzenie swych słów, studentki
szkadzać swym
przeciwnikom · Tak zwane .,ensemble" ~ą nadal @@@@@@@@(6)(O)(O)(~)(c)(21(O)@)@)(o)(O)~ przedstawiają dokładną list~ roczżyć wedlu~ orzeoisów rytual- ! bardzo polecane,
lecz sktadaj~
, n y c h wydatkÓW na garderob~ i
.
.
.
' Się one po CZę~1
ft._'
•
hI
!)zł 2 przedstawleala!
inne środkI' upt'ększenl'a :
h P ostanowIono.
r:yc.
IŻ me
wOl-1
z r02m1altyc
Katcle z w"stępem B E N _ A L L no im wchodzić do światYli ani materiałów. Naprzykład: spódnicz
Poczatek o ~. 4 po pol. I 815 wleczLista ta wygląda mniej wię"eJ
dotykać szac tory. Rzezakowi I ka z ~zarej kasha. jumper z jasne- _
. ,
~:~~~~~t~Op:'n~l~d~:~~'ra~e~ Ic~~: w sposób następujący: siedem par
nie wol'tlo zabiiać ich drobiu; nie j go jersey'u w ciemno szare pa- --- AL. KOSCIUSZKI M 73. - - kowym z BEN-ALI.
855-1 pantofli po 10 dolarów wynosi
70 dolarów; :1.4 pary pończ;och po
mają onI prawa wstępu do ką- ' ski. palto z angielskiego materJa- ~1(5\~or-v.;:'\
o
~@.";::V';':V:::\I::N';:M;:~\&!\~ 2 dolary - wynosi 48 dolarów,'
. l'I ry tu al nyc·
h Ra:n
b' S'
' pok rywa \.~~~~"=!.A"'J"=!.Au..J~o)~.J0 o ~\.0.A9l&\.o~ bielizna wraz z rannymi szlafroczPIe
Piro ma ł u w tym samym t
ome,
straż o'l'zvboczna. która mu stal~ I siedem ósmych spódniczki, kami 55 dolarów; sześć ~u\cien dotowarzyszy. przy palcie wielki kołnierz z szamowych po 15 dolarów - t. j.
Paszyści będą przeprowadzali I rej agneau rase. Sp6dnłczki są po
90 d"larów; pięć kapeluszy 3u
swó.i pros.rram z cala bezwz·ględ- części układane w najrozma~cleJ
dolarów; dwie suknie wieczorowe
- 50 dolarów; cztery suknie winością. Ciekawe jest np., że do skomplikowane kontrafałdy. Jum
W
zytowe - 100 dolarów; sukienki
partji
nie wolno orzvimować PCJr nale·ży ożywić jakąś ozdobą.
illa "
(nI. Zam oj sk jego)
letnie 25 dolarów; cztery pary Tęmężczyzn, którzy posiadają mło- Może nią być
duży haftowany
Pensjonat D-wej Abrułinowej.
kawiczek po 2,50 dol. - razem
de i piękne żony, bowiem może krawat - z białego jedwabiu z
10 dol.; kostjum kąpielowy - 5
Willa słoneczna z werandami, skanalizo'N8na, łazienka, stale
d l ó f'
b
k
się wówczas zdarzyć. iż mąż bę- tOłtv;m
haftem
(na
ż6lte.i
'5uk~end
k
h'
o ar w;i t.ryzJer,
ary osmeJ'
gorąca wo a,
ue ma wykwintna, na żądanie djetetyczna.
tyczne
d. - przy
100 dol.; drobne
dzie zajęty żona wtedy. s.rdy par ce wygląda on bardzo efektoW"'
Ceny przystępne.
wydatki ~ 20 dol; ~ razem wi~c
t ja będzie go potrzebowała. (w) nie), lub jednostronny żabot.
Jest jesz!Ze kilka WOIDych pOkojów Da luł)okrągłe 600 dolarów.
(w)
spadający do połowy spódniczkI.
Ładnie wygląda bluzeczka
z
białej kas ha angora. haftowaTla
ciemno niebiesk,fm jedwabiem, do
tego zaś ciemno - niebieska spódLudzłe rcwDlet maj, sw6j kurs. Met
niczka· Do spódniczek z jumpra- Rodzina farmerów, os:adla w mi, proponując mu nabYCie na- czym oceoła się według lclJ nowelO
mi z crepe de chinc'u nosi się czę zachodniej prowincji Stanów Zi., ' szych patentowanych aparatów, auta i dOWeJ prz)'Jac:l6ł1d, k.let)' rozbudz;ona zostala pewnej nocy zabezpieczających okna od wła według lob dOWeao futra I ostatnieco
sto żakiocik tego samego kobru przez bande opryszk6w. uzbrojo mania. Żadne perswazje nie zdo- stosunku.
~z podszewki, na tern zaś dop!e- nych od stóo do R'łów i starannie lały pana nakłonić do nabycia na
Wedłlll sposobu, w Jaki w"taJą fe'
'f o palto.
zamaskowanych.
kt6rzy, wer- szego bezpiecznika. wobec czego znaiomi,
poznają ludz4e 5wołć codziea
Tu i owdzie widziel,iśmy trzy· wawszy sle silą do mieszkanIa, postanowiliśmy w ten spos6b ne rrotowani.a..
otoczyli nrzerażonych mieszkań- przekonać R'O o absolutnej koćwierciowe żakiety, których pod
ców. Nagle, herszt bandytów nieczności zaopatrzenia swoich
•
•
szewka, w modelach Drecoll'a zwrócił się qo gospodarza z na- okien w nasze doskonałe aparaty
byla podszyta w ten sposób, że s t ęou ! ą·cym speechem:
.,Niech Widz: pan teraz Już chyba sam, Całkiem zbyłeeme Jest chwytanie
.cfookola wyglądała na jakieś 5 pan sie usDoko: ! Jesteśmy pr~ed jak dalece jest to konieczne! Wie tYCb f którF1D się opowiada swe naJlnfirmy
.,Gabriel le pan ma okien? ..."
ąmale!sze przeŻYciay na tm. te . .
cm· z pOd p"lta i tworzyła kot- stawicielami
Smith
i Co", której kOmiWOjażerl Parmem dał zamówienie ...
sIucbaM.
-nld·
odwiedz:ł pana prxed kilku dniaMotu być peW1lYDlt te $łucb* ouł
Inne modele palt mają podszew
z zaclekawleołem w6wczas, gdy o tyeb
kę z całkowicie plisowanej crepe
najłntytnnle!szycb Ptzeb'c:lal:h opowiada
de chlne'y. Wszelkie palta wyosoba trzeda.
końezone są z obu stron z jednaBrazvlja wyraża w ten sposób
kową elegancją i p.ieczołowito'
Kawa otrzymała obecnie po raz
•
•
ii~
pierwszy pOlnnik, mianowicie w swą wdzięczność kawie, która jest
NIe
możemy
sobłe
pozwolić
na skła·
ścią. Bardzo rzadko i tyłko u naj- związku ze stuletnią rocznicą kul- głównym środkiem bogactwa tego
danie kobłecle u st6p pereł I dIamentów
elegantszych kobiet, widzimy pe- tury kawy.
kraju.
Brazylia jest obecnie głównym Kobieta zaś Jest za dumna na to, aby
leryny; trzeba mieć wiele wdzięPomnik ·kawy znajduje się w
przyJmować jedwabne pończochy.
pisząca biegle na maszynach rót- ku, aby je dobrze nosić.
Pirma Comoinas 1~,Br~zylja I, i .jest dzie- plantatorem kawy na świecie i do- Obecnłe więc Eros maJduje się \V Ido
nych systemów poszukUje Louise • Boulanger
starcza
rocznie
15
milionów
worysta ·'1 łe~ brazy liskIego rzeźbIarza Anpocie.
w
WI a toma Celso.
praktyki biurowej. B. po·
kó~, podczas gdy cały pozostały
W Son Paulo zaś nazwano śwtat dostarcza okoto 5 miljonów
Naua.
ważue referencje. Oferty do admi· piękny model peleryny z czarnelistracji .Głosu Pol." sub .P. R.· go, przetykanego złotem, mater- jedną z ulic: Kawową.
worków.
(w)
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W,adomośc! bieżące Łódź gospodarcza na froncie wyborczym
łtaJbUi~ze
p~si~d~enie
Wielka ankieta
Głosu
Polskiego"
raay miejskiej
..
.
."
,
We wtorek dnia 30 stycznia rb.

