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nad budietem
N.

s.

Woisk.

konferował
marszałek
Piłsudski z posłem Kościałkowskim

Warsz. koresp. „Głosu Polskie
~o" (St. Gr.) telefonuje:
W dniu wczorajszym premjer
marszałek Piłsudski

przyjął

w

gmachu ministerstwa spraw wojskowych na dwugodzinnej audycji
posła Marjana Kościałowskiego
w charakterze referenta budżetu
ministerstwa spraw wojskowych.
W czasie rozmowy marszałek
Piłsudski raz jeszcze potwierdził,
le na posiedzeniu komisji, dnia
19 b. m. zabierze głos w dyskusji
nad budżetem wojska.

Zamach na króla
dziewczynce

Donoszą
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. ~ C·~~::1
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W AżNIE
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j

stawiają się następująco:

zmiażdżył

Na placu Juljusza Cezara natychmiast po wypadku zjawiły się
oddziały wojska straży ogniowej
i milicji.
'
, •
RZY~! 12 kw1et~. (A. W.) Mus~ohn1 ?a~yc~m1ast po otrzymantu don1es1ema o z~mach~, nadesłał depeszę do kr~la, winszuJąc mu cudowneito niemal ocale~
nia.
'
Władze bezpieczeństwa przedsięwzięły

gorączkowe

śledztwo,

RZYM, 12 kwietnia. (Tel. wł.
„Głosu Polskiego") - Wiadomosć
o zamachu mediolańskim doszła
do Rzymu dopiero po południu.
śledztwo prowadzone nader intensywnie

CIĘŻKO.

króla Wiktora Emanuela

wybuch

główkę.

celem ujawnienia sprawców zamachu, które 'ak do tej chwili nie
dato wyników.

C)bchodzone będzie 6-go
MEDJOLAN, 12 kwietnia. (A.
maja
W.) - Szczegóły zamachu na

«

-·

wejścia

Król Emanuel II ocalał dzięki spóźnieniu sie na otwarcie wystawy
o 7 minut. -- 16 osób zabitych, '50 rannych

Sprawy

Warsz. koresp. „Głosu Polskie011
(St. Gr.) telefonuje:
Dowiadujemy się, że dnia 6 ma
ia br. upływa stulecie istnienia
Banku Polskiego z czasów Króle1twa Kongresowego.
Obecny Bank Polski wydaje z
tej okazji specjalną księgę pamiąt
kową a mennica państwowa- medal.

włoskiego

Maszyna piekielna eksplodowała u
na wystawę medjolańską

WIEDEiq", 12 kwietnia. (A. W.)
tutaj z Lugano o zamamachu, dokonanym na króla wło
skiego, Wiktora - Emanuela II,
podczas tego, kiedy udawał się na
otwarcie wystawy.
Tuż po przebyciu króla wraz
z orszakiem przez plac Juljusza
Cezara rozległa się silna eksplourzędnicze
zja.
będą wreszcie unor•
EKSPLODOW Al.A MASZYNA
mowane
PIEKIELNA,
Warsz. koresp. 11 Głosu Polskie- umieszczona w jednej z latarń na
placu Juljusza Cezara, w pobliżu
&o" (St. Gr.) telefonuje:
miejsca,
gdzie znajdował się plac
Dowiadujemy się, że w najbliż
sąsiadujący z placem
v.·ystawowy,
'zych dniach rząd zamierza wnieść
Julj.
Cezara,
do izby kompleks ustaw urzędni
Kr 'l wyszedł cało, nie doznał
czych, obejmujących sprawy uposażenia i emerytalne i pragmaty- r6wnież żadnych obrażeń nikt z
eskorty królewskiej, Natomiast
ki.
15 OSóB ZOSTAŁO ZABITYCH
l OKOi.O 50 RANNYCH, PRZE-

. IOO·lecie Banku Pol·
skiego

Telefoft7 ,.Gł~su.. Polskieg~"- Redakcja dził!nna 19.71
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NIE ZDOŁAŁO WYKRYć
w jaki sposób zdołano ustawić
lowe, które odbyć się miało po' maszynę piekielną
otwarciu.
PRZY STRZEżONEM PILNIE
WYBUCH MASZYNY PIEKIELWEJśCIU
NEJ BYŁ NIEZWYKLE SILNY, na wystawę.
przyczem stłoczony tłum raziły
Zbrodniarze obliczyli chwilę
r'wnież odłamki cokołu latarni. wybuchu co do minuty.
J:den żołnierz z 5 pułku strzelKról ocalał jedynie dzięki teców alpejskich został rozerwan)' mu, że
n krwawe strzępy. Jednej małej
SPóżNIŁ SIĘ O 7 MINUT.
a
.

przed- Król włoski Wiktor Emanuel li.

MEDJOLAN, 12 kwietnia (Pat.)
Wybuch maszyny piekielnej strza
skał ~ałkowi~ie. wielką podstawę
latar~t, w ktoreJ ~ył~ u~~ta. Odłamki maszyny p1ek1elne1 1 kawał
ki l~nego żelaza z podstawy la·
tarm rozrzucone zostały w bar•
dzo szerokim promieniu, Na zie·
mi zostało kilkanaście trupów o·
raz kilkadziesiąt rannych.
Akcja pomocy dla rannych zo·
stała niezwłocznie zorganizowana
i spokój został natychmiast przywrócony. Funkcjonarjusze straży
ogniowej, czerwonego krzyża o·
raz milicji przewieźli rannych sa·
moc:hodami do szpitali.
O GODZINIE 17-ej LICZBA ZA·
BITYCH WYNOSIŁA 15 OSóB.
Burmistrz Medjolanu zaofiarował
l00.000 lirów na wykrycie sprawców ohydnego zamachu.
Mussolini otrzymał wiadomoś6
o zamachu w Rzymie przez telefon, Premjer wydał niezwłocznie
Jaknajenergiczniejsze zarządzenfa
celem wykrycia sprawców zamachu i wysłał depeszę do króla i
do burmistrza Medjolanu.

Według planu, król miał dokootwarcia wystawy
0 godzinie to rano.
BERN, 12 kwietnia. (Pat.)
Już od ~czes~e.go rana llczne
Szwajcarska agencja telegraficztłumy pubh~znosCI zaległy o~szer
na dowiaduje się, że liczba zabiny plac JulJusza Cezara, cisnąc
tych podczas zamachu w Medjola
się w kierunku placu wystawowe
nie
go,
WZROSŁA W CIĄGU POPOŁU·
PRZEWIDYWANO BOWIEM,
DNIA DO 16 OSóB,
Skrzyński Iż KRóL PRZEJEŻDŻAĆ BĘDZIE
ponieważ 2 ciężko ranne osoby
'taje się fabryllantem
Z TEJ STRONY.
zmarły, cztery dalsze walczą ze
nawozu
Przewidywania
nie zawiodły.
śmiercią. W śród ofiar znajduje się ·
•
. Tuż przed godziną dziesiątą roz5 KOBIET I DWOJE DZIECI
W arsz. koreso. „ Ot osu PoIsk ie
ł
.
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1eg y się o rzy 1 pow1 a ne z u~o" (St. · Gr.) telefonuje:
ro po~1ąg po ozon o om ę
. dUJemy
.
. ż b. pre- lic dalej położonych.
. . , z Lugano, w po bl.ż
St . MEDJOLAN, 12 kwietnia (Pat.)
Dowia
się, e
h .
, • Szerokim
••
WlEDEN, 12 (Pat) Według domes1en
1 u
11
1
injer p. Aleksander Skrzyński na· szpa erem w c ~ ę po.znte! przfl- Como zatrzymano pociąa którym miał jechać premjer Mu~solini. Po- Stefani. O godz. 2.30 popołudniu
był na własność . Gorlicki~ ~akł~· jechał ?rszak ~rolewskt. ~·~. zdo- 1 · cr trzymany został di~tego że przed prz~j azdem pociągu znale- król opuścił w otwartym automo
dy przemysłowe 1 reorganizuje 1e ~ łał on Jednak 1es?.cze opusc1c pia- c~ą 0 za
h b b
•
bilu w towarzystwie burmistrza
obecnie na fabrykę nawozu sztu- cu Juljusza Cezara, gdy silna de- zIOno na szvnac om ę.
.. .
.
.
cznego
•
t
Drut od tej bomby przeprowadzony był do kryiowk1, położonei pałac królewski i udał się do in·
. t
'
tJo~dnac1a ~s. rząsnę1a powie rzem. około szyn. w kryjówce tej znaleziono człowieka, którego natychmias t stytutu lekarskiego, Podczas uroe oczesme
. . .
.
t . d
U d
S. Or0018C
ROZLEGŁY SIĘ WOKOŁO JĘKI aresztowano. ldentycznosc1 Jego me s w1er zono.
rzę owego po- czystości był on owacyjnie wita~
ny przez ludność, która tłumnie
zaślubił p. Tace•Jonescu
twierdzenia tej wiadomości brak.
1 WOŁANIA 0 POMOC.
wyległa na ulice,
Warsz. koresp. „Głosu Polskie- Tłum rozbiegł się momentalnie, .!!!~.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-!!!go" (St. Gr.) telefonuje:
na placu pozostali jedynie zabici
MEDJOLAN, 12 kwietnia (Pat.)
Dowiadujemy się, że w tych i ranni.
Według czynionych tu
Stefani.
dniach w Paryżu odbył się obrzęd
Jednocześnie orszak królewski
przypuszczeń, zamach został przy
zaślubin wdowy po b. premierze przybył na miejsce, gdzie dokonatąpią w ciągu miesiąca maja
gotowany w sposób następujący:
rumuńskim Tace-J onescu z ksi~
nem być miało otwarcie wystawy
. . .
.
Latarnie uliczne mają przy swej
~iem Janem Woronieckim.
,, „Głosu Polskie-I m1e poselstwo w Belgradzie.
d t .
ł
t
kt,
Po pewnym czasie, gdy monar0
efonuje:
Poseł
w
Berlinie
p.
OLSZOWpo
.s
a
Wtbe
dma
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t
wory'
t
cha został powiadomiony o przy. .
,
mozna ar zo a wo o worzy".
ich dyplomatycz- SKI za1m1e placowkę w Angorze, Sprawca zamach u, kt ory
• b y ł z pes
byciu na miejsce strasznego wy-'r~yjęty zos·iał przez padku pomocy i zaopiekowaniu ,..
1
ł w maju następu- Poseł polski w Rzymie P• RO - wnością przebrany za funkcJonar
•'flussoliniego
się rannymi i zabitymi.
MAN KNOLL obejmie poselstwo jusza zakładu elektrycznego,
RZYM, 11 (Pat) W dniu dzisiej
>kholmie p. WY- w Berlinie.
POD PRETEKSTEM NAPRAWIE
PRZYSTĄPIONO
DO
OTW
AR·
.;z_ym Mussolini przyjął Parkera
1je
podsekretarjat
CIA WYSTAWY,
Generał SOSNKOWSKI miaaolNIA LATARNI USTAWIŁ W JEJ
Gilberta w towarzystwie włoskie
&o ministra finansów Volpiego. W której program
wany będziP. rosłem przy Kwiry- WNĘTRZU MASZYNĘ PIEKIEL·
:1ągu ub. dni Volpi odbył z Par~partamentu poli- nale,
N> Z ZEGAREM
NIE ULEGL ZMIANOM.
kerem szereg konferencji,
\CKOWSKI obej~
.Zawieszono jedynie przyjęcie ga
,

&.

nać osobiście

premier

Zamach na Hussol1· n1· ego?
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a placówkach dyplomatycznych

or:

Parker li lbert
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Kons ytucj
W artykule, dotykającym
stosunku rótnych portji oraz
grup narodowościowych do
kwestjl kon~tytucyjnef, jedno z
pism robi uwagę, te dla tydów kon tytu~ja _jest najwatrnejszą lub bodaj jedyną gwarancją tch praw, że w1ęcs muszą oni się jej mocno trzy.
mąć,

Zdanie powyższe, któremu
niepodopna odmówić łusznoś·
ci, rzuca
charakterystyczne
światło nietylko na sprawę żydowską, lecz; na kwestje narodowościowe wogóle i łąciy j

f~~\~~~- • problemem k""'1Y·

Ustrój państwowy, jego
prawa oraz wspólne porządki
stanowią ÓW cza.rodzlejski ty•
giel, w którym stapiają się i
wytwarzają żywy zespół, rótne
1.ł d
1· r · t''i· etni'czne
Sn

a owe pe wias "

'

z których wyr~sta pojęcie oby"

jedy

•
cJą

gw

ą

wych nieporozumień, które późno
ładnych braków me usunęły partii
i niejedną trudriość jeszcze za· czemś

i po klęs~e wyborczej
prawicow.vch jest 1uż
bezprzedmiotowem. Co
oJ;trzyły.
do żywiołów prawicy, nie uję„
Jaki w opinji naszej panu· tycb w organizacje polityczne,
je ze1~ęt w ?~nej kwestj1, r~ąd o_d~awna u~iał je przypokazuje na1lep1e1
os~bltwy ciągnąc i ~wolmc z pod wply~
pomysł n~szych monarchistów, wu endeq1 ora~ Ch1eny.
D_o
który własf)le na tern tle się w półpracy z mm zglosily rm:
zrodził i uchodzi w mniema· wkrótce po pr~ewrocie ma!o~
niu swy~h autorów za pomyśl- wy.m ~óżne Le';-'iatany tudz1ez
ne rozwiązanie trudnego zada- zw1ąz_k1. zie1w.an5k1e, które .z
n1a pąństwowego,
.
radosc1~ powitały w kraiu .sil·
Oferta ta przychodzi zbyt ny rząd .
0
•"**' '
&AllCłt•' ;w:uau

sua

praw

Atoli sprawa waiyła się
przez czas dość długi, gdyż
dygnitarze i macherzy dawnej
Ch1eny nie szczędzili rozpacz•
liwych usiłowań, aby utrzymać
rozpa~ają~e się ~or~acje w jet
orgamzac11 p~rty1ne1..
Us1lowama te me. uratowa„
ły zużytych partji i mewlele im
pomógł .list paste~ski bi~kupów
który n~~ał być ich_ . kitem . V:
kampa1111 wybo~cze1 i po mej.
Klęska Jaką pomosl~ endec1a i
Cniena iest dla mch bezna"'
-~
Wł
n

I

..

