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FiasKo

przybyli do Warszawy
Wars,;. koresp. ffGłosu PoIto" <St. Gr·) telefonuje:
W dniu wczorajszym przybyli
do Warszawy dwaj nowi posłowie
O goezinie 6.30 wieczorem no
wy poseł Finlandji YOntyO a o go
dzinie 9.30 nowy poseł japoński
p. Maczuszima.

(IIarsz.

Piłsudski

na zawodach w Krynicy
KRYNICA, 30 stycznia (Pat) W
zawodach narciarskkh w biegu na
18 klm. pierwszy przybył Bł.onisła
Czech (SNTT) w l godz. 14 min.
8 sec. 12-te i 13-te miejsce zajęli
szwedzi. W skoku pierwsze miej·
sce zajął Czech-56 mtr. 55,5 i
50. Na zawodach obecny był mar·
szałek Piłsudski, który z zaintere
l'owaniem przyglądał si~ polakom,
ldórzy b~li szwedów.

p. Stalson Opuszcza

•

z Sowietami

o

opuścili

Delegaci .polscy .niespodziewanie

Traktat handlowy polsko-rosyjski ulegnie ponownej
MOSKWA, 0.1 (Telegram własny "Głosu
Polskiego").
Delegaci polscy dyrektor wydziału wschodniego w ministerstwie spraw zagranicznych
p. Hołówko oraz dyrektor wydziału handlu zagranicznego w ministerstwie przemysłu i handl~ p •.Soko~o~ski, którzy wiadomo, przed pa~u
dniami udalt sUł do Moskwy w celu odbycia
rokowań p~zy~otowawczych dla zawarcia.
p~ls.k,!-rosYJskle~!, traktatu ha!,dlow~g~, ud~h
Się lUZ w podroz powrotną I z~aJdulą Się
w drodze do Vlarszawy. Jak donosI urzę,dowa
agencja telegraficzna Sowietów, według wiadomości z kół dobrze poin'f ormowanych, wyżej

U~·tałł·
Spe u")-ałna ustalna
w
~

sposób osadzania
w więzieniu

sędziów

WaTsz. koresp ...Glosu Polskie
:0" (K) telefoouje:
t
Ministerstwo spraWiiedUwości
\tn'zystąpilo do opracowania rozporządzenia wykonawczego do
ustawy o sadach powsuchnych
uchwalonej na ostatniem posiedzeruu rady ministrów.

Rozporządzenie

Wina dr. Kozubskiego

Na szachownicy wyborczej
000

Czy li~ta

•

została

li Ili,

Z b d ' a. S t..
Y
nomUDIstyczna

'Al

?

ę Złe un~ ewaznlona.

l

ManJe a wielkości dr. Rosenblatta

wykonawcze
ma. między innemi sposób zaskarżania do sądów człon-

rozbija organizację sjonisłyczną w Łodzi

w

śledztwie

PierWiast:::;.~m stwier-

Z Warszawy donoszą nam:
podwójnie albo nawet potrójnie. na liście senackiej, podpisany jest
Jak wi3.'domo główna komisja Pazatem znaleziono sz'ereg osobli uesztą zupełnie wprawną ręką,
wY'borcza ma na najbli.ższem po- wości. I tak np. niejaki p. Migdal niejaki p. Eugenjusz Kowalski, z
siedzeniu zadecydować czy lista figurujący pod listą jako niePiś-/; za wo'Ju piekarz, który w rubryce
komunistyczna nr. 13 będzie uzna mienny i odcisk palca oznacza je "data UJrodzenia" podal rok 1965,
na czy tei unieważniona.
go tożsamość, na innej kartce ten albo niejaki p. Jan Malinows'ki,
Listę tą od kilku dni sprawdza sam p. Migdał podpisał się imie- ' również piekarz, który podał dali urzędnicy gl.Ównej k.omis,ii wy- niem i nazwiskiem i to bardzo la tę urodzenia ... 1787, t. z;n. miałby
borczej. Przy sprawdzaniu oka- i dnym charakterem pisma. p. Mat 141 lat. Przy podpIsie p. Kowalzalo się, że bardzo wielka ilość I ja Bokowa, praczka, podlpisana ski,ego urzędnik sprawdzający lipodpisów na liście komunisty.cz- l jest dwukrotnie dwoma różnymi stę napisa'l: "nieletni".
nej jest nieważnY'ch. Prz.eszło 100 charakterami pisma.
Jak wiadomo do senatu mają
uodll'isów umieszczono na: liściej Wśród podpiSÓW, figurującY'Ch prawo gtosować ci, którzy skoń~".. - -.
czyli lat 30, tymczasem na liście

określić

zwłoce

wymienieni delegaci polscy nie weszli wog61e
w styczność z przedstawicielami władz sowieckich i nie rozpotzynali z niemi rokowań,
a nawet nie zgłosili się do komisarjatu dla
spraw zagranicznych Z. S. S. R.
Ten fakt wywołał w moskiewskich sferach
politycznych olbrzymie wrażenie, tembardziej że jeszcze w dnau 28 b. m. nasz minister ~praw zagranicznych p. Zaleski oświad
czył wobec posła sowieckiego w Warszawie
p. Bogomołowa, że wydał polecenie nałych.
miastowego podjęcia rokowań Polski z Sowiełami.
T. T.

Warsza~ę '

Warsz. koresJ>... Głosu Pols'klegi,," (St. Ur.) telefonuje:
Poseł Stanów Zjednoczonych
p. Stetson odbył wczoraj 2·god1in
.Ią konferehcję pożegnalną z wio
cepremjerem Bartlem.
P. Stetson wyjeżdta na dłuż·
szy odpoczynek do swej ojczyzny,
przyczem zaprosił do siebie pod·
sekretarza stanu w ministerstwie
przemysłu i handlu p. Doleżala.

Moskwę

Warsz. koresp. "Ol. Polskiego"
(K) telefronuje:
w dniu dzisiejszym obradowała w ptezydjum rady ministrów
nadzwyczajna komisja do walk,i
z nadużyciami w sprawie ostatnich aresztowań w związku z aferą w banku budowlanym.
Prócz przedstawicit:li prokura'
tury generalnej i Sędzi' ego śledl.
czego dla spraw niezwyklej wa-<
g.j p. Godeckleg·o, wziął udział w
konferencji rekto'l' uniwersytetu
Jagielońskiego prof. Marchlewski.
Rektor Ma.rchlewskł interwenjo
wal w Sll'ra wie wY1Puszc~en.ia na

::n:~k~;~::::t~~ rO:1~~~iSk ;:l:O!~d~:;~:~;t:~~es:r:~~~

PrzedstawirCiel listy nr. 13, 'P. wersytet·u krakowskiego Kozub... .
Oring, zg!aszając tę listę głównej skiego. Po dwugodz'innY'Ch naradyr- oPo~Y'CJ~mst6w mz. Prasz- komi'sji wyborc. zej, zgt.osit do sef , dach opuścił rektor Ma:rchlewski
kler powIedzIał:
.
.. :
. d
.
kt d'
ś' d
,,DoJ)'UŚćcie
młode siły do. I mu l senatu prze~zto 4.000 POd.PI- l P?Sle. zeme, s ,a aJąc Q! Wla cze
łona orga.nizacji, g:dyż mv illiż ie- i sów, g.d y zaledWIe potrzeba Ich I me, ze wobec wysłuchanych da
steśmy przeżytkami". P. tIersz- 1.000.
nych śledztwa pierwiastkowego.
kowicz kry ty kuj a c działalność za l
EE5
uważa dalszą swą interwe!Ilcję
rządu wyrazU się. iż krytY'ka je-'
Zarz~dzenle
za niewskazaną
go jest skierowana
wyłącznie
'ł
.
przeciwko prezesowi organizacji !
Jak wynika z powy1Ższego wldr. Rosenblatowi.
.
powstrzymało eksport na aresztowanego profesora Ko'
Przewo.dniczą~y ze'braJnia, wiI
zubskieg.o jest oczywista.
dząc co Się dzieJe, podal pod glowęg a
.
sowanie wniosek o odroczenie
Warsz. koresp. "Grosu PolskIe .
....
w~ln. zebrania na dzień 1~. ~arca. ', gO" (St. Gr.) telefonuje:
t· J. po wybora.ch, parah~uJąc w j Z dniem 1 stycznia wstrzymabotn ~ cZBI
ten sposób akCję oPOZV'Clł na 0- ny został eksport węgla polskie
kres wyborczuy.
tkl
bAdzie tematem obrad
gO na Dra wskl Mł~ i SZCZ~Cl~. '""
I Powodem tego Jest cofmęcle
M. B. P.
II'stę
ulg taryfo'w ych, które wynoszą
Warsz. koresp. "Glosu Polskie
będą sądy okręgowe.
ł
i 6 zł. 20 gir. od tonny.
go" (Si. Gr.) te1efonuje:
'.
U'
d
i Ministerstwo przemY'slu i hampozatem rozporządzenIe wYlk o'
sta~enle kandy a l ur UstY Nr. 25
' dl
t'
.. t ł
Ministerstwo pra,c y otrzymało
, .
..' ,
u s ara Slę o przywroceme eJ
. d
. . 30
.
nawc~e okreslIć ma śclsle sposob W rezultacie długotrwałych na ski. w okręgu Konin. Słupca, Ko ulgi któr,ej cofnięcie przez minI- zaWła omieme, ze
maja w
wy~o,oywani~ wyroku oraz śclą- :ad .naro~ow~ der,nokracja w wo lo, Łęczyca b .. poseł Marci.n ~och str; Romockiego obniżyło nasż Genewie odbędzie się 11 międz~
gama lUZYWlCon sądowych.
Jewodztwle lodzklem przyłącz,,- w okręgu KalIsz, Turek, Wleluń k
t'
narodowa ko,oferencja pracy·
.
.,.
ta się do list" chrześcijańskiej de - b. wiceprezydent Groszkow-I e s.por zagramczny.
N
dk dz
Sp~cJalny ro~dzIal POSWlęcony mokracji bloku katolkkiego nr. ski i sekretarka zwi ą. zków chrze- Należy przY'Puszczać, że wzglę. ~ porzą u. ~ennym znajdu:
będz.le spraWIe wypuszczama 25.
ścijańskich panna Piechotkówna, dy przedstawione pu-zez ministra Je Sl~ sp.rawa mlnimum płacy ro
znajdujących się ?Od zarznte.m Ustalo~o, i~. \V okręgu "!3rzezk- W okręgu. Częstocho~a, Radom- p rzemysłu i handlu odniosą tym I botn~c~eJ.
karnym na. wo!nośc za kaUCJą, 11!,. - PlOtrk?\y. kandy~u]e na . sko
.W1cemars~alek . Gdy-k. . _ razem skutek i rOZlPD'rządZeJ1Iel MInIsterstwo pracy opracowaco ,oastrę.czało dotąd sądom wie- plerwszem mlC]SCU
WlceprezeSI Co SIę tyczy l\.and:ydatur mJa
.. t D
k'
.
l · 'ze ł l d M B P d •
l>
. ' ,.'
stowarzyszellia robotników clIrze sta Łodzi, to spra\yD. ta ostatecz ~mls ra ~omoc lego zostame caf 0. l ~I S a o ~ ' . ' . o po
ścijan Michał Pawlak, w Dowie- nie jeszcze nie zostala ,p,rzesą- m~te.
wledz na kwestJonarJusz Toz.esła
e wa,tphWOŚC1.
cle. lódzkNn -: b. poseł Rokosow du>1lA.
tb)."
/
. .~}3 .do wszY.Stkich państw"

..
..
ków mag4stratury sądowej.
Na medzlelę ~powled~lan~
. dJo
b .
konsty to ogólne zebrame orgalllzaCJI SJo
J aJk W,la mo OWlem
• nistycznej w Łodzi. Wszystkie u• łucja przewiduje J)rzy zaskarża- grupowania s:roraczkowo si-ę szy'
niu sedziów procedurę wydawa- kowały do tego zebrania, które
nia przez sądy. analogicznie jak: miało nareszde .położyć k,r es cha
to ma miejsce z członkami sejmu osowi, jaki panuje w lonie tej
i enatu S dzia musi b ć
da- organizacji z Dowodu manii wiels
'.ę t k
~k
kości niektófY\ch .czołowy,chczton
n~ .? rzez są a samo Ja o ma ków organiza'cji. Zarząd przewim~~Js~ z )Yenatorem l~b posłem . . dując klęs.ke. starał się ~szelkj.~j.
Obe,cme rOZIPoTządzeme wY'kO'"j sposobamI przewlec posledzeme,
nawcze z-mierza:ć bedzie w tym' co PO odpowiednich manewrach
kierunku. by sędziów wydawaly ' siatego zarządu. udało. się.
.
sądy im wła~ciwe tak np- decy- I tak, po przefIltrowanr~
.
.
d'
d .
orzybyłych członków przez za
~la w sprawie WY anra gę Zlega rząd dopuszczono do walnego ze
sądu najwviszego należeć be- brania tyl'ko 40 członków. PIfOWO
dzie do sadu najwytŻszego, natomiast sedziów 'Pokoju WYidawać
głosuJ·e

b?1

d

'7'

EndecJ·a

I

I

•

min. Bomoek,Bgo

MinimUm placy ro-

I

na

Ch. D.

;

.

.
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w Rosji 50wieekiej

MÓSKtVA

VI ~tl§jł §o~ieekł@j obserWę:
R~żne gHipt społ@tthe t po agę czefpie z .piiP-Sl'
wać możfl~ ~~W1S~ 1 ~tóre na; fjfty§tępuJ~t! da wyborów, za- fłMódowej, z ttadyCJi. N,
wać tiłbżlł~ 8JlePłe .popłoch~ biltw/ły §~t! deklara~je łen dla niel Urodzajną gleb

zbO~~tY~c~flłe docłł& ~ł

których tHdęgach ~8§U

w fU·

dt!HjeCJą fflRhan:h'1!ił}t0zn4. cho-

rtWddziesty.

1.

cał~

§

zn:!leśł dla niel
taką pods,ta~ę trzebaby

.>f1ąć

?

z ffitł~j: eł~ł nie c~tłalY ,ftara~ł~ ,~ĘJsta. ~łerą, timysłuw:ą l łt1
ściem wł~shy ald~. paw~źHy~ft imtl- WIĆ kropKI nad 1. DZISIaJ Jedna której legitymIzm
ności w ltatnp 1J1, zc~ożoit:iitd~:~: z list wNborczych nosI wyraźn~ flZ bo~ej laSKI" stał ~h~

re~~~1 ~ifólYl~~~~ici, bJbijSlą si, tJ.i~€t~ćfuohafchłcznąl rlil.t:;łl?y Ką~

~gło§cl tradycji tej file łaby jak~ś d~hvną mptowizacją

,ata. AJy
do

tjsfatmt:łł

Pjastó

6ez

{Jl(reśldtil>go celU i sensu.
PoWie riłaj den, te manar-

thja

~łWor3V tJągłosc władzy

łJrtY.Hltlmnh!1 da Jagł~lI~noWł i 6a tiijtfi Ó silny r!ąd, do
JO wIeku XVI. fo lUZ zbyt którego liczne koła wtdychają.
odlegle cza~y,. ,aby wolno był o Aet W rllljlepstym ratle ml)-

przebtźmła~~ .legeUQą.
•

na .setjo

mow~c? ej tradY~lf: Nie

mu~~ dać

lI8r hjfl

t@

rzeczy

również itjemme na sytuacji we- SIę WIęC l,czyć w naszem ~y- Wle~ką )e~t wszakze sIla przy: odczuwamy lUZ realn e tych d opiero wtedy, kiedy się sawrlęttźflb~P.titltyttH@1 ~an~t.a. Dh.~ tiU politycinetti z odtiośf1~Iii, iWyct~jellła ł patt1włekow~1 rzectYt Ił WIem, d hl~11 ty~ko ma u gruntujt! i ełarHd na pewtefąo też tząd złfłlls~tiHy je~t s~cz~ vrogramem który zysKał Jui tradYCJI. Tatn gdzie ttoo , nowy z książek. Cd zaś do p6z lHe l- nej podstawie, a to t1ie prty, ..