o godzinie 7 i pół punktualnie w

WywIad z wiceprezesem stowarzyszenIa kupcow m. Łodzi dr. Józefem Sachsem

Szereg pOglądów przedstawI- ta cywilizowanego na rolę ha nsali posiedzeń rady miejskiej przy
cieli
kupiectwa łódzkIego na ca- dlu.
ul. Pomorskiej 16 odbędzie się 3
(II:e) sesji) posied~enie rady mieJ- łokształt zagadnień wyborczych Pamiętamy dokładnie, że w
ski~J.
rozpoczyna w ankiecie naszej wi rządzie marsz. Piłsudskiego po
ceprezes stowarzy~nla kupców raz pIerw'szy min~ster przemysłu
m. Loozl, dr· Józef Sacbs. precy- i handlu im. ł!ugenjusz Kw:atZasiłek
_A __ '
uj
.v..:,Ab t k
k'
.k
. ł • l
zując W l.....xęp ący Spv"", s a· ows· I p~ europejS u ~ąl WI~ ką rolę, Jaką w rozwoJu życaa
taki .am~ jak dla urzę oowisko ~t()warzyszema.
- Kupiectwo p~trzY na wszel gospodarczego państ",:,a musi 0dnik6w patistwowych
kie
przejawy ŻYCI6~ - r~zpo- degrać handel· ,W J~nym z,e
Wczoraj, pod przewodnictwem
cząl
re .
swych przemówIeń 111ln. KwlaL·
p. prezydenta Ziemięckiego, odby- l . dr. Sachs - zdając sobie
'
ło si~ kolejne posiedzenie magi- a m~ sprawe t t~gO, że pO~l11ędzyk?wskl porówn~l n,awet znacze:
stratu. na które m m. in. postano- tY,ml ~z,asami, kiedy p. Wlt?S po !Ule haJldlu w ZYCI~ ~ospodar
wiono przyznać pracownikom za- wled~'lał: "Jest tle - będZIe ~o- .czem państwa z krą.zemem krWI
..
k
.'
'l
rządu m. todzi na l kwartał rb. rzej .. , a obecną sytuacją
Jest ta w org.anlźm~e ludzkim. NIe by o
jednorazowy zasiłek w wysokości wIelką różnicą, że każdy czlo- to tylko irazescm, ponieważ m:'l1'
45 proc. poborów miesięcznych
. 'k
'I
. , śl'
K . tk
k' l
al
na zasadach ustalonych w rozpo- ~Ie . mys C'tcy 1 meza eplo~y mu ' WIa ~ws l s owa .swe pop:
rządzeniu prezydenta Rzplitej z dn ~~zaJąćd staN°~biskO. ~rZhyChYkltle ;czynamI: wp,rowadzlł w ŻY'~l~
23 bm.
rzą u.
aj ardZleJ c ara. te- ustawę przemysłową. stworzy
W związku z wrastającemi po- .rystyczną dla nas kupców Jest izby
przemysłowo· ha.ndlowe,
• •
,
•
1
trzebami w dziedzinie szpitalnictr6:nIc~
stosunku
rządó~v
poprzennstytut
eksportowy
l
polską
flOwa, magistrat postanowił urucho- dmch l .rządu marszałka Pllsud- tę ha.ndlową.
mić w miejskim szpitalu powsze'
d h dl P oprze dme
. rzą
Zda'Jemy so bi""~ spra wę - '1 1Ó•
chnym w Radogoszczu nowyod. sklego .o an u, at
1""'ł
d I . d S h
a ej ,r. a·c s - ż e b"",-r dzo
dział na 30 łóżek dla chorych na d y bo wnem negow y znaczen ~ W1
gorączk~ połogową, przeznaczając handlu, zapatrując się na ten wa- wiele jest jeszcze do z,roblol::a.
na teu cel jeden z istniejących ba żny czynnik życia ekonomiczne- Niepomierne ciężary podatkowe,
raków.
(m)
go, jako na eleme11t szkodliwy, a kt6re poprzednie sejmy z zacie·
zupełnie zapoz.nając poglądy świa klością przerzucałY1!a miasta, a

dla pracowoi-.J
kó\V mieiskiCh

Komunikacja lotnicza'

między &:.odzią

a War.,zawą zo.tanie wznowiona
W związku z do.fśclem do poro

zurndenia między ce.ntralneml wla
dzami ligi obrony powietrznej pań
stwa •.Auerolotem" zostanie w
dniu 1 kwletnia WZlnowiona regularna komunti.ka·cja lotnicza mlędzy Ł<X!zl~ a Wars~wą.
.
W
naJbhzszych
dmach
zostame
też prawdopodobnie wZ'llowiona
k
'k'
II li K t '
u,~i~ G~~ts~.
a oWlce -

WOJ. ewo'dzIw o roz toczy pieczę
·

Ir 1
na d l Ona
am)· w DOWOWY b ud Owanych
dom ac h

szczególniej na handel i przemysł jeszcze lepiej" - daje rę,ko~tnie.
- muszą ukc rewizji, Jako .ru}nu ~e rząd marszarka Piłsudskiego
j~e handel. Musi zwy.ciężyć za~ kroczyć będzie po t~j linj:i, która
sada sprawiedliwości ' podat'ko- zadowolni nasze potrzeby.
wej, ~najdują'Ca swój wy.raz VI Z tych względów jes.teŚ~y
róW1l1omiern(lm rozlożeniu cięża- ., k ....,;... kupl'ectwo lód k''''
ze ona..l, lAi!
z ....
.r6 w na wSZySt.k'le grupy l. war- Pl
rozum1ejąc swój obowiązek pań
stwy społeczne.
stwowy ł spolec~ny poprze katt'
Zdajemy sobie spra:wę, że w dydatów tej partji, która jako
porÓwnaniu z tern! boląćzkami, program ma popieranie obecnekt6 re t raPIą
• k upIec
. t wo.z a.1 edw le NO'
d Ro"'·"'hodzi
fA w ia•
6
rzą u·
4""
s...
mInimalna część została tlwzglę- nym wypadku O tak waine spra
dniona. Jest jeszcze bardzo' wie-' :wy, że bardzo wieh! zrzeknie 'się
le do uo b'lem'a'I ptI'ze·konam. ,Je- sVI ych sympa~
ł.H osoblsty'''b'
" l. op ..... ..,t ś
że
h T d
t ;.. t i
h f ó'dzle z głosem ~ots e my.. w c MI, g y, par yJ Y nyc
P Ja.
no - ·polItyczne względy ZWyClę- sądku. PonIeważ stowarzyszenie
żone zostaną przez zdrowy go nasze trupu.;e różno.rodnę elespodarczy pogląd, który' jest menty, przeto członkowie jego
poo,s,ta wą potęgi państwa, w6 \V- powinni glosować .na listę bloku
' t
. mo- prorzą dOW e~60 I. i Yd OWS k'leg o bl\)
czas k
UpIec
wu dana bę d zle
tność zaj cia uależnego u s ta' ku narodowego którego czołowi
.
ę
m . ,
.
'
nowIska
wśród
·jnnych ,sfer
spo- kaJtldyda i. - reprezenta,n~i
,
,
.
h
. . i sfer
_L
,ecz:nych panstwa polskIego.
gospodarczyc
znajdUją s e ar
. • żar ta h
ń t
.
Doty,chczasowa dztaJalll()':'~ rLą ~~~~e no ~~o c g:a s wowego
du, będą.ca antytezą witoso',vych
u pr rz
we .
słów, a dająca się . streścić w
zdaniu: "jest lepiej, ale będzie

Wojskowe prawa ucznió,w
szkół łódzkich'

z p9szczególnych
Jak się dowiadujemy, kuratorjum łódzkie otrzymało wykaz
szk6l 16dz.kich r6w.noznacz.nych
pod h względem
praw szerego. k'
wyc wOJS a polskIegO do awan
s~, z ukońaeniem 6 klas gimnazJa~ych lub trz~ch ,kursów semi
nafJum nauczy-clelsklego: .
,
SZk~y t~ są,?a'Stępll\Ją.~e: ~an
.s twow gll~nazJu~ męskIe. lm.
Koper.nika, gImnazjum męskIe Bo
,gUl1lli.ła Btauna, miejskie gimnazJum męskie im, Józefa' Piłsudski ego, gimnazjum mę.s}{ie K. Tomaszewskiego, gimnaZjum męsklie
im. ks. Ignacego Skarupki, gimna
zjum męskie A. Zimowskiego, 8klasowa szkoła r(lalna męska sto
warzyszenńa papier. wYkształcenia handlowego (dyr. Wiśniew~

'ski), wyż'sza 'Szkoła realna z wydziałem handlowym (dyr. Idżkowsk!), I-sze gimnazjum męskIie
towarzystwa
żydowskich
,
. .
. .szkól
sredmch, II gmmaz1Um męskIe to
warzystwa żydow;kich szkól śre
dnach, męSkie gimnazJum niemiec
kie, spolecz.ne polskie gimnazjum
męske, gimnaZjum towarzystwa
szerzenia oświaty; W1iedzy technicZI11ej wśród żYd6w (dyr.!...,.
Szwajcer), państwowa szkoła
włókiennicza męska, sz.kola prze
myslowa towarzystwa szerzenia

Jak się dowiadujemy w dniu mach wlaścidele n/e żądali zbyt
wczora,jszym województwo lódz wy-g6rowanego komornego, lub
k'Je o t rzyma l o o k61'k
l
'.
.
b' l' t . ZW. "o d'S tępne111, po ecaJacy me po lera I
roztoczenie specjalnej kontroln gO".·
nad nowo wybudowanymi domaPozatem okólnik poleca stwomi przy poparciu rządu, t. d. ,przy rzenie komitetów rOlJbudowy w
pomocy poży,czki z Banku Go- calem wOjewództwie, aby ruch
spodarstwa Krajowego.
'budowlany ująć w karby ,i ski,ero
gruźlicza'
Województwo baczyć tria, abY wać na właściwe tory. (a)
przy ul. Dębowej nr. & za mieszkania w nowych doRobotnicze tow. Przyjaciół Ozie
ci niniejszem podaje do wiadomości, it dla udogodnienia chorych dzielnicy południowej naszeośW1iaty wśród żyd6w, państwO'"
go miasta zostanie z dniem 30
we seminarjum miejskie niemiec
bm. otwarty oddział przychodni
zdrowotność publiczną
przeciwgrutliczej przy ul. Dębo wydałe Ł6tłi
kie z .niemieckm językem naucza
wej nr. 5.
Na posiedzeniu delegacji wy- dziennie, zwi~kszenia ilości godzin
nja oraz miejSkie seminarjum mę
działu zdrowotności publicznej, po przyjęć w ambulatorjach miejskich
skie im. Estkowsklego, (abc)
wysłuchani.u referatów .ławnika. d~. uruch~mienia. 2 ch nowych pr~y~
A. Margohsa, W sprawie prehml' chodm przeclwgrutliczych i ambukorzy.ta z dom6w noc- n~rza b~dtettlwego na rok adm i- la~oriulll .dentystycznego oraz poI
h
ntstracyjny 192el~9 p~stanowiono wlększema w związku z rOlbudoegowyc
przedłotone nmlerzema zaakcep- wą szpitalnictwa ilości pracowniO rozmiarach l1«;dzy wśród sze- tować.
ków.
tokich warstw ludności naszego
Zamierzenia te zamykają się
W oddziale sanitarnym wydatki
miasta świadczą m. in. dane cyfro w wydatkach łączną sumą 5,060.514 wzrosły skutkiem projektu urucho.
we. dotyczące ruchu pensjonarzy złotych, we wpływach-739.878 zł., mienia VlIl dozoru sanitarnego
został w więzieniu
w 4·ch miejskich domach noclego- z czego w wydatkach 86 proc. two- i stacji epidemjologicznej.
. '
wych.
,
rzą pozycje na prowadzenie biura
W dn.iu wtCzorjsazym władze bywać wlamywacz. Na pukanie
Z, p~mocy no~legowej mIasta wydziału i agend oddziału SZPital-I!"------------~ polkyjne otrzymały wiadomość, wywiadowców otworzono drzwi
w mieSiącu grud OlU ub r. korzy· nktwa, 11,75 proc., na prowadze·
iż przybył do Łod·ZIi z.nany mię- i wkraczająca
policja, prócz
stało przeciętnie 638 osób dzien- nie oddz4ału sanitarnego, 0,25 proc.
dzynarodowy zlodziej tlercko v..'lSpomnnanego Swiątowicza zanie.
-inspekcji mieszkaniowej, 2 proNajlepsze.
SWiątowicz, poszukiwany odstała jE:sz.cze niejakiego Moszka
Z tego:
cent-urzEfdu weterynaryjnego,
z Domu noclegowego dla m~żczyzn
Podwyżka preliminowanych UT
I\PRRR'Y
dluższego czasu bezskutecwie WoHa Kupferwassera, zlodziela
(28 p. S. Kan. 32)
226 osób wydatkach sum na rok 19281 29
przez poliCję łódzką za cały sze- hotelowego, poszukiwanego przez
z domu noclegowego dla
w porównaniu z budżetem na rok I
SfaUCHI\UlKI reg włamań i kradzdeży dokona- policię zagrani'cz,ną· Skutych w
• •1927128 tłumaczy siEf projektami I
GlaDśnlKł
ny.ch na terenie Łodzi.
kajdany przewieziono do urzędu
kobiet -(Cmentarna 10) 83
ze schronienia dla matek
Zwiększenia w oddziale szpitalnicW nocy si\.ny oddział P'OIlicji o- śledcze'go, gdZlie ,przekazano Ich
(Zeromskiego 44)
118. twa ilości łóżek etatowych z 1222
tocz. Yl dom nr. 9. przy ul. fajfra. do dyspożycji sędziego śledcze-:
ze schroni.ka dla wyeksdo 1605 (i. j. o 383 łóżek), podmitowanych (Bazarna 5) 211. ~ wy:tsze nia kredytów na odżywianie
Do nabycia ~b 'rlzie!
; gdZIe według WIadomOści, otrzy· go. (a)
.
5. mętcz., 49 kob. i 100 dZIeCI). chorych ze zł. 1.50 na zł. 2.50
~,~ł manych przez l'0litCję, mIal prze-