,,,

n1e1szosc1
•

e

'

•

dziejna, gdyż jedna i druga
utraciła swą podstawę społecz
ną i nie ma na czem próbować swej odbudowy.

Ziemiań3two oraz
wielki
przemysł, którym najlepiej do•

·gadza stanowisko apolityczne,
pozwałaly się eksploatować, a
po części reprezentować przez
endecję, dopóki nie znalazły
większej i solidarniejszej siły,
która tamte surogaty może z
wielką korzyścią zastąpić.
Zdaniem ich sejm, jako
władza naczelna nie posiadą. w
oczach obco(Jlemieńc6w dosta-
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tej lojaloośei dla państwa. Mo·
że to osi~gnąć tylko monarcha
Paryż. w kwietniu. jaką przeciwstawia się on zbyt . wy lokalne jego departamentu, i ?n też powołan! iest do rozZnanem jest okre$lenie djagno- daleko idącemu „thoiryzmowi", I aniżeli najaktualniejsze probie- wiązywama zadan nąrodowo
11tyczne: „la guerison apparente" nie zrównowa;i;onemu odpowied-1 maty wielkomocarstwowej polity- · ściowych i kresowych.
{pozorne wyzdrowienie), wskazu- niemi kompensatami ze strony ki francuskiej.„
S ·.
.
b'
.
jące, że wprawdzie proces tuber- Berlina, stały kontakt z grupą W niemniej trudnem położeniu
ejm moze SO 1~ pozostac~
kuliczny w płucach chorego już parlamentarną, reprezentującą in- znajduje się opozycja socjalistycz lecz; tylko dla ludnosct polsK1e1
się z.ako~czył, lee~, ż~ yrzy naj- t~resy potężnej finansjery i w~el- na: Zdobycie P.rz.ez .ni~h większ~- ł w obr~bie jej spraw. Ouco~nłei~ze1 nłeostr?znosct, pop~ł- kiego ~r:i~mysłu, et~, W swou:h ~c1 w przyszłe1 xzb1e 1est . ~ątph- plemieńcy zaś tudzież okolica
monei przez pac1enta, bakteqe, wystąp1emach publicznych kan- we - nadto demonstracy1me odktór 11 t
.
.k
zyjące wciąż jeszcze ·:r sztucinie !dydaci na deputowanych lawiro- był się bankiet w Carcassone, u- W
yc s anowią _one Wlę . •
zasklepionem ognisku gruźliciem, wać przeto muszą wciąż P.omię- rządzony na cześć Poincanigo, a ~zoś(, n;a1ą podlegac wyłącznie
wznowią swoją destrukcyjną pra- dzy obroną
haseł par.tYJnych, na którym po prawicy premiera Il bezposredn10 władzy monarcę, bodaj ze zd.wojoną nawet_ s_ł- sprzecznych .częsta z J?Ohtyką o- si.edział Sarraut, e:x-pr~z~s stron· i' szej, która dla nich ma stano·

toczy

•

się w

ł

asc1w1e po

ł

ł

as em: za u

przeciw Po1ncaremu

watela państwa i konkretne
poczucie tego obywatelstwa.
Dla państwa
maj'ąceoo
'
i:,.
wśród swe1 ludności trzecią
część obcoplemieńców, kwestja
polltycznej i kulturalnej ko ordynacji posiada pierwszorzędną łą. ~ekarz ~~m, w ty~ własme ~e:nego ~abm~tu, a jawnem o- mctwa radY,k~lno - soc1ahstyczn~- wić jedyną reprezentac.j~ państdoniosłość i musi być oparta okresie kurac1i, czuwac z wytę- swiadczemem się za dotychczaso- go. Z drug1e1 strony absolutnie
, 'dl
ł
żoną troskliwością nad rekonwa- wą gospodarką Poincarego, wzbu- wykluczone jest wszelkie, cho-' wa oraz zro O prawa.
na mocnej i trwa ej podstawie. Jescentem, bacząc pilnie, by pro- dzającą zaufanie w ~asach wy- 1ciażby1 przelotne parozumiente
W pomyśle tym nietrudn~
Może ona postE:pować i roz- w~dził on regu~arny t_ryb życia ł borców, na P.rowinc!i zwła~zcz~, , prze~wyborcze. po~iędzy socjali- poznać reminiscencJ'e caratu·
wi1ać się pomyślnie tylko wte- unikał wszelkich wysiłków psy- troszczących się w pierwszej mie stam1 a komunistami. Rozłam po- •
.
.
'
dy, gdy jednostka z tej czy chicznycb lub fizycznych.
rze o losy franka i przyszłość z 1między II-gą a III-ą międzynaro- tst~tnie przed wo1ną Japo.ńską
innej grupy obcoplemiennej nie
Oczywistem jest już dzisiaj dla takim. mozołem ciułanych oszczę-I dówką _pogłębia się z dnia na dosć popularna była w b1urot . t
każdego polityka odpowiedzial- dnośc1.
.
„
. dzień. „Hi;manite" w kat~ym nu. kracji rosyjsklej myśl obdarzewą pl, e W swej pązycji o„ ne.go, dla każdego .Ie.adera par„L~ Franca1s moyen , . to 1est l merze miota, z pole~ema Mo- nia środka państwa pewne mi
bywatela państwa posiada da· tyjnego', a co ważmejsza - dla przeciętny obywatel kra1u-drob- skwy, gromy na „zdrajców prole„ . t t j .
l ś i
i
ny zakres praw, których jej każdego kandydata czołowego, nomieszcz1.min, chłop, a poniekąd 1tarjatu, parobków kapitalizmu, ms Y uc a.mi wo no .c owem , z
mkt nie odbierze i nie ograni„ ze cały niemal kraj zapatruje się i robotnik, stroniący od bibuły J sojuszników Poincaregp, etc.", wyłączeniem od m~h kreso w;
czy. Lączy się z tern specjał- na istotę teraźniejszej kampanii p~rtyjnej, wymag~ dziś uszanowa l Niema bodaj ani jednego wiecu myśl ta razem z inncm1 za byt.
dl
wyborczej pod kątem widzenia u- ma demokratycznych urządzeń robotniczego w Paryżu, podczas kami caratu przy\Vędrowała do
nte
a naszego
państwa stabil!zowanego franka, .którepo i republik~ńskich! ora~ {aktyczneg? ' którego ni~. dochod~ił?by do for- obozu naszych monarchistów.
wzgląd nader ważny.
orgamzm zdradza wszeJk1e ob7a-f dokananta stabdizac1l w Iutowe1. malnych bo1ek soc1ahstów z koNa mocy narzuco.nych nąm wy '!p~zorneg? wyzdrowieni~"· . I1;1ne zagadnien~a są ~u! w ~run- munistami.
W obozie monarchicznym
artykułów traktatu pokojowego, ~ opinJi . pu~hczne1 zakorzeniło cie r.zeczy.. n~1zupełnte1 oboiętne.,
F. R. występurą w formie nieiako
kwestje narodowościowe pod„ się .niezm1erme głęboko przeko- O wiele więcej obchod.zą go sprazagęszczonej te same chorob•
legaJą u_ nas w pewnei· mt'erze nanłie,
ż4:
~altutlę
f~ancus~ą
wyh
le©@@@)@@@@@@@@@@@@@@@@@fó\IO"O'@'<M
1i
we pozostałości niewoli' któ·
czy ze sm1er e ne1 prawie c oro·
~l;:f,,/ ~
kontralt mi~dzynarodowej i in• by wyłącznie Paincare, i że on
re spotykamy tak cz~sto w
terwencjl Ligi Narodów. Otóż tylko jeden może ~iebezpieczeńróżnych innych przejawach. Te
dla wyrobienia poczucia god· ~two ~atastr?ficzne1 recydywy za
pozostałości przeszkadzają nam
•
,
.
zegnac. Odmienne poglądy wypo1· ·
ć
t ść
nosc1 I meząleźności narodo· wiadane s~. rzecz prosta, przez
na ezyc 1e . po~mow~ . war ~
wej jes~ koniecznem, aby ob· socjalistów i przez skrajnie lewi\konstytuqon~hz:nu 1 Jego zw~ą·
co~lemieńcy nie szukali, nie cowe skrzydło dyssydentów radyzek z kwestJami narodowośoto•
bylt zmuszeni szukać zabezpie„ kalnych; o komunistach się nie
wemi.
cienia swych praw w instan. ~ 4~•· gdyż ~i zwalc~ają gwałtowT. Cir·ski.
me i zasadn,i:;zo kazdy rząd kacjac? międzynarodowych Ge. pitalistyczno - burżuazyjny".
new1e lub stolicach europej„ Zagadnienie kampanii wybor..
skich, lecz u siebie w domu, czej przedstawiałoby się więc r.a
11
a pr.zedewszystldem w konsty· pierwszy rzut oka wcale nie t:ik
zawile, gdyż w grę, właściwie
Trasa przejażdżki
tuqi swego państwa.
Lecz mówiąc, wchodziłyby dwa zaledp. Dorange
trzeba iżby je można było wie obozy: jeden, obejmujący
tam znaleźć, iżby konstytucja część uprawnionej do głosowania
PARYż, 12. (Pat) - Francuska,
była nie tylko dokumentem ludności i wyznającej dogmaty
p. Dorange, która dokonała raidu
papierowym, lecz . realną sił~ wiary politycznej, głoszonej przez
hippicznego z Paryża do Berlina,
"f Poincarego,
oraz drugi, wyraźnie
wyjechała dziś rano na nową wy
życia zbiorowego.
zmierzający ku ujęciu władzy w
cieczkę w kierunku Bukaresztu do
. l\westJi narodo\Vościowej swe ręce z hezwzględnem wykiuktórego spodziewa się dotrzec po
me może o własnych siłach czeniem obecnego premjera. Sło
upływie 70 dni.
rozwiązać „ silny rząd•, nie wem, wybory odbywałyby się pod
ha~~em wielce uproszczonem: pro
może Jej nawet należycie po~ lub contra Poincare„.

I

11

ParYi Bukareszt

stawić.

Chodzi tu przecie~ nie 0
d ź
t
i
ora ne pos anow enia i zą·
rządzenia. lecz o ustalenie , try·
bu, ma1ącego warunki trwałości
i niezależnego od l<aprysów
osobistych, od pomystów i int
k
I
ryg ance aryjnych. Zdarzają
się wprawdzie i dochodzą do
skut~~ urno.wy pomiędzy przed·
staw1cielam1 rządu a pełnomoc•
niKami tei czy innej grupy na. .
rodowoscio wej.
Pewien odłam żydów za·

W istocie wszakże sprawa jest
znacznie bardziej skomplikowana.
Przedewszystkiąm
zachodzi ta
wa~na okoliczność, że Poincare·
µiu nie sposób przylepić ąbsolu
tnie żadnej etykiety partyjnej, uprawniającej

do posługiwania się

w agitacji wyborczej jego wielkim
dziś autorytetem. Posiada on bowiem swoją własną indywidualność polityczną, nie dającą si~ ująć w ramy jednostronnych pro·
gramów.
Nacjonalistyczrie1 prawicy nie na rękę są jego zbyt radykalne poglądy w kwestji rozdziału kościoła od państwa, coraz wyraźniejsze skłanianie się
warł podobną umowę z rzą- ku koncepc!om dyplomatycznym
dem Wladyslawa Grabskiego, l3rianda w zakresie stosunku Jo
reprezentowany
d
, Niemiec, mani~estacyina współ.
m w . anym fa• praca z przywodcam1 radykałów,
zie przez brata prem1era, Sta- etc„„ Odwrotnie zaś, umiarkowa·
nisława Grabskiego. I cóż si~ ną nawet lewicę krępuje stanow„
okazało? Ze umowa jest zgołal czość je~o w dziedzinie sai:iacji fibezwartościowa że pocią
ł nansoweJ, przeprowadzanej drogą
i
S b
'
gnę ~ obkładania ludności wysokimi po
2 O a tylko szerei;r szkodh- .datkami pośrednimi, energia: T-

.NAWET PRZY
NAJWIIKlllJ
CH~IO/CI J40TOR
CHRYl,ERA PRACUJE
BIZ MAJJ4MIIJIDGO
WYIRKU!