gółr1ą uwlig~ POŚWICłca~ spraWie rlł~jaRje opatcie
reterw
!~Ołl!wych.
b
'
,,
kofatU, ,
dpłH;ł' •
Przecież
l w ol rzymlm prze·

znalażlby dla sIenie grl.Jhtu t szycrt stiltecit to ich ttadycJa
Itlote długo Jeszcze
tnvac In)!)'ć lle~.'t wprawdzie bo WJele. żtyw:)ząt
"
Ż

dZle ońl tek łatwo ani tak prądkoo Narazl'e program monar,
wrocie r. 1911 wielką rol~ odegraNie Jest to w;,zal<że pro- st~ry, ,snu ący ll1et1rze~waną Ol evz raczej zgu oą Ol po y- ohiezny nasuwa ty'lK<J państwu
lo t. z'Jj. ·pchnięcie ZDo'iowe~, 1J gram pozytywny! 1{lórf?y po- tradYCJI ?d ty~h czasow•. gdy teczną dl~ i1a~ze~o ojho.vlo- dodatkoWe tadal1ts i ŁrlJdtiości
ogólny btaR tłłleba, klMfy w L~- thag~ł 'fi tjbe~neJ t hWlh rdz rnortarchlZlTl mIal głętio«le ko- flego państwcł. Oj tej tradytjl
,.
, '
~
ningradiłe dopłowadilł . ,dtd .decy- włązywat: tealiie zadania pań- raelJle w tycIu ,zt)\o!,) W'e,m bezwarunkow) tl'e cłt,~ertJy ~t>- ., Gdy~y od zasady absłrakdUJącyth w9t1~teił , P6h ytz~~~~ :ilwowe M)narch'3. która ist- I był potęgą bujuJącą I twor- wracać, a WięC musimy się oYJh~1 tt~~bs było przejsĆ ~b
Popłoch jl!8ZC!~
z otowy-,konkretrłycl1
w .
. t wac h. ozą.
zo:djzić że w'aśnie dIS: dti wyKonam~,
nie .,Ht!ybr8ł
n/ele "Jesz~ze w' pans
,
rł'.d ł ' i Hatdałbtty
d
ł ' b wybrać
forlłl~ aj~ .. Utdepbkdjenie żboto- etlrdpejsk1tb całą swą mot; J
Pulska nawet w czasach :dej~!ej Polski mOrlarcłi.Jd by. K8n UJ a a
ylla~lę, o przewe" widoczne iest przedewszys1cieiJ o mortatcnji elekcyjł1ej nikt
kiem na ł~tt1acb ~atei sowieckich,
lti~ thyM t1 nas tlił:! marzy.
gdzie artykuły poświęcone ~agadNasi tltnatotty kotorty i trollu
nie zjdają sobie spr~Wy, de poniehloitt gd!lpddlłtt!}im, I główhle
ar t 1 1tiJł y dWU/łające k..,e~tjll. ildobna sprawa nastręcza trudpasóiW zbo~owycłl wysuwają Sł' na
r10ŚCI I klopołów. Motrta przya
reali!attQ §Wiatoburczyth planów bolszewIckich puszczac, na tern tle
wych sądzić należy, tl! brgat~~
,
,.
'
. .
.
, ' .
.
Vi obozie
monarChistów do
12 ą dOW. e zmuszone są prowadzIć
Moskwa w stvczmu
ty wYJa§pIĆ delegatkom znacze- ZdanIem Klary Zetkm. męzczy- prz~. CiWle. ństW i rozłamów bo
na §J ł18tdżo tny.fUdlt IłRltaol., W ~
,
bO
"
• nie tlbtnd.
źttł dot>ó.ty ttie m01tą myśleć o k ' t
by sKłonić włościań do sprzeda·
,
o:;kwle ,od vIa się ,w tych Tak więc iVdo'wa pO te:nbUe, stworzeniu tioweJ kuiturv na ~Sla melQ wo przyszłO y na
w<!nia zboża org~riizacjoitf panst- drtll1~, ktJhf~rencja, pośwłęctJt1a N. KntJ>Ska, wygłosiła na je d- wscbodzle. dooó1ci do poracy teł lym punkcie utgodn ,ć ÓP'"lę.
wd ~'f11.
sPtAWH! •JM)leus~oo'a w~n1~,1{ów nem z pOSiedzeń ciekawe prze- me z()5tanie J)oci?~nięta kobieta. ZauiltJbY zSś ló się udało t ule
Widotzrlłe włościanie oba'viaiĄ ~YJtll ~()b-t~ oa j Dal,etkim SCbO- m6wiehłe. w kt6rem t>odkreSl1la. W chwtH obecnej J)r~ed kobie- m01n~by do nikogo wysyłać
się. fe na , przednówku zabrakło by !~• .. .P" ker;"k'c a t:tZ"'J·lo. an~:lo konieczność przeprowadzenia ha tarni wschodu stoia trzy zadania: def,Utacl'e i prowadzie J'akich;,m zbaż1f ł i it!g«1 wtgl~du ł1kty- tdt! ilU s Ule tezu ue . 00
ę Wschodzie rewo,lucji sJ)clecznej. 1>0 pierwsze należy stworzyĆ od
'ki
L'
wal~ ~we tlll1asy.
"
tych na ostatnIm 9g6lnozwlązko~ Klara Zetkin Wystąpiła na kon- 1J'O'Wlednle podłote elrono1nłcZl!e kIJ WUtK u adÓ"ol,czne pr,zym zjeźdzIe kobIet. a.. ~lówncm ferenc,i4 z obszernem prtemówle dil a pracy w kiemrt.ktl ZdobycIa klady ,o:;Iau1JCb luhmdzle~lę
W liwi ązklł & tern na rynku
zbożowym wzmogła Si~ óstalhłó I Jej k~ attlem lIMf t)lJ.~~{rW~k~~e hfem, w którem oświadczyła. że n{eza:le:inośCi kobłetv wschrd- ciu lat llistorJi europe,sKlej
Sf ektJlllcjd, co skłoniło GPU do l 1>ra lYCZneg~ p anu, we .u~ i
kobieca komitetu wyko- l1iej; po drUl~ie )1alety pomóc ko- wSKawją że kandyllaci z' dOn e u--I, sekcja
ogłoszenia całego szeregu nowych refoł nakstbapn ma
Wczego mIędzynarodówki ko- bi,ede, Jako człoWiekoWi I mat- mów pat:Uląl, uCh
·ouwu ą W
zarządzeń, mających spekulantów dz a u o- let w żve u pu eznem munistycznej z wielkiem zaintel ce. PO trzecie zaś wychować Ją
",
\"
j
odstraszyć od ich machinacji.
Wsc~. R6w~ocze~t1ie konfe- , tesowaniem śledzi rozwój kul- ' trzeba w ducbu socjalizmu.
vodotmych ~ ~~h fl:zerwę I
MoskIewsKie .lzwiestja" uwli- renCJa , zastan~ w!ala SIę nad spo' turalny i rewolucyjny wschodu. W rezultacie konferencji mo- ~taWJ~ą ze swej ~trony warużają, Jt ceh~nt zapobiei:etUa kryzy- ~?b:ml
uSk~dClkt~V' ch t W~zł's,t- Dawniej mówiono, że światło ey- skiewsklel wyjaśnilo sde, że Iicz- uek; aDy odnoSiła U0nwala lila.
lC
sowi zbo~owemu należy pociągać d
hrzesz k b'
re u
dl~Ją wiilzacji idZIe tylko z zachodu· ne decy'zie miarodajnych czynni- la iJrawodawczt!O'u
wypadła' :
do odpowiedzial ności lunkcjonar- oty~ czas oletom, wsc o. nI!l1 ! Ale pogląd taki jest niesłuszny ków sowieckich w sprawie po- , d
'1 '
b.,
'uszy paiIstwowych, zatrudnionych bran.le czynne2'o udZIału w ZYClU i - twierdzi Klara Zetkin, - gdy! ,prawy warunk6w bytu kobiet Je nomys IJ,Je, guyz Jego wy~kOłO gromadzertla rezerw zbożo· pwbl!icznem łeb krajów. ,
, n~rody wsc~o~u wniosły bardzo (wschodnich nIe są przez orga.ni- Dl3UJec 1l1e~a oyć moualcuą
wych.
Konferencja moskiewska ścią- wIele wartoscl do skarbca ogól' , zacie ku temu powołane naIezy· SWtgu ~tromctwa. lecz całego
Dalej piszą .lzwiec;tja-:
gnęła do stolicy Rosii wielką noludzkiego. Z. S. S. R. powoła- j cie realizowane i po w,iekszej nawuu.
Zadania aparatu, gromadzące- ilość delegatek poszczególnych ny jest do zjednoczenia w Jedną części pozostaf- fedynie na 03!Ple
, ,'
,
o :ezerwy tb~towe, s, ńastępu- or?anlzacJi ko?~~cych na wsch~· rodzinę za,chodu i 'Ys~hodu. Z ,Z. rze. Z tego wz,ględu postanowio'
Można s.ię obawlac, ze nl:lSl
fące. S4 W JUch czę$CJOW~ zag- dZ,le. Prac~ blezące konferencji S. S. R. Idą prOmIenIe,. ośw~e- no zapr?WadZlĆ, stalą kontrolę mouarcłlIŚvl wyol!rażi:lją some
meZdżeni .kuł~cy", speKulujące, e- tej ?rozmalcone ,bYIX I nt E' ~esuJ ą- tlające droge v.:-yz,wolenIa k~ble- nad ,dzlal~lnośclą Dowolanych. tą SPlćlwę zgOła naupdK. Sp 0lemenŁy itp. 1rzeba wyrwać Ich ceml wys tąplenIaml wybItnych ty na calYm ŚWieCI e. z Z. S, !s. R. czynmk6w I dbać
to, by wszell dz ewają si~ żt! z (,hwIlą kieay
z korzeniem, wypalić rozżarzonym działaczek sowIeckich, które w i dą wskazówki praktyczne, jak kie decyzje wv~ s zYC'h instancji ~ 'h' h"
. ' .
~elazem surowych represji. Dalej swych przemówieniach usllowa- , tę drogę skrócić.
były w Delni wkonywane.
pc
(iSłO U nas L.wycu~"'y,,
nleży dookoła orga ll iuC)ł 'l.boto.
Iz lecą :;U~ do Warozawy agen~1
~yclI rozw i~ąć szerO cią r~b(}tę po! W;:izt!I~lcn m?ŻłL~'y~n , KanJyJalt1yczno-ośW,lIłtOW4 nli Wil~ ~Y wło• tów 1 zaCzute Sl~ Ol>USlrónua
ŚCianom dac ubraz rQZmlarOW za~
110ytacja jaK za naJlepszycn sa"..
dań gospodarczycl1, przed Jakł:ml
, , '.
,
,
stanął obecnie rząd 60Wldćkl. Zał
~.
Kl\"n ctasow. To byłO ~aW:;le
danie aparatu zbotowego polega
aJWiQ ~SZ8
."twe 1 dl uien kor~y~LUe, tyl~o
na tem, by wzbudzić powllzechną
pańotwu przynobilu zguoę.
inicJatyw~ i ustanowlć odpOWIeVi pewr1y..:h hie

l!:)
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czynmków sOWieckIch w d;l1edzlnie gromadzenia reJef'll zbo*Qwych.
Jak slosowane b'Wdll one VI prak·
tyce. wykate t1cie j pUyszłO&Ć

Zam~talowauH!

o il~ rZt!CZ ma być lllunarchli.
dokonana
celowo i sprawnIe nIe ' t
,
'
, Jes
wYjś~~t!m z ttudnośd, lecz sa ..
mu Jest spra wą trudną i ry- '
zykowuą. Dla na:3 zaś lest
r 'I:Clą uuJzutlełnieJ Zbyte czną.
Nieco te siły, Które mają iść
na budowę trOllU, pojdą na

• • •

Dajb~i~sza.

C. Hp.

fi • •

E

••

George Obrien, Lou TelegBn

Dr. med.

s. Ni

królami ekranu

I

Ol:ve Borden.

oezpo~(t!dllią pra~t: pań:;Lwową,

a odmesie stąd niexaprzt:czuny
poi)' h!~ ta lXt!0l puulaczna
ldorą Qopjl;ro pr~yszły Król m~ '
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Najblitsza premJera kina .. CZARY•••

Speejalista ~ho,óp skórnyell. wepe
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Przv,mu;e od EJ do ~ o,yiecz
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Sienkiewicza ;łł, te'. 5'-<łJł. ,29~5~'

'4 p.t~łne gwial'Jdy akr.n .. ora~

a

Estella Taylo

1

_zlagi .., w j driym "ad ~,czaJQY", programie!
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Ostatnie dniJ
Nlezwy«.. atrakcja
bieZIIGego se_on,"
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w swym lnaIJomftym obrazie, Który posiada wszystko: łzy

głę~oką mądrość

i śmiech, ale posiada on jeszcze daleko wic;cej:

II

(,

\

,,

Nr. 81

31.1 -

Lołeczkowej

CHAMONIX, 30 (Pat) W bie- '
gach narciarskich jUl1Jorów mistrz
Polski palli Janina Lo1eczkowa za
jęła l miejsce w czasie 1 godz. 34
min. 21 sek. Ogółem startowało
32 zawodników.

Zmiana

\V ,.SoWPoł

lorgu··

"Izwesr a& donoszą, że sowiecki dyrektor mieszanego towarzystwa 'polsko-sowieckiego .Sowpol·
torg w Warszawie, p. Sinicyn opuszcza w najblitszym czasie swoje stanowisko.
Następcą jego ma zostać były
prezes sowieckiej misji handlowej
w Tallinnie p. Osipow.

S8n Jago-- Chili
Wielki

raid powietrzny

CHICAGO, 30 (ATE) W dniu
wczorajszym rozpoczął raid powie
trzny kpt. Joseph Donnelann od
San Jago do Chili. Jeśli raid ten
uda się, to Donnelan zamierza uruchomić stałą linję
powietrzną
handlową pomiędzy północną a
południową Ameryką. Przestrzeń
lotu wynosi 16,00u mą.

Banda lalszerzy
paszportów
dla

POLSKI -

t9_28~.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,.._ _ _ _ _ _,_...;8;...

•

Dalsze tryumfy
p.

Gł'~OS

•

mcyz
uszo
e
ą o ZaWarCIa
w naiKrótsZym czasie traktatu handlowego z
l

Expose

~inistra

BERLIN, 30 stycznia. (Pat.)-J dy na wL;m{)cnienie rynku weNa dzisiejszem posiedzeniu reichs wnętrznego oraz ciężkie potoże
tagu minister spraw zagraniczno nie rolnictwa niemie,ckiego.
dr. Stresemann wyglo's il parugoMiniste'r Stresemann oświad
dzinne expose o polity;ce zagra- czyI, że z Rosjct podjęte będą nonicznej Niemiec, wysłuchane
z we roko,wania w celu usunięcia
wi,elką uwagct przez izbę.
luk i b.raków, które ujawniły się
Minister Stresem ann zacz ąl od w czasie stosowania traktatu nie
sprawy memorandum rządu Rze- miecko - rosyjskiegą.
szy, przesła.nego S'PrawozdawW S'Prawie rokowań gDspodarcom kom. bez.pieczeństwa , obra-, czych z Litwą minister Strese·
dUjqcej w Pradze i OŚWiadCZYł" mann ograni·czył się do krótkieże memorandum
to jest dawo- go oświadczenia niemal dostow'
dem dobrej woli Niemiec przy nego z komuni'katem oficjalnym
rozwiązywaniu zagadnienia bez- o rokowaniach z premjerem lipieclieństwa w Europie. Od spra- tewskim Waldemarasem, nit:: dowy bezpeczeństwa minister prze daja.'c do komunikatu teg·o nic wię
szedł do zagadnień polityki han- cej.
dlowej Niemiec, zaznaczają.c, że
Następnie minister spraw zaw rokowaniach ze wsz-ystki,emi granicznych Rzeszy pneszedt do
państwami najpoważniejszą trud omówienia rokowań handlowych
ność stanowila kwestja rolnlc- z Polską.
Jeżeli zgodne jest z
twa. Zadarr1iem rządu 'będzie po- prawdą, że pewne dzienniki polzostawienie rolnictwu · takiej 0- ski,e ujawniają zdenerwowanie i
ohrony, jakiej wymagają wzglę- nieufność w stosunku do roko'war'!