(i>

Przychodnia przeciw"

Pięt

miljonów

złotych

na

. 638 osób dziennie

0

_.

Międzynarodowy złodz.ie,j

osadzony

lIraiowem

NORA

NORA I.

Dziś i

Teatr lit.-art.
I
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codziennie! B

~i~~::!fri!ns~:~~~riLARISY ALEXJA.8 Program N~ 10 p. t.

G'U"

JUBILEUSZ G

Wielka fanfar. w 12 cz.. ściaoh pióra dr. Pietraszka, Starskiego, Toma, Roma, Rala i Ja.trzllbca.

w lokalu
Kinoteatru

"luna"

pod kierownictwem
Walerego Jastrzębca.

R'luzyka Sygietyńsk,egc, A. Golda, Kag, na, Lidauera i inńych.
Larisa Alexja, Władysława Jaśl<owna, ::ierafina Talarico, HanKa l<unowiecka, B. KamIńSki, ti. Laskowski, A. Nowosielski,
S. Sielański, Cz. Skonieczny, oraz balet w składzie: M. Bargielskiej, J. Borowskiej, Z. Duranowskiej, J. KozłOWSkiej,
Z. Liszewsklej i K. Pałczyńsidej, 41: primabalerin'ł Ireną Soboltowną i baletmistrzem E. Wojnarem na czele.
l) Odzie moja mamusial
2) Luis Rl}derer..
3), łOl,P/o mętcz~zna. . 4) Larisa Alex}i.
~) W parku. . 6) Jubil~u~z Gongu.
7) Błędny kSląie.
8 ł Cykhśd.
9). ŁódzkIe typkI. . 1~) ł(~blet.a, WinO, ~plew. . 11) Idylla stra1acKa..
12~ ~a} mI. sw.e serc~.
Zapowiada: Bolcio Kamiński. Reiyserowah. Walery Jastrzębl~c l. Cz. :Skonlec~ny. Klerowru~ muzyczny: ~adeus" Srg1etyńskl. K.ie~owmk ht~rackl:
Jerzy Nel. Karykatury i projekty rysunków: art. mai. J. Dobrzynsklego. Baletmistrz: Eug. WOlnar. DekoraCJe S. FraSlaka. Koncertmistrz: W. Ltdauer
W niedziele, ś\Vi~ta I 'lioboty 3 przedstawienia o godz. 5.45, 7.45 i 10 w.
Codziennie dwa przedstawienia: o godz. 7.45 i 10 wiecz.
UDZIAł:. BIORĄ:
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Zgwałci

OŁOS

POLSKI -

chorą umysłowo

i

Pięciu zwyrodniałych osobników
skazanych na więzienie
Było to w maju r. ub. gdy Ge
nowefa Langner wracając z kości o
ła spo tk ała pięciu młodych ludzi
w wie ku' Jat 16-19; po ltrót kiej
rozmowie udano się razem na spa
cer,
W pewnej chwili młodzieńcy
RadwalJski, GnidzifIski, PlusKota,
Gawroński i Benedyczak oś wiad
c~yli Langnerównie, że zabiorą ją
do kina i wszyscy udali się tram
wajein do... Helenowa; Langnerówna nie spostrzegła się, że prowa
dzą ją z;r miasto, gdyż była nie

spełna rozumu po 'upadku z drugiego piętra, jaki miał miejsce w
jcj latach dziecinnych,
W polu wszyscy pięciu rzucili
się nagle na swą towarzyszkę i
po kolei dokonali na niej czynu
gwałtu.

Sprawa znalazła się przed są
dem, a zwyrodnialcy na ławie oskarżonych.

Sąd,

w składzie sędziów

Koz -

łowskiego, Komornickiego i Kulczyńskiego. po wysłuchaniu proku
ratora Hermana i obrońców skazał

Nr, 28

1928.

Radwańskiego na 3 lata więzienia

Gnidzińskiego i Pluskotę na pół~
tora roku, a Gawrońskiego i Benedyczaka po l roku więzienia.
Rozprawa toczyła
się
pr7.y
dr2wiach zamkniętych, a jedynym
świadkiem była poszkodowana, co
do której sąd, nie uwzględniając
w całości opinji biegłego psychiatry stanął na stanowisku, że nie
jest ona w takim stopniu upośle
dzona na umyśle, by nie można
było wziąć pod uwagę jej zeznania. (b)

--

Z ESTRADY KONCERTOWEJ

Vasa prihoda

(słlrzypce).-·

Charles Cerne

(fortepian)
W objawach artyzmu Spotykać sterna, dająca wirtuozowi możnośt
się dają indywidualności, Odzna- ogarnięcia interpretacji z wielka
czające się krewkością i zapałem swobodą mistrza, będącego panem
u innych główną zaletą stanowi instrumentu. Ale za to koncertu
umiarkowana powściągliwość znaj D-dur Poganini'ego nikt na świe

dują si~ .wreszc!e i takie i~dywi
dualnoscI, u ktorych pOwaga olim
pijskiego spokoj~ ~dzie w parze
z wysoko rozwlmę te mi zaletami
poczucia artyzmu.
W g!ze Va.sa Prihody tkwią
wszyst.kle \Vym~enjone zalety, które złozyły Się Jednak na indywidualność zgoła Odrębną przez tę
\Vro?~oną, r~adko

spotykaną,

ła

cie tak nie zagra, a "Warjacje na
temat Corellego" Tartini-Kreislera,
.Jota Navarra· Sarasatego i kiejnoty kunsztu salonowego - to ca
łe poematy w interpretacji Vasa
Prihody.
Oczywiście im płytsze utwory
wyższa skala
entuzjazmu
tern
wśród publiczności. Poganini'ego
"fajerwerkiem. koncertant rozniecił łatwo zapalny tywioł słucha
czów i z każdym już numerem
programu i nadprogramu szał za·
chwytu wzrastał, aż wreszcie zamienił się w jeden okrzyk podziwu. asa Pr~hoda ~o istotnie praWdZIWY, typowy Wtrtuoz na wielką