Niezrównany materjał i wykonanie. Wał
korbowy wsparty na siedmiu łożyskach,
co wyklucza wszelką wibrację. Niezrównane samoregulujące się hydrauliczne
hamulce na czterech kołach usuwają
możliwość wstrząśnień i szkodliwych
li'<!
napięć w podwoziu. Stałe filtrowanie
oliwy, mechaniczne oczyszczanie powietrza i gruntowne wentylowanie mechanizmu zabezpieczają potężny sześcio
cylindrowy motor od wewnętrznego
zużycia. To są powody, dzięki którym
Chrysler może przebywać dziesiątki
tysięcy kilometrów bez zawodu. Zwróćcie
się do agentów Chryslera, usiądźcie sami
przy kierownicy-to nic nic kosztuje i
do niczego was nie zobowiąże.

'- •tli"··

Chryslery sj rozm'litych typ6w i tu rozmaitych cenach
BIU~O TECHNICZNO-HANDLOWE "INZ. M.

& I. POZANNSCY" LOOZ, PIOTRKOWSU, 90

Chzysler SaJes Oorporation. Dotrqjt, r;J;S.IJ,

400 tys. dolarów pensil
pobierał

rocznie sędzia
Gary

N. JORK l 1 (Pat) -- Dzienniki
wynagrodzenie
Gary, jako pre
'. zesa • United States Steel Corpo·
ratio n" wynosiło 225 tys. dol. oprócz rocznej bonifikacji w sumie
175 tys. dol.
donoszą, że roczne
zmarłego sędziego

Sekretarz miądzynaro·
Idówki komumstycznei
1

wydalony

został

z

Fr ncji
PARYż, 11 (Pat) Aresztowan:t
w dniu wczorajszym austrjak Ry·
sza.rd Schiiller, sekretarz mi~dzy
narodówki komunistycznej i dele
gat komitetu wykonawczego mi'
dzynarodówki moskiewskiej, zostal
wydalony z Francii. Odiechał flU
już do Niemiec.

1

r. •U't

13.IV -

!Kongres
węgła brunatnego

GŁOS

POLSKI -

a

1928

owy
lot
przez
Atlantyk
Przy
pogodzie
z Irlandii
pięknej

wystartował

samolot niemiecki ,,Bremen''
Władze mi.:jskie i rzącfowe przy
LONDYN, 12 kwietnia. (Pat.)-j Pogoda sprzyja lotowi transagofowują
nie1wykle urocz-·ste
Według doniesień z Dublinu, dzi- I tlantyckiemu. Również z nad Aprzyjęcie
dla
letników,
siaj rano o godz. 5.38 odlecieli tlantyku nadchodzą wiadomośd o
stamtąd lotnicy niemieccy na sa- pomyślnych warunkach atmosfemolocie „Bremen" w celu doko- rycznych,
BALi>NONEL, 12 kwietnia.
nania przelotu nad Atlantykiem.
Lotnicy są pełni nadziei, że uda Posterunek policyjny w Galway
Lotnikom towarzyszy dowódca im się szczęśliwie dolecieć do donosi, że o godzinie 7 ruin. 5 1·akorpusu irlandzkiego lotnictwa Ameryki.
no samolot „Bremen" przelccfał
wojskowego Fitzmaurice, w miejKoehl,
który jest katolikiem, nad zatoką Galiway, kierując się
1sce zastępcy pilota Spinglera, któ wyspowiadał się wczesnym ranna północny wschód,
ry powrócił przed kilku dniami do kiem wraz z irlandzkim lotnikiem
W ten sposób samolot przeie, Niemiec,
Fitzmaurice, poczem udali się na ciał przesirzeń 175 kilometrów od
f Odlotowi samolotu „Bremeo'' lotnisko. Prowianty lotników skła Baldonel do Galway w ciągu jed·
lnstyt?l Carnegie:go organiz"!je w przyglądał. się. olbrzymi tłum. - · dają się z bananów, pomarańcz, nej godzfo.y i 27 minut.
grudniu b. r, w P1ttsburgu między Przybył rowmeż prezydent Co&· czekolady, specjalnego ' gatunkn
„Bremen" dąży ku wybrzeżom
narodowy kongres w sprawie wę-· grave z małżonką konsul niemiec kawy i wody do pida.
gla brunatnego.
Obecnie prezes .
k •
'..:1
I
nowofundlandskim.
NOWY JORK, 12 kwietnia, tego instytutu, Thomas Baker, ob ki, cz~on owi~ rząutt wo nego pad
ieżdża osobiście państwa europej.! stwa irlandzkiego oraz szef szta· Wiadomość o wystartowanin saskie, zapraszając je do uczestnic- bu generalnego armji irlandzkiej. molotu „Bremen"
do .).meryki
BERLIN, 12 kwietnia, (Pat,)
twa w kongresie.
Start udał się doskonale. Samolo- wywołała tu olbrzymie wrażenie. Prasa berlińska z ogromnem zain......,'!~*!*!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!™!!!• towi „Bremen" towarzyszy w k- Przed redakcjami dzienników gru teresowaniem i napięciem śledzi
cie przez Irlandję samolot irlandz madzą się tłumy publiczności, 0 _ prz~bi~g l~tu • tr~nsatlantyck~ego
ki.
czekując na szczegóły lotu.
lotn1kow n1em1eck1~h Koehla 1 ba
Lotnicy
niemieccy
wyrazili
Wszystkie lotniska amerykatl- 1 rona Hunefelda, ktorym towarzyś.p. Macieja Moraczew·
szef lotnictwa irlandzkiego
przed odlotem nadzieję, że o ile skie otrzymały rozkaz poczynie.. szy
ski ego
warunki atmosferyczne dopis:r:ą, nia wszelkich przygotowań dla u- mjr. Fitzmaurice. „Berliner TageLWOW. 12 (Pat). We środę dokonają przelotu w 36 godzin.
łatwienia lotnikom lądowania, a blatt" w depeszy z Nowego Jorku
dnia 11 bm. odbył się iu pogrzeb
BALDONEL
(Irlandja),
12
go
szczególnie oświetlenia lotnisk w donosi o olbrzymich przygotowaś.p. Macieja Moraczewskiego, poniach, poczynionych w Ameryce
wstańca z r. 186~, ojca obecnego kwietnia. (Tel. wł. „G ł • Polsk."l nocy.
ministra robót publicznych. Pogrzeb odbył się w asyście kompanii honorowej i orkiestry. W pogrzebie wzięli udział przedstawicie
le władz i społeczeństwa z wojewodą Borkowskim na cztłe.

l
l

l

Pogrzeb

-------------Przedstawiciele

Wybory do Reichstagu

przyjęcie

tych lotników, i podw razie pomyślnego wy
niku lot może mieć pewne znacze
nie polityczne, tembardziej, że ra
zem z lotnikami niemieckimi znaj
duje się w samolocie irlandczyk,
którego udział czyni całe przedsięwzięcie
niesłychanie popularnem wśród irlandzkiej ludności Ameryki.
na

kreśla, że

LONDYN, 12 kwietnia. (Pat.)Według doniesień, otrzymanych
popołudniu,
aeroplan niemiecki,
podejmujący lot przez Atlantyk,
widziany był poraz ostatni mnieJwięcej o 880 mil na zachodzie od
(rlandji. Samolot posuwa się naprzód z szybkością około 95 mir
na godzinę.
WASZYNGTON, 12 kwietnia.
(Pat.) - Według ostatniego sprawozdania biura meteorologicznego prawdopodobnem jest, że lotni
cy niemieccy napotkają silne wia
try w zachodniej części Atlantyku.

banków emisyjnych

Min. Zaleski w Wenecji

1.7ZB tys.

żydow

w rtew-Yorku

Ludność żydowska wielkiego
New-Yorku wynosi 1.728 tysięcy
osób co stanowi 30 proc. ogółu
l~dności m~asta. W ciągu dziesię·
c1olecia od roku 1915 do roku
~925 wzr?st ludności żydowskiej
Jest prawie jednakowy. Cały szereg dzielnic w New-Jorku jest wy
lącznie prawie zamieszkany przez
ludność żydowską. Ostatnio je·
dnak daje się zauważyć mocna
lendencja decentralizacyjna w ruchu ludności żydowskiej, co świad
~y .o systematycznem polepszaniu
się ich położenia ekonomicznego
\Vzrost dobrobytu warstw mieszczańskich ludności żydowskiej znai
d~je również wyraz w znaczuem

Wybory zarządu kasy chorych wWarszawie

Komura :sd zci-v.Jiyh p i ęć mandatów, P.P.S. cztery

Walka o

złoto

Rząd francuski wyj a śnia swoje

PARYŻ, 12 kwietnia. (Pat.) •
.
•
„Petit Parisien" podaje, że odpoWarsz. koresp. „Głosu Polsk1e- 1h 5, PPS. 4, pracowmcy umysło- wiedź Quai d'Orsay
w sprawie
go" (St. Gr.) telefonuje:
wi, Ch. D. i NPR. po jednym.
przesłanego do Stanów Zjedno~
W dniu wczorajszym
odbyiy
Z sześciu mandatów przypada- czo~ych. złota sowieckiego
jest
się w Warszawie wybory nowego,1jących pracodawcom pięć otrzy- ba
macza ona,, ze
" • .
• . na
1 francuskiego,
Powiększeniu
wydzierżawionych
.
' 1 Jeden rzem1esi-l dzi
instytucja pryPrze: żvdów obszarów w dzielni- zarządu kasy c?orych,
Z
12
mandatow
przypada1ącychl
wa
encję, ministercy East:~ide
pracownikom komuniści otrzvmP
st\\
,icznych zwróci
.

sowieckie
stano ·1~i>

ło się do ambasadora franc ,1skie~

go w Waszyngtonie o poczynienie
kroków w departamencie stanu w
celu otrzymania pewnych info~ma
cji, któ~a to c~ynność zgodna iest
z ?bow1~zkam1 am_basadora,, po~ega1ącyn11 na obrome zagramcą ln•
teresów bezwzględnie wszystkich
francuzów.

4

Ameryka proponuje nierncom

•
•
udziału w podpisaniu paktu antywojennego
wz1ecr,e
BERLIN,
„Berliner Ta
min. Stresemann bawi/
niemiecki o sprecyzowanie
'donosi,12 (Pat)ambasador
St. obecnie w Kassel, gdzie bierze u- swego stanowiska w tej sprawie.

~eblatt"

ponieważ

że

rząd

ujednoczonych w Berlinie p. Shur dział w kongresie partyjnym nie- Dziennik podkreśla, że niemieckie
man ma w najbliższych dniach od- mleckiej partji ludowej, jednak.że koła polityczne oczekują tego kro
wiedzić ministra Stresemanna i O· w kołach politycznych Berlil'la spa ku ambasadora amerykańskiego z
mówić z nim kwesti~ rolrnwań a- dziewają się tej rozmowy w koń· sympatją i gotowe są do praktycz
merykańsko-francuskich o pakt an cu b. tygodnia. Jednocześnie, jak nej współpracy nad akcją, zmierzatywojenny. Jednocześnie p, Shur·1 donosi dziennik-rząd amerykań· jącą do potępienia i usunięcia maż
man ma przedłożyć min. Strese- ski ma zaproponować rządowi Rze liwości wojny. Ostateczne stanowi
mannowi dokumenty, dotycząLe szy zawarcie wspólnej umowy an· sko rządu Rzeszy zostanie sformutych rokowań. Termin odwiedzin tywojennej pomiędiy St. Zjedna- ł~wane dopiero wtedy, gdy zosta
ambasadora Shurmana u min. Stre C7.onemi, Francją, Anglią, Japonją, me mu przedstawiony tekst projek
se manna nie jest jeszcze ustalony, Włochami i Niemcami i prosić t u amerykańskiego.

Przesile.nie w Qui Pro Quo o~u:~.~~!e!!.~:.~EVm
Hanka

Ordon6wna

z
Warsz. koresp.

„Głosu

popadła

w

zatarg

ostry

Doradca finansowy Banku Polskiego p. Dewey ukończył drugi
swój raport, obejmujący pierwszy
kwartał f· b. Raport został już
złożony prezydjum Banku Polskie ··~~@@@~t;:;:\t';;:\~@~
0 0
~~'?;o \.91\.QJ@@)@@@r~~
go i w chwili obecnej oddany jest 01.91
do druku.
•

dyrekcją

Polskie ciwko temperamentowej

gwieździe.