Polską

Stresemanna

.

to byloby to najzupetniej nieuz .. - , okirdlająca sposób pro wa:dzen ia
sadnione.
Niemcy w rokowa- rokowań
() traktat handlowy,
niach berlińskich czyniły wszyst przyczem umówionO' się, iż w ro
ko, co może oddzialywać na u- kowaniach
między instancjami
sumęCle naprężenia
w stosun- politycznemi
wyjaśnione mają
ka'c'h polsko - litewskich.
być kwestje prawa osiedlenia,
Odczuwamy po'trzebę, oświad- następnie stosunki gospoda:rcze.
czył dalej Stresemann,
oparcia W lipcu , doszło do wyjaś.nień w
.naszej współp,racy zkmJami, są- sprawie umowy osiedleńczej.
siadującemi na zachodzie i wscho
Zakres wznowionJ71ch w mię
dzie, na zasadach pokojowości i dzyczas'ie rokowań ustalony zopomzumienia. W tym oelu od 2 stał w protokule , pisanym w wy
lat to'c zyly się rokowania z Pol- niku rozmów berlińskich, p,rowaską. Krzyżową drogę te~o trakta dzonych między mną a posłem
tu, który był często przedmio' Jackowskim.
tern dyskusji w tej izbie, znacie
W protokule tym za warte zopanowie. Po zakończeniu przer- staly równid rozmiary koncesji
wy w rokowania·ch traktatowych niemiecki·ch w dziedzinie gospoi po rozmowaoh osobistych w darczej. Uwzględniono trudnośc"t
Genewie udalo się w wyniku ro' niemieckiego rolnictwa, a zwłasz
kowań, które polski minister spr. 'cza rolnictwa Prus wschodzagranicznych Zaleski prz-epro- nich. Umowa, zawarta pomiędzy
wad~il z postem niemieckim w delegatem P.olsk~ a mną - spo'tWa:rszaw,ie RaUls'c herem, zawar- kab się z ogólną aprobatą gabita zo'stała umowa tymczasowa, netu. Katego!'ylcznie ode'przeć milI

!!:!!!!!!!!!!!!!!!~~!!:!!!!!!!!~~!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~:::
.. . szę

międzynarodowych

•

lemleC . Z Litwą
- pobytu
zawarta w czasIe

Przyjaźń

złodziej i

,---""

zarzut
prliewodnicząceg·o
landtagu pomorskiego, jakoby ~
rząd sPraw zagranicznych przeszkadzał ochronie niemiec}dego
rolnLctwa. (Na sali okrzy;ki:· "SIu
chajcie" .)
Wyrazić muszę
ubolewanie
prawdziiwe z powo'du oświadcze
nia, zawartego w rezolucji landta
gu, iż nie pozwala, alby traktat
handlowi · z Pols.ką doszedł do
skut,ku (P,o nowne okrzyki: "Słu
chajcie"). Tll"aktat handlowy nie
jest podamnkiem,
który jedno
państwo -składa drugi'emu, a nie
znajdujemy się
w tak szczęś1i
wem polożeniu , abyśmy ograniczYĆ się mogli do systemu samowystarcza!l ności gospodarczej.
Przemysł 11Iiemiecld wydat11lie za
interesowany jest, aby w następ
stwie wolłnY celnej nie utracił
ryJJików polskich.
Takież zainteresowanie istn~
je w Polsce w odniesieniu do ryn
ku niemi,e ckie·go. Nie pooejmowa
Hśmy narazie rokowań o obszerny traktat handlowy, zada wala"'
jąc się małym traktatem handl~
wym, ponieważ uwzględnialiśmy:
obecną ciężką sytuację w rolnictwie. Wszystkie part je, których
prvedsta wkiele zasiadają . w rzą
dzie Rzeszy stwierdziły że gabinet w pełnym składzie w sposób pozytywny ustosunkO'wal się
do myśli zawarcia traktatu ha,n-:
dl?wego z Polską.

LONDYN, 30 stycznia. (ATE). Na skut~k energicznego śledztwa
polICji al1gielskiej i fraoUcuskiej zU
kwidowano szajkę fałs.zerzy pas:t:
portó:w. dla międZY't1alr.~dOWJ71Chl
złodzlel. W samem Par~u ares~
t~wano 3 orga'niz.aotorów tej szajBERLIN 30 (Pat)- Dziś w go. b. wojskowych. W zakresie roko- ne sukcesem. poniewat udało się
~l. Je~en z aresztowanytch poda- dzinach popoł,udniowych wydany wań o traktat ha~dlowy, które ~y- o~~ągnąć porozumi~ni~ ~o do. kwe
]ący. SIę za H.~nryJka Commensa, zosŁał przez b1Uro Wolffa następu- ły wprożone w hdcu roku uhle- stJl spornych. Obaj mmlstrowle po
oŚwl!~dczY'ł. lZ lest obywatelem ł ją~y komun~kat o rokowaniach głego, osiągnięto poważny postęp rozumieli się pr~yt~m co do pra~
polskIm.
..
między premjerem Waldemarasem przez to, że mogły być ustalone tycznego załatwIanta różnIcy zdan..
.
. a min. Stresemannem:
wytyczne dla dalszego prowadze- jaka może powstać w, przy~zło~cl
W. czasie obecności premiera nia roko~ań i Wyjaśnione zasadni- w spraw~ch tego .rodzaJ? RowOlez
w kwestjI optantow, ~torzy po~o·
htewsklego prof. Waldemarasa w czorozmalte punkty
W St. Zjednoczonych
Berlinie, omówiony został pomięW końcu pp. Streseman i Wal stali na obszarze KłaJpe~y, OSiąNOWY-JORK. 30 AW. W Pół- dzy nim i ministrem Streseman- demaras starali się usunąć trudno- o gnięte zostało z~dowalające . roznocnej części St. Zjednoczonych nem cały szereg zagadnień polity- ści, jakie powstały pomiędzy Obuj wiązanie. Wreszcie sprawy OSIedla
panują silne mrozy. W stanie WieI cznych i gospodarczych, doty czą- rządami wskutek całego szeregu nia się, pobyt~ i wydalań obustron
kich Jezior zanotowan() 7 wypad- cych ogólnej sytuacji w stosun- kwestii, dotyczących obszaru Kłaj- nych obywatelt zn~lazł~ tymczas.
ków śmierci. Wodospad Niagary kach niemiecko - litewskich. Obaj pedy. Wysiłki te zostały uwieflczo zadowalające rozwlązame.
zamarzł prawie całkowicie.
ministrowie mogli stwierdzić dale· i
ko idącą zgodność swych poglą
ł\
. I
dów. WyniKiem tych rozmów jęstj
przedewszystkiem
porozumienie
Tel. 15-84.
Dyrekcia koncertów: Alfred Strauch.
się co do ogólnego traktatu rozII
w
jem czego, który podpisany został ~
Wkrótce ogłoszone Z'ostanie roz- przez obu m~żów stanu w urzędzie t
SALA FILHARMONJI.
ł
porządzenie Prezydenta o uzupeł spraw zagranicznych.
Przez traktat ten, który we
nieniu taryfy celnej z dn. 26 c;erwca 1924 r., które ma na celu zre wstępie swym wskazuje na przye
dnia 6 lutego ~928 r.
Ił, o godz. 8.30 Wlecz.
alizowanie podań, wniesionych jazne stosunki między obu krajaprzez strony zainteresowane w spra mi, wszystkie sporne kwest je pra
wie zniżenia ceł na towary, które wne według znanego wzoru, zostanie są wyrabiane w kraju, lub opła ną poddane postępowaniu sądowe
wszystkie
cają zbyt wysokie cło, a mają słu mu albo rozjemczemu,
I
tyć jako półfabryka ty lub arłyku zaś sporne kwest je polityczne-po
iy pomocnicze przy wyrobie nie- stępowaniu pojednawczem u.
Program wypełni:
Pozatem skorzystano z okazji
których produktów. Nowe rozporząd~enie spowoduje otywienie i by doprowadzić do zawarcia kilku
potanienie pewnych produkcji prze umów o charakterze technicznym,
twórczych. Między in. obniżona mianowicie umowy w sprawię ure
Uważam za koniecz:ne oświad
zostanie stawka celna na tkaniny guiowania stosunków granicznych
czyć,
że zasada prawa osiedJenia
niemiecko-litewskich,
umowy
o
ry
\ pokrzywy.i bawełny, surowe lub
co do ~tórej doszło do tymczaso
apreturowane dla fabryk celem wy bołówstwie, umowy o gospodarce
wodnej i umowy o reniach dla
robu płótna szmerglowego.
wego porozumienia, nie powinna
bY'ć kwestjoln owana przez inne
pDstanowienia usta w polskich.

została

Waldemarasa

W

Berlinie

I

Silne mrozy

."

I

Zo,-"ka sla·llek celnych

PODl edzl-ale"

RECITAL SKRZYPCOWY
Bronisław

•

Trocki na wygnaniu

Pilnowany jest jak "apoleon na św. Helenie
MOSK WA 30 AW. Lew Trocki ludowego do spraw zagranicznych
jut na miejsce zesłania do Kister, syn znanego działacza 0Wiernego.
kresu. przedrewolucyjnego i senato
Kontrolerem czynności urzt;do- ra. Każda czynność Trockiego ma
wych Trockiego jest specjalnie de uzyskać uprzednią aprobatę Kilegowany b. urzt;dnik komisarjatu stera.
000
priybył

Przy fortepianie: KAROL GIHPEL.

Znowu wstalowym grobowcu
spocz~ło

na dnie morza czterdzieści jeden
teras

na

południowo

wschodnim
podwodna S. 3
podówczas w towarzystwie kilku krążo·
wmków, które płynęły na południe
celem odbycia zimowych manewrów u wy brzeżu Kuby. W tern
miejscu gdzie łódź zatonęła głębo
kość morza wynosi 3 tys. mtr.,
Przypuszczają, iż ' łódż zatonęła wobec czego o ratunku nie może
podczas burzy, która szalała ~ so · być mowy.
boty na niedziele u DfZl'lądka Hat

LONDYN 30.1 ATE. DepartaInent marynarld Si. Zjednoczonych
komunikuje, iż łódż podwodna
S. 3 przepadła bez wieści. N:a pokładzie znajdowali się prócz kapitana 3 oficerów i 37 marynarzy.
..Łódź pod wodna S. 3 była tego sa
mego typu co łódź S. 4. która u'
legła katastrofie pod Princentown.

wybrzeżu

Łódź
znajdowała si~

Ameryki.

I

PROGRAM: VITALt: Chaconne
GOLDMARK: Koncert skrzypcowy A-moll
CZAJKOWSKI: Serenada
TARTIN1-KREISLER: Warjacje na temat
Corelli'ego
WIENIAWSKI: Scherzo Tarantella
PUGNANI-KREISLER: Preludjum e
allegro
PAGANINl! l Palpiti
Bilety zawczasu nabywać mOina : w kasie Fi1.harmonj~
codziennie od godz. 10.30. do 2-eJ oraz od 4-eJ do 7 -eJ
Wlecz.

Następnie minist'e r przesz·edl
do omówienia- sprawy stosU'n~
ków z Francją. W sprawie ewakuaCji Nadrenji minister oświad
czył, że jeżeli trwająca okupaCja
nie dopwwa,dziła do zakłócenia
stos.u nków między Niemcami a
Francją, to jest tO' dowodem pokojowych zamiarów narodu niemieckiego. Jeżeli szuka się nowyd form ob.rony przed wojną,
to n.j,e można z.naleźć silniejszel
broni jak tra1kta.t locarneński.

Skrócenie okupaCji przy po·
mocy zarządzeń trwatYlch, sięga
jący,ch poza p·ostanowienia
traktatu welfsa'l skiego stawiają w
miejsce za: ufania między narodami nowe szraonk,i, Na tern minister zakońCZYł swe expose i izba przystąpila do dyskusji nad
nicm.
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Prowizoryczne obliCzenia obe·
W łen ipó~óti budtet zarządu nie robół kanalłzacyjnych w wyso
cnych władz co tło tozmiar6w prz .tlaszegO'łniasta d~sią!:!n~ SUiny kości 420 ł9si~c1 żł.
kroczEń bi1dt~towychi pópełnio~ ~5.2l~. ,851 zł. ..
•
Na teboty inwestycyjne, sezonych przez Slare władze munity- '. ~Je,lką pozy~ję. l i bbdteeJe do- ńowe wydZiału bl1dowitłciwa. prze
imarla vi pon'ed~ialek, 30 stycznia
palnoścł okatały, ~i~ zupełnie uźa· d,ał~owrm słan~wJą spłały długów wi4.dano ponadto 1.120.000 ił.,
.'21 vi wieku lat 71.
sadmone ł prawdztwe....
ml~lsldcl1, Ha. ~t~re ~a~rakło fun 347.440 zł na budoW'f: szeregu
ł'rzeltroczeme z8sad~.lcz~go tiu- duszóW' w fn~eJskieJ .lIasIe.
.
szkÓł. na budowę teatru miejskie. O dni pog..zebu tlaśt....łą od-dżetu wyitos~ącego p,i!e.sdo sa . W bu~tetłt ,b1Usrand dł~gl !e go 25 łys. zł., na budowę szpitali
miljony zł. ~i:! kolosalne 1 dochO'· a\llzgl,ędnlć jJttez uchwalenl.e do- 145.800 zł.; zaś kredyty ba , łen
dzie'ne zaWiadomienia
dżą do 40 proc. ' . . ' ... . datko9iy~h ~r~dytów. .
. ~ . ceł uchwalono i!iciągbąc tv słiftiie
Por'iiewat tok budtf!fnW mi. Ńa _spłatę długów prz~wJd~i~n() 50 Łys. zł.
się ku koncowi, ia§ ńo.wy ~d~~{ 2~O,240 z~'j)fa athottrtaCJ~ pot yNa budowę baraków dla beznależy uthwaU~ do, ~Dla ~ , kWl~- cz@k Udżleto,nyeh mlashi przet domnych u,.,ies2czotio w dod. bublia br j \\IyłoOlła się kot1l~ezn()st łząd:-: !}ot}th 556.140 SO~ O~o ł dtecie poiy-:ję 183..ł48 zł.
Uptasia słł łj bIeskfacJaitf@ kondolencji.
optaco\\ ama dodatkowego budtetu 853 s. zł. ł-'(, zateln przewIdzIano
Pozatem budteł pttewidtłje cana pokJ)'cie hied~boro,w i, ost~f~- ~~eCj lne sumy na oprocetJtowa- Iy szereg dochodów t podałk6w,
cz nego' uchwalenHl go w łermlnle I ". le ty{:h, pqżyczek. ~roczd {t',gO bu- "Jltzeddy gruntów ł poźytzek rzą
IJtzewHłziailyrlt przez u~ta\(ię~
,dłef dodatkOw~ przewl uje roz- ~h)wycłi
l-'race te dobiegają }lit t jak ido chód 286.031 d. 11a 6śwbłtę, z te·
" .
,
.
lałłśmy się poinf',rmo.aćj' końca. gb' zaś z tytułu , stkolnictwa poJak zaz"~c.zyli§my. dod.atko~y
, ml~ert,
W ub. tygodniu oabyły Sl~ kó wszechhegd 253.904 zł. Na PC!kty- b~dże~ w formie \łyże, pr~eds~a:
lejł10 dwa vosiedzenia. komisji li· ci~ .t1i.edoboiow budżetu teatru w~o~e!. u~y!;k~ł IIpro bat c: radzJ~ckJej
,
TIcnSOWO ~ budieh)wet łady fnlt!j. miejskiego wyznaczono 74 tys. zł. komJSl1 !tnans~~~.budtetoweJ. "
Zast~J)ca dowodcy
s~iej ha J\toftth uth"alono dódlt W ten spoSób subsydjum teattu
W dniU dZlsl~Jszym ma ()ł1 ~ye
y
ikow'y bttt1źet' zat2ptthi. m., Łbdzi ~a fok )921 wynosiła 274 Łysi~cy f'słat~tznie 1,!łt.w 1 erdzorly przez płe dowegó
znaletioń1 105tał bez życia
wedłrig ):Irehmlhllrtl ptzet!łotone~ zldłyeh.
num rady. mleJs~lej.
go przez magistrat.
.'
._
Najwj~ks:zą pb~ycj1 budt,et.do"
~rzyśpleS1.eme terminu uch ...!.
,'
DOdatkowy buciiet fia pokryCIe datkowy pr~ewldule tlla wydZIału le~Ja doda~kowego bud~etu. pozo:
W drlid wczoralszJTH wyda:rzył
Zwłoki ś. Ił.
majt;ra Pffisży1\prtekroczeń tic.:hwaiono, wytltodząc idwwia puplicźneg~j mianowicie staJe
zWiązku ze zbht~dlem się . sIę tragiCzny wyp2ldek W kl)- skiego przewiezione rostaly do
z zafmeilla, łe bbeclIe Władte .. sta s.,L~ 1,9 zł. Na walk~ Ż .b~zrobo. p~czą ku ~ow~gd rolt: bUl ŹffJW~-1 sz~racb IV-go dywizjonu sa- kostnicy prZY' tv bkręgowym
l1tt ł y wdbec lakfd
tlCJkon8tlych ł CIem l tiora:thą pbłńoc dla ubo- go I ObO~HtzkJem tlt wa eri a 11e;> ,
...
-. . '
,,
.
że t kt1nieClnośtł ihusi~ tJtidteł Jtłch przeznaczone 201 tys. zł. Na malnego roc?nego budżetu przez ~l()chodo~~g~ przy ?Hcy w,le.r,Z?O ~z'Pltalp wojslt'bwyftj prz1 ul. teirówndwsi~c.
, . . '" ' .
łihwesŁyćje łąc~rl1e .6.l~3,139., .z~. wła~ze.satJlotządowe db dt1ła l-go we] 20. Z~sf~pca.HowaaoCY dyw! romSklego.
...
zjottu 43-1etm maJOr Jan Kanty Vi drożone d-Ochóiłz.etJlie ustaliło.
Dodatkowo i.J~hw~~onv. ",u~tet Na ,z~kup 4 tysIęcy a.kc)! łl emIsjI k ~ letnia b. r.
na rok 1~21,-8 ,wynOSI i:t.l;35 P79 I ł, odZKle2;o towatzysl\\'a elekłryczne
W tytn bO"". Jem . łermJnie bu, Ptuszyński zamieszkały przy uli- •..
. po
~ id ' o 'fG.d
l
zł. Nałeiy icttnaczyć, ~e budtę,f go 2.1_20,000 zł.. Po~atem !' doda dtet winien , być przesłany wła- C Moniuszki 2 wszedł o godzi- ~e",m~.~~: ~szy,ns .,.7. z ow~
ziJsaónidy ",8osft tyłko ~łol.tfli I tltbwym ou.dżecle prze..vldzlano za dzom nadzorczym w celu ostałe3
ł d i d rus n'karni fłtagazYJl. łec~ zapomniał o kub,
33,076;17:A.
i ciągniqcie kredytu na kontynuowa cznego zalwierdzenia.
~g) me ~o po ~ ~ .0
Z It
_ która atrłomałY'Ctni.e \Vchodzi sa
_.~,
dywizJOnoweJI i!óuZIe VJt~czy tu ma Ub łblfy. Tb właśn.ie sław się
sznlk~rzow~ tew~l.wer do ocz~sz płiyctYdf~ wfłja cffffi. Majot są~ze~la. P? CłiWlh jednak maJor diąc, ze rewdlwer jest rózłatfo.
'
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Pruszyński
odebrał z powro,tem
rewolV!er, od plut. Stan,~ie\'incza