twosc techmczną, która dominuje
do tego stopnia wśród innych za. "
le~. ~e znie'Yala artystę do uprawlam~ . speCjalnego rodzaju komPOZYCJI.
BYły
Usłyszeliśmy Sonatę Francka
•
I
przejechał kobietę
utwór
regeneratora
francuskiej
W
dniu
wczorajszym
na
tereszkoły,
trYS~ai~cy
emo.~jonalną
mu salę koncertową.
Rzucił Się
koła i
pon! osł
Soliście towarzyszył na forte.
nic maiątku Mikulicze w powiecie zyką, w ktore1 prZf~blla zmysł?
,
,
tureckim wydarzył się tragiczny I wość'. znarkotyzowana olbrzymią pianie Charles Cer n e z całym mi
smh~"C
strzostwem w~trawnego muzyka,
wy padek. Właściciel majątku Mi fanta~]ą.
.
Straszliwy wypadek WY d arZYłji zanim ktokolwiek zdołał się zo- kulicze b. poseł Dzierżawski laNie do twarzy było ŚWietnemu który w SonaCIe Francka ujawnił
się w dn~u onegdajszym we wsi rjentować, rzudł się pod koła naddąc samochodem.. przejoe.chat ~r'ze skrzypkowi
tej sonacie, bo ni.e wiele cennych walorów piamsty.
Stare. Rókicie pod Łodzią. We wsi jeidżającej lokomotywy kolei ob- chodzącą drogą niejaką Małgo- do duszy. ,NIe pomogła t~ tec~n~ cznych,
tej zamieszkują niejacy Bednaro- wodowej, której tor przechodził rzatę OpaJińską. wieśniaczkę. 0- kat w~koncz0.na w naJd!o~nIel
F. HAL.
wie, dość zamożni gos r odarze. tLtż obok zagrody Bednarów. Sta- palińska odtniosła ciężkie obraże- szczegołach, pIękna w tOnie I mlMieli oni lo-letniego syna Stąni- nisław Bednarek poniósł śmierć
nia cielesne i w stanie groźnym
r
sława, Pomiędzy rodzicami a sy- na miejscu. Ciało jego zostało przewieziona zos,tata do szpitala
TEATR MIEJSKI.
IRENA DUBISKA NA PORANKU SYM·
nem często dochodziło do niepo- w straszliwy sposób zmasakrowane. g;dzie walczy ze śmiercią. (p)
"Fenomenad'na umowa" - oto tYltuł
FONICZNYM.
rozumień, na które chłopiec bar- Na mie jsce tragicznego wypadku
-0'dz i siej~ej
premiery w teatrze miejNiezwYllde ime.resu.ląco zapowiad,a się
dzo silnie rea gował psychicznie. przybyły władze policyjne, które
tSl'hnł'kł
skim. W glównej roli kobiecej - K;a- jutrzeiszy poranek symfoolczny orkIeGdy w dniu ~)t1egdaiszym póżnym wdrożyly energiczne dochodzen ie.
U
V
- roUna Lubieńska, w głównych męskich:
stry tllharm'O'llicznei, albowiem jako 50wieczorem znów doszło do sp rzecz- Straszna śmierć młodego chłopca
Fr. BrodnJ>ewicz, K. Szubert i Konstan- li53ka wysta,pi 7makomilta slorzypacz.ka
ki, Stanisława Bednarek, znajdując wywąrła wstrząsające wrażenie w
ty Tatarkiewicz (jednoc:ześnie reżyser
się w stanie najwyższeg9 zdener- całej okolicy.
(p)
Towarzystwo Przyrodnicze im. sztuki). W Lnnych rolach Pll. : Niedzial- Irena DublSika, która wykona z towa,. owania, wybiegł z mieszkania
St. Staszica za naszem pośrednie- kowska, Niemirzallika, Fabisialk, Kij,w/- rzyszenEem orkiestry koncert skrzypcowy Czajko W1Sdci ego. Pozatem orkiestra
twem zawiadamia, że w kaźdy ski, Mroziński.
fiłharmonJczn.a pod dyrekCją świetnego
czwartek, piątek i sobotę w lokalu "Fenomenalna umowa" będzie po- kapelm,jSŁ.rza Ignacego Neumairka wykoTowarzystwa (Nowo-Targowa 24) wl'órzona jutro wieczorem i \\-e wiona n-astępuiące utwory: Wagnera
O godz. 5 ei ppoł. odbywają się rek.
Wstęp do op. ,.Lohengrm",
Ha.ydna
dla P. T. Członków oraz zapro"Taifun" dany będzIe d1iś o godz. 4 Symfonia ru-. 13 G-dur oraz Bizeta
,
szonyc.h gości ćwiczenia w wyko- po południu po raz przedostatni
L'Arlesienne SuHa nr. 2. Pomimo zwl~
Od kilku dni dwuch elegancko sztuje 150 dol. lub też tytuł dok- nywamu preparatorów mikroskopo"Peer Gym" ukaże się po r~z osta- kszonych Kosztów ceny biletów pozo_
tni w sezonie jutro, t. j. w niedzieię, o stają te same a mianowicIe od 1 zł. do
ubranych panów proponuje róż- tora medycyny za 200 do1., przy- wych.
Ponadto towarzystwo chcąc u · godz. 4 PO południu.
nym osobom nabycie doktoratów czem dokumenty wystawione są
4 zł. Początek poranku o godz. 12 w
bez jakichkolwiek studjów, jedynie pod firmą jednego z uniwersyte- możliwić korzystanie z ćwiczeń
Komedia ,,Aby żyć" dana będz:,e w południe.
szerszemu gronu osób, uruchamia nadcho<lzącą środę po oena:h :;JOpularza pewną opłatą, przyczem wszel- tów 7agraniczn,rch.
kie dokumenty są już przygotowaJakoś dotychczas za interesowa- ćwiczenia we wtorki każdego ty· nych.
.
JUBILEUSZ W TEATRZE MIEJSKIM ..
ne i pozostaje jedynie do wpisas nie temi papierami jest małe wśród godnia o godz. 8 wiecz. .
.
\J
Dnia 11 lutego odbędzie się w teatrze
nia nazwiska amatora tytułu bez publiczności, natomiast <;ą one w
. Ze względu na określoną ilość
TEATR KAMERALNY.
miejskim jubileusz 25-letnlel pracy ulustudjów.
.
po~zukiwa~iu przez ~1fząd śle.dczy , uc.ze~tnikó~ . ~ierwszeństw.o będą
Dz.i ś wznowienie komedii 3-aktow ei
Owi »sprzedawcy· proponu i ą ktory chCI ałby pOSIadać metyle mleh wCZeSOlej - zgłas z ający SIę II. Mannersa ,,Najdroż~za moja Peg', w bionej i popu.alrnej artŁys.tki Antoniny
Cw,iczenia rozpoczną się 3l-go krórej Stefania Jarkowska stwarza je- Dunaic wskiej. Uta'lentowana ta !IIrtystka
albo tytuł doktora prawa, co Iw- doktoraty, ile owych sprzedawców. ~
----~ styczma.
dną z najleps,zych, naj weselszych swo- od sreregu lat pracuje na łódzk iej sc~
nie i z.dobyJa sobie zasłużone stanowi~
Zgłoszenia należy kierować ich kreacji dzikusa dziewczyny.
' ustnie lub pisemnie pod adresem
Jutro po południu O gOOl. 5 po ce- sko i symp.atJę zarówno wśród kolegów
~ Towal'zystwa, codziennie od 5-8 nach zniżonych "Snieg"; wieczorem o jak i publ icznoścI. Na święto swego jubileuszu Dunajewska wybrała sztukę
osKarżonych
~ po pOł:
.
•
. godz. 9 powtrózenie .,Pega·' z JarkowZapOlskiej ,Jrloralność pani DulskIej' ,
I WpIsy dla meczłonkow 2 zł. 1 s k ą.
będzie rolę tytułowa .
W dniu 20 lutego br. w łódz- bówna i Sznajderówna, odpowia- ~ k~żde ćwiczenie 1 zł. na opłaceW próbach "Niewierna" R Bracco. w której kreować
--Gl~
.
kim sądzie okręgowym odbędzie dać będą z art. 102 cz. l k. k . . me ko sztów materjału.
TEATR POPULARNY.
"REDUTA PRASY".
się rozprawa przeciwko sześciu uJak się dowiadujemy obrony
Dziś dwa pTlzedstawienia: o godz. 4
W czwartek. dn. 26 b. m.• o godz. 6
czennicom łódzkich s~kół średnich Birenbaumówny. Zalcmanówny i Z KONSERWATORJUM J\\UZYCZNEGO
HELENY KlJEŃSKIEJ.
po pot i 8,20 wieczorem "Krysia Le~l1i- wiecz. odbylo się w Złotej sali Grand
oskarżonych ' o przynależenie
do Rozenfarbówny podjął się adw. F.
W nieązięle , dn. 29 stycz.ni.a, o godz. czanka" w stytoweJ oprawie dekora- Hotelu organizaCyjne posietlzenie !)aft
z w. młodzieży komunistycznej i Forelle, zaś Dawidowiczówny adw
szerzenie haseł antypaństwowych Ruff z Warszawy. Pozostałe oskar- 4 po połudn i u w saU konserwatorium cyjnej i ko<stiumowei. urozma ico.na ca- gospodyń "Reduty Prasy", w którem
wzięło ud1>ial 76 pań i 12 panów kom iwśród młodzieży szkolnel.
ione !Idwokatów nie mają, ani też Traugutta 9 odbędizie się III z rzędu rym szeregiem efekców.
u,c2lniowski.
U\
W
sali
Geyera
dziś
o
godz.
8,20
me[ctowych.
wieczorek
muzyczny
Oskarżone, któremi są: Biren- o obrońcę z urzędu nie prosiły.
dział w wieozorku biorą klasy fortepia lodramat w 6 obrazach p. t. "W,arusy
Przystąpiono do wyboru sekcii. a
baumówna, Zalcmanówna, Niech- Sprawa ta budzi zainteresowanie
nowe (kurs niższy ŚTedni i wyższy) i sztandarów Fr,a,ncji" w wykonamu naj- mianowicie: bufetowej (przeWOdniczące
cicka, Dawidowlczówna, Rozenfarprof. Dobklew1icza, I1cew,iczóWll1Y. Le- ~ lepszych sil teatru l>opularnego. Jutro pp.: red. Milkerowa - bufet ogólny.
'
dZl·S~
wandowskiego f P. Lange, klasa skrżYP l dwa przedstawienia: o ~odz. 4,20 pp. l prez. Towarnicka - cukiernia, pułk.
c~wa proI. Dzierż,anowskiego, klasa 8,20 Wlieczorem.
Walicka l red. Orchulska - bad, prowlolonczelowa i kameraJna prof. K. Wił
pagandowo - prasowej (przewodniczący
WARSZAWA (HH m.).
scen warszawskich.
komirskiego, Iclasa śpiewl\l so,lowego
BAL IV KORPUSU.
red. Gumkowski), dekoracyjnej (PI> • :\1.
12.00 - Hejnal z Wieży M,ariackiej 0- 20.00 - OdczY1t z cyklu ,'portrety li- prof. Comte - WiJgockiej. Dochód prze B l IV k
. Oie,nst! - Dąbrowa. M. Lubelski " K.
raz mUiz.yka z płyt gramofonowych ~.cru terackie" p. t...Tadeusz Rittner" WY-I znacza się na wlPisy dla niezamCJłŻ.nych
. a. k .Q:pus~, bę~ący coroczl1~e Mackiewicz). artY'SlY'Czuej (pP' Ii Gor
II e
'
r' r ed Zdlz D b' ki
.. k
..
najWlę szą J naJ\vspamalszą
atr,akcJą
'k' W
.. .
e 16' 00-16"'"
P
l d l't t
g 0Sl2030 • p: k ę ICH""
~"k u~1!molw1500n.serwaoto80!Jumd· Bilety. w ce- I karnawału, odbędzie się w roku bieżą- TczYtnski~' .' )Jastrzębiec - Rudnicki, K.
rzeg ą I era ury
. - " II} na e ena
oper"", a l Ule z. • l gr.,
o nabYCIa przy
ŚT d
l
a ar eW1CZ, sprzedaży atrakcji (prze
pedagogiczl1ej obcej o gminadJ szokol- Offenbacha. Wyk.: orkiestra P. R. pod , wejśoi,u na salę.
~el: o ę. 15 utego. w salach Grand wod.nicząca p. red. Tarłowskó) , skar nych wygłOSi dyr. Aleksa.nder Patk0w- dyr. Wactawa Elszyka. Z. Dobrowols.ka.
bowo - fin anso w.ej (Przew. p. red. Orski.
Pawłows>ka. M. MaJrowiecka, AJ. Wasiel
DOROCZNE WALNE ZEBRANIE
Powolany iuz do życia komitet b.alu chulskj) i zaproszeniowej (p dr. Skal16.40-17.05 - Odczyt p. t. .,Przed- i inni.
P. O. W.
przys ląpił do przedwstępnych prac or- ska).
.
siębiorstwa komunalne" - w'ygłosl dr.
22}O-23.30 - Transmisia muzyki ta
We wrorek. dnia 28 lutego b. r., o g. ganizacyjnych. W roku bieżącym bal
Komitet ,.Reduty Prasy" czynny jest
Leon Wf. Biegeleisen,
l1tecznei,
w J termi'nie, a o godz. 20 w II ter- reprezentacyjny IV korpusu zapowiada w lokalu sY'lldykatu dziennikarzy (ul.
17.20-i7.45 - Radiokronika - wy- Rzym (450) minie w lokalu przy ul. Piotrkowskiej ię szczegó1nie imponująco.
Zachodnia 72. tel. 21-50 i 23-51) cod~en
glosi dr, .M. Srtepowskl.
20.45 - Operetka Verdie,goo "Lomba.r- nr. 28 odbędz.ie się doroczne walne ze- . . . . . . . . . . . . . nie od 6 do 8 wieoz.
17.45-18.55 _ Program dla dZieci. P. dowie w I poch(}dzie krz,yżowy,m".
branie członków P. O.. W. w ŁodU z
lABA WA "RODZINY WOJSKOWEJ".
następuj~YI111
porządkiem
dziennym
WaruiaTatarkiewicz ~wie dalszy ciąg Hamburg (394,7) _
Dr. med.
Soowarzyszenie ,.Rodzina Wojskowa'
Przygód MacIusia J~ Porazińskiei. ~ Po- 18.55 Opera Wagnera .,Lohengrin".
obrad:
"
.
podaje
do wiadomości sYInpatyoków że
~m· a.udYlcia ', zespoło.wa: żywy numerl Poza,tem stacje niemieckie nadają w l) ZagaleDJ.e. 1 wybór prezydjum.
,,Mojego Pisemk.a" w wykOOlaniu r,edak- godzimach wieczorowych programy ka-I 2) Odczytarue ~rotoJruru.
~
fi zWY'Czajem lat ubiegłych urządz~ w
każdą sobotę w salach kasvna garnizotorki p. Buyno-ArCltowej oraz artystów baratowe i lekkiej muzyki.
~~. Spra:-V0~d~ma: a) zarzą.du, b. ko
miSja rew1ZymeJ.
Specjalista chorób skórnych, wene nowego. Kościusz.kl 4. zaba wętanecz4) ,Wybór nowY'Ch władz.
rycznych i moczopłciowych.
1lĄ. Strój wieczorowy. Początek o godz.
9 wlecz.
5) Wolne wnioski.
Przv,muJe od 5 do !:! Wlecz,
Sienkiewicza 34, tel. 59-40. 29-5 Zabawa w kasyni'e garnizonowym od
CI) OD (]f, ID aDOOD G'YJDJl) W W
Niezwyciężony królhu moru
będzie się rÓWini,eż w środę 1 lu1ego,
•