P. Jarossy-o Jctorego rozpo·
czął się ten cały zatarg, na scenie
W niedzielę wielkanocną w kan· pozostał, p. Ordonówna zaś odby·
celarji teatru Qui Pro Quo roze·
wa przymusową absty~encję .sceni·
grał się między dyrektorem tego
czną.
teatru p. Sewerynem Majdem, a
1'4azajutrz po wypadku próbo
królową sceny „kwiprokwowej-, p.
wana
konflikt załagodzić przez oH. Ordonówną krótki, a ostry posoby trzecie. Aliści dyrekcja teajedynek słowny.
tru uznała, że najlepszą dlań saty
Konflikt powstał na tle pewnej sfakcją będzie wyrok zarządu głó·
skargi, złożonej przez dyrekcję te
atru do związku artystów scen pol wnego związku artystów.
Wyrok ten zapadnie dziś wie·
skich przeciwko p. Jarossy'emu.
czór.
P. Ordonówna w sposób nieby
Jak słyszeliśmy zatarg powstał
wale obcesowy domagała się wyna tle ostrej wymiany zdań parnię
cofania tej skargi.
Ordonówna dostała bezpośred· dzy dyrekcją a początkowo p. Ja
nio w wyniku tej utarczki dymisję rossym, później zaś p. Ordonó·
a do zarządu „Zasp'u" powędrowa wną z powodu spóźnienia sic; p.
Jarossy'ego na przedstawienie.
ła druga skarga, tym razem-prze

°

go" (St. Or.) telefonuje:

ItaI.J8" gotowa do I otu

Zydz1· w Rosi··· sow1·eck1· e1·

względem objętości
dorów
pierwszemu

Pod
nuje on rozmiarami

raporto~, ~ło~onemu przez p.
Deweya 3 miesiące temu. (ap)
I

zamieniają bóini~e na kluby robotnicze

)I

MOSKWA , . 12 . k wie
. t nta.
.
(P
. at .
Żydo~sk:i agen~ja telegraficzna
u n
d?nosi, ze w miasteczku Pogrob1szcze w okręg~ miń~kim, ży.
. . .
do~~cy członk.ow1e z~1ązku młoW c.elu u1ednosta1mema wyko- dzie~y k.ornumstyczne1 ora~ ronywama
. hymnu
narodo~ego b~tr.ucy zrdowscy ~targnęli
do
przez całe sp1ew:actwo po~sk1e ra m~e1scowe1 synagogi podczas moda. nacze_Ina , z1ed~~czema pol: ~htwy z cz~rwon;:mi sztandarami
sk1ch zw1ązkow sp1ew~c~y~h 1 1. portretami Len!na, ogłaszając,
muzycznych ogłasza nm1eiszeml ze synagoga zostai~ przekształcokonkurs n.~ układ hymnu „Jesz_- na na klub robotmczy.
cz~ Polsk~ . ~a . chory: męski,
mieszany 1 zensk1.

Knn"urs

I

na unrad hymnu

MOSKWA ,

• .. (Pat.)
12 k wiehi1a
Żydov:ska agencja telegraficztla
donosi, że wychodzący w Charka
wie żydowski dziennik komunistyczny „Stern" zaznacza, że sytuacja rzemieślników żydowskich
w Rosji sowieckiej
staje
się
wprost nieznośna z powodu nakła
danych na nich ogromnych podat·
ków. Podatki te podwyższają koszty wyrobów
w takim stopniu,
że nikt nie chce ich nabywać, nie
wyłączając nawet współdzielni.

Król Afganist3RU w Warszawie

WARUNKI KONKURSU.
Układ ma być zgodny z melodją i harmonizacją, ustaloną
zamieszka w pałacu Namie$tnikowskim
przez komisję M. R. i O. (DzienzW
d
nik Ustaw M. R. i o. P. z dnia 28
p arszawy. onoszą: . ,
I Należy przypuszczać, iZ wład· · 192
rzygotowama do przyięc1a kró ca Afgan·1st
' b d ·
· f
k
BERLIN 12 kwietnia (Pat) - nych warunków atmosferycznych w1etma
7 r. nr. 6 poz. 90).
la Afg · t
ł
anu nie ę zte pom or
',
.
. . 1
~ms anu są w pe nym to- mowany przez tych, którzy będą
,
•
.
•
. ·
Tute1sza prasa donosi z Mediola- w obrębie Alp przypuszcza1ą, ze, 2) Układ ma ?~c n~ char czte-/ ~u, Kro~ Amanullah wraz z mał-i go gościli, 0 pewnych osobliwonu, że gen. Nobile jeszcze dzisiaj gen. Nobile zdecyduje się w ostat rogł~sowy m~s~1 ~ mieszany lub ~ z~~ką 1 paroma. osobamj z nai-j ściach". dotyczących i~su wła
wieczorem wystartuje na samolo- niej chwili zmienić kurs na
- trzygłosowy zenski.
'. bhzszego tocze~ia zam:eszka w' ścicieli „domu Morozowa", Król
11
cie 11Italia" do lotu podbiegunowe Tryjest - Wiedeń - Poznań 3) Hymn ma być ułożony na 11 :l. ~ ~chu A prezyd1um rauy m~ni- \ Amanullah nie dowie się napewgo.
Stołpce. Nie jest jednak wyklu- chór tak, by m~gł być .wykonany ~ r gw.ś . partkałmden~y ~na bdodsto1ne- no nigdy o tern , iż Pflni Morozow.
„o ?. cia s a ac się
ę ą z 8 wdowa po magnac1e przemysło•
.
, .
a capella lub tez z orkiestrą.
,
.
Według ostatnich mformac1I, czooem, ze plan ten ulegnie 1esz- 1
, . poko)O'.v, położonych w środko- wym Rosji carskiej ~amieszkuje
bezpośrednio po odwiedzinach cze zmianie. o ileby samolot „Ita-1d 4l, Dk knkursf mogą ranąc JC- wem s~rzydle gmachu na pierw- obecnie ciemną, p~nurą piwnicę
króla Nobile ma jeszcze raz przej lia" miał obrać drogę ponad Ai- ynie omp.ozy orzy po s~y.
szem pię~rze .. Inten~entura p~ła- tego domu, który był jej siedzibą
rzeć komunikaty meteorologicz- pami wówczas start nastąpi do- 1 S) Termin nadsyłania . prac ~ut Nb'.1mH;stm1kowskiego . za1ęta za carskich czasów i który wspa·
„ •
,
.
'
,
k
konkursowych upływa z dniem 1 ies o ecme s rnmpletowamem po niałością swoją zasługuje słuszni•
\ych stac11 1 wobec niekorzystp1ero w piąte o godz. 5 rano.
lipca 1928 r. •
trzebnego
·
---iJOO
· b d
•umeblowania
_
• co i' est
, na miano
pa ł acu.
·
Nagrody w postaci dyplomów me: ( ne w.o?ec b_.aku ~okoiow
Władca Afganistanu, p:zybywli
honorowych przyznane bedą trzy:' sy,pia nych 1• Jadalni. $wxt~- kró- s~y do gra~icy pa11~1wa sowiecza najlepszy układ na chór mę- 1 1 ews~a z~m 1.;:szka w speq„dnychh kiego, przy1ęty będzie przez reski mieszany i żeński. Prace o- ; apahr atmlenBa~ ' l przygotowanyc prezentanta armji czerwonej i
0 e u
· obJ"ął w przemys'le metalur g 1· czr.y m
'
risto
· · 1a kom1sar1atu
· ·
dl a
patrzone
godłem w 7'lmh1ictych \ w
•
; (ap)•
prze d s t aw1c1e
hNd
260 tys. robotników
kopertach nadsyłać należy pod · W
,
.~
.
spra~ zag~antczny~ ·. I a worcu
. .
.
adresem sekretarza :óednoczenia i ' ładca Afgam.:.tanu, ktory od mosk1ewsk1m powitają go; KaltBEgLIN 12 (Pat). W dniu dzi• gdy oq~amzaqe robotnicze zastrze polskich związków śoiewaczych. ~yw~ w to~v.arzystwie. swej mah nin, Cziczerin, Rykow i Worosiejszym ogłoszor.y został w prze· gły sobie ~zas do namysłu c~l~m Warszawa, ul. Piekna 16 .a, m, 16. z?nk1 podroz p~ całe1 Europie 1 szyłow. Z dworca wśród eskorty
myśle metalurgiczny!? w· Sa~so1* wyznaczenia sweg? ~rze~staw1c1e· : Skład sędziów· ogłoszonv bę- niebawem ~ędz1e także go~ciem kawalerii uda się król Amanullah
obszerny lokaut! _1dory obejmui.e ~a. Ter~m zebrania się izby. ro~- Idzie w swoim czasie.
'
rządu. polslnego '!' Warszawie, u- do pałacu Morozowa. Nazajutrz
250 tys. robotmkow, wobec rozb1- 1emczei wyznaczono na pon1edz1a
dac się ma z koncern b. m. rów- ' po przybyciu do Moskwy uczestcia się dotychczasowych rokowań.łłek przyszłego tygodnia. Nie zależnież i do Moskwy. Podczas poby-j niczyć będzie w rewii czerwonef
Sąd rozjemczy zaproponował dzi· nie od tego przedsiębiorcy oświad Hl" "ł
!li • Ili ,
tu swego w państwie sowieckiem armji. Dalsze punkty programu
siaj rozpoczęcie nowych pertrakta C7yl1, że wobec stanowiska orga· W _,,p03JlrilC8 W ullelJJłZ t-1 król Amanullah zamieszkać ma egzotycznego gościa w Rosji socji przy współudziale rozjemcy.
nizacji robotniczych zmuszeni są
~BChnttZDBj
w „domu Morozowa", nazwanym wieckiej objąć
mają równiet
Na propozycje te fabrykanci niezwłocznie przeprowadzić uchwa
·
tak, wedle zwyczaju rosyjskiego, zwiedzenie przezeń Leningradu j
zgodzili się niezwłocznie, podczas lony lokaut.
europejskic "'f
przemy• od n:'1zwiska właściciela, jednego uczestniczenie w rewji morskiej.
słów sztucznego
jed• z na1bogatszych kupców dawnej
D@@@@@@@@@@@@)@@@@@@@@@@@)@@@
.•1a b u.
Rosji.

H
Cien. rtobil przeleci nad Polską udając si~
•
'
na b legun

L0 nftU
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Pomiędzy

belgijskim,

i czejedwabiu sztucznego zawarty został układ, według którego przemysły
wymienionych krajów zobowiązują
się do wzajemnej wymiany wszy·
stkich wynalazków oraz wyników
badań laboratoryj'lych i fabrycznych oraz do ustalenia równych
cen za swe towary.

Maurycego Dekobry
w przeróbce filmowej p. t.

KSl~żę

--x--

....
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l\\SZA ŚWIĘTA ZA POLEOLYCH
HARCERZY.

BłaAZB
głównych

W rolach

i

W drugiljt dniu zjazdu walneg() zwi~l!
ku harreerst·w a polskiego, t. j. lS b. m.
k~ dr. Jan Maruersberger, przewodniczący zv.1i<\zku harcerstwa 1>olskiego o<l
pra•wl w ko.ściele katedraJnym o go<l~
nie 9.30 rano msze św., 1>0święco•ną pamięci poległych harcerzy.

.

Iwan Petrowicz
Marcella Albani
.8

włoskim

chosłowackim przemysłem

Powieść

,~ ,

niemieckim,
holenderskim

~

Kwnenda .zjazdu walneg<> z<IJI)ra.sza 11a
tę mszę święta rod2'Ji1lY 1 przyjaciół, 0 _
raz tych wszystkkh, którym droga Jest
pamięć bohaterów - harcerzy poleg.fycll
w obronioe zagro<żonel o.jezyzny w I>amictnych dniach naiazd1! bolszcwk-

l

illllllll„111„„ll„11111„iJllllll„81llll„llllllllllilillllllllllll.

kiego.

Niezwykły
podczas

ruch w Londynie

ś 111iąt

wielkanocnych

LONDYN, 11 kwietnia. (Pat.)- kolejki elektryczne w Londynie
w ciągu dwuch dni
go, ubiegłe święta Wielkiejnocy świąt Wielkieinocy
przeszło 22
~a~y cyfrę rekordową wyjazdów cniljony osób. Mimo tak wielkiego
ew1ą~ecznych z Londynu. Ruch na ożywienia, zanotowano
znikomą
kole1ach oraz ruch samochodowylilość nieszczęśliwych wypadków.
na drogach publicznych był wię- co przypisać należy ostro!nej jet•
kszy od kiedykolwiek notowane- dzie i dobremu wyszkoleniu kie·
go. Obliczono, że omnibusy samo- rowców samochodowych.
chodowe, tramwaje i podziemne
Według statystyki ruchu kołowe. przewiozły

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

3- ~~~oj~we miesz~ani~
umeblowane z kuchnią i z wygodami, (łazienka) w śródmieściu,
koło Piotrkowskiej

do

odnaięcia

na

miesi~ce

letnie

~
Oferty proszę składać do administracji „Głosu P0lskiego"
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francuski

K~nsuł

ięć

1 ło.!ył ofic "alne wizyty
Nowomianowany konsul fran'11Ski p. Saladin złożył wizyty p.
~ojewodzie, komisarzowi r~ądu,
owódcy O. K. IV, prezes~w1 !a·
:v miejskiej i prezydentowi m1a-

~ 19_~

•

m· jonów olarów pożyczki dla Ł z

Do wtorku d. 17 b. ~ m· nastąpi sfinalizowanie roko·
wań z finansistami zagranicznymi
W dniu dzisiejszym

·1a.

wyjeżdża

do

Warszawy w t ylko w wypa d ku,

jeśli finansiści

zagraniczni zgo•

· Konsulat nadal mieści się przy celu kontynuowanła rokowań pożyczkowych z fi· dzą się na warunki przedstawione przez nasze
:. Piotrkowskiej 171 i urzęduje nansistami angiels 'lc o• amerykańskimi wiceprezy• miasto, ewentua lnie, jeśli przedłDżą nową c:ontr.
~ godz. 9 rano do 12 w poł.

Roboty kanalizacyine
wznowiono
W dniu wszorajszym

rozpoczę

i zostały

roboty . kanalizacyjne
·a ulicy Traugutta i prowadzone
ą przez większą ilość robotni-

.ów.