P
'

(rusznikafza); chc~c rotlatlbwać
go ala pewnoścI śam; Nagle
rOzległ sU: huk strzatU tewol\verowego i major Pruszyński osunął się na ziemię. Ody tołnierze
na alarm wszczęty ~zez ptuttm.
StankIewicza WblegU do rUsznikatnf oczorn leli priedstawił się wstrząsający widok. Z

OJ'"ow vlIT apa.r
· tamen
5.p......
~
a
&A

.' m I-eSI- ęcznlza 57 ..
~
- e

Na onegdajszetn posiedzeniu
delegacji wydziału gospodafezego
maglsUatti, ro~pałty\Vaha byld, spra:
wa tegut~~~m~ pr2~Ż dyrektora
zarządu tt1le)SKlego p. lale\łs~:ie~tJ
czynszu kUIDurIll3nego.!C! zaJmu\\lane przezen mieszkanie w. dołttu
s[aUO\\ iąc)'m własność miasta.
P.
d~r. ~a.le :vSkł

żaplleszkl.lJe ~ pi~-

llI1~j wllIt ~ pttrKti ks. potul,towsklł!gtJ, gdtte ujttlf2j . fi ~fjkoł t
ktlctml~b pzedpokoJem słtttbuwym
w5zelkiemi wygodami, str)cbelii j
urządzemerri ś~letihe~ i ~odo~uł
go~ ~m. ~ ydi!ał phirltac}I riheJskien dosłarcz! p. lItl~"skiemu
stall! ha,pU~lhll~j~zycłt kWłat6w do
azdabianul . łnieszkania. W. fftyŚl
kont. takt,li na, tzutonego .. VI t., i.~,5,
komisji konłr~lttowej ptze~ jedne'
gO ~ b. pł~zj'denłów ~yr.l~lew.ski
wHhett był płlłcfć frl~glstrał(1wi Ib'ntbtd ' W ~,śt1k&śd fi1 ił. t ~ft)..
S1.liłm,e ntl~81flt~h, i~j kW,f~, ,łtl kwoli
ró"'na ~łt dotlalltb,.i " mlestlt.ałtl(i.
wemu do pob?re~ ~łtitOO\l1yć:~ , ~~
ZalewskIego. Z powyisz~go wyru.
k', tt ł1; ~lłłewsld ttH! po HJ.l~n
byi ótrz1ntywać dodatkU mi~stłt.lllowego. Jak się Ol<-aztije jellnak

U

na

tJ,

be

rv

,
Zaznaczyć jes~cze nl8.łety. że

Przed y.rej§Ciefti dó tusz.nikarni
major Pfflszylłskll ~wt6c.il sIę do
dow6dty kolumny ss,łfióchodów

k'

.,

li

I

o

\V alka

~

o mist
two
pind-pond

Sensacyjna porażka węgrów. - Sukcesy
niemi
lej d"uż~ny

li pótóstłł \ilłflfi:fłtt łifigł!łltatbwl la l1ł~oczekiwat1e wynlkłl osi~gtIlę- lhdjł !~tź ostat~cznie zwyclętył
.
fe jut w pierwsty'h dniach, tzU- nłetnacd1r~ 5:4. Niespddtianką b~ł(J
_
.. - ._ .
.
l cają snop światła na siły zawod- zwytlęSlWO Baumgarlena nad auInikó~. ,
. ,
..,
s~bnlłł,m Zuppiah't!?, ja.k tówł1ie~
lUt~llt
'
1I fłliflSfli , . Jedn~ . l!.~łeraj~ 'WIększego j~gt) dWie, prze"tane dó innych
W li
I. U W
Gil II
tft't~ł!ma mid, rozczarow~ją, 1'. Sł~bst1ch ptzedWntkow. Przy st~·
PtftlłDllu'
.,()~%~ pblda(1ane
Olch 1111- ni! gr~ 4:4 ZW:Velf;śtwd' iuf stroh~
.'
•
. dti~je.
.
."
Niemiec przechyla ś~ietne ,wykDn,W §rddfł dt1ła: .i lUf@!~t1 t!J 1t6di.
Db zawbde' . f.u'ęly dttltyf!Y: ~eni~ parłji. priez hłn~eśt!dta.
9 w. P dt1łtttWW1~. ta, w&tlbit:ł . ł VI ę8f)'. Arlk~jlł I~tljel !tti~łtjlł ł.~ł.; " Nłjwi'lt!t:!ł _ IMr1~lt sensatł~
iu~dmti' pinstwowl Powlatotiytfu \Vaj' \\alla, ~zwetJa, Niemcy, Cie dma był mecz Wt:gry- Anglja.
{ KOine,' ~ tizupełttleń: . 1.6d~Mia" thtJ~łowacj$. PJ~twsz spbtkahłe Zestłołocttty mistrz wystąpił bez
std r,. I i t6dMJ o{i.riat , brz4dzają St*!l:la-Czechosłowacja dało bez· Olania /, Mechlowitzem, dr. Jacobi
vi lOkaUt ł:'J l. ~. O. iJl. lakątna :łpf!łlłcy;ne zwy<.:i-:stwo gospoda- i BeUackiem i nikt tta tł1wiłłJ nie
8~ w!~lk#t tbba\łfl łAltettł14 t h~ rźbtil 6:1 którty wstępnym bOJem przypuszczał. ateby mógł przegrać
t01młJtC1trym ł>'ł1gtatf1~m lilefac~ doWiedli swej w~soKiej klasy. Dcu· l do Odmłodzonej drużyny angiel.
kim
"
Itlm hlez~ ,kle sensacyinym me- skłej l fo w stosunku do 7;2. Po
CZysty żyśk prtezn~ctany na , dem było spetklinie Niemcy Au tem wspaniałem zwycięstwIe ano
OCltl :Złt:fuł }JG ,pol~glyeh 1t1łtue- sttj Ił. NIemcy . w uo: roku pOkO?alll g,U,cy z, ledwości zdołali uporlć
naeH ot j
tell! bHłiłlir1t)·o;; i Ktetesem Ule pozwtdah rokować SI' J CzechosłowaClll 5:4. Łotwa
śWJaioW.:. , .
", . .., śp~ąall1yc~ nadziejił, A~8trj. z~ś, z~prezen~owała się dodatnio dzi'.
L.aD8Wa ta tapowiadf Sił szcze- ł1'JgtotmeJszy prZeCl'Wlllk W"ler kI zwytułstwu nad Szwecją 5:4.
g61n,e mile f obiectll~co. , d
ł/ . teszłurocznych mistrżostwacb, Austrja srodze zemściła się ni
Ut1 taftU pdygły4Na6
ił 2 bY'. pow8zechn1rił ławorytem.
Wałji %ł swą pora!kt do NJemiec
ótłdeAttr.
.
..., .
1y'łnctase.m .olłtitectny . wy~ł~ bijąc ją .w>,sok<!cyfro~o 9:3., Ni~·
We/sele tylkO za zaptdstet1ia. ptź~~edł naJśmle!sze oczeklwallla. powodzellle zas Wal]l skrupIło Sl~
m~
LiH61!hśU1Elt C.uo ; Baumf!arten na Indiach. które ale2:ły jei ~:.2.

"lwa.

sob~ ty.cie tasteVcy dów6dcy
dyonu samochodowego.

za. t~h czas 577 ił. 14 gr. Nieza- komornego za ctas I)d 1 lipca
łetme od tego w toku 1927 po- 1925 r. Od l lipca 1926 r. oraz
brał tytułem d?d~t~ tt .komornhme- 740 z~ 55 ,gr. pO~Il.1es~ol1ych. bezcięż11.rOWrch i OSdboWY~ por.
~o z kasy mieJsk1ej jMnorazowo praw me z kasr mleJSklt'J czylI ogó
Ma-culewlcia z pfł1śłła .0 przygO'"
740 d. 5i:l gr.
łem 1317 zł. 69 gr.
,
towanle aut~ at>- fjgfętlzitt ptzez
,Powyższe fakty wywołały ogroNaumienić należYł że podczas ' p.od serca przez m~ndur sączył.~
'.
L '
rune oburzenie wśród człrJukĆlw de dyskUSji nad powyż;:;zą sprawą je- SIę krew· Obok tnaJora Prnszyn- komiSJę, na tór~l c~ele sta. Po
legacji wyc.t~łaht gosplJ('arczego, den 7 członków delegacjI wSr<atał sklego leżał rewolwer systemu czątkowo rozeszła Się werSja o
~totz'y Wyd10dzlli .z , załot.enJa. że iż woźny magistraCki ,w s~kole po ,,Parabellum". laalarmcl'Wado na samob6jstwJe, lecz po przeprotest fo naaU.l)'Cle sł~źbow~J ia k~o wszechnel. za. i pOKOI . s~ulbo..vy ty-chmiaśt pbgbtowle ratunKowe, wadzeniu skrUJpulatneg śledztwa,
fe p. Zaie\\fsld WInkn być bez- płaCI . mleslęoDle mnIej wię-..
. .'
.
przypuszczalnje to 1d~ tttzywzgłęanie pociągnięty tłO' bdpo cej lakie Sllmo kum orne Jak dyr . .tednakze prz~d ~gO przybYCIem . . ,
'.
wJedzialności d) s.:ypJinarnej.
Zalewski za b pOKOjoWy luk::.ttso- major Pruszynski skona,l na r~ ~ kn"tY'ki.
łJelegac~a postahd\\ iła: pobrać,' wy lokai że w~zelkieml wygo~ami kach żołnierzy.
..'.
. Stłłłefć ś. ft tblljora PHiS~
bd fhego 5'/7 zł. 14 gr. tytułem
lP)
O strasiliwym wY~dkti po\lia ski ego ktdtY ósierodł iorl~ ~
d tnlb
t-t. hm' t
.. k ..t. .
( . ' .
•
. ..'
_
I
o no na J'C' I~S 'W'OJS owe war a w~trząsaJące wraze~ ,w
I : WWr
w~a.dze ~ądow? - sledcze. . Na sferaeh .w().łsko~'Yd1.. ~arly bO·
mIeJsce przybyli niezwłooźnle do wte.m clesttf SIę hłepos~btk&waw6dca IV dtwiz.jont1 tamłattrl~rjł hl1 btrirljt:ł i StezMą synJp.ltf$ą zamajor tit. Rfeset; f>tokUrat<>t śą- r6wif1d ko1egów, ~tadz ~tOżo~ , . ł~.lo. d
. ' .l ił I
h J k • t·
'l.o
"
h
uU WOlSKoweg
maJor ar. lUa- t1yc Ja' I .ICZfiY'Ou szer~owyc
%0
świata
slowski~ sędżia śledc~y kaPitani' tez,erw~ IV dYonu tVojsk samC1Skóta tJtaz łekatt tływltidt1O"W1 ebdd~1tł1.
po'tucżnrJt Langll.
.
,
~
S
B
,

-

r~itał:w~~~are:Zt~~enIeł'~~łeJał
iit~~ słfz~!t~~siwi~~!~e z~wO~~;.pbo:t b~jlł~~~~~!:~~a~ s~i:~~:~l}~i~ł Samochó d
płatU, ciy- et I~ był pozbawiony sehśaCJi. Zgo· clątk4 pttepraw'i z reprezentacją

śllri1em t<błrltJtJJ~~O

wlinystrzał,
pOlrUsiyl tYhgle.'f ł nagle
padł
i<t6ty pociąg'Ilął za

Kierowca

na

D8'- ethai

Ci; ciał

WÓJ

Ił

"

wozem

uciec, ale został przytrzymany
przez policję

W dniu . ez()ta.~m okOł? ;to u, kać. , Rodetły ~ f1rtyktPf'ze
dzlny l-ej w not:Y mJa~ mte~ ełwdn~. i, trwiZd)d ł>OlicjMt(nr.
~~ambo~. . kiM"Y t:vfk~. dZlę~t ~tórzy pr~ytr~Y,btan łCLm~.wew
szoj;ęśłfW~ tn'madkoWf filie' P.8 ~(j SJmłwU kaliśtroły ł (ldprowa
cid~ntłł t~sobą 6łfat tł~złSCit. iizłfi 10 do łcótttls attt. ślła ~eMrano'WIC1~ ,4łką pkrit~6Wsk~ tI tzenia wyrzuciła t ' ~a .t~k~b ~1acu 'WbiHośót ~fł~ e~a -W~zd
. ,. td~. J).d~ tui. tfotuz §hlOC(H ~ybkOśCł4 itłł..
ar. Me ~al~ Ba ~~łe tJO'"
we. posiadaJące numer DZIlańsłł. i "'~'fif Obtilbtł1bnl. Ha.to-Właśriie \V mmencie. Idy' beczfta mfastffoń został J>()kałeozonv J
i nawozem. pależąea do jednego ~a złamaną orze1'a ~e. NaJez chłopÓW b'k~icżrWcH. skręcała ty tatmactgć. ~
, tPWea samo
VI ul. Przelażd. samochÓd vi nat c&odti zarch~wywa się wyzvwają
więksZYDt . pędzle wiechał na .ko-' co 'Ńobt!t ., poUcU i t1burioneJ na
nia. Drze wrócił 20• . J)OCzem Jdeoo nie20 J)Ublkmoścl, która DcmlmQ
rdWSi . łamfa&{ t~łtiYmaĆ łiC:. pó:!n4)f .., 'ł !~(łtl\~łó zebrała się
wzł , ba4łżybue t~ ł ~ I Da ł~u
ylJadln..
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Wiad

y

podjął SIę

PODZIĘ

adwokat łódzki
Hofmokl-ustrowski

OWANIE.

Przesiadujący w' więzieniu, (ut.
KoPernika) Kazimierz Rydzewski.
ółrzjltbaf wcrroraj odpis wyroku z
ttlQtywanil Skazany jest przygnę
biony. Skaf'gę apelacyjną, która
w tych dniach wpłynie do sądu

Wszystkim. którzy raczyli oddać ostatni~ posługę

B. P.

Delegacja wydziału zdro\i/otnopublicznej na ostatniem posiedzeniu postanowiła wystąpić do
magistratu z wnioskiem w sprawie
zwołania do Łddzi VI pbroztM l~
niu ze twiątkiem miast pO'lskkh
t·gó zjazd d lekarzy i tlziałacży sa~
morządowycb szpitalnych.
Zjaza led pdś~ł~cdny tlyłby
sprawom szpitalnym, szctególnie
'tv zakre~ie spta
sdmiriisttstYjnych, gospodarczych i budowlahych.
Projektowany zjazd ma Sl~ adbyć w pierwśzej pO'łt1wie t:i~twca
r. b
W związku z pt»wyiS'ełri Ma
byĆ powołany kO'mitet organizacyj
trt zjazdu, który opracuje program
obrad zjazdu.
'

•
l

~ci

1

składamy tą dtogą

,

wtjraty

Baba

zakłada

seraectnegó podii~kawat1ia

A.