SamobÓjstwo tS-letniego
pod.

chł'opca

,

pmsel

y

"komotywy i

na miejscu

v:

--000---

Kurs

l

mi-kros

kopowania.

Doktorat za 150 dolarów

bez uniwerSytetu6 studiów i egzaminów

I ,

•
Proces uczenIe

a komunizm

I

Co USłySZY my
•

.t;N

przez radl·o?

-
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HAROLD LLOYD
w szamp~ńskiei, tryskającej werwą,
humorem I temperamentem farsie p. t.

Męczennik
Następny program

sportu
\II

"Grand-Kinie"_

I

yprzedaż
inwentarzowa!

.............

.,START".
Dziś o godz. 10 w, wieczór klubowy
dla członków, miłośników i wprowadzo
nych gości. Jak nas infonnuią w najOBUWilE
króts~ei przyszlości odbędz.ie si ę szeBIELIZNA
reg odczytów z dZi edziny szalki.
po cenach znacznie zredukowanych .
Zapisy do pr:!cowni rysunku i mal ar
Intra~ny teren pracy dla lekarza.
stwa przyjmowane są IV dal szym ci~H:CU
PFEł~.ł
Wiadomość: 1. M. Tyger, Łeczyca, \\ sekretariaCie od godz. S- lO \V le.:z.
Piotrkowska 111. 854-1
ul. Kowalska 6.
cod zicnni'C próoz. soł>ot~ i niedzre~

PALTA
KAPELUSZE

H.

Do sprzedania na prowincji

Urządzenie

mieszkania
wraz z gabinetem lekarskim

ER,

l~·r

28-;...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

..:2~8.T.

-

GŁOS

POLSKI

WIADOHOSCI SPORTOWE
,
.

,

<

ajlepsi
walczą

o

ping-pong'iści

palmę

Punkt kulminacyjny
sezonu
ping-pingowego osiągni~ty. Zawody o mistrzowstwo świata, które
odbywają się obecnie w Sztokholmie, wzbudziły wszc;dzie olbrzy.
mie zainteresowanie.
Wszystkie narody, biorące udział w zawodach, oczekują z

.
SWlata

pierwszeóstwa w stolicy Szwecji

Towarzyszyć im b~dą mistrz (Hamburg). Pierwsi dwaj to starzy
świata z 19~6 r. Me1chiwitz, zdo- wypróbowani gracze, którzy dobywcy tytułu mistrza Niemiec, śWlad(;zenie swe zyskali w ub.

ta.

Glatz, oraz rezerwowi: dr. Petzi i
zaledwie 17-letni, lecz wiele obiecujący Biellak.
Drużyna austryj acka jest również bardzo silna i przrst~puje do
zawodów z wielkleml szansami

roku na mistrzowstwach w Londynie. Lindenstaedt jest bardziej
pewny w doskonałej obecnej formie o budowie ciała specjalnie
nadającej si~ do ping-ponga. Jest
pr~dki, zręcznYJ potrafi umlej~tnie

wieką niecierpliwością wiadomości,
zwycięstwa. Najsilniejszą jednostklł wykorzystać swą niezwykłą dłuczy druZyny ich dotrzymały placu, drużyny jest dotychczas nieznany gość rąk. Słabą stroną jego jest
czy nie zawiodły pokładanych w

nich nadzieji.
Akces swój zgłosiło 9 państw:
Austrja, Węgry, Anglja,
Indje,
Walja, Czechosłowacji, Niemcy,
Łotwa, Szwecja. Od dwuch ląt
t. j. od początku rozgrywek świa
towych, tytuł mistrza zdobyli dwukrotnie węgrzy, wykazując w porównaniu z innymi zawodnikami
niewątpliwie najwytszą klasę. W
ub. roku poszło jut węgrom nieco
trudniej; szczególnie osfatnia generalna rozprawa z drużyną ausrjacką, od l.zego zaletało zdobycie
tytułu mistrza, wiele trudu kosztowała węgrów. Jednak dzięki niezwykłej rutynie zdołali oni zapewnić sobie zwycięstwo.
I w obecnych zawodach przy
ocenie szans poszczególnych drutyn musimy dać pierwszeńc;two
węgrom. Niezrównani dotychczas
oing-pon~'iści dr. Roland i Jacobi
będą bronili barw węgierskich. Są
to ci sami gracze, którzy w ub.
roku zdobyli tytuł mistrzów świa-

Liebsler, zupełnie nowa gwiazda nierówne wyszkolenie.
na wiedeńskim horyzoncie, który
Inną natomiast i z gruntu odw porównaniu z rokiem ubiegłym mienną grą oblicza się drugi nie·
poczynił kolosalne post~py. Poza' miecki przedstawiCIel, D. Prenn
tern - flussmann, Thum i PiUin- Jego styl gry jest bardzo nieger_ Flusssmann jest graczem o przyjemny i uciC\źliwy dla przewielkiej rutynie, nadzwyczajaie ciwni~a•. Prenn. odzl1ac~a ,się pewdoświadczony i obyty na terenie nem 1 plOrUnUjąco szybkIm udemi~dzynarodowym; w roku ub. rzeniem, brak mu jednak tego
był w wyjątkowo dobrej formie i spokoju J jaki cechuje Lindenslazdobył największą ilość zwyci<:stw edta.
dla barw Austrji, zas Thum jut
Przedstawiciel Lipska, p. Baumniejednokrotnie wyróżnit się w gart, wyst~puje poraz pierwszy na
międzynarodowym,
dr.
obecnym sezonie.
terenie
Skład drużyny angielskiej do Mendel uważany jest za gracza
ostatniej chwili osłonięty jest ta- rezerwy.
jeomnicą, jednakże są tam starz~
Zawody powyższe nie będ~ po·
rutynowani i dla każdego groźni legały jedynie tylko na rozegraniu
gracze tej miary co Allwright, zwykłych pojedyńczych, lub podBernstein, Bromlield, Pope.
wójnych gierJ będą to międzyna.
Indje delegują słynnego Sup· rodowe zmagania o tytuł mIstrza
pi aha, pogromcę Nandasa, oraz świata i można je pod tym wzglę~nanych
internacjonałów
braci dem indentyfikować z walkami o
Davis-Cup. Kto zwyci~ty - doFryze.
W skład niemieckiej drutyny wiemy si~ już w dniach najbliż
wchodzą: Lindensztad, Prenn (Ber· szych.
lin), Baumgart (L1psk), dr. Mendel

w.