Ulica Traugutta zamknięta zoiała dla ruchu kołowego.
(b)

oo francii na

robIJłY

wyjecha~ może

1925
robotników

Do

Francji
zapotrzebowano
robotników i robotnic do
·abót w kopalniach, rolnych . i
~25

:rz<~mysłowych.

Rekrutacja robotników wykwaJikowanych, jak i niewykwalifiiOWanych odbywać się będtie w
:aństwowym urzędzie pośrednictwa

'.racy, poczem robotnicy ci po
.badaniu ich przez lekarza zosta:ą wysłani na miejsce pracy do
:rancji.
(b)

dent m. ł.odzi dr. Wieliński.
ofer • ę, możliwą do przy1ęcia. W każdym bądź ra.
W ślad za nim podąży w dniu jutrzejszym pre· zie mag s!rat pójdzie tyl ko na przychylną dla t. 0 •
zydent Ziemięcki. Według zasiągniętych przez nas dzi k once!iJcję pożyczkową, kłóraby istotnie swe
przed wyjazdem przedstawicieli samorządu łódz· mi kol"zystnemi warunkam i rokowała nadzieje na
kiego, informac , i, rokowania te posunęły się bar• poważną akcję inwestycyjną w Łodzi.
dzo daleko, tak, że sfinal zowano · e niemal i przy
•
stąpiono do omówienia .konkretnych warunków.
W os tatn iej chwili dowiadujemy się, że około
Finansiści zaproponowali Ło d zi netto 5 miljo• wtorku rokowania pożyczkowe m ją b yi ć osłatecz
nów dolarów, z tem, że zostaną zagwarantowane nie rozstr...t.ygni ęte. Sprawę uzyskania pożyczki
wpływami komunalnemi z dodatków do państwo· skomplikowała bowiem w ostatnich dniach wiadowych podatków.
~ość .z Nowego Jo!9~u, donosząca, że obligacje po·
Przeds·~awiciele magistratu łódzkiego nie u• zyczka warszaws l< aeJ spadły na rynku amerykań·
z~ odnili jednak t ych wzrunków, zmierzając do ob skim o 2 punkty. Ze względu zaś na okoliczność
niżenia zbyt wygórowanej
stopy procentowej i że pożyczka dla Łodzi ma być udzielona na iden•
zmody.ikowania warunków spłaty.
tycznych co dla stolicy warunkach, powstały pew
W wyniku obrad strony się rozeszły, zaś pre ne obawy co do pomyślnego wyniku pertraktacji.
zydent Ziemięcki i wiceprez Jdent Wieliński przy•
Przedstawiciele prezydium ma11istratu u.tlająo
rzekli porozumieć się odnośnie warunków po:iycz· się na dalsze rokowania mimo,że biorą pod uwa
ki z pozostałymi członkami magistratu.
gę wytworzoną sytuację, spodziewc.'lją się jednak,
Na wczorajszem posiedzeniu zaakceptowano że uzyskanie po ż yczki zagranicznej dla Łodzi jest
stanowisko delegatów magistratu, daj ą c im co de \przesądzone.
niektórych spraw zupełnie wolną rękę. Sytuacja
Powrót prezydenta i wiceprezydenta nastąp\
przedstawia się więc tedy w sposób następuiący; wobec przewidz s any ~h dłuższyć " narad w Warsza
Magistrat podejmie zaprop onowaną pozyt:zkę wie dopiero w śro d 1t 18 b. m.
Ge •

*•
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Hoene dyiury aptek.
Dziś

w nocy

Dlaczego nie. wypłacono zapomóg
pracownikom umysłowym

Dnia 11 b. m. zmarł

B. P.

dyżurują następu-

WOLF

1ce apteki:
M. Lipiec-Piotrkowska 193, E.
\uller-PiOtrkowska 46, W. GroszJwski-Konsta11tynowska 15, K.
erelman - Cegielniana 64, H.
:iewiarowski-Aleksandrowska 37
~ Jankielewicz Stary Rynek 9.

Sl\PIRSTElłł

długoletni współ'pracownil

Wyjaśnienia, zaczerpnięte

z Obwodowego
Funduszu Bezrobocia

W związku z naszą notatką w łu dla pracowników umysłowych
„Głosie Polskim" z dnia 10 b. m. P. U. P. P. w Łodzi
rzekomego
pod
tyt.
„Dlaczego
nie
wypłacoszykanowania
bezrobotnych,
któCześć Jego pamięci!
no zapomóg zredukowanym pra- rych jakoby pod grozą pozbawie·
Feliks Banftwurcel i S·ka.
cownikom umysłowym, zwróciliś- ni~ zapomogi zmus~ano w. roku •
my się do zarządu obwodowego u~1egłym .do kw~st1on?wan1a na
łłi'sze
funduszu bezrobocia, gdzie otrzy- uhcac~ miasta, ~es~ mesłuszne?I,
Solec, w kwietniu.
maliśmy poniższe wyjaśnienia, w albo~1em
wym1emo11y oddział
Zaczynają się już zielenić Kaodpowiedzi na skargi bezrobot- czymł to na skutek olrzymanego
!lienna i Magierowa Góra, u któnych:
; polecenia ara.z _w my~l obowiązu:
ych stóp leży zdrojowisko. ZdaJedynym powodem dla którego 1ąc.Ych przepi~ow, zamter~so~am
l jeszcze
widnieją śniegi na taŁodzi
nie wszyscy bezrobotni pracowni zas bezrobotni w rezultacie „ zadmńskich szczytach, tu jednak
W
.
.
d
.
cy umysłowi zam. na terenie dzia , nych przy~rych kos~kw~nc11, cz-y
wiosna zapuszcza już swe zagoczor~J wieczorem, o go Z; .8 roku budzetowe.go ~928-29, trwał łania
O. F. B. w Łodzi, a korzy to, w formi~ ?debram~ im ~ap?·
ny.
1 od?rło s1~ w ~machu .rady .m1e1- ' przeszło 2. godzmy 1 ~ywołał o- stający z państwowej akcji porno- mag, czy tez mnyc~, ~ue poniesh ..
Zdrojowisko przygotowuje się > sk.i~! posiedzenie _rad~1eck1e1 ko- ?romne zamteresowame. z tre$c1 cy doraźnej, otrzymali wypłacaną
Samo usk?teczmeme .rzecz?ne1
la!eżycie do przyjęcia gości. W , mis1i s~ar~owo - budzetowe1 pod 1e~o wynika, .że preliminarz bu- w ubiegłym tygodniu zapomogę, wypła~y, ktor~ nor~aln1e winna
Itoku bieżącym oddany zostanie : przewo mctwem radnego Andrze I dze~u m; Łodzi na rok 1928-29 wy było zarządzenie min. pracy i op . . była s1.ę odbyc dopiero. okoł~ ~O
rili w całości do użytku gości o-~ 1aka. •
.
. .
.
. I nosi ogołem sumę 56.899.477 zł. społ., przyznające dla wspomnia- ' b. m., Jesz.cze przed ~w1ętami ~iel
: (azały gmach nowych łazienek,!
oniewaz kom1s1a pragn1~ ,w 1ak j w:~z z budżetem dodatkowym (12 nych bezrobotnych na miesiąc ) ~anocnem~!
nastąpiło skutkiem
odbudowan eh o ożarze w 1921 nai~zybszym tempi~ uchwahc prz': milJ .. złotych).
. .• .
kwiecień r. b. 60.000 złotych pod- ', mterwenc1i zarzą~u obwodo.wego
rok Dom ~droJow~ otrzymał cen ~ dł<?zon~ przez magistrat budzet 1
Wiceprezydent Wielmski wno- czas, gdy kwota, konieczna dla funduszu bezr.ob~cia w Łodzi! któ
~~ ogrzewanie a całe zdro-' naidalei w przyszłym tygodniu sił w konkluzji swych wywodów zaspokojenia wszystkich zaintere- : ry ~ zro~u°!-1~m!1 krytyc~neJ sy~isko zaopatrzo~o w światło e- przesłać gl nahplenkum raddy - 0 u~hwalenie budżetu w redakcji sowanych, wynosiła 73.000 złot. 1 1 tuacJi, w 1ak1e1 si~ s~erokte m~sy
<ktryczne.
.
~ra~e no~i.yt c ara ter na er o- mapgistratuł.
.
f
d k Jasnem więc jest, iż pewna ilośi! 1 b.ezrobotnych zna1du1ą,
zwroctł
0 wyg oszemu re eratu
Zarząd zdrjowiska
zamierza 2 vp1°?Yd 1 1~ ensywny. k
? ·0 - bezrobotnych nie mogła otrzymać się. '"'.' marcu r. b. z od!1ośny~
!ezwzględnie zaopatrzyć łazienki t łosie zełme z!3-począt owane zo ; nano wyboru referenta budz~to- zapomóg, pretensje więc bezrobot wnioskiem do władz miaroda1·
w najnowsze angielskie
lub cze- s 0 kwyg oszd~iem ex~ose przez · ~ego, pocz~m otworzono dysKu- nych do kierownictwa oddziału P. nych .
•1.·
f
.
.
cz on a dprezy
wi- sięJ nad
a1ansowe, zapewntat d1um magistratu
I'' k'
k budzetem. . .
.
d U. P. P., wypływai'ące z raci'i' bądt
' 'ą>Ue wanny
1:
•1.
f t . h g·
dl ceprezy en a r. ie ms ieg·->.
a nas zapewnia1ą, na1pr<1w o
·
b d
l.c !DOZ ihwy. Kom or l y Jenę
a
Referat wiceprezydenta, będą- podobniej NPR. i Ch. D. będzi.e nieznajomości przepisów,
ą ź
1ąpiącyc się.
. · k
f'
.
ł
.
d
'k'
k
.
'}
też
wyjątkowych
warunków,
w
z d
. b
.
0
1
Społeczniczki tutejsze ·pod kie- cy meia ~
tory ust.~.:. jakich się z przytoczonych wyżej · . , arzą ~towarzyszenia ·. więt•
• tcJ_a ny~ og o~z':- Je :1Ym c~ynm 1;~!
runkiem p. Hanny Daniewskiej uru niem zam1erzer_i łodzkiego soc1c;h- wac. będzie opozmć uchwalenie powodów ostatnia wypłata odby- ni~w. poht~cznych
zwołu1e na
chomiły i doskonale zorganizowa- stycznego magistratu na przec:1ąg budzetu.
(g)
ła, są bezpodstawne tymbardziej, dzien 29 _kwietma r. b: 0 godz ..10
J dawny sejmikowy szpital.
·- -·---iż kontrola w dniu 4 b. m. odby- rano og~In: . ztb~anie c~łonkoj
hludny ten szpitalik zapewnia
wała się w normalnych warun- w sprawie swię a -go ma}a, w o
hecnie 25 chorym należytą okach, t. j. od godziny 9-ej do 11-ef katu własnym, ul. Kopernika 45,
iekę lekarską i szpitalną.
•łY dzień
rano, czego najlepszym dowodem
Jak w ostatnich 2 latach ubiejest fakt, iż na ogólną liczbę 200 ee&eeeeee&e&fteeeeeeeeee&ftet
lych tak i w roku bież
_ Zł. 3.000 - 9890
28374 31042 44538 48264 52%5 bezrobotnych,
mających w tym i
'
t
S0 1ącykmlu
Zł. 2.000 3342 2917 18557 59716 81580 85033 87229 88293 czasie odbyć kontrolę, nie zgłosiDr. med.
Ządzone
0
1
' za 1edwie
' 26 osob,
'
k torzy,
'
ie 1 t • zos
dl aną
d . w
. 'l k'cu h o- i 23343 32350 84000 104964 118513 I 89120 93619 94126 109211 113931 l ło stę
„. •
z~~:i da. k~l~ci. stąs.
ł ~- Zł. 1.000 3962 7838 13515 116780 123614 128951
jako opóźnieni, odesłani zostali
1~w1azs11I
Ości . . d ztęt· wte ndJ da ~ - 33804 37899 41152 54231 57820
Zł. 500 6426 15466 24398 1 na dzień następny, zapomóg zaś 1 •
'liik woh zakticzony . 0 z ro1o- 59358 73325 740l:SJ 85492 103457 37854 55007 56832 59678 65194 nie otrzymali, bowiem nie star- i Specjalista choróbskórnych, wene·
liub. 0 c. ara erze uzyteczności 107297 113646
·
74936 75927 76639 78457 81702 czyło dla nich, jak już zaznaczaryczni'.ch. i mo~zopłcio.wych
hczneJ.
Zł. 600 - 375 2318 6542 11033 82669 83444 90187 95487 105721 J no, pieniędzy.
PrzyjmUJe od :> do 9 Wtecz .
P.
12097 17744 19401 22092 24406 107351 118363 123566
Zarzucanie kierownikowi oddzia Sienkiewicza 34. tel. S9-40 29-&
naszej firmy.