RODZI

\

W imiwiu skazanego adwoka,t HoIffÓ1okJ-Oslt rowski z lo
dz), ktÓry będzIe bronił go przed
sądem aPelacyjnym w Warszawie.
Gar.

Pożar

na dworcu

. ŁÓdf-Pabryczna
VI dniu wczorajszym wśród ia·

ięłyd1 prac~ utźędników

Dworca,

około godziny 2 po
południu nastąpiła panika. Miano·
witie VI pewńej chwili urzędnicy
poczuli swąd, a następnie przez
szctęlirty podłogi pocięły się wydobywać kłęby gryzącego dymu.
Urzędóicy rZl1cili się do uciecz-

Fabrycznego

S~emff Szt!foyji

p: JozefowJ

Babadowi z. powodu śmierci małki Jego

B. P.

ntów

•

przeli

RydZ~wskiBJO

Pasły
tl! lo kdłdyhgent

li

D

ki, przyczerrl natychmiast pO'Wiali o wvpadku ł ł 11 oddzlałv
straży ogriiowej, które niezwłocz
nie przybyły na tttiefsce. Shvierdzotło jMnlłk. it Hie jE!st tó po i. ar,
lecz w piwnicy dwotca _ypróbo·
wywanó prtewód komirlowy, przy·
czem nie zauwaźonb, te jest on
wndliwej korlstrttkcji i dym pów tały z pa1tltej się słomy począł

Poraz drugi od czasU wprowa
wytaza szczete tlJsp6łćzucłe
dzenia (iczniKóW, abonenci telefo
niczni otrzymają vi 6niu: jutrzejszym wraz z rachunkami za abonamerit ta styczeń fówiiiet rachu
f
ry I wyrobów bawełnianych Józef Ba6ad
nek za roztrlowy pął1adkbdtyfigen
fowe w paitlzłerniku, lłsłopadiłe
i grudniu.
wydobywać się ttaze .vnątrz przęz
Okazuje się, te Vi dr~gfm kwarszcteliny podłogi w poszczeg.6Itale licznikowym ilość rozmów
nvcH pokojach biur stacYjt1yc)1.
nadkofl{yngen{owych trOCh, się
Po uspokojeniu personelu, te
zmieiszyła, przyczern, jak i
ponie gtozi mu zadne niebezpieezeń
przednim razem, wiEjksze sumy do
stwo oraz pozostawieniu I1li tniel;:
płacają głóWnie abonenci kategorii
scu d~żtirnegb s!tażaka. odMiały
III f a częściowo i drugiej, przystłażackie powró'ciły db kostar.
czem warto zaznaczyĆ, że podczas
(a)
gdy w Warszawie blisko 25 proc.
W
dfilu
wczorajszym
zwt6cila
t ek:smittrWanycH i beidomfl,ych.
żej
cel.
abonentów posiada rozmowy nad
W dalszym ciągu delegacja toDelegacja korzystając z.e spo..
kontyngentowe, w Łodzi odsetek się do prezydenta Ziemięckiego
est znacznie mniejSzy i nie delegacja towarzystwa
"Loka- warzYstwa j,Lokatdt" podkteś!i- sobnośel . nadmieniła, że Warsza WYSTAWA Ołł~AZóW ATR. _ MA.
odzi nawet do 15 proc.
tor" w ośo1:tach dr. MierzYńskie- la, te stary magistrat nie p't zy- wa kfadzie wielki nacisk na poLARZY L(jfjliAN.
gó,' _prezesa Konarskiego i Slo- kłarlał wielkiej wagj do tego waż lepszenie doli eksmitowanych i W nadchodzący cz;wartek l dn.l'a Z-gO
l Re
niewskiego w sprawie budowY nego problemu; pomimo, że wy- bezdomnych, i dotąd już wybu- [UlUClgO o godz;. 5 pop. odbędz.ie się w
specjalnYCh
domów dla wyeksmi eksmitowanych bylo z każdYln dowala dottJ,y ha 6 tys. tlsóu, zaś ł sali tow. /,tlazomft" (Al. KośclUSDkt d1)
iś VI nocy dyżurują ńastępu
towanych i bezdomnych.
dniem więcej.
klIka domów Ha 2 tyS. osób Jest uroczyste otwarcie stałej \VY9tawy
Jące apteki:
Delegacja
odbyła
t
prezydenZdaniem
f)rzedsta
w'icieli
"Loka
na ukończeniu.
prac art. - ma;!arzy żydów m. Łodzi.
M. Epśzłśjłi (Piottkowskd 2151,
tern
Ziemięckim
dtuższą
konferen
tora"
obecne
władze
socjalistycz
Pod
koniec
delegaCja
podkreW pierwszym m:esiltCil
jej trWanIa
M. Battbszewski (Piotrkdwska 95 J,
M. RdteHbhtrn (Cegielniana 12), Cjęf W czasle której '?lyfuszczyfa ne nie powinny p6;ść śladem po- ślita, że poruszona przez nią kwe Mwystawią Tsweb pt6tn a alTf6'YBśel ...fualar,:::
kl·l·
d
d t.
•
,
dl
. kIl
aur:\i1CY rę acz, A do
~r",an, "' ..
. k·
Sukeesorowłe Ootfeiłla (W~hodnła
powo dy, ]a le S om y Ją
o prte nkw lecz wręez pnecI - st}a tna a ŁodZI o osa ne żri<'l- tan Sz.pigel, Ignacy fHrsz;fan~ i fł!1k,el.
54), J. K011towski (.Nowomiejska
WSlctęcia ingerencji.
nie, tlbać o uregulowanie tej czenie, Vi sz.cz e g6łrlośd zaś dla sz;tain k: ĆIr:Yfch fwórczo'ść Łódź miara
15).
W pierwszYm tzędzle, wskaza krzyctącej anbmalji.
rzesi lokatorskich.
sposobność po'znać niedawno \X' mieJ.
ta na fatalne warunki itHeszkaToW'. "Lokator", jako organ,
W odpowiedzi zabrał glos p-re- ski.ei talerjl sztuki.
niowe naszego miasta, wskutek zacla broniąca interesów rzesz lo zydent Ziemi~i. który oświaci-j Należ~ z zad'()w.ol~lIiem powitać fakt
Zydo~ski teatr rewjowo-kameralny
których ludność jest naraiona tt katorskich. propOtluje ttJagistraw I czyI delegacjd{ że óbecny magi- ~~w6tatnit nowe! plac6wkl artyst9'.;zneJ
shtwic2!:nie
na tlabawienie się Wt! podjęcie akcjI budowy Elo- strat weimie fjbd uWttd.e' Sttra~~ t zo>rtati/z6wanla: ślę Ś'Peda!bego p':ut!)6..... •
,tJt.:.
W . . ~ . eJ '
• .
.
~_
.
,. J
.~
L
natu wystawy, .... Skład Itt&rego wtnbI1fzer(TL.rl~ch chefuu.
irost ltin mow ula wyekstnl{owanycn.
Budowg domvw dla: ~eksml.o- dz;ą prz;edJstawjciele sier ktltluralt1~ch j
Zachodnia 43.
t1ośoi Wpływa na coraz dotkllwVi tym celu delegaCja prosiła wanych i bezdomnych i w prefi- sPatecznytl1 nasżego ttttaśfa.
Dziś jedno prfedstawienie początek
sze
odczuwanie
głodu
mIeszkaprez.
Ziemięckiega o umieszcze- minarzu budżetowym obecnie 0- Celem inicjatorÓw wystawy jest L,ze
9, 5 ptuikt.
nlowego,
wzrasta ustawicz!1ie nie pozycji l miljona złotych :id pracewywanym umieści odpa- w i enłe sztuki \V Łodzi w pelnem tego
ilość }f)<ka!otów «,y,eksm!towa- budżetu na r()k 1928-29, która to włedn~ą pozycję.
stowa znaCzentu. W tym celu projekrou ~aga: W Hoaę. dn. 1 lutego 1928 r. rlych, którzy
pO'zo$taj~ bez da:' suttra ma w zupehlbŚoi byC prie
Na tern kCJflferencję tamk/lłe" wany jest sz;ereg odczy.i6w . dyskusli
przedśfawlenle zawieszone.
(.:i)
matarskich, ek.
ch' u· rf.ad .sn-łową.
znaczona na wspomniany powy- to.
u
Rząd nie udzi,elil odpowiedzI ~~!!!!!!!!!!~~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!:!!!!
Wysrrawa nieźawMllie wzbuózi wiel·
na depeszę
władz munieypal'
r ~!~Ukztltlter~SÓIWOOie wśród mtłośt11ków
nych cw sprawie wstrzymania wy
fai ełni
8
roków eksmisji do wiosny, tak,
Jerzy Ttzaskowski ~
• •_,_c"'IHii!~~;_,AoIa.
nłkó\U mYałaLłlY
że de facto ~ksmisje .są, nadal i1~
W dniu wczorajszym tldHbgł. przewteziony do szpitala św. JóUla'za'ł.1 Się vi driiktt Mbełk!ł porządku dZllennYTI1, za~ wyrz~ lłśmy b «rstrtąsającej tragedjł, kfó· / zefa.
SA A f'rLHAR
NJI.
składek, obawiątltjątycH od. dhla ceni na bruk, bezdomm kołataJą . ra tbzegrała się o godt; 10 toin. 20
Jak się dowiadujemy. Jerzy
,
l-go sł.fcztHa H128 r.; na ttbeżple w magistracie o oddanie im pO- ' wieczotem w domu pn~ fil. Ko- Trzaskowski wczoraj w nocy, nie GOŚCmne WJstępy art. z Ameryk',
czenie ptacowrtikó* umysłowych
U
CJ
i fiwtg1c:dnłająca siczeg6lowo po- mieszczenia w prt~fjetrti.ortjlch POI' perttika 341 gdzte ł7;łeff1f J~fZY odzySl< 1ąc przytomnJśbi zmarł w DRJ I Htłmaua
b
. b k -h
Trza~kowskl, ucteń I ktasy led- szpitalu.
'I _~
.
trącenłlł emetyfdłt1lł ł Ha \Vypad~k rzegl ara It~. .
de go t gin1nazjów łódzkich, synj
Pfiycz:ft1~ sah1obÓ';stwa ~p~*Ha DZ1S, o g. 9 wlecz.
braku pracy.
Teg~
.todzaJU sta? rz~ezy. Jest dyrekto'ra bankU pdpełdłł ulmach jesf mght tajemnicY, chłdplEic bo·
l.
ł ł
"~
· Praktjrczttd j żwięt1d ł~ (sbelka - zdamem delegaCji medo- sattwB6jczy. sirtela)t(c do Siebie wIem przed śmiercią ni~ m&gt
łft ~{aza
ę
jest do ltnabycia VJ kł~pł~ P" ł. Puszcza.lny, temoardziej; źe Łódź z te«ldłwetU. W btlłttie beznadziej- udtiełić tadnych "'yjl:fśnień ł tad- z udziałem całego zespołu łeatru
..ltahetła , prty Ul. OłóWHej 22.
07)
żydowskiego.
896-4 nie poS'iada al1i jednego do.mu dla tłym zasłał mlodriltHd despe'rat nego flstu óle pozostawił. .'
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OokłnnEl 1.łystępy %ml.

homitej pieśniarki, art y _
stki lęafrÓw puy sk d l

L

iel .. fanfara w 12 cEęśoiaoh pióra dr~ Pietraszka, Starskiego, Tei1'ta, Iloma, Nela I J
~, uzy a
tg. y 9
, A fAo. a, a
na, Lida .. era i inb,oni

lO'kalu
Kinoteatru

Lun&"

,J
pod kierowr1ktwem
Walerego Jastrzębca.

fi rzębca.

UDZIAł:. BIORĄ: Larisa Alex)a, \"w ta<ly~ł&w!l JasKu.t1I1, o~t8llmf Talllflc,o, Han t<a t<~uow.ie,cka, B. K-am~ńsKł; .::>. Laskows.ki, A. Nowosie~sk~l
b;. hlelańsKi, Cz. Skort eezuy, oraz balet fi składtte! M. Bargielsluel, J. BOTOwsklej, Z. DuranowskleJ, J. KozłaW'slti~l,
Z. Liszewsl<lE~j i K.. PałczyńSKieJ, J primabaldiną łr~f1ą 8aboltowną : 1 Baletmistrzem , fi. Wojnaretn na ctelel .
l) OdzIe łnO} trtfttbtl ia!
~) LttiS RlHietet.
81 lO\:,oJG mężczyzna.
4) Lin~ll AlexJ&'
5) W parkU.
.6, JlJbll~d~ż 90tig
7) Bł~dny kSląt •
SI Gyltłiś\li. 9) Łódzkie typki• .'. 10) Kł1triet,8, wina, ~f>lew..
1 ł) layU. ~łratlłcJ{a..
l~! D.llj mi .$W~ se're~.
Zapowiada: Bolcio Kamińs~i. ł(ezysero~lłłi . Walety Jas1tz~ble.c i et. Sił-Omec~ny.liłerow01~ tnllZyczny: l)ldeusl S~gletyńskl . . KIerOWnik ht~rackl;

Jerzy Nel. l\ ~ rykatury i pro)ekłyrysunkow: art. mal. J. Dobrzyusklego, Baletm1strz: Eug. WOJnar. DekoraCJe &, Fraslaka. Koncertmistrz: W. Lldatiet
Codziennie dwa ptzedshłwieni::l: o godz. 7.45 i ~O wieez. .-.. W ttłedziele, święta i soboty 3 przedstaWienia o godz. 5.45, 7.45 ł 10 w.
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poniedziałek,

W

dnia 30 b. m.

zmarł członek

naszego Stowarzyszenia

B. P.

Dr.
Maurycy
SilberstrolD
w
zmarłym straciliśmy

szlachetnego

człowieka

i wybitnego towarzysza pracy

Cześć Jego Pami~ci l

społecznej.

STOWAR.ZYSZENIE HUMĄNIT AR.NE

,,'L'4on.tefiore Bn.ej-ari'th."

r
Zarząd Towarzystwa Zydowskkh Szkół Srt>dnich w
narodowego, wieloletniego C:tłonka Zarządu i współzałożyciela

•

zawiadamia o
naszych

śmierci

wielce

zacnej

świetlanej

duszy

Zmarłego,

prosimy wszystkich

przyjaciół

szkolnictwa

usłyszymy dziś

przez radJo?

WARSZAWA, (1111).
Sygnał czasu hejnał z
Wieży Mariackiej.
17,20-17,45. Odczyt pl.: .Rapperswil - zbiory i idea przewodnia" - wygłosi dr. Lewak.
17,45. Koncert popołudniowy
Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod
dyr. Józefa Ozimińskiego Maurycy
Janowski (śpiew) i Helena Zalew
ska (akomp.).
Część I.
1) Halvoren: Marsz
bojarów, b) Gade: Uwertura ,.Odgłosy Ossjana" wykona orkiestra.
2) Grieg: 4 pieśni z cyklu "Na
skałach i fiordach"
l) Prolog, 2)
Spotkanie, 3) Ragna, 4) Epilog
odśpiewa p. M. Janowski,
3) a)
::,vendsen: Rapsodja norweska, b)
Sindmg: Gawot, c) Juel Frederiksen: Suita Grenlandzka,. 1) Saniami i psami przez lody, 2) Poranek niedzIelny w Bohni, 3) Naja
śpiewa dla dziecka, 4) Taniec es·
kimosów, wykona orkiestra.
19,05-19,-15. Transmisja z Krakowa.
19,20. Transmisja z Poznania.
22,30-23,30.
Transmisja muzyki tanecznej.
Kopenhaga (337).
20,UO. Recital fortepianowy
(Fantazja C-moll Mozarta, Sonata
patetyczna op. 13 Beethovena).

Po krótkich lecz ci«;żkich cierpieniach zmarł nasz najukochańszy mąż, ojciec, dziadek, brat i sz'Wagier

12,00.

Wiedeń

(517,2).

Młodzieńcze
Szuberta (Pieśni,

kompozycje
Fragmenty
Icameralne, Uwertury).
Moskwa (145U).
18.45. Transmisja opery .Car
Teodor Joanowlcz".
20.05.

Wrocław

(322,6 ).

Utwory ::'zuberta (Oś
miogłosowy Hymn, Pieśni r.a alt,
Symfonja H-moll, Serenada na alt,
:hór męski i orkiestrę, Gondolier).
Monachjum (535,7).
19,30. Opera Pucciniego • To·
20,10.

łea".