Piłka

Szachy

noina

ciekawie zapowia1da Niezmieruie
siC; wystc;p niemieckiej

Otwarcie ZucKertorta
(Partja, grana w dniu 29 grudnia na turnieju
międzynarodowym w Hastings)
Białe:
Czarne:
14. Ge2 x f3
OdS-en
elr. Tartakower
Norman.
15. KeI-ha
.•••.

Czarne unikaJą
bitu Blumenfelda.
5. c4 x d5
6. Sb1-c3

słynnego

gam-

Wymiana dam drogą 15. De2
czarnych.
15. • • • • •
0-0-0
16. g4 x h5
Gg6-h7
17. Gcl-e3!
~d8-e8
18. Ddl-d2
De/-f6
19. g2-g4
Of6-f7
20. b2-o41
- ....

ułatwiłaby grę

Decydujące

Wiadomości
1fM'_.
Wyższa
możliwa

posuni~cie.

Jeśli

ny pIłki nożnej w tegorocznej
olimpiadzie. Brak mo~nośd porównania i bliższych danych nie
pozwala na wyrobienie sobie takiego lub innego zdania. Prasa
niemiecka
zbyt szowinistycznie
nastrojona nie może być czynnikiem
miarodajnym, zbyt dobrze bowiem
się
znane jest jej zaCllOWante
względem
»wietrznego· rekordu
Reuterówny, rozdmuchlwame każ
dego sukcesu do dzieSIątej potęgi
i uKrywanie niepowudzen. Dlatego
też zdanIe
wypowiedziane o memieckich piłkarzach przez. bramkarza angielskie) drużynYJ Nevcastle
United, I<.tóry ostat01o był trenerem w Niemcze<.:h, nabiera speCjalnego zoal..zenia.
James Lawrence twierdzi iż
repre~entaCJa memlecka wmna si<:
sk1adać z graczy
Ntirnbergu i
Fiirthu jako dwuch najlepszych
drużyn. Jednak
większość tych
graczy Jest JU~ za sląra by okazać
się ruchliwą, a pod tym względem
najbardziej 5ZWallkuje atak; ledy·
me lewe skrzydło nie budzi obaw.
Dlatego też wskazane m byłoby
wyprowadzić na arent:
między na·
rodową młodeJ świeże siły. Urużyna ntemleCl{a nie może odegrać
ważniejszej roh w grach olimpiJ·
SklC11J jej sukcesy mi~dzynarodowe
bardziej przypisac moina spadKOWI formy holendęrczyków, szwedów l szwajcalów, niżlI podnieSIe.
niu poziomu
niemieCkiej piłki

waloryzacja weksli

A.Z.~. Zwycięża Austrję

6:0

sąd

Według rozporządzenia walory- cyjnego na niekorzyść dłu~ników.
zacyjnego
należności z weks!i Wówctas powód, wierzyciel sum
przerachowane zostały na 10 proc. wekslowych wytoczył powództwo
zasadniczo, wyższa zaś stawka wa- o przerachowanie naletności. Sąd
loryzacyjna jest dopuslczalna w okręgowy w Łodzi, w wydziale
granicach, które sąd uzna za sto- handlowym (spr. H. J581~7 r.)
sowne. Z tych wzgl~dów praktyka oparł siC; na wspomnianym wyroku
sąduwa jest ważna, gdy należność sądu apelacyjnego j orzekł, iż zaz weksli zostaje przerachowana rzuty bezwalutowności weksli i fikponad zasadniczą normę 10 proc_ cyjności indosu spowodowały dłu·
Znamiennym jest w tym wypadku go trwałość procesu, przez co powyrok sądu okręgowego w Łodzi, zwani mogli wy~ać aa czasie i odgdy nale:tność została przeracho- wleć honorowante swych zobowią
waną na 100 proc. MIanowicie zoo zań. Tego rodzaju postępowanie
slały zaprotestowane dwa weksle pozwanych
prtekonywuje . sąd O
po ~OO.OOO mkp. i. zostały one możności przerachowania sumy
zaopatrzone klauzulą w r. 19~1, widocznej na wekslach na 100 prQc.
lecz na skutek wytoczonego po- l uwzględniając powództwo, zasą"
wództwa sprawa przeciągnęła się daol1o pełną sumę 2717 złotyei\.
do lutego 1926 r. kiedy zapadł
(ab)
wyrok prawomocny sądu a 'lela.
.~

Coraz

słodsze

~ taty.tyka spożycia

życie

mamy

cukru w Polsce

21.400 - 34.165. grudzień 27.010
- 21,172. stY<:'zeft 20.776 - 29742,
luty 15.399 - 17,436.
marzec
24.551 - 22,542. kwiecień 20.040
- 26.605. maj 26,417 - 24.990.
czerwi-e.c 16,405 - 26.098. lipiec
31,742 - 3'2255. sierpieiJ 21.228
- 30,132.
wrzesień 23,52422,490. W pierwszych trzech mJe
siącach kampanii tegorocznej, t.j.
1297-28 konsumcja cukru przedbiałego
kryształu
ł1astępują<::o stawiała się
nasteoująco:
pat(pierwsza cvfra kampanja dziernik 27.058 tonn,
lłs~opad
1925-26. druga 1926·27). paździer 27.341. a grudzień 32.298 tonn w
nik 18,763 20·983. listopad wartości białego kryształu.

Konsumc!a cukru w Polsce wy
nlosra w kamoanii 1925-26 267,255 tonn cukru w wartości
białego kryształu. w kampanji
1926-27 - 309,060. a w pierwszych trzech miesiącach kampanji 1927-28. t. j. w październiku,
w listopadzie i !rrudmlu razem 86,697 tono. Koosumcja w po
szczególnych miesiącach przedsta wiała się w tonnach wa'rtości

Reklama
W fachowem czasopiśmie nie- wa ł mieć swe tródło w istocIe
mieckiem .,Przemysł spożywczy" towaru.
pisze dr. Oska,r Fuchs o reklamie 5. Wystrzegajcie się przesady.
ł formułuje przytem następujące Ody ktoś wych'wala towar, plwytyczne:
sząc, że do niego należy przy1. NaJJeps~ reklamą jest zaw· szłość. nakłada nań pieczęć prze,
ściowoścl.
sze gatunek towaru.
Z. ReklamO'Wać a la łoogue moż
6- Koszty reklamy opłaca za'
na tylkO dobry towar.
zwyczaj konkurent, który z rekla
3. Dobra reklama dla złego to-\ my nIe korzysta.
waru tak samo chybia celu. jak 7. NIerobieole reklamy Jest droo
zła reklama dla dobrego towaru. gle. Mała reklama jest droższa.
4. Reklama winna być rzeczo- Zła reklama _ naJdrotsza.
000--

Rynek
Dola r

IlIklUB

pieniężny

20.•. _ c x b, to 21. Go5.
20.•••••
Sd7-b6
Po czwartkowej zwyżce kursów
d7-d6
21. Wal-·el
SbO-c4
akc ji na giełdzie warszawskiej w
Gc8-f5?
22. Dd2-cl
Sc4 x eJ
dniu wczl..lrajszym większość kurPoważny błąd! Należało grać
23. We! x e3
We8 x e3
sów uległa zniżce.
Ge7.
24. Dcl x e3
Gi8-e7
Akcje Banku Polskiego obniży
ły się z 16J na 162 i pół, "Stara7. e2-e4!
Gf5-g6
Na 24 .••.• c x b roztrzyga
chOWIce" z 6~ na 61, "Lilpop·
Bicie na e4 jest błędne z po- 25. Wcl!
z 4~ na 40,5.
wodu późniejszej wymiany dam 25. g4-g5!
l<ównież i kurs dolarówki obna a4.
niży! si~ o pół punkta (z 63 na
Smiertelny cios, który udarem8. Gfl-e2
62J 5).
nia również wypadowe 5zacllOwa·
Na pogiełdzie poziom kursów
Jeszcze sprytniejsze, niż Gd3. nie Gh4.
oficjalnych został utrzymany.
25. . . . . .
Gh7-f5
8. . • • • •
Sb8-d7
Na rynKU walut obcycn sytua26. Whl-el
Wh8 -e8
9. Sf3-d21
cja w dalszym ciągu nie uległa
27. b4 x co
Gfo-d6
żadnej zmiaOle. Prywatny kurs do
Jednocześnie zasłania i mobi·
28. c5-c6
łara \V Łodzi wynosił
wczoraj
lizuje.
Czarne poddały się, gdy po
płaceniu 8.8/),0 w odda8,8/,5
w
9••••.•
h7-h5
28 . . . . uxc, 29. dxc, 075. 30.
wanIu, w Warszawie ~ł. 8.8810. f2-f4
Sf6-g4
Dxa7 mat Jest nieunikniony.
nożneJ_
8.~8,5. Na glełdżie łódzkiej dolary
11. Gd2-f3
l. . Uażdżąca parlja, która wykanotowano po zł. ~.88 i ćwierć.
zuje w całej okalałości dynamlKe, •
Lepiei, niż G x g4.
Piłka nożna
Bank Polski płacił za banknoty
11. • • • • .
f7-15
będącą fun<lamel'ltem naj nowszego
i
dewizy
Si. Zjednoczonych kursy
Misirzowstwo
Anglii
12. h2-h3
f5 x c4
uj~cla gdy szachowej.
dotychczasowe
(rz)
t3. h3 x g3
e4 x f3 .•.
Ciekawe wyniki zawodów dru·
tyn l Ligi o mlstrzowstwo Angljl: Ceduła giełdy pie"lęznej
NeweasU Umted·Manschester Unio
warszawsk~0J
ted 4:1, Sunderlang-Llv~rpol 5:~J
CZEKI:
Bolton WanClerers-!3ury 2:1,- Aston
Dolary
Pie·r wszy dzień turnieju hOSCE;;jOlłJego w Cortina Vllla·Arsellal J:u, Portsmonth- HolandIa 359.70
Woft Ham Unilea 2:-1, 13lrmiugLondYIl 4.,.15 ! pót, 43.044 ~ pół
d'Ampezzo
Ham • t.nerton ~:2.
Nowy Jork 8.90
W dniu wczorajszym roz,pO· wody te sedziowal oolak Ada·
HOC1:ł,BY
Pary~ 35.05 : jedna :zwarta
częły się akademickie
igrzyska mowski.
Ii
Praga ~6.41 i pół
zimowe
w Cortina d'Ampezzo
Polska druiVil1a hockev'owa faMisn",uwt:;(WO
SzwajCaria lipO
przy udZiale reDrezentantów 10 woryzowana jest przez tutejsze
~zwa~carJi
Wiedeń 125.65
narodowości.
kota sportowe na zda.by\V~ę l-go
.
WIochy 47.2a • f)U
W moczu hockeyowym Polska miejsca.
W przed ostatniej rundZie roz-Austrja, polacy odnieśLi bezape
Narciarski bie~ 16 klm. wvgrał , grywek o IUl~trzowstwo zesztoAKCJE:
lacyjne zwycięstwo \V'i~gTYWając Norwc~ Thrane w czasie 1 :16:10 I~(;Z1ly nusirz zwyw~iył druz~nę
go 6:0 (2:0. 3:0. 1 :0) . W drużynie przed czechem Nowakiem l :16:50 ~l1aten d Dellx w stOSUl1t<u 13:1. Bank Dnkontow y 136.Bank Handlowy 123.polskiej najlepieJ grali Tup.al-ski i i i1or\\·e~icm Withem 1:19:25. WI:szwDJcarsKa U1Unpl}SKa druiy~la
Bank Polski 162.50
Czapllicki,
biel(t1 tym wzięli udziat również wystąplł~
w . Davos
przec~w
W meczu hoc.kcy'o\\'rm Wio- nar..:iLtrzc ia Dolh..::v. kt6rzy \\.d:alwzmOCOlOneJ. szostce . Akaueml~le'l Bank Zarobkowy 9Z.c1Jy-- Austrja z wy-cicż\!i wlos: w .<loi dusKollala iO:11le.
gu II,H.h.ey ~lUl)l; w ZUfH.:i1 u, blJqC Spiess a153.Firley ~~.- 53.5Ci
stosu,oku 1:0 (O :0, 1 :0. (1'0). Za-'
1(,.[1 oez WySIłku w :;tosunku o::.!.