W zmarłym straciliśmy zacnego i uczciwego pracownika.

zdroje

Energi·czna praca
d
.
.
.
na budzetem miasta
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CZENI

dramat życiowy w 12 aktach osnuty na tle prawdziwego zdarzenia z przed lat
dwudziestu. W roli głównej 2 słynne nasze gwiazdeczki fenom. cudowne dzieci

Bianka Dodo i

l\łusła

Dajch.e

<lalsze role obsadzone przez znakomity zespół Teatralno-filmowy

Marjosz Maszyński, Helena Gromnicka. Fred Sym, •na Kamiń~ka, Nina Olida
Orkiestra ood dyr. o. R. Itant.01·aznany Beneuvkt Hertz L. inni
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ĆUJiCIBOia

wołanie 08
or

oficerów i

•

podchorązych

Nr. !02

192&

WOiSkDWB 1Iskra
rezerwy

pędzijcej lokomotywy

wznieciła ogień

w lesie pod Zgierzem
godzi- wstrzymać rozszerzanie się pło·

w driiu

wczorajszym w
nach popołudniowych wybuchł
groźny pożar w lesie, znajdującym się pod Zgierzem, w pobliżu
stacji po-łmiejskiej Helenówek.
Pożar powst~ł od iskry, która

mieni i odizolować sąsiednie zakorpusu nr wani podporucznicy rezerwy ro- czników 1901, 1900, 1899, 1897,
cznika
1901,
1900,
1899,
1897,
1896
i
1894
z
łączności
oraz
ofigajniki.
Pastwą ognia padł, jak
4. ogłosiło rozporządzenie o po·
nadmieniliśmy, las i zagajnik na
wołaniu w roku bieżącym na ćwi 1896 i 1894 z samochodów i czoł cerowie rezerwy roczników 1900,
przestrzeni 10 morgów.
czenia wojskowe oficerów i pod- gów, oraz oficerowie rezerwy od- 1899, 1897, 1896 i 1894 z piechorążych rezerwy.
Straty spowodowane pożarent
raczeni z lat poprzednich roczni- choty.
ków 1902-1892 z czołgów i sa·
W dniu 16.7 1928- podchorąW myśl tego rozporządzenia
mochodów.
żowie rezerwy z artylerji przeciw- przedostała się z lokomotywy po- są bardzo wielkie.
na 6-cio tygodniowe ćwiczenia
W
dniu
25.6
1928oficerowie
lotniczej.
ciągu osobowego Łódź - Poznań.
Na zgliszczach już po zlikwido~
powołani zostają oficerowie i pod
roczników 1900, 1899,
W dniu 6.8. 1928 - oficerowie
W ten sposób wzniecony o- waniu pożaru ukazywały się jes~chorążowie w korpusach osobo- rezerwy
wych piechoty, kawalerji, artylerji, 1897, 1896, 1894 z artylerji (drugi rezerwy roczników 1900. 1899, 1897 gień rozprzestrzenił się na po- cze języki ognia, wobec czege
kilkunastu morgów okazała się potrzeba pozostawłelotnictwa, saperów, saperow kole· turnus), oficerowie rezerwy odro· 1896 i 1894 z saperów, kawalerji wierzchnię
k
jowych, łączności, samochodów, czeni z lat poprzednich roczników i łączności, oficerowie rezerwy od 1
1902-1892 z saperów, oraz pod· raczeni z lat poprzednich roczn. asu i zagajni a, niszcząc zadrze- nia na miejscu dwóch oddziałów
żandarmerji, sanitarnych, marynarki v.•ojennej i taborów, następują chorążowie rezerwy z sa~erów ko 1902-1892 łączności i podchorążo wienie z niesłychaną szybkością. straży.
lejowych.
wie rezerwy z piechoty, kawalerjl,
O wynikłym pożarze zaalarmo- Podkreślić nalety ofiarną pocych roczników:
w
dniu
9.7
1928
nowomia·
saperów
i
łączności.
wano
komendę policji powiato- moc miejscowych wieśniaków i
Oficerowie: 1) Z tych roczni·
wej, która zawezwała kilkanaście mieszkańców, którzy z poświęków 1902-1892, którzy będąc po nowani podporucznicy rezerwy rowoływani w latach ubiegłych z ja • •
oddziałów straży ogniowej. Akcjal ceniem się oddali straty wiełlCie
kich.kolwiek powodów nie odbyli,
ratownicza trwała przeszło 4 go- usługi. (x)
dotąd żadnego ustawowego ćwi·
81
czenia (roczniki powołvwane po
dziny. z trudnością udało --ę_
raz pierwszy).
2) Z roczników 1900, 1899
chusteczką utopiła
1~9r, 1896, 1894 (roczniki powo- Niemowlę
ływane po raz po raz drugi.)
;j) Wszystkich mianowanych,
sobą katastrołalne skutłli
do dn. 1 stycznia 1928 r. w myśl
Późnym wieczorem we wsi pod przekonania, że dzieckiem jest pociągnęło
3
251
Dz. Rozk. Wojsk. nr. 2 •
pod- Łodzią do jednej z chałup weszła chłopczyk Bednarkowej, poczem
Wczoraj w nocy na linji kole· równie~ koń. Po wstrząsającym
poruczników rezerwy z roczników
t1:awiadomiono sąsiedni posteru- jo~~j obok kol~oji Utrata miał wypadku pociąg natychmiast za.
1901, 1900, 1899, 1897, 1896, 1894 młoda jeszcze i urodziwa kobieta
nek łódzkiej policji powiatowej. ~lejsce przeraża1ący wypadek. Po trzymano. 5-io!l..1 maleństw a miadla których te ćwiczenia będą z dzieckiem na ręku i przywitan'1
Od · k' -d kł bk
t
ciąg osobowy nr. 523 zdążający nowicie: 2-letniego Józefa, 3-letnią
pierwszemi odbywanemi w stopniu przez swą dawną znajomą, oświad
nit i 0
ę _a za rzymano z Warszawy do Kalisza w pełnym Annę, 4-letniego Adama, 6-Jetnie·
oficerskim. .
.
. czyła jej, że idzie do Strykowa i wyrodną matkę, ktora przyznała biegu najechał na wóz 30-letniego go l~nacego i 8-letnią Helenę
"" szystk1ch podchorązych re- 1 h
· d ·
t
h
d
ć się, że dziecko utopiła, lecz za- Józefa Maniaka mieszkańca wsi przewieziono wszystkie w stanie
zerwy, którzy ukończyli skróconą c c~ ie. ~ie. ~o~ ę 0 począ przeczyła jakoby miała je przed~ }\rzne gmin;: Bałach ~owiatu łas· bardzo groźnym do szpitala w ta
służb« czynną w ~oku 1926 (w ro g~yz ~z:es~ę~1om1esięczny chło tem udusić.
Podczas śledztwa kiego. Sk~tk1 zderzenia były stra· sku. Zwłoki Józefa Maniaka zabe·
ku 1926 ukończyli szkołę podcho- piec ciązy 1e1 bardzo.
że
dziecko pochodzi sbzonke.naWko_ zkazosetatł . o~rzsutconyk w zpieczono na miejscu do zjecha·
stwierdzono,
rążych rezerwy) oraz ci z lat po·
Podczas odpoczynku młoda mat
.
.
. .
m row 1 rzas any. nia komisji sądowo-lekarskiej Jak
przednich, k_tórzy z . jakich kol wiek ka, Anna Bednarek zapytała niby z nieślubnego związku i ze kocha Jadący wozem Józef Maniak po· ustaliło natychmiast wdrożone do·
powodów n_1e o.dbyh dotąd usta- od niechcenia czy staw we wsi nek Bednarkowej siedzi w ares2:· niósł śmierć na miejscu strzaskaw chodzenie policyjne przyczyną stca
wowych ćw1czen wojskowych (dla .
. .
.
. .
różne przestępstwa.
szy sobie głowę o szyny zaś pię· szliwego wypadku była nieostro!dopełnienia warunków nominacji 1~s.t głęboki i czy me. widu1.ą tu po cieNazawczorajszej
rozprawie sądo- cio~o. drob_ny~h dzi~ci \i\ania~a ró: ność zabitego który będąc w sta·
na podporu.:zników rezerwy.)
hcyantów. Domownicy, me znllwej w sądzie okręgowym biegły w_mez z~a~d~Jące się na ~ozie od nie podchmielonym nie zwrócił
Nadto w lotnictwie i w bało· jąc celu tych pytań wyjaśnili, że
.
. . .
d ł
niosło c:1ęzk1e rany. Zabity został uwagi na nadjeżdżający pocilł$?:.
--ooo
nach, także i tych, którzy ukoń- staw jest nie bardzo głęboki, a dr. Hurwtcz rowmez wy a sw.czy Ji szkoły podchor. rez. w roku co się tyczy policji, to tylko cza- orzeczenie, ze dziecko uduszono
1927.
.
h d . t d
t l
chusteczką przed utopieniem.
Niezależnie od powyższego,
samt przec. ~ zi ę Y pa ro· .
Sprowadzony z aresztu kochaPo godzinie Bednarek z dziecna 8-io tygod. ćwiczenia
nek
Bednarkowej niebardzo popowołuje się wszystkich kandyda- kiem odeszła.
piętra skoczyła
brułl
chlebnie
wyrażał się o jej przesztów na oficerów rezerwy, mają·
Nadępnego dnia rano mieszkan
Wczoraj
o
godzinie
11-ej
i
pół
ło
nikogo.
Dająca
słabe
oztiak.i
ty
cych być przemianówanymi, w ka t~jże wsi znalazła na brzegu łości.
przed
południem
miał
miejsce
cia
desperatka
została
przewiezio
myśl Dz. Rozk. Wojsk. nr. 23-25,
których nominacja jest uzależnio- stawu dziesięciomiesięczne dziecSąd pod przewodnictwem sę- wstrząsający wypadek, przy ulicy na przez lekarza pogotowia ratunna od odbycia tych ćwiczeń.
ko bez życia z pręgą ·na szyi. Wia' dziego Zaborowskiego skazał wy- Kamiennej nr. 9. W pewnej chwi- kowego do szpitala św. Józefa.
złamaniu obu nóg 1
Cwiczenia odbędą się w nastę· domość o znalezieniu zwłok nie-irodną matkę na 3 lata więzienia. \i znaidujemy się na podwórzu do Uległa ona
zorca
spostrzegł, że w mieszka- pęknięciu czaszki i
wstrzasowi
pujących terminach;
mowlęcia zelektryzowała wieś ł
(b)
niu niejakiego Lipszyca na III pię mózgu.
·
W dniu 14.5 19Z8, powołani szybko mieszkańcy jej <foszli do
trze otworzyło się okno i na paLekarze nie mają żadnych na•
zostaną nowomianowani podporu~·~ ~
rapecie stanęła jakaś młoda ko- dziei utrzymania jej przy tyciu.
cznicy rezerwy roczników 1901,
bieta. Nim zdołał dozorca krzykWypadek wywołał wstrząsające
1900, 1899, 1897, 1895 i t894 z
nąć kobieta ta skoczyła z okna wrażenie w całej dzielnicy. (p)
piechoty, taborów, saperów, kawana bruk podwórza.
Z pękniętej
_
czaszki popłynęła krew. Dozorca 0000000000000000000
lerji, artyleqi, lotnictwa, saperów
kolejowych i żandarmerji, dalej owszczął alarm. Wszyscy lokatoudusiła
ficerowie rezerwy roczników 1900,
rzy zbiegli się na miejsce przera- O Nakręconego
Przechodnie pospieszyli jej z żającego wypadku i rozpoznali w
Przerażający wypadek miał miej
1899, 1897, 181:16, 1894 z artylerji
pomocą, jednakże Frankiewiczowa
sce
w
dniu
wczorajszym
przy
ul.
(pierwszy turnus), z lotnictwa, sadesperatce kuzynkę Lipszyca 18pomiędzy ulicami chwyciwszy na ręce nie daiące letnią Pesę Boms,
perów kolejowych i żandarmerji, Wólczańskiej
zamieszkałą
żadnych oznak życia dziecko
p~
potrzebne jeszcze inteligentne
następnie oficerowie rezerwy od· Kątną a Czerwoną.
w Zgierzu, która do Lipszyca przy
Niejaka Bronisława Fran!rie- dem pobiegła z niem do domu, jechała na święta. Wobec stanu osoby o odpowiednich warunkach
roczeni z lat poprzednich roczni·
po
upływie 2
zewnętrznych.
ków 1902-1892 z piechoty, kawa wicz zam. przy ul. Wiznera ~6 dokąd dopiero
zuiiełnej nieprzytomności nie mood
wypadku
za- gła udzielić żadnych wyjaśnień za
Zgłaszać się do wytwórni
lerii, artylerji, lotnictwa, saperów idąc ulicą potknęła się o kamień godzin
kolejowych i żandarmerji oraz ~?~ i upadła tak nieszczęśliwie że przy wezwała pogotowie kasy chorych. wezwanemu niezwłocznie poste- „Horajfilm". Zeromskiego 1,
Lekarz stwierdził już zgon dzie- runkowemu. W mieszkaniu Lipmit:dzy 10-2.
557-2
chorążowie rezerwy z artyleq1 1 gniotła ciężarem swego ciała 9cka.
(PJ
miesięćzną
córeczkę
swą
Irenę,
szyca
w
chwili
gdy
Bomsówna
do
lotnictwa.
którą niosła na ręku.
konała straszliwego czynu nie by- r!]EJl!JEJl!Jl!Jl!JEJEJ(!)f!]l!J(!]
W dniu 4.6 1928-nowomiano·
Dowodztwo

okręgu

Straszna zbrodnia matki

Zderzenie pociągu z wozem

uduszone
w stawie

za

11

Samobójstwo zgierzanki w Łodii

Z okna trzeciego

na

Straszny 4\Vypadek

Matka mimowoli

WILHELM

.