Wiei Ba Zabawa
~pOłdzi elCZa

organizowana przez Komitet Oświatowo-Propagandowy przy Spół1zielni Pracowników Państwowych,
Komunalnych i Społecznych w todzi na dzień 1 lutego r. b. w sa1ach hotelu "Manteufel" wzbudziła
wielkie zainteresowanie w kołach
inteligencji pracującej, wobec ctego powodzenie tej imprezy jest
zapewnione, zwłaszcza, że na zabawę zapowiedzieli przybycie p~zed.
stawiciele wielu miejscowych l pozamiejscowych organizacyj spółdzielczych.
.
.
.
Gości czeka WIele mdych mespodzianek przygotowanych pr.zez
Komitet Pań pud przewod. WP. tnŻ.
Kurkowskiej, dyr. Chruścielskiej,
dr. GrabOWSkiej, Wawrzynkowskle],
Grzesiowskiej. Ambroziakowej, Sła·
wińskiej i Dygasińsklej. Przewidziany między innemi jest także
wybór .Królowej Balu«. Koło
Szczęścia i t. p.

00 tańców przygrywać będz.ie
doskonały zespół orkiestry Kina

Spółdzielni

zasłużonego

na niwie

kąlturalpej

Lodzi.

pracy szermierza i

działacza

p. D-ra Mojżesza Silberstroma

Składając hołd

Co

Łodzi,
szkół

W

w powlc:kszonym skła·
dzie.
'labawa rozpocz~ie s~ę pu~ktu
Alnie o godz. 10 mlD. 30 wlecz.
polonezem.

B. P.

Dr. me~. Maur~c~ Sil~erstr~m
Wyprowadzenie drog1ch nam zwhk nastąpi w
dn. l-go lutego r. b., o godz. l-ej po poło 7; d~mu
przy ul. Wschodniej 65 o czem zawiadamia

środę,
żałoby

Stroskana Rodzina.

TEATR
Notatki.

•
l

----~---

żydowskiego

o oddanie Mu ostatniej

Straszny wypadek w pociągu
Wychylającemu się z okna żołnierzowi
pociąg urwał głowę
Przerdający
rzył się w dniu

wypade!{, wydawczorajszym pod
Piotrkowem. Mianowicie szeregowiec 25 pułku piechoty Berek Nie
pomny, łodZ i anin, którego rodzice
zamieszkują w Łodzi przy ulicy
Berka Joselewicza 5, jechał pociągiem osobowym z Częstochowy do
Piotrkowa. Podczas jazdy silnie
zniecierpliwiony Niepomny ustawicznie wychylał się z okna nie
zwracajile uwagi na ostrzeżenia to

MUZYKA
d

rZ ESTRADY KOnCERTOWEJ
-p1)raneK symfoniczny
. pod dyr.
Ignacego Neumarłla

1<a~.D MichaeHs, która bawJła w łych

posługi.

podr~y. Ody pociltg mt
Rozprza o godz. 8 wiecz.
Berek Niepomny ponownie wychylił się z okna wagonu. W tymże samym momencie przemknął
pędzący z
szaloną
szybkością
z przeciwległej strony pociąg ku.
rjerski z Warszawy. I oto z piersi
pasażerów przedziału w którym
jechał Niepomny wydarł si~ okrzyk
zgrozy. W oknie zwisł bowiem
bezwładnie tors nieszcz~snego żoł
nierza z którego buchała fontanna
krwi. Kurjer bowiem urwał wychy-

warzyszy

jał stację

lającemu sJę tołnierzowi głowę.
Wśród pasażerów wybuchła panika, jadące w przedziale kobiety

zemdlały.

Na skutek straszli\yego wypadku pociąg zatrzymano, wagon w
którym znajdował si~ trup bez
głowy odczepiono i odstawlOno na
boczną linj~. Głowy Niepomnego
pomilDo skrzętnych poszukiwań nie
udało si~ odnaleźć. NaJ widoczniej

dnlKh w Łodzi z odczytem, wykończy
ła właśnie DOWą 3-aktową komedie p.
t. "ErHog na buś~wce".
~
Po koncertach goszczącej u nas .Finale con spirito·, gdzie melo- porwał ją z sobą pociąg pośpiesz• •
w Jednym z zaułków Rzymu istnJeje ' ~arszawskiej filharmonji powstała dje skrzyły się życiem l porywały ny. Na miejsce wypadku przybyły
sk1ep z nastepującym szyldem: Pisa.ze Jak gdyby dla zadokumentowama dosadnością rytmlczną·
władze policyjne, a nast~pnie wojdla spraw publicznycb i pry;atnYCb. swei. żywotności, urażona w swej
W solowej CZkęŚci porankD~ dWY; skowe,
Załatwiane są listy we wszystkilch wl~ I dumie, łódzka hlharmoDlczna or- kon~ła .ko~cert s rzypcowy - .ur
IV dywizjon żandarmerji wciroskkb djalektacb. SpecjaHsta dla slużą- kiestra i pOKazała pod kier.ullkiem Czajkowskleg? z towarzyszem~m żył energiczne dochodzenie. (p)
cycb, pragnących pisać gorące, lub ple- tegoż dyrygenta~ że te~ cos pot~a- (dobrem) orklestry p. Irena DublS'
szczotliwe listy. Serdeczne, lub tęskne fi. W istoc~e splsał~ Sl~ dz.)~lnle, ka. Jakiejś chwilowej niedyspozywynurzeoiQ miłosne, Hsty, pełne wyrzu : a lwia częsć zas~ugl n~leży Się p. cji bądź przemęczeniu muszę przy KINO SPÓLDZlELNI PRACOWNIKÓW
łów tło IekkomyślDycb • DJewiernych I Ign. NeumarkowI, kto,'V wst~pem pisać tę apatj~, z jaką wielce uLaPAŃSTWOWYCH.
mętów. Listy mfłosne do piechoty i ka- t do .Loheng!ina" ujął sobie odra· lentowana skrzypaczlca ta utwór
Dziś pcemjera dawno oczekiwamego
W3lerjl. Za aooulmy płacl się połowę!" zu słuchaczow, darzących go hu- Czajkowskiego odtwarzała. Jedynie fHmu p. t. "Dama bez zasłooy," z Li~
f cznym oklaskieIJ} za świetnie prze część środkowa (Canzonetta) ujmo Dagovelr w, roli głóWllleO.
OczeIdWlaIJa oddaJwna ksłążka Bemar prowadzoną gradację aynamiczną: wała wdziękiem i właściwą artystda Sbawa o socjaliźmie ukaże się na ' Symfonja G-du.r Haydna, . której ce maestrją.
NA KRAKOWSKIM RYNKU.
ółkacb kst garsłdcb AngJJł 7.Ia kKka dni. dobre wykon~me poleg~ . me tyl~
Poranlii symfoniczne stały się Jak było do pnze~dzem.ia a maska.
ri..łkO to ~o być broszurą, a w młe na opano wamu tr~d.no~cI techDl- coraz ~zadsze, a ws~ak ~~winny radzie na rzecz kasy Inwalidów - stra
dzyczasie urosło do wNłkośCi tomu ob- cznych, ile na umIejętnem od~a- one zająć mep.ośledme mIejSCe w żilików lódz4ciej straży ognio.w.ed ochot
J tości 500 stron.
niu właściwego char~kteruJ równt~ż pracach rozwoJu. kultury artysty- nlczej. móWi dziś cala Łódź. Dziwić się
ę
. •
zjednała dyry~en~owl dute uzname czne} naszego mIasta.
temu jednakże nie należy. zważyw.szy
ds1dem R al Albert Hall od u publicznoŚCI. lwłaszcza udało
Dlaczego?
bowiem ogólną sympattię. jaką spoleW load;v
Ol
się to w Menuecie lspec;alite de
F. HAL.
czet\stwo łódzkie otacza swoją stra~
był
się
pierwsr;y w tym sezoaIe recltał ' la maison papy Haydna) oraz ·w
ogniową ara,z te niespodzianki, jakie ko
Kubelłka.
Przeszło 7.000 słuchaczów
. ,.a.__ '
...... . mitert na dz!e6 ilen przy,go.towaJ. zrozuprzyjmowało ari~stę QWUYjnłe.
KONCERT BRONISLAWA OIMPLA.
,,ARARAT".
mialą staje się chęć, ogólna. społeczeńRalpb.
Wr6cll do. krarju po dłuźszem ilow:neo Dziś 1 pnzedsŁawlenie rewji p. D. "Sa stwa. poparcia tej instytucji.
po Buropie. A!'geDłyme i Stanach Zied- lem Ale)kum" początek punkt. 9.15 w.
NiezajeQ;nle od wspaniaJych dekoracil
tloczonyoh mlOOY skrzY1Pe.k Bron1slaw Jutro w środę. dnia l lutego przea- zamieniaj'l,cych salę fHharmonji na ,.Ry
Gimpel. k1tóry był przyjmowany za;Kra- stawienie zawieszone·nek KrakoW1Ski" prowadzone są prace
n/c.ą WlSzędzie z wdelkim uznaniem.
TEATR MIEJSKL
nad urządzen:iem śwJe:tLnej podłogi na
Jwbileuszowy program jedY1l1ej Brasa paświOCiła mu wieI. uwagI. Ba ,.Aby żyć" grane bedzie jes2lCze lU- wzór floridy ptalrY'Skied.
łód'Zkiej nadscenki zawiera kilka Wliąc w Rzymie aiJ'tysta był przyjęŁy tro.. i w piątek.
Przygotowano szereg cennych nagród
sympaty,cz.nych i zrecz.nych nu- przez kr61a włoskiego i w jego obecno- Dziś oraz w dalszym ciągtU w c.zwar za najPię.lfniejSze kos!liumy. Orkiestry
merów. Dobry jest skecz w re-- ści wykonał kiJka utworów muzyct- tek i niedzięlę po potudniu lromedJa przygrywać będą naqlrzemian bez piI1Zer
stauracii. w którym p. Skoniecz nych, a m~istrat rzymski wydał . na amer:yY{l(lń5.k:a ,,Penomenama umowa"
wy. Wreszcie ubrzY1l1uląc trad'SlCie zany pokaZUje, co umie; wesoło się jegO cześć uroczyste przyjęcie. podczas "Tajfun" lIka,że się pora,z. astMn.i w bawy ustalono i w roku bieżącY:tl1 niprez,entuje Bolcio Kamiński '\\o którego odibyla się ceremo,nja wyjęcia., z czwa.t'ltek po południu.
skie ceny na ~ąski i napoje.
roli dziewcz-y.nki; śwl·etną paTO'" muzeum skrz'Yiliec Paganiniego. przy- ,.kredowe kolo" dane będzie w naj- Dta ,,:,ygroy gości oddana zostanie w
dje miłości strażackiej robi p. czem Oimpel zagraj na tych skrZY1P- blisz'l, sobotę 6 godz. 4 po południu.
dnLu tym do uży1jlru sala .. TeatraJna".
Słowem wSZ'Y5tk~ przemawia za tem,
Aleksja (zabawnie kalecząca !ę- , cacb !la grobie Paganiniego ki'Ika UllWO
zyk polski) z p. Woil1arem~ prze· ! rów mistrza w1oskl~. ObecnIe po
_ . TEATR POP~ARN!is
że naprawdę w środę, dnia l lutego r,
mila jest p. JaśkóWtna, którą sta wielkim sukcesIe w PiUlumonli war- DzIs t d:ni nas~~pny. .. w, dl zym clą bież. cala Łódt ~tka się w polą~zoli bywalcy .. Gongu" witają ~aw- szawsklej. p. Oimpel przyjettdia do 1:.0- gu .~a Leśn~cz;t.a •
nych sruach filhanmonji z salami resze szczerymi i zaslużoneml 0- dzi z \Wasn,ym recitałem skrzYll>OOwym,
staura(ji .•Te2lłraJnej" na Wielkiej rewjr
klaskami; ładnie till'lczy zespól k!!Jóry odbę<Wie się w pOll1iedJzl'a,łek, dnia W S3!1I Qeyera we C2lWlartek 2 lutCio ma&karadioweli pod !tytułem "Na Krabałetowy pod wodzą Swego mr-16 Iu~o w sali rił,haJrm{)n~i.
o godz. 4 m. 20 POp. i 8.20 wlecz. dwa kawskim Rynku" stra~y ogniowej ochot
strza; dDbre momenty ma D. Si epr:oodsta1wiooia mek>dramaJta w 6<.Lu o IIlicze;i.
.
lań ski w roli weselnego grajka. JUBILEUSZ MIECZYSLA WA fRENK.LA bra-za.ch ..Wiamusy sztandarów franCji'·.
Bilety są do naJbyda -prócz w oddziaSłabi·ej, jak zwykle niestefY. wy Z poWlOdu staJych kOOlple1ów w telach. w firmie .,sty:r.cza" Piotrkowska
:padły "numery" pp. Runowiec· at~ze ,,Narodo.w~"
w Wa~szawłe.
.
.. Dr. 91.
.
kiej i Nowosielskiego. Piosenka Ml,eczYiS:law fren}uel ZJlIJ.uszony Jest 00p. Talarico pióra Benatzky'ego łożyć swe występy na scenie łódzkie) KURSY KOSMETYCZNE O O O
O O O O
bardzo udana. Pod względem de- do środ;y 8 IWe@.
Dr. HARJI LEWINSONOWEJ
koracyjnym i kostjumowY'Ill ni~ Mieczysław frenkid wlYst~pi na
C Jli 1 6
3.
które sceny WYlkazują Wvraźny SZ~j scenie tydk~ :&łka razy. w ~~edji Masaie. ;iel:r:'~;'~y~lała i wIo- . .
11
,
postęP.
.~11chara Bał1łckiego "Grube ryb~. ! . liÓW. 1-'0' ukończ«:nlu kurs~w ~daje się człon"'ow
śWiadeetwo' Zat)lsf- codZIennIe, 563-0
n
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dbiorcy t dzi