. .. ..

handlowI

~

jest w granicach uznanych przez

rllemcy na Olimpiadzle
druży

J. Sgl-f3
Sg8-f6
c7-e5
2. c.~--c4
3. 0.2-0.4
e7-e6
PrzecboJzenie z jednego warjantu otwarcia na drugI stanowi
ulubioną metodą nowoczesnej gry
turnlejowej.
1. d4 -d5
e6 x d5

1

1928.

Węgiel

100.-

Lilpop 41.- 40.13

OstroWieckie 85.-

61-

Starazhowice 61.-. 61.35.

Zawlercle 31.50
Sila i $wiatło 90.-, 91.50
Cukier 73.Nobel 40,75, 39M
Modr leiów 43.50, 44.Rudz.kl 49.Zieleniew.sld 165.Borkowski 18.-

...

)'

PAPIfRY PA(QSTWOWE I LISTY
ZASTAWNE.
Dołaorówka 62.50
Kolejowa 102

Dolarowa 85.25, 85.50
5 proc, konwersyjna 67.8 proc. l1sty zastawne Banku Roi. .
gO 93
5 proc. kon w. kolei. 61.8 proc. listy zastawne Banku Qospo.
darstwa Krajowego 93

8 proc. listy zastlilwne ziemskie tJ• .
83.4 i JI6l proc. listy zastawne z:!em.
sIcie zł. 57.25, M.75
8 proc.. listy ust. m. Wars:aą zl.
81.S proc. listy zast. m. Warszawy' d.
65.-

••••••••••••••
Dr. med.

A. Mazur

Specjalista chorób uszu, nosa, garola
i krtani, wady glosu I wymowy
przeprowadził się

na ul. Wschodnią Na G8

l We)ścle te2: przez ul. PiotrkOWSku 46,)

Tel. 66-01.

OrdynUje ou 11

I

pól do 12

I

pól 15-5

• • • • • •11. . . . . . .

I

•

..
SUKIEN

28.1. -

otQS POLSKI -

•

NAJNOWSZE

..

Nr: 26

tm.

,

;

MODELE PARYSKIE Wieczorowych

OHYGINAlNE

o

do
golenia

Do akt.

"

I Nowość I Zawiadomienie. I Nowość. I

M 1991-1927 r.
Ogłoszenie.

Kumornik

Sądzie

przy

Okręgo·

Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić Sz. Publ. Żł Kolegium Pracownik6w Fotografic:znycJ.. otworzyło specjalną pracownię powiększeń fotograficzn".c:h (portretów).
Kto posiada fotografję choćby najmarniejszą, wykonujemy
or".ginaln". portret, podwójnie retuszowany. wielliośc:i 35x45. po cenach konkurencyjnych tylko 8 z~.
Aby przekonać Sz. Publ. o solidnym wykonaniu naszej
pracy, wykonujemy portret pr6bn". 3 zł.
Przyj mujeJ1ly także wszelkie zamówienia poza pracownią
oraz
roboty
w zakres
fotografji
wchodzącej
również
powiększenia dla architelitury.

wym W Łodzi, Jan
Rzymowski, zamie
~.n______________________
~1 szkały W ŁodZI
.&iPJi5i!D;;!ł9*,ł""'~('i;c;· ;,,:"~" ,.,;;t;~!lJ;t,.
'"
~~\-;;'~~T
przy ulicy Sicn·
1<lewicza 67 na za ,
sadZie art. 1030 U
P. C ogłasza, że
w dn. 7 lutego
Zgodnie z .art. 109 Ustawy z dnia 19 maja 1920
Sienkiewicza 40.
1928 r., od 10 r.
t. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek chow Łodzi przy ul.
roby oraz na podstawie wyjaśnienia, zawartego w okólJ.dO ~ : erpnia 76,
Od wtorku, dnia 24 stycznia do
mku
Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń z dnia
poniedziałku \VI.
"'odbędzie się
sprzedaż z prze
27.lV.1927 Nr 94 - Z~rząd Kasy Chorych m. Łodzi
Pierwszy raz w Łodzi I
targu publIcznego
podaje do ogólnej wiadomości, te Kasa Chorych nie
ruchomOŚCI, nale·
ma obowiazku niesienia doraźnej pomocy w nażących do Henogłych wypadkach przy pra~y. Do zapewnie~i~
cha Helżyckiego
• składających się
wymienionej pomocy pracowmkom, w myśl wyze)
z bO tuzinóW
zacytowanych przepisó~, obo,,!iązany j~st . prac?- P orywający film o nowoczesnych
talerzy,
dawca, który też ponosI całkowItą odpowledzlalnosć pannach wolnej miłollci i małżeństwie
oszacowanych na
za jej opóźnienie.
sum t! zl. 800.\V roli głównej - sZlilmpańska
Kasa Chorych m. Łodzi udziela i nadal udzielać
Łódź, dn. 25.1. 28 r.
b~dzie pomocy w nagłych wypadkach przy pracy,
Komornik:
Jan ł<zymowskl
jednak za mogące Wyniknąć. opóźnienia nie ponosi (o dtwórczy01 głównej roli W "Sza nżadnt.j odpowiedzalności.
sonlstkach")
wla§ciciel ka naipięlwieiszei nóżki
Do al<t.
J~ 1':l-1928 r.
na ~.uJi ziem~k.iej w pikantnej ko
medJl, ods/amalące, kulisy życia
Ogłoszenie.
(-) Dr. Samborski
(-) F. Kał'uiyński. I
nowoczesnych paniaD.
O;yret< lor.
Przewodnlcl.ący Zarządu.
Komornik przy
,:,ądzie
O Inęl<o
Anons:
Następny program:
Łódź, dnia 26 stycznia 1928 roku.
822-1
wym W ŁOdZI, Jan
"DAMA BEZ ZASŁOIłY': Rzymowski zaw roh g'ównej' ULl UALIOVEr{.
mieszkały W ŁodZI
W sobotę, dn. 28·go stycznia 1928 r. w lokalu
przy uliCy ~ien·
własnym przy ul. Sienkiewicza Nr. 3/5, odbędzie się
loewicza 6'1, na za·
UWAGA: Muzyka powiększona I
sadzie art 103l
pod nowym !<leroWnlctWem.
U. P. C., ogłasza.
Początek W dni powszednie o f;!.
że Wd. 7 lutego
3,30,
ostatni
seans
o
9,50.
W
sobodla członków Stowarzyszenia i wprowadzonych gości. by, nied;dele 1 święta o godz. :ł,3v 1928 r. od godz
!O rano w Łodzi,
po południu.
Początek o godz.. 21-ej.
przy ul.
Na 1 szy seans W dni powsz. opr6cz
Udańsklej 76 OdLJ ę
826-1
Zarząd Stowarzyszenia Komiwojażerów ł. O. H. p, sobót od u. 4 do 5, w ~oboty, nie· oZie Się sprzedal.
dZiele I Święta od 2 50 do 3.3e z przetargu publIceny miejsc po 50 i jO gr.
. . . . . . . . . . . ,:) • • • • • • • • • 111
cznego ru..:homo-

DAJE

OBFITĄ, NIEWYSYCHAJĄCĄ PIANĘ.

Ogłoszenie ..

a•••

Kino Spół. Prac.

Państw.

SZALONA FIFI

I

'

Pracownia czynna od 9 rano do 7 wiecz.

Koleuium PratowoikOw-fotooraflnDytb
Łódź' Konstantynowska

!I

ŚCI należących

"EI!~!~~p!.!~a"
dyżur monter6w
do 12 w nocy.

i

IEVv
MORZA
Lokal biurowy
6-cio pokojowy, w centrum miasta do wynaj~cia
od zaraz.'
Łaskawe zgłoszenia piśmienne
pod
"M. O." do admin. "Głosu".
825-2

I

Gablnet' KOSMETYKI
bekarsktei
LIEW.NSONOWEJ
U-r. r.1AłCJa

Cegielniana 6,

ID.