LILKEił

k•

li

d

swe dziecko

O

Obecnie
FILMU

nież rozporządzenie prezydenta w przedmiocie sądów doraźnych,,do użytku publicznego lub rządoo postępowaniu doraźnem. I to czynić to może tylko na okres 6- wego, 8) naruszenie bezpieczeń-

li

NaJD OWSZY pols
l no ens
•
li
g

roz~orządz~nie wchodzi w życ~e , miesięc~ny (ok~·es ten. ciągle był stwa ruchu kolejowego lub iegtudopiero 1 lipca 1929 r. Przedłuza przedłuzany az do dnia 1 stycz· gi, 9) Podpalenie, wybuch lub za11ar~e
ono czas trwania dochodzenia. nia 1928 r., w którym to dniu topienie, 10) kwalifikowana kre(Dokańczełie)
kim 20 zł., zas w sądzie okręgo- W myśl obowiązującej narazie przepisy o sądach
doraźnych dzież (w nocy, kilka osób, zaopa·
Oskarżony uniewinniony może wym 50 zł. jeszcze u. p. k. od daty zawiado- przestały działać).
trzonych w broń, z mieszkań lub
też żądać o~szko~owania
za
Z dniem 1 lipca 19~9. r. straci mie~ia proku~atora o prz~stęp-f ~ do czasu wprowadzenia je- pomieszczeń
niezamieszkanych,
krzywdę materialną t moralną od, moc cały szereg przep1sow kar- stw1e, podlega1ącem sądownictwu, dnohtego kodeksu karnego w ca- gdzie z wiedzą sprawcy znajdo·
oskarżyciela prywatnego lub po- nych, w szczególności zaś prze- 1 doraźnemu do chwili wniesienia' łej Polsce podlegać będą sądow- wał się człowiek, 11) rozbój i 12)
1
siłkowego, jeśli oskarżenie było staną
obowiązywać
wszystkie aktu oskarżenia względnie wnio- nictwu doraźnemu z dniem 7 lip- kwalifikowane wymuszeni~.
świadomie fałszywe lub oskarży- pr9cedury karne w całej Polsce. sku może upłynąć najwyżej 16 ca 1929 r. (o ile oczywiście rada
Za przestępstwa, wymienione
będzie uważała za w punktach: 1, 2, 3, 6, 8, 9, tt i
ciel używał środków nieuczci- Zachowają moc między innemł: dni podczas, gdy wedle nowego ministrów
wych. w celu uzyskania wyroku rozp. o ~o~ni~niu przedtermino- rozporzą~zeni~ • akt oskarżenia wsk~zane u_ruchomienie P?stę~o-, 12 .wy~erza sąd . doraźny karę
skazuiąceJ1o.
wem z więzienia, ustawa karno -imo:ie hyc wniesiony nawet 21-go . wanta doraznego) w nasze1 dziel-.śmierc1 przez powieszenie (art. t
K. p. k. przewiduje również od- skarbowa, dekret prasowy, rozp. dnia po dniu ujęcia sprawcy, przy~ nicy następujące przestępstwa: I rozp. prez. z 13 grudnia 1927 r. o
toczenie skazanemu wykonania o karach za szpiegostwo i przepi- cz~m najpóź~iej. 90-go dnia po 1). zamach na prezydenta Rzpli- wykon. wyr. śmierci), za przestęp
1
kary pozbawienia wolności na sy tymcz. o kosztach sądowych. dniu popełmenta przestępstwa. teJ, 2) zdrada stanu, 3) zbrojny stwa zaś wymienione w punktach
czas do 1 roku oraz urlop z więPrzepisy wprowadzające ko- Sprzeciw od aktu oskarżenia w rozruch, 4) wyrabianie, przecho- 4, 5, 7, 10 oraz w trzech wypadzienia na takiż czas w wypad- deks postępowania karnego zawie . postępowaniu doraźnem jest nie- wywanie i tranzalCcje substancja- kach mniejszej wagi z punktu s
kach wyjątkowych.
rają też postanowienia o postę- 1 dopuszczalny. Również powódz- mi lub przyrządami wybuchowy- wymierza tenże sąd ciężkie więPostępowanie w sprawach kar- powaniu uproszczonem i nakazo- two cywilne. Rozstrzyga komplet mi,
przeznaczonymi z wiedzą zienie od 10 do 15 lat. Jeżeli zanych jest wprawdzie i wedle k. wem. Postanowienia te jednak w skła?zie 3 sędziów (w p~ocedu- spraw~y do popełnienia zbrodni, chodzą nader ważne okol~czności
p. k. zasadniczo wolne od opłat, uchylić będzie mógł w każdej rze austr. 4). Postępowanie do- 5) udział w bandzie w celu po- łagodzące, sąd władny jest karę
1
nie dotyczy to jednak oskarżycie- chwili prezydent Rzplitej · w dro- raźne zarządzić może rada mini- pełniania niektórych przestępstw, śmierci zamienić na dożywotnie
li prywatnych, którzy składając dze rozporządzenia.
strów na czas dowolny podczas, 6) zabójstwo pospolite i kwalifi- ciężkie więzienie, zaś karę od IO
akt oskarżenia (t. j. skargę) w an.
Prócz kodeksu postępowania gdy w myśl obowiązującej jesz- kwane, 7) uszkodzenie telegrafu, do 15 lat zamienić na s lat cięt1 lipca 1929 r., lub później, będą karnego i przepisów kodeks ten cze us.tawy . z 30 czerwca 1919 r. telef.onu, ~gi wo~nej, tamy, mo- 1 kiego więzienia.
1
musieli zapłacić w sadzie Ił.rodz- wprowadzaiących, wvszło rów„ ze zm1anam1 z 25 bitego 1921 r. stu 1 t. ~· urządzeń które służą
~x-

. postepowan1.a

o.

I

Spacer olbrzymich

siążeł\

!Na szlakach powietrznych .
rozkład

Letni

lotów w

Połsee

z dniem 16 kwietnia wchodzi w życie letni rozkład lotów na
linjac:h powietrzriych.
Samoloty kursować b«:dą. co<iziennie z wyjątkiem nie dziel na
linjach: Warszawa-Gdańsk, Warszawa--Lwów, Warszawa~Kraków,
Kraków-Wiedeń, Kraków-Lwów, oraz 3 razy w tygodniu (co drugi
dzień) na. linji KrPków-Brno- Wiedeń.
Nowy rozkład lotów prieost.awia się następująco:
linja: Lwów-Warszawa-Gdańsk
1) odlot ze L•vowa o godz. 9.45, przylot do Warszawy-:-12.45
„ z Warszawy „ 15.30,
Odań~ka -lS,30
11
2) odlot z Gdańska „
7.ao, „
„ War~zawy-10.so
z Warszawy „ 15.
„ ,. Lwowa -18,
11
ljnja: Warnawa-Kraków..,,-Wledeń.
O odlot z Warszawy godz. 8 pr~ylot de Kral<owa -10.80
„
Wiednia -lS.48
n
li Krakowa
" 11
2)
~ iednia
"
8
Krakowa ""l0.45
„ Warsiawy-13.45
•' ,, Krakowa
„ 11.15
linja: Lwów-Kraków

„

,, „

d
t
ó
Orvginatna reklama firmy wyd~wn\czej po cias arg w

w· Lipsku·
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I
T E AT

CKl.,.J
'WYSTĘP TANECZNY !R· ~RUS.I ~
!Riś 1>0 raz 5.ty śwdeio wystawiona Balet klasyczny i>rzez_yl się. Na1lep...,~
komedia węg:i&rska B. Siienesa „N. o.ł nawet jego przedstawóc1elki 11ie są_ dziś
w st.anie 11r·zekonać i po:wa~ ~ub~·1czno
5 „ (Nie oże·nio sie).
·Jutro. 0 godz. 4 !)OIP. ostatn.ie w seza.-iści, Wrazwz dEuche~ czash~"~1.enp1:„~1l:
nie wwU>rzenie sensacyjnej kroniki hi-~ i sz,tuka.
uropJe z~c VUJuei • ''"'
storycznei ip. Szczegolewia L A. Tolsto-~ dziś wsze.chw!adnie taimec moct.~mhistyicz
. S. k C
o.1"
ny t:aniec wyz,wolony z wąsAllc ram
1a „ p1se
· 4 „Aby żyć".
' IY baletoweJ,. taniec dl a k. t6 rego teW niedzńelę,~w"'
godz.
szko·
0
chniika ciaiła jest tylko środkiem do cehi - celem tym ie5t synteza formy i
TEATR KAMERALNY.
Twórczyndą uowego tadca
Dziś, jutro i w niedzielę wqeczorem ekspresj-a.
le.st genialna ~ka Mary Wigman.,
„Jastrząb".
której najle psza uczer.ica Iren.a PrusicJutro, o gQdz. 5 „ósma żona Sinooroka oditworzy tańce w tym właśnie ood~o".
woczesnyim stylu. W programie wleczo
w medzliele, o godz. 5 PolPOł'lldni'll ,,A- ru tańca wyzwolonego, który odb~zte
~ais".
aie w Pilharmooii w środę, dn.ia 18 b.
W próbaiClh pod lderunl\'.Lęm reż. J, mies., będą nie'.lJIDiemiie ciekaiwe l inteBoneckiego najnows.za komedia Steflll!l,a resuJące tańce.
Kiedrzyńsklego ,,PoWirót do ~rzechu".
JUTRZEJSZA PREMJERA
TEATR MIEJSKI.
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2)
„ z Kra~owa „ 11.30 „
„ Lwowa -14.30
Kraków-Brno-Wiedeń
lJ

Jinja:

KONCfRT CHóRóW.

l) odlot z Krakowa we wtorki, czwartki i soboty o godz. 7 45
przylot do Brna o go.dz, 10-ej, odlot z Brna god~. 10.30
w·1 d i
1 30