.Rynek ·· pieniężny
Dolar iiIkeJe

W Sytuacji. kry t

8 proc. Dsty zastawne Banku Rf>lne...
gO 93

Na giełdzie warszawskiej ' K'trl'sy S proc, ll.sty, zastvnvne 1.iemskie :d.
walut obcych nie wykazują nadal
83.wł6lłieDDiczego
żadne; zmiany. Na giełdzie łódz
4 l Pół proe. listy zastawtK'! ziem..
kiej przedmiotem tranzakcjł były
skle !615, 56
(gpecjahla służba .11'0 MaCJ»jlia "GłoslI Polskieqo") ' .'
jedyrtłe dolary notowane po 8.88.
8 pro;. listy zast. m. Warszawy d80, 80.75. 80,50
Hantlel . wlOklenniezy
Łodzi pyi W 'Batiku Polskimwvnosi on przy kupnie ' nawozów li z.fucz.W ob rp htch pozagiełd<;>wych
z;wiąiarty jes1t §elśle ty'siąc~ner1li ~ prOO. t1gó!tiy;ch 5IIlm· udtlelane- ny·ohze względu na loh l..nacze- dwskutek u.lbmą zwłęks yła SIą po- 5 proc. listy za<;tawne m. Warszawy 64.75 1 64.M
nićmi z olbrzymią af!ft13ą btlb!br- ~o kredYitu. w BatIku OnstJOdat- nie dla rolnictwa. ltódl'O' takich aż materiału. dolarowego, co spo
8
próć. m. Łod zł 76
ców. drobne~o kupiectwa pro- stwa Krajowego S proc.; w
. P.
póglądów tkwi w l}1nieman. iu. te wudowało ZOlżkę prywatnego kurv..·incjot1alne~o.
O. _ nic.
handel nie jest prddukoyjtiy. Za- su dulara. W Łodzi kurs prywatny 8 Proc. M. KaJl5za 120M
, Od sytuacji tego kupiectwa,
Charakterystyczne sa 'na teb pomina się o tern. iz'kupiec naJ-IIWynOSlł wczoraj .8.87 w · pł.aceniu
łitóre w l1ewrtYcłl okresach przy tettlat wywody naczelnika wy" łepiej rozuniie i wvczuwtl potrze 8.~8 w oddawafll~. .
.
Upadłość
bywa tlunmię do Łodzi. ód jego działu w min. przem. i handlu 1'.1 by rynku ~bytu. Brak kredytu dć
Na. warnawSkjej glełdzlę akcyj
idolnosci ~rati1iczy,oh i kredyt.o- S~ebeneichena.
który wy~łosil prowad~1t d~ braku. środków
nej Wl.ękstOŚ~. k,:!rsów pozosta~a
"Br. Siuty"
\\łych zalezy dosłownie pomysł- medawno obsternE( prelekCJę na brotowych. co tflowl1 sprowadzI w.czor~J Ole~ml.e1l10na a }edyOle
Wd .
.
.
rry. ciy niepotń:YśtIiY p.tzebie~ se- temat kredytu krótkoterminowe· lo się do z\Viękll:;zenia ilości drob- Olek tO!~ ak~Je Jak naprzy.kład Sta- h dl HIU wczora1szym wydzIał
ttJłlli. Ta lictl1a tżesta, tth~sypa" get d14 handlu. Po~Ądy te pókry- ny.ch przedsiębiorstw'. a zatem do rachOWlce (1)9 na 59,5) me co zwy' d.a~ owy sądu Ok.ręgo:vego ~ Łó
na DO roZttyćh hjrliejszy-ćh i Wię- wają się pOniekąd z wvStiWany- wzrostu kosztów i cen.
żkowały.
ł ~1 pod przewodntctwem sędzIego
kszy·ch ośrodkach o9,grywa rolę. mi przeż kupiectwo .w tej dzłedż!
Temu stanowi .rz e czy. ~apo- . ~a pogiełdzie , poziom. k.ursów oktęgowegoHertzb~rga. rozpatry.
czynnika roti1rówadgail\cego to- nIe postulatahll. .
bieo trzeba: przez udzielenie han oftCJalnych został utrzymany (rz) ;.ał sprp':"«: upadłOŚCI ftrmy "Br.
wary .ló~z~ie" d~cierając bez»Ó- crhcąe naprawIć krzrwdY wy· dlow.i krótkoterminowych kredylU ;. ,~o~~ow~a 92· d
.
średmo ltiJi dó konsumenta.
rządzone handlowi należy mU tów bezpośrednich. Kredyt taki Ceduła giełdy pi~"iężnej
!fm" .. 1 en erg, Bu e, ~alt1.
Z tYch właśnie względów U4 dać ktedyt bezpośr~dt1i. Dzisiaj tozszerzr tYnek wewnętrzny. u·
war~z 'łwskiej .
da, ~ros 1 Inne, po pe~traktaCJac.b
ważafiśmy za wskazane uzyskaC let on znikomy. Handel korzysta I możliwi uporządkowahie handlu,
GOTó'WKA
'l. os arżonym, który ofIarował miszereg' źródtowy.ch informa.;ji o ż. kredytu pośredniegx> Via banki ' da mdność dotarcia do źródeł
Dolary _.nImalt1~, bo 10 proc,. wyhoszące
stanie kottjunlctUr na ryt1ku Pro- iprzeti1YŚł i tu dział jego wyno- nabycła towarów zagranicą .. 118U·
zaledWIe za~ezpie~zenle sum dłu~9
Wincjona1hYtJ1. .
si około 40' Jjt'Uc. C1mdz! Ó bo czy f nie szkodliwy dumping, . ozywi
CZEKI:
nych, zgłOSIły w010sek .do są~u
Na tle ty·c h a'kWalt1ych IHfortna forma kredytu pośredniego jest tranzyt. usunie zbedne pośrednie- Londyn 43,45, 43.44 l pór; d,4~
okr~gow~go o ogłoszeme SiUCie
cH ,wyprow~dz~ne zostały pe\y~e dobra. W Angljj kredytuje su; tW? i bed~ie zara~em . drogą do Nowy Jl'lrk 8.90
upa łoścI.
.
. .
ogolne wmoskI, dotyczą,ce nle- wszystkie inne dz;eQziny przez ~als~~szel kapitalIzaCjI oraz 0- ParYŻ 35.04
Na prze~odzle są~owym . SWI~zwykle aktli!lti~j sPrdwy stoSull- bandeI f dlate~o .nie może ona stu ' zywler1la przemysłu i rolnictwa. Pra,ga 26,41 i pół
dek 7~przyslęi<;>ny UJaWnił, ze kil·
łódzkiego d(j' zye nam przykładem. Natomiast! OgólneJ na;tury reflekSje na tle Szwajcarja 17,62 I pół
k~ dm t.e.mu S1Uta dwoma doro~k~
ku
kupiectWa
"'V\"ch odbiorców tprO\vibcji.
tv Niemczech S!dzie stósunki bar obecnej sytuacji ' włókienniczego
Włochy 47.22
mi wywlOzł około 400 klg skor i
• :5 •
dziej są zbliżone do naszych, lian kupiectwa prowicJi powinny skło
cholew~k ze swego zakładu, chc~c
II ·wł6kfenbiczy w szere- deI korzystał z kredytów bezpo- nić kupiectwo łódzkie. je.IrO orgaAKCJE:
zabezpJeczyć SH~ przed upadł?śclą.
odków prowincjonalnych średnich: pTzed wojną w wyso- nizacje 'i zrzeszenia do poważne- Bank Handlowy 123,-Sąd wydaŁ wyrok, ~ocą ktoreg~
,dztwa łódzkiego. dostar- koś.cl 36,2 l'ro~.. a w 1925 r. - go ujęcia tej sprawy .:w.zajemne
Bank Zarobkowy 91
ogłosz~no upa~łośc ~akłado.~l
"Ch Łodtl odbiorców';"'" 25.4 proc.
. ' go stosunku.
.
.
Bank Polsk: 162.50
Sz~WCklem? BrOnisława SIuty. ml'a:
. le sie pod znaki~m ciszy i
WIele t'ctatl jest .... rze~lwko uKllPCY prowlncjotHllni stano.wią. Siła! $w.iatlo 93
AnUkJąacd.kuoSmISJarzemk' m~sy u(padłośct
t .
dz"
I:'
.
olbrzym' a ml'
du'
I.
Ł
Wysoka 144 r
J za usz leWlcn. P) .
~'.
.
.
"
. : leramu kredytu bezpośredniego
.
. !~ t. e o' IorC4W 0.
. '
...y z mIast prowmqonal _ handlowi .a to z powodów nastę dz! włóklenmczej.
.
,
Nobel 39,50
. ZarównO hutltownlcY jak'
.
b' 1)
'..
.
U
.
•
Modrzejów 43
.',,' ......_.. OŚCi, któuy czynili VI Łod'zł' PUJący'c ,:
hąndeL w Polsc.e m~. ,normowam.e stosunko.w woza- Spiess 155.' . '
zakupy W ostaUtld1 tygbdnfach':'" posIada . Jeszcze dostaiecZ~e] kuł Jemn~ch poml~dzy kuPIectwem
G-osrawice 67
~ln."';'~ się na zupełny ż łój' Nie tury, 2) hand~l m6g!bY fmanso-9 l~dzklem I kt.tPlectw~tn Prow!n' Weglel97
W
p6łnocno .. zachod'n'i 10 • . z· '· ' as
• ł wać konsulJl1cję_ co )est nlebez ' cJonalnem w zakreSIe wspólnej
l
- ..
Wś.lem c asu Jeszc~e uP~ pieczne. 3) handel móg-l1by fjnan- akcji kredytowej. podatkowej i Ul Pop 41, 40,50
czechosłowackim Zagłę~. wiąt, a .zresztą ~and~l sować przemysl bet dawania t. d. leży w interesie zarówno Starachowice 59, 59.50
biu -węglowym
~konalany kn~~doy*mYWrala'e SIę ~amówień, t. j. bez zdrowej pod- jedne.• jak i ·drugi,ej strony.
'tt'1 ' - ~'t ..,. -',
ZI ... st~wY. ~spodarczej. Handlowi
Wplynie to bowiem na p:eWną
PAPIERY PAJ(JSTWOWE l LISTY
W p6łnocno· zachodniem za"
W;d~i: ~:nt~· w~i~~~ można dawać kredyt tylko w-'j)e- ' c~ęściową DTzynaj~nieJ stabilizaZAstAwNE.
głębiu węglowem Czechosłowaszej jesZcze mierze. Z jednej siro w~ch k~n~~etny.~h , wypa~kach, Clę warunko.w konJunktur~wy~h:
p01.a~6wka 63
cji nastąpiło wskutek żądań gór·
ny bowiem nie kupUje towarów a ~ianowlcle: PTZY ekgporcIe pol ?O czego dązyć. zacz~a rowmez
K<lleiowa 102
ników podwyżki plac o 20 proc.•
włościanin,
który
spekuluje ski ch
artykulów. -orZemYSłO-\1 przemy~t włoklenn~;:zy pr.zez 3 pro::. konwersyjna 67.k~f:~~oYn:neel·w. Yffik'.o?rWaicwnioebeuCn. l0teWgY()
.j."'m
drog"
aś t
WYChi przy imporCIe ważnych stworzeme konwenc]1 cenmko5 proc. konw. koleJ. 61.•
swem
~ • z
.
l'eJ
z
S 'ro
•
.
'
.
'
.
.
b'
ć
z.bo
ny _ ostatnie mrozy' i śnletyce to~arow. gdZI z3:grani.ca . nie ' u- wel.
,
8 proc. listy zastawne BankI.! GQ5po_ przeStaje o OWlązywa
z dniem

Stan rynku

na prowincji w styczniU
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WYPOWiedzenie umowy

zbiorowej .

I

1

utrudniły

dojazd do niektórych dZlela
większych
ośrodków
handlowych. Wreszcie i zbiegające się
u schyłku roku i trwające or~ez

dZk~~~~er=~zaJ~a~~~~~
p~
o gow!n.cjonalny do starania
sl~

tówke

na ten ceL

Na początku

7

odpowIedmego

kredytu;

- .;

~;

-

.

darstwa Krajowego 93 .

D d'atn,ie wyn-iH'' i narad

20 lutego b. r.

Kartel węgierskich hur. .
)0'10 KÓW

() ,

"

prze d s.t ' · - l- s f er gospo d arczyc h
PolskI- I- Nl-eIDI-eC w . arszawl-e "

'iliesiąca ••podatkowego" aktualąWICle I
na była sprawa patent6w. obecnie zaŚ - IV rata podatku obro-.~
.
towego za r. 1927. lP'Odatek ma.-

W,

ultna

Wc:gierscy hurtownicy sukna
utworzyh w · ramach krajQwego
ZWiązku kupców własny kartel.
Zkartelizowanie firm tych przyc~yll1 si~ niewątpliwie <lo wzrostu
cen zarownow handlu hurtowym
jak l detalicznym.