CJLJl-1:i

3. telefon 43-63.

I

Poszukiwany od zaraz przez wi«:kszą fabrykę sukna
dzielny, energiczny

ze znajomością działu farbiarskiego.
• Enrrgiczny" do admin. nin. pisma.

głównych:

Marja Maliclla, Marlu5z MaszyńsKi i jerzy Mart.
Nad program:

Łódz

ITomas~leChorzel-,

Fragmenty z obrazu p. t.: IlABISYNJA';

FUCHS

T~I~o "Sal ~ m~ a" Nawrot 8.

dalszy).

że

LECZNICA

w afllu 4

~le.c~

Dr. med.

H. GUTSTft.DrI'

DR.

AKU:»ZŁR_GINlCJ10LOG

Spec. chorób kobiecych

I

akuszerji.

Zachodnia 62 lCegielniana 23)
Telefon

~9-52

przyjmuje od 12-2 po poło i od
5-7 wiecz. w lecznicy .,Sanitas"
Cegielniana 29, od 6-8.
Lekarz-Dentysta

A.CENŻAR

PRY8ULSKI
':horoby S"or-

Prel't l! n E.r·aia
421&ZL

sc

j(eaalcl0r' (..U8ta w Wasserc:ue.

SPRZEDRż ~

DO SPRZEDANIA
sklep z urządzenie m wraz z mieSZKaniem. Wiadomość: Koustantynowska 10.
pralnia.
802-5

li'

l':

PERFUMERJA

VI OLET
Pl'otrkowska 83.
Nadszedł

świeży transport
najmodniejszych perfum. -

--

.

..Wyqawmctwo PowazeCillle"

---~

.

~

POSZUKUJE POKOJU
z niekrępującem wejściem .,Gar~onier·
ka' przy ul. Nawrot. KI!ińskiego. Kou d
k'
C
b .
pernika. na Wańs lej.
ana o oJętna
Oferty pod lit.• Pleprz".
75lł-5
DUtY SŁONECZNY
poltój do wynajęcia. Dowiedzieć ~i~
Szkolna 24, m. 6.
74~
----_._---,,-~

8iuralist~a

posiadająca dłuższą praktykę

bankową,

znajomość

pisania na maszynie oraz
czytelny charakter pisma
pOSZUkuie odpcwiedniej posady.
Referencje b.
powatne.
ŁaskaweoferŁy sub .• ~. F."

Dr. med.

kwarcową

i,

I

~bDK"bE i P1IESZKIUtłft

Dr. med.

:~i!:ł~~7:!:: fiÓŻ3Her lAJCHTER
Konstantynowska 9.

••••••••

~

Bimksl Wschodnia

Leczenie śwlat/em
Dzielna 9
lLampakwarCOW8)
lei .•\! 28.98.
I promIeniami t{oentrlena.
Choroby skórne,
15
Przyjmuje
od 9-2 weneryczne I mol od 4--i:l.
Cz,oplclOwe.
Przyjmuje
ula pań od 4-5 oddzielna poczekal. od 8-W I od 5-8
nia.
Leczenie lampą

.
Poleca .najświeższe modele paryskie pasków i
b1Us~onoszy )akoto: pasy gumowe, kombinowane z gumą l sportowe. Specjalność dla pań otyłych _
Piotrkowska 82
biustonosze ręcznie robione.
przyjmuje
codziennie od 10 r. do 7 W.
Uwaga: Nadszed~ świeży transport oryginalnych
-Zawadzka M
Irancusklch gum.
393-}
tel. 25~ ;;8

._----

I

SkI, za!
mieSzKaly w ŁodZI, .
przy ul. KonstanIN poczel<alQlach luna codziennie
tYnowsl{leJ 5,
do godz. 22 audycje radiutoniczn:J
na zasa·
dzie art. 1U30 U.
p. tj., obwieszcza,
(Ciąg

diUiłlllltl • • I1II1IilDCi ~~~i~
Piotrkowska 50
~~~
.
- Telet. 21-.,6 p
muje ogłoszenia
o wszyst~ich
gazet w Polsce I zagran. na dogodnych warunkach.

Krzesła dębowe .

&1. :.!:l l'.

iutego Hl~ r.
lekarzy specjalistów i gabinet od godz. 10 rano,
dentystyczny przy Uórnym ł<ynKu, w kudzle Pabjanickiej
Oferty sub. PiotrfiowsKa 294. tel. 22-89.
odbędZIe się
przy przystanKu ttramw. pabJaQlclUch) sprzedaż
z prze.
768--4 przyjmUje chorych Wchorobach wszyst
targu publicznego
kich specjalnoścI od g lJ rano do 1). ej rucllOmoścl
nale
po poło ~zczel'ienie ospy, anahzy (możących do
czu, Kalu 1 krWI, plWuCIn etc.) operacje
Bertolda Hrandta
opatrunki.
PO~ada 3 złote. Wizyty na miescie i składającYCh Się
Lablegi l operacJe od umowy. Kąplełe z 3.250 sztuk katll
~Wletlne. eleKtryzaCJa.
NaŚWietlania oszacowanych na
sumę zł. 600,lampą
Kwarcową·
ł<oentgen.
Lęby
sztuczne, k.orony zlot e, platynowe I mosty
Komornik:
T. Chorzelski
W niedZiele l sWlęra do goaz. ~ po pOl

Pomocnik Apreturma jsłra

25°/(\ taniej! ! !

(!lł

Kiedrzyńskiego.

w rolach

Kupno I

PIANINA
stoty, kozetki, szaty, otomany, l1late
Komornlk;
race, oraz wszelkie meble tap/cel slue zagraniczne używane na dogodnych
Jan Rzymowski. poleca na warun;cach dogodnyo3 warunkach poleca S. Orodzlti, Piotr1;25-1
kowska 154.
lak ład meblowo-tapie erski i dekoracyjny
Uo akt.
.(\jr. 65 19~ r.
SKLEP
z pOkojem i kuchnią do sprzedania.
ObwieSZCZenie.
Wiadomogć Piotrkowska 253, W sklen.omonlll< przy lLJ:i-2
Nr. tel. 36-75
pie
888-2
~,!dzle Ukręgow}·m w ŁodZI ~ re ~---------------~
WirU pow.

. . . . . . . . . . .0 • • • • • • • • • •

St.

popołudnie

SI",

uego,
o:lzacowanych, na
sumę zl. lliVJ.Łódź, d.

LEKCJE MUZYKI
na skrzypcach, mandolinie i gitarze oraz
teorji muzyki, Zielona JI& 25. m.. 24.
Ul ~
m5-1

do a-letniego ch.łopczyka
poszukiwana. Zgłaszać się:
Wó1czańska 7, m. 8.

du

z tOWaru welllla-

Wodny Rynek(r6g Rokicińskiej).
uojazd tramwajami lo I 10
Od wtorku, dnia ':ł4 do poniedziałku
urlla vU stycznia W~8 r. włącznie

według

3kladaJących

800-5

chrześcijanka

małż.

Miejski llinematograf Dświatow.v

STUDENT
semestru udziela lekcji i korepetycji. Zapótnionym metodą skróconą.
Przygotowuje do egzamin6W.
Gdańska 25, m. 2, tront, I piętro.
wyższego

PANNA
na

drobne

InRUKR i WYCHOWRnlel

~tały

JV\.ordl<l I Perli
Elbaum oraz
W (,'jta Elbaurna

-

od lat 4-61/2.
Komplet prowadzony jest najnowszą
metodą (slojd, gimn. rytm. i t. d.)
Dzieci starsze przygatawiam do SZkoły.
Wiadomość codziennie od godz. 3-7 pp.
A. i H. Rogozińskie, ol. Główna 9, m. 6.
i

Ogłoszenia

Biuro inst.

. Towarzyska gra w Igto

przyjmę jeszcze kilkoro dzieci w wieku

33, front II p.

ANNlONDRA

K:asa Chorych m. 110dZI.

Do Xompletu freblowskiego '

bez przerwy.

uddzlelna poczeI<slnla dla Pań!

fel, 49-06.
STOMATOLOG
Chor. szczęl<, dZla
sel, podniebienia;
zębodolów I t. p.
Od l I pół do 5.
W niedzielę i śWięta W-12.

-'- - -

POSZUKIWANY
pok6j w centrum miasta z niekrępują.
cem wejgciem. bez łóżka i pościeU.
Oferty sub .Solidny".
911-1
OABINET
na biuro lub kawalerOWi oddam. Za·
wadzka 29, pierwsze piętro, front.
712-4

I

DOnlESlenlR RIJZPI·I

DWIE MŁODE
sIostry przyjezdne pragnl\ tą drogą
poznać inteligentnych panów od lat 40
do 50. Cel towarzyski. Ptasza łaskawe
oferty skierować do .Głosu Polskiego"
pod .Przyjezdne-;
751-2

I : GIBLD~ PRRCY ,:: I'
CHŁOPiEC
potrzebny do 'er.J1lnu. Orla 25, stolarnia.
780-~

ZDOLNY MAJSTER
do kro:lien, z pierwSz,eństwem dla
obznaJ mionych z towarami jedwabnymi
- do Większej fabryki od zaraz po.
szuKIwany. Oferty SUJ. ..D. M. 10
do admin.• Głosu PolsKiego''.
tl21-2

Ogłoszenie za wiersz milimetrowy l szpalto'v)'

I

~

J strona I wtekgcle ~o groszy, strona 5 szpałt. _ Nea:rologi 30 gr. str. 5 u:palt. - N~~flidau
po tekgcie 30 S!r.. strona 5 szpalt. - Zw.Yc~aine 10.grosz:y str. lO szpalt. - O~losz ,ml.. ....4'l~
czynowe I zalllubmowe 10 zlot. - Ogłoszenia zamiejscowe obliczane Sil o &~ ;JfIl;! nt. ;t ..
za(/ranic'>:nych o 100 procent drożej.
*N
p'
'.l""')G;
...,'\i....I7.'~. "1IIi1ł
i,D. ~. or', oQ.t
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