ątk~wy .i t. d.
W niedzielę w~~ , 'pQwró· ten sam zapewne odniosą ~kutek. mum wzajemne tarcia i pieehęci,
.Nl~. dZl.wnegO ~ięc, że na ~ro- cili z Warszawy przedstawiciele Chodziło tu o wyrównanie pew'- zawarcie traktatu pełslkQ-1liemiec
Węgiel \V Bułgarii
wmCJl wsród kupIectwa wlóklen~ Przemysłu i kUlliectwa łódzkiego Rych różnic w kwestiach z~adni kiego będzie mogłonlł5tąpić na
niczego
ciasnota
gotówkowa
_. . .
W okręgu plewieńskim w Bułprz~.brala
rozmiary bard"o
powa' ri w
ach pp.: dr, J\J~a.
te- czych. będących na por.ządku takiej podstawie, która zadość- garjl. Pó1 nocnej odkryto ruedaw.
.
;y
'"
~~.. Odbija się to naturalnie na dermana. prezesa . zwjł~ku prze.- d~iennym rokowań delegacji' obu uczyni intel'esom krajów.
no nowe złoża węgla kamienne.
lach
p'łatniczycl1
ku- mysIu włóklenni.czego ~ p:aństwle rządów o traktat handlowy .. RótZaznaczyć należy. że .delegaci go. Na podstawie badań ch'emlcz
' prowincjon~In~go~ zwlasz polskiem, dora Marcelego Barciń- nice takle łatwiej bowiem mcgą ni'emieccyprzfby:ł na warszaw nych stwierdzono. że we~del ten
)~ego, ~dzle Ilośc. pro te- skiego dyrektora związku p Lo być wygładZOlle w ciasnemkole ską konferencjA gospod'2.......ą. At\ daje 7.100 kalorji ciepła, 75 proc.
łlększyła się w dmach o~· ..
•
, .
...
-~
ł'V k k ' za l d
1
bardzo wy(latnie ' Nawet zlUs~iego i BoL KfAtkowskiego. ja znawców życia gOspodar(;:zego, }nfonnowani byli m3!komiCIie'o o su lk el :wie d proc. pO PbiO ldu.
.:
k
.
I .
. ; ;. .:. .
.
Nowe opa me
ostarczać ę ą
N szereltll ni1ast l miaste- o reprezentat1ltów~bHV. po ~ ",I~.-.patrzących
na t~ . ~z~ .1ooe sytuacji gospodarczej PolskI. Or- zatem najlepsze,go węgla w Galej
którzy do tel pory pod skich kupc~w J przemr chrześci~ kwestie. z .I,>unktu widzenia prze- jentowali się oni w bardzo nawet Bułgarji.
płatności weksli n~e jaill oraz dr. Józefa S~hsa wice- mijająey-ch prądów polityoznych i zawiłYCh ł pOufnych kwestJach,
,
IV tych. ;~~:nk:~h' s~~u~~k~i: prezesa .zar~adu
~tQw. kupców ujmUjącycb te zagadnienia raczej ~tóre zres7Jt~ tra,ktowa1ł z- nale- WJWOZ
do P!ote$tu. ponieważ. ich zasoby m. LodZi (PIotrkowska 73~1
M. pod kąłom wzmagających' IJ09 zytą ~lędll'OScią. NJem~y zdawa-l
Z
gotówkowe wskutek platnosci po Heym3llła dyrektora tego stowa- trzeb ~oswdarczych na tle wspM li sbbte sprawę z po.waznego chal
datkoWY'ch wyczerpały się ' pra- rzyszenia i d,r. Wysze.wiańskiego. Ż'Yclą ~bu sąsiadów.·
.,
rakteru narad warszawsk1ch l
Rt,tmuńskie ministerstwo skatViie ,,,"pełnie .. Kup~y prowin<:jo~ Delegacja ta brała udziął w konZwrócił na to uwagę JJrzewod- przygotowatri byli świetnie. Na Ibu wydało ~ tych dniach ~QV:.e,
naIm pomagają sobIe w ten spo- f
. '
W·
. .
. .
rozporządzeme
w przedmlocle
sób , że sprzedają tową.ry po ce-/ ertq}cjach z pnybyłymJ 49 ar: mC~QY_ delegacJi h~dlowei me- kilka. ~nt pr~ed ko~ere~ją przed ł WYWOz~ Obcych walut i d~wiz; z
11ach zn?-CZhie · tn!~on.Yth. nieje· .s r;awy z Berl,ina renr,e.l~{tt~flnu młeekie~ członek par.ame~u O!to stawiCIele n~emiecklC~ ~trm
w J ~Umtlnjl. W m~l .rozporządzeln()krotnu~ ze ' stratami.
przemysłu,
rolnic-twa 1 handlu VOn I(elnath. który wsl1azał.. te Polsce powjadOOJiem z()5~~l o! ma ~ego wszelkIe llsty kredyto~
Ma to !"iei~e 'oietylko w ~;dat Rzeszy NiemieCkiej, ' ąyła ~'to re- zblizeuie osobiste pfze~taWłc~~Ii majacych się Odbyć łllłil'adach. we l weksle, - pos!adają?e wizę
le towaro~ zImowych . . ale l tO~wizyta przedstawicieli żl'cta go- kupiectwa obu. krajów 'odegra Firmy niemieckie komunikowały kontrolnego urzędu Q~wIZOWe~(),
warów blalYich. spr'zeda wanych
N..
I.
..
, .
.
mo,g~ być bez wszelkIch .formalpo cenach nlższy'ch od cen zeszłosp~da~czego 18nJ lec
ł>,_e~wksze~ niewiątpn~ie dOd111~słią rolę pr~li !ednOCzesme s~~ przedStaw1Cle ~OSCI wywożone lub wysyłane w
rocznych. \Vytworzona przez WIZYCie przemys ~~c\lw . 1, Ull"' zwa CZ31l!JU tru nosc natury :poo.m w Polsce, Ze wszełk iego 1'0- Itst~ch zagranicę. OsobV. opuszbrak gotówki i kredytu, sztucz- ·ców polskich, którzy bawllł
w tycznej j przyczyni się do złag-a- dzaju reklamaCje przyjmować bę czające Rumunję. mogą wywieźć
n~e. .różnica cen na rV,nku wl~- Berjinie w po~zątkach ~Oldnła dzeniawzajemnych tar~. Konfe- dą człoorkowie dełegacn nłemle~- bez specjaln~go p~z~olenia do
klenntczYm wplywa I1lepomys!- 1927 roku.
/
rencje te stanowią zresztą lcgicz kiej w Hotelu Europejskłem" w 10,000 leI, nl~zale~me od tego,
~~~ k~nj~~kt~I~~~~. i je~o możliwo Przedmiotem obrad warszaw- ne uzupełni~nłe pertraktacji pet- Warsza;'ie. PrzygotowanJa te ' ~~ro~;db fu~SIa~aen~~li:istt%o~;:
ProwinCja trwa pr~ez cały s-ty sktch ' był całokształt spraw, zwlą nom{)cnik~w obli rządów.
charakteryzują z jedJnef stro,n y I IlYC'h przez dewizuwy urząd kon~ze(1 ood znakiem zupeInej ciS7;Y zarrych z tocząceml się obecnie
UrabianIe opinji QQll kra,jów I' drobiazgowość i pedanterJę nie- tro!ny.. WYWÓ1- banknotów ru·
: stagnacji.
w Warszawie rokowaniami o tra pnez lwia gospodarcze będzie miecką, z drugiej strony zaś pol- lI!uńsklch w dals~Ym ciągu jest
.Z ~rugiej strony kupiectwo pro ktat handlowy polsko" ijlenuecki. I musiało być logicznYm wynikiem ską - dują gwarancję dOOątnie- nJedozwolony; Do RUiffiunji nie
1·\!DcjQnaJne odczuwa brak !~re! K
. • b •• 8
'
.
.,
•
' .
wolQO natomIast sprowadzać lo·
':'jum
oilleHmc e crhnskl przedstawi koołereDc}i berhnsklch r warszaw go wyniku rokOW311·
sów l papiero' \~ wart . ,. . h
•
•
•
•
!.
".
. '
().
osclOWyC ,
dytu w SPosób \\opreJst ka tastro- oiel! koł gospodal'c~ych l -l1ąfadYI słuch. " tej atmosferze zas. w
menoro\vanych na O'ietdach mlllny, KredYt ten iest bardzo Skel warszawskie miał:v ten sam ceJ ł której ograniczone będą do minio;
-Jnl.piskkh.
~
J
_J

o
o
so
.
b

,::r

walut i drwiz
RumUoJ-i

I

I
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MYDŁO

do
golenia

OŁO~

POLSKI - 1928.

~~

Piałrkowska

,

D~~rle si~ D~ż~wiaćl

PiotrJlowsKa 'l94. tel. 22-89.

ludwik Falk

kwarcową ·

Wodny Rynek(róg

Polecam oryginalny Pilz~.r z beczki.

według

St.

r.

:.I

tło sambprzaśnic obrączlwwych ,
z d/ugoletn l ą praktyką
i dobremi śUliadectUlami poszukiwany przez przędzalnię
baweJny. Adres poda administracJa tego pisllla.

D.

Spec. chor. uszu, nosa; krtani
i gardła

Piotrkowska 68, Tel. 12-20

o godz.

9-ej wieczór
w h)kaiu Klubu Towarzys.kiego
przy Stowarzyszeniu Kupców
m. Ł.odzl (Piotrkowska 73)

Towarzyski Wieczór

gry w otto
upadłąści

Syndyk tymczasowy masy

Państw.

I

wspaniały progr~m I

że w dniu 4 )utego 1928 roku o godz. 12 w poł. w
Sądzie Okręgowym w Łodzi w kancelarji Wydziału
Handlowego odbędzie się zebranie wierzycieli, których wierzytelności zostały sprawdzone i przyjęte I
do masy, z następującym orządkiem dziennym:

sprawozdanie syndyka tymczasowego
2) wniosek upadłych w przedmiocie zawarcia
układu pojeQ,"nawczego
3) ewentualne zawarcie kontraktu związkowego
i. wybór syndyka ostatecznego.
Syndyk tymczasowy
adw. ł(azimierz KOBCZ,.ilki.

-

gai

AW

N&&

Gilblnety . HOSPJBTYKI lalkarSkiej
[ l -r.

MARJ. LEWINSONOWEJ

'---.."""C""'e....
g"""i~~?.!!2~~=~:.' ~ 3:

.. . .

t!lełOft

"lOl- 8

43...63.

Kalior~ ·

I

•

POSZUKUJe
gramatyka, literatura, konwersacja
wyucza .Ifldywldualnie doświadczona się Wykwalifikowanej gospodyni z
nauczycielka. SIenkiewicza 40. mieszko dobremi świadectwami do żydoUlsk i ego
H. Zgłoszę nia 2-4 p. p.
(:$ ~4-3 Domu l:)lerot. Oterty pod .L). ::;.. do
administracji .ułosu Polskie~o'
POD GWARANCJĄ

_. _--

~o. wyucza
buchalterjl . praktycznie
I gruntownle w cIągu miesllłca, slld. rej.
~zeczozn. z wyższe m ""ykształceniem
pl Zy)łIlUje
I kontroJ. synoyk przemysł.- Przyjmu
Kiłiilslliego 113 Je również wykonywanie
wszelkich
czynności buchalteryjnych, bilansowych
(Nawrot 41,
telełon 48-21)
i rt'wlzYJnych.- Jntormacje tylko w
od g. 10-1 i pól. czwartki, pilltki i saboty 6 - ~ w.
864-5
i Od 4-7 wlecz. Piotrkowska 183 J. p.
Resekcje, Replantacje, Leczenie
POTRZEBNY
dziąseł I zębów
wychowawca do 8: mlo let. chłopca.
1 t. d.
Kilitiskiego 60, m. 47.
916-1

f[kman

...

Winda cZ1nna.

mJ8_
00 akt.
Nr. 113ti·1g<~7 r.

uczy

L. 8ERMAN

----- -

_----

....
STUDENT

Komornik

przy

Okręsto··
Łodzi; Jan

FU";CH'"S

Piotrkowska 50
T e Ie t · ('t!. 1...~}' G)-

p.
muje ogłos~e.
nla do wszystkich
gazet w Polsce i zagran. na dogodnych warunkach.

IDDrtle~

KlIZM.

Prenumerata

•••••••••••••
1v.lESx....X

w dobrym stanic. Zawadzka NIl II.
Codziennie-od godz. 12-0 p. p. Wia
domość u aozorcy.
778-4

t§l§1§i

,

.

~.".'

L!!t

j

POTRZEBNY

dzietny, kt6r)' Zna troterkę i sprząta.
lIie zgłaszać się do zakładu frYZJerskiego w Urand Hotelu od godz. 2-4
po polIadniu.
841-5

POSZUI<UJJ:

kuchnią. PolredllictUlo
pożądane. Oferty pod lit .E. P.· do
aÓmin~tr•• Ołosu Polskiego·
847-3
..

\

Ol

z

•

POSZUKUJĘ
pokoju-umeblowanego od l ·Iutege.
Poż~dany w okolicy
uL Andrzej!!,
Zielo~etj.
PiotrkOWSkiej.
Zgłoszenia
pisemne .Skrzynka pocztowa 514_
...
b _'
_
__
.
. •_008-1

-'...----

j

MIESZKANIE

f·)" ~

7 pbkojoUle Ul centrum. mi?sta odstąp :ę
lub zamienię na 5-4 pokojowe, .

Oferty proszę składać do administracji
J. 57".
865~2

"P.

, ZAGUB. DOKUMllltTY

ZAGINĘŁO
tymczasowe zaŚWiadczenie roclUlika
spólnik- do interesu gałanteryjne~o w 1901 wydane przez komisję wojskową,
pelnym biegu, Z kapitałem od 10-15 na Imię Piotra Jarmarkowskiego.
865-1
tysięcy zł. pod .Sumienna"
919-4

Jan Rzymowski. _ -----

';;:---1- -

nlJesięczna "G/osu PolskIego" ze wszystkimi dodatkami
nosi w Łodzi zł. 4.50, za odnoszenie - -40 gro$ZY; z prz.·
,ylką pocztową w kraju - zł. 5,-i zagranicę - zł. 72).

. ±±!2

od zaraz młody c·złowiek żonat}' bez'

NIEMKA

ciągu

~OT.ELOVVYO:a:

- .....- - - - - -

(Re.ic~Bdeut~c~e). udziela. konwersacji, się pOkoju

wym Ul
lekCje InteresuJąco · i zapewriia
oraz poprawia wszelkie brzydkie Hzymowski, zamie- prowadZI
szybKie pustępy. Oferty Piotrkowska
szKały w Łodzi,
81, pierwsze piętro, tront, mieszko 5.
charaklery pisma w
15 lekcji.
przy ul.
909-5Sienkiewicza
67,
Zawadzka 19, front, 1 p. na zasadzie art.
1000 Ust. Post.
• ........... '
<';yUl. ogłasza, że
w . dn. 8 .lutego
Zdolne
1928 r. od godzIny
lU raDO w ŁodZI,
przy ul.
6·go ::iierpnia ·37
U WAGA I ~
o!ibędzle
się
.
do trykociarni poszukiwane.
sprzeaaż z prze- ~ozpoczyna się \;)udowa wzorowego
garażu
z·
,;entralliem
ogrzeUlaniem.
targu
publicznego
Zgłosić się w firmie
ruchómoścl nŁh~. eświetlenlem 'elektrycznem i telefonem
~CHICHT i KJ\HLER. T
żących do
w bltsko~ci placu Rejmonta. Zycz.ących
Lejl
odnaJąć prosi się o ła~kawe spieŚine
Rzgowska 48 (0.0. Jezuitów No.4)
zgłoszenia od ~. 5-8 p. p. ul . Pusta
845-'2 Abramsonowei
skladających Się z .N! 5. Książltowski.
, 917-1
nJebli,
- -- - -.... ,.- - - - oszacowanych na
WYKWALIFIKOWANA
sumę z/, óOlO.krawcowa
przYJmuje roboty. fason
•
V V Y P B . . . Z E D A Z Łódź,d.28.1 . 192::l sukfIl on 6 zł. oraz palta od J5 zł.
Komornik
KilIliskiego 78, m. 9.
957-1

Stępnowaczki

-

MAJSTER TKACKI

z dlultole~nią praktY!'ą obeznany I
krosnamI zakardoweml posf,Ukuje posa.dy, Ł.askawe z~łoszenia do adm.
.GlOBu" .Zdolny"
850-3

924-5

I

........~.
~:;~~~

952-1

_ _ .~ _ _ ............r_ __

wyższego semestru udziela lekcji i korepetycji. Zap6tnion ym metodą skróconą.
Przygotowuje do egzaminów.
Gdańska 23, m. 2, tront, I piętro.

Ogłoszenie

Sądzie

..:s_~

~ wykluczającą absolutnte .WSzelJcle ryzy-

z Warazawy

i PRĘDKO

pisać

NIEMlECKlcGu

~

BI"ełakowska

1)

ŁADNIE

powszednie o godz. S-ej po poł., w soboł-:
o .godz. 4-ej, w niedziele i święta o godz. 2-ej po poło

.

ZOFJA

U W AUA: J\1UL.} t<:a pUIVlę KS~l1nd I
pod nowym KlerOWlllctWem.
Początek w dni powszednie o g.
3,00, ostatni seans o 9,30. W soboty, niedZIele l swięta o godz. ~,5\J
po południu.
Na 1 szy seans w dni powsz. oprócz
sobót od g. 4 do 5, w soboty, nie·
dziele I sWięta od 2.00 do 3.5U
ceny mieJSC po 50 i jO gr.

Moszka

to nie grzech"

Pocz.ątek w dni

Lekarz deBt.

Dramat erotyczny w 10 CIU aktach.
W rolach głównych:

i Mani Klaperzaków zawiadamia wierzycieli masy,

;~!~; ,"\Całować

fel 7~ló.
Akuszerja I choroby kobiece.
Przyjm. od 3 - 5
i 7 - 'S pp.

dnia 51 stycznia do
- pomedzialku Wł.

LII DagoY~r I.. 6D!ła

(pol.k~e90

Valentlno)
oraz DAGRY SERVAES, KAROLA ROLLA i H. MARRA.

Piotrkowska 17

Kobieta bel lasłnn~

wolny dlu członków, ich rodzin
i wprowadzonych gości.

.Kapelana"

SzmerłOWSil -

wtorKU,

Wielki

9 akt6w.

. Dr. ID_d

Sieftkiewicza 40.
Od

9 akt6w.

IGO SYMA

tJrzyjmuJe od 12-0
po pol. I o!1 o-~
wieczór.
CeRY leozn'c

przyjmuje od 10 - 12 i od 5-7.

Kino Spół." ,Prac.

walk i potogi III

Najnowsza kreacja

EJe.ktro~erapla.

powr6cił

Pot~żna -epopea

Spowiedź

Dr med.

Szllolfta 12
{ciąg da lsl.v l. Choroby skórne,
włosów, weneryczW poczekalntach kina codŻlennle
ne I moczopłciowe
do ~odz. 22 audycje radj"toni~zn~
leczenie światłem
(Roentgen, lampa
kwarcowa),

Dr. med.
~ e1:n:::l. an.

d" . . .

PreBtJera t

DzilŚ

~"";""__,_ _ _ _ _ I

Stupel

Fragmenty z obraz!I p. t.: "ABISYNJA'i

. . . . . . ."

I

IIIIIIOZI\

Solux
l PrzyjmUje od 3-5.

Nad program:

B

,.

trokoaSlulacią·

I

__

,

łiino ·~ Teatr

Diatermia, Lam
pa kwa .. cowa

głównych:

Konstantynowska 33, front II p.

•

.

skóry i
włosów, kosmety
ka lekarska usu
wanie włosów elek-

Harta Halicka. Kar~usz Hasz,.ńs~j i Jerzy Harf.

Firma istnieje od 1888 r.

Wst~p

Koleniom PracowoikOw-fotografiuny[bŁódź'

choroby

Kiedrzyńskiego.

W rolach

Bufet obficie zaopatrzony w zimne i go·
rące zakąski przez cały dzień.

Dziś, wtorek

Pracownia czynna od-g rano do 7 wiecz. bez 'przerwy.

ul. ,l{onstant.ynow·
ska 40,

lEVU MORZA

Po cenach konkurencyjnych!

dla architeKtur"..

Dr.

Rokicińskiej).

Oojazd trąmwajaml 10 I 10.
Od wtorku, dnia 31stycznia 1928
(drugi tydZień - Qstatni)

SnEadania, Obiady
i Kolacie

MAJSTER

powiększenia

~oentgęn. · Zęby

Wlieiski Kinematograf OŚWiatoWY

wydaje znane ze swej dobroci:

naj marniejszą, wykonujemy

Aby przekonać Sz. Publ. o solidnym wykonaniu naszej
pracy, wykonujemy portret pr6bn". 3 zł.
Przyjmujemy takte 'wszelki.e zamówien~a poza pfa<!ownią
oraz
roboty
w zakres . fotografji . wchodzącej
również

AnnA HounUR6

M. WOLF, Narutowicza~tel .48-8~

fotografję choćby

- Kto posiada

Dr.

sztuczne, korony zlote, platynowe I mosty
W niedZiele l śWięta do slodz. ~ po pol

I

or".ginaln". portret. podwójnie retuszowany, wielkości 35x45. po cenach konkurencyjnych tylko 8 zł.

lellar~ specjalietó,. i gabiftet
deftt~.brcZft~ przy G6rnym ~ynku,

lampą

Restauracja

B

85,

Drzy przystanku (tramw. pabianickich)
przyjmuJe chorych w choroba,ch w.szyst
kich speojaln03ci od s:! 10 rano do 6'ej Choroby skórne
po poło Szczepienie ospy, analizy (mo·
i ~eneryczne
czu. kału - krwi, plwc.cin etc.) operacje.
. . . nawrot 7.
,
. opatrunki.
. Tel. 28-07.
POrada 3 złołe Wizyty na mieście
Zabiegi I operacie od umowy. Kąpl~le
Przyjmuje od
-ŚWietlne. Elektryzacja.
Ndwietlania lO-l:.!· i 'od 5-7.

znaczy -

Nowość.

Zawiadomienie.

Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić Sz. Pub!. te Kolegium PracowniKów Fotograficzn".ch. otwo·
rzyło specjalną pracownię powiększeń fotograficz·
n".ch (portretów).

m. 5. front.

LECZNICA

-Ja~ać UWOlFOWEJ

I Nówość I

Ąbowa

Przyjmuje od 12-3
i od 8-9 wiecz.

•

~~~~ I.

-

Dent.

"TLEN" .B.

zadowoli każdego: pieni się obficie, zmiękcża włos, ładnie pachnie i kosztuje tylko
Zł. 1.20.
Wystrzegać się naśladow nictw.

1'<Ir. 31

. .--

J strona.1 wtek'oie

POTRZEB-~-Y-------

~,IQSzeJlie

z. Wier~z ,mf1i~etrowy

1

szpalto\ł1

łO gr~zy. s'ro{l. 5 szpalŁ _ NeKrologi .30 gr. str. li szpalt -

g

":""Ił

Nade!d. .~

po tekgj:le 50 gr. sltona S szpalt. - Z~1czajrie 10, groszY str. 10 szpalt. - Ogtoszeida %arę;
i za!llubinowe 10 zlot.. - Ogloszeiu8 um/elscoft obliczane są • 50 proc. zd knl
z8!1r n l>IC7.ł1y.cl1 o 100 Proce·n t aroźei.
.

czyn owe