W sobotę, dnia 14 p. m. w lokalu kh.I·
"
"
~ na "
l. '
bu zjednoczonych zakładów przemy&łfr
2) odlot Z Wiednia W PQnjedziałki, środy i piątki o godz. 15-ej~
wy.eh K. Scheiblera i L. Grohmam, przy
przylot do Brna o godz. 16, odlot z Brna godz. 16.30
ul. Przędzalnianej 68 odibędzie sle ,~oón„ „ Krakowa „ 18.45.
cert niezwykle ciekawy dla mi 1oon·~ w
Nowy rozkład lotów umożliwia odbycie podrótv, wzgJędnie
śpiewu chóralnego. Jest tQ :tiierwszy lcon przesłania poczty lub towarów w jedpym dniu ze Lwowa do Gdańska,
cert, poświęcony wyl~'iir.;lie tw6rczoSol
. z Warszawy względnie Lwowa przez Wiedeń do Wenecji wzgl. Bi· ·
polskich kompcz yto.rAw. W k~11Cerae
biorą udzkl'l 3 najle.psze lódZJkie zespo.. dapesztu, z Krakowa do Rzymu, z Wiednia do Gdańska i t. d, (ap,l
ly śpiewacze, a miarowicie: tow. śP.
~~V
Im. Mooiusziki pod bauutą prof. !(, Proprzepełni•
snaka (I na.gr, na konkursie ogólno krajowym w Poznaatiu), tow, śp!ewaicze
„Echo" najlepsze zrZieszem~ polskie w
Wypadła
jezdnię
łlobidł8
Łodzi (I nag>rodia l1A konkursie chórów
.
,
,
•
mę&kfoh w Wars·zawie), pod batutą proW. ~.odzmach. por~nnych wago- gu b·amwaJ~ wypadła 114, kam1en•
fesora Pęd.zimę:ia i chór v oddzialu lód.z ny lm11 ~ramwa1?we1 nr. 10 pro- ny bruk uliczny. Sk~tkt up~~ku
kieJ strj;liiY ogniowej ochotniczej (I naer. wadząceJ. do Widzewa są bardzo tego. były strasine. ~i~s~ezęiahw~
na zlocie śpiew. woJew. łó<hkiiego) piod przepełnione.. . „ .
.
kobieta ul.egł~ pęk.nięc1u c~a11~k1i
baitutą prof. A. Charuby,
J?o tramw~JU hn11 teł w~iadła w wstr~ąsowt ~o~gu. t złama~iu nóg.
ŚWIĘTA KWITNĄCEJ WIŚNI"
. .
dniu wczora1szym 44- etma Wale Pospieszono 1e1 niezwłocznie z po
TEATR w SALI SCIIBIBLERA
"
. .•
Niewątp!dwae
clekaWY te:n koncert rja Zajdel bezdomna. Wobec nie-1 mocą.
Nowa s2 nuka Klaibunda, aiut~a iścue _re zigromadzi liczne rzesze ml!ośn!Bców słychanego przepełnienia w wa~
Do przeniesionej do bramy ~a
1
OROHMANA.
k'()r<lo_wego „Kred~wego Koła obudziła śpiew11 chóralnego. ZlllTćwno z towa- gonie musiała stanąć na samym wezwano pogotowie ratunkowe,
W naiibldższą niedzielę, dnia 15 kwiel- la:k się tego. na1ezalo ~podziewać, ba.r- rzy.sllW śpiewacZYJCh lak i chórów szkol skraju peronu narażona w każdej którego lekarz przewió;d nieszczę
tiia o g<idziniie 5 J>Opołudniu artyści te: dzo duże z~mteresmvame. Jest to hero- nych, dla których glfówaiie jest prze- chwili na niebezpieczeństwo
llliwą do szpitala św, Józefa,
w
abru miejskiego odegrają Po r.a,z drugi lczna baśń 1apoflsik~, oparta na znainym zna.cwny.
padnięcia na bruk. Jakoż tak się stanie nie rokującym absolutnie
w sali „Ogniska'', Przędz.alnia~a nr. 68 we.rs.ecl~ "Ter~oyi" opraict>wana
na
Biłety w cenie Po zl. 1.- naibywat stało. Pchnięta pr;ez kogoś silnie żadnych nadziei na utrzymanie
tirzemiłą, weso·lą komedlę muzyczną p. świez,o '· nowemu pomyslamd poetyckie· można w wyżej WYmienionyclt towan. słabowita kobieta straciła równo- 1jej przy tyciu.
{p)
tyt. ,.Lalka".
mi wzibogacona przez ~~lentow~e.go .it..iewaczych lub w dniu koncertu w lo- wagę i z będącego w pełnym bie„ i
.
B\\ety w cenie od 50 groszy do 3 zl. t~ór.cę „Kredowego K<>.ta . Inscennzacsa "I'
-nnn-k.ału klubu.
Początek o 1odzind.oe 8-e!
...._..
eiej.nahycla w V
strruty <>rmiowiecwrem.
pr.zednią sztukę Klabunda, oraz dekoCIESZCIE SIĘ DZIOO.
KONCERT JUDYTY BOKOR.
racyjna l kQStjumowa oprawa Kon.st.am.J tro, d . 14 0
'ed ·ei
dnl
~
t
1
Słynna wiolonczelistka Ju<lyta BokQll' testo Macldewlicza, twórcy dekoracii do
u
rua _„. raz ~ m~~ud ei, oda Spr ze 8 W 8De
Y
t; mO ą
Y lł0 PO
• .I( ed
K1„
15 b. m. o g\J\,l.lo, 12-ei w ~ n e
•
...
której koncerty w caleJ Europie cieszą . 'TŚ ~~eg~
a .j . .•„
óż ten będą sie w Fdlhannooji przedstawienia Sl8WJeDJQ
1
'ie ogrOllllnem wwodzeniem przYli~a sa~ ;~:c:s ;ry;J:~~i,w;: P;;yrp~ w dla was, w których. W}"5tąpl4: rówdd·
Jak wiadomo, bez okazania ze· nie żądają zezwoleń.
5 za ll-letnaa airtystka dr_ama·! zwolenia na
do :d~na. ~eden ~~Y w~tęp,
•
udiiale
chińskiej
ba,ice
tegoż
autora.
ndczka
wa
posiadanie aparatu
W związku z powyższem spe·
1
ff
. ' c snę w
arm0!13J w cz:v·ar
--n-tyozma., tamcerka klasyczna l gw1az-di- . radjowego nie można nabywać cjalna kontrola odwiedzał bc:<bie
19
tek, d·~a
b. m. Cała pras~ z~~a:~c~
"
filmowa Ninka WUińs~a. la?ra bu~zi PQ; żadnych dzt:ści, nawet najdrobniej- składy przyborów radjowych i w
na mli<:zi ied~łośnie Judy e
Q.zlw znawców sztuki scemezuel I kry. szych, niezbędnych dta dobrego wypadku stwierdienia sprzedatv
pierwsrorzędnyclt włr!°orow. ~rtystka
źe polacy piją dużo
tyki swym fenomenalnym talen-tem l funkcjonowania odbiornika.
bez zezwolenia nabywając~o spi·
16
'Wfst!VPi na
~tym mistr.zowskn~ k~nwody sodowej
zna.komiity. baik~sarz Benedykt. tfert~ I
Tymczasem okazało się, te nie· sywane będą protokuły prze~iwko
cercle Prog~ koncertu be-Ozie me..
Otó~ będziecie miały, koch~e dztecl, 0 · które firmy nie przestrzegają tych ł winnym nieprzestrzegania obowiązw'Ydcle mteresuJący.
Konsumcja sztuczych wód mi- ka.zJę zobaci.yć swego ulub!o-nego aut<>- przepisów i od swych kltjentów zujących zarządzeń.
(b)
-..-oQD
neralnych w marcu i kwietniu ra, odtw.a.rzaiącego boh.aterow własnych
„OONO"
dość silnie spadła j również i fa- l>aJek i komedyjek na scenlo w odpo.
aśn1·
Dziś wl~ re~a „Siada! Pani" z U· bryki wód gazowych (woda sodo- wdednich kosrJ'llmiach. Zobaczycie Nlnh
dzi·ałem catego zespe>lu i gościnnie W'Y· wa, selterska, lemoniady) uskar- iako „Czerwone.go K.a:pturka" ,a tłer~.za
i to z p. d-rem Bogusławskim po·
stępującym St. Zniczem.
żają się na zmniejszenie zbytu. lako W.ilka, Niinke lako M-rnczka, a tłeir
W związliu z notatką w 11 Gło- tegnałem na zawsze.
Na czoło prog.r3111lu WYlbiiaią się skewoj. poznańskiem zbyt w dzia tza ialro Kofa • doktom. Ni•nke laiki,) •ie Polskim'' nr. 98 z dnia 7 kwiet
2) Prawdą jest, że współpraco•
cze „Kartka z życia" w wykonaniiu Cy le wód gazowych wynosił w pier- psotnego Ignasia, a Hertza !.ako J.e<go nia 1928 roku pod tytułem "Ostra wałem w róinych instytucjach spo
bulslciego i Sielańskiego, „Stragan Wiei wszym kwartale r. b. zaledwJe dziadusia, Ninkę jako por·ceta.n-0wą la- krytyka gospodarki burmbtrza m, łecznych, lee.z nie jest praw~ ja.
kanocny", doskonale piasenk.i Jaśków- 50 proc. konsumcji zeszłorocznej, lec1lkę, a Hertz.a iaS<o p.luszowego Mi<iia Rudy Pabianickiej" ławnik Klisz kobym brał udział w ruchu naro·
ny, Bolcia Ka.mińskiego or.at baleuu w a 30 proc. przedwojennej. Wsku- i t. d. Inne role w sztu~oh ?1P-róez NL'l· prosi nas o następują.ce wyjaśnie-,dowo - prawicowym, boć nigdy
wiykon.a'Dm prńm. bai!. Ireny Soboltówn:r tek tego zakłady wytwórcze tej kl i Her.i.za wykooaia. ar~ct scen w.a.r-111ie:
~adnem przedstawicielem prawicy
l badetmistrza Woi-nara i gon.giątek.
branży walczą z poważnemi trud szawskich.
1) Prawdą. jest, że byłem twór- polskiej nie byłem i tak ,,zaszczyt
nztś d•wa przedstawienta: o goovin~ nościami i zmuszone były w marBilety już spr.ze<l.ade ku Pilbarmt)l!jf. cą i członkiem „Bloku . Robotni-I nego'' mandatu w żyi:iu sobie nie
1.45 i 10 w.!e<i~.
cu zwolnić część pracowników. •
czego" a diiś ju:t 11 Towariystwo" życię.
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Dziś

i dni

następnychT

Dziś

Gościnne występy śpiewaka i pieśniarza

artysty teab·ów warszawskich

1 dni

en1· e

następnychT

Stants•a....-.
w ra Znicza
11.~

Program Ne 16 P• t.

„S I AD AJ PA N!'-'

w lokalu
~"
K.moteatru .:~

,,Lun&"~,

Wielki program świąteczny w 14 jajach Wielkanocnych pióra Starskiego, Własta, Sygietyńskiego, Ref·re111, Szer·Szenia1 Jastrz~bca
i innych, muzyka: Lidauera, Sygietyńskiego, Haftmana, Warsa i innych.
Udział biorą: Władysława Jaśkówna, Hanka Runowiecka, Czesława Popielewska, S. Bełski, O. Cybulski, Bokio l<amiński,
S. Laskowski, A. Nowosielski, S. :sielański i S. Znicz oraz zespół baletowy w składzie: M. Bargielskiej, Z. Duranowskiej. J. Borowskiej,
Z. Liszewskiej i K. Pałczyńskiej z prim. bal. Ireną Soboltówną i baletm. E. Wojnarem na czele.
1) Redaktor Smarjański. 2) Na maneżu: 3) Flakonik. 4) Hanka Runowiecka. 5) Kartka z życia. 6) Piosenki błazna. 7) To ci smakołyki! 8) Siadaj pan·
9) Gustaw Cybu!ski. 10) Podwójna buchalterja. 11) Niech pan wieczorem wpadnie do mnie! 12) Dtystl 13) Bolcio Kamiński. 14) Stragan Wielkanocny•

pod kierownictwem
Walerego Jastrzębca.

Zapowiadają:

Bolcio Kamiński. Reżyserował: Walery Jastrzębiec. Dekoracje: S. Frasiak. Koncermistrz:
Kierownik muzyczny: Tadeusz Sygietyński. Tańce i ewolucje: E. Wojnar.
C?dziennie 2 przedstawienia o godz. 7,45 i 10,
niedzielę i święta 3 przedstawienia
godz. 5,45, 7,45 i 10
S.

Lasłtow•ki

i

W.

Lidauer.

,,at.os

POLSKI''

Lódż

13 kwietnia 1928 r.

„ot.OS POLSKI"

GAZETA HA DLOW

Lód.Z
13 kwietnia 1928 r.

zt/s s R

.Zyc1e
. gospodarcze
F

8

•

i

Czechosłowacja grozi Polsce
e
e
rewizją traktatu handlowego
Walka o
~a.mieszczają
*
z Cze-::t
w
I

„
„
rzemysłu leśnego. -·
.Narodni _Listy.
1nans?wan1e p
1.7 „ h
dl
obszerny wywiad z m1_n1strem han
„Tribuna•
obszernym artykn
k.onces1e w ROSJI. -- Stosunnl an owe
, . dlu ~r. ~eroutką o 10bieżących za: le omawiającym równocześnie pro
·
Wzrost eksportu nafty.-· Rozwo1 gad.memach c~echos :vackieJ P011 wadzone pertraktac;e handlowe
h
ł
C OS OWaCJ'l• ••
.
1927
tyki. handlowej. Mó;v~ąc o pertra- Czechosłowacji z $Zeregiem państw
kta~1ach z Polską mi~ister wspo- europejskich, pisze równiet o per
P rzemysłu Chemicznego W r.

*

jj

.
h
ł .
. przemys ł u 1e-,
a stę
w
•
. .
'k 19 7 I stom chem1cznyc
okresie 6-ciowzmog
krotnie.
SzczeOgólna produkc1a
ś g z S S R w roku 1927-28 W okresie od pazdz1erni a 2 ty .
. h d
h 1t h
492 do marca
1928 roku
gólnie1 w
il'onów rubli. Program przemy- nafty
w
S. R. R. osiągnęła 5 bzmof a k ę
~ k „ fa przewiduje 6.171.700 mtr. mili._
tonn ..Eksport .nafty enzo u, au.czu
drzewa tartego, 9 milj.
w. _okresie ostatmch .5 ,
zwi ksz
930 tys. mtr. kub.
okrąglaków, n11es1ęcy wymosł 885.500 ~ono, k;: . ~fk'(:ai suJłe~aozsa a w stosun~u ydo
29.13~ 800 mtr. kub. drzew.a. o~a- dy w tym samym ok~~~i: cza _ i :ziomup przedwojennego. Rozwół
łowego, oraz przeszło 9 m1l1ono~ zeszłego roku gospoda g0 wy p
ł hemiczne o Z.S.S.R.
sztuk podkładów.
Ilość robotm- eksportowano 716.000 tonn. .
przłemyłs u c d
tk·
na
.
h
601 OOO
'b
Wzrost eksportu nafty sow1ec- wp yną prze ewszys iem
kow sezonowyc -;
·.
oso · k" .
cl .
• należy dosta- zmniejszenie importu soli potasoZasadnicze wydatki związane z te) zaw zięczac.
„
h któr eh rzywieziono w ro
k'Jcz~szły: za P67,5 miljonów rutym przemysłem określon~ zosta- wom nafty do Hiszpanii.
ły na sumę 12.240.200 rubli, z czebli zaś w roku 1926 za 75.5 miljogo 1.056.500 rubli . przez?ac~one
Ogólna produkcja przemy~łu che , nó~ rubli. 5-cio letni program roz
są na budowę pomieszczen. Fman j micznego S. S. R. wynosiła w' wo'u rzemysłu chemicznego prze
sowanie przemysłu leśnego p~ze- t923 roku - 121 .milionów.. ru~li· l widuj~ wzrost produkcji do 972
widziane sumą 34.129.000 rubli.
"laś w roku ostatmm 600 m1l1onow ' T10nów rubli.
rubli. Produkcja wytworów czy- • mi
• cl zy rzą d e':'° so 4....a a: a a
u••
, !Bł*
Rokowania pom1ę
Wieckim
a grupą amerykanską

ohiic~on.ą ~ostał~ wartości
~o~
kubi~znych

z.
43~ ~ys.

mmał o złożonem medawno spra
woz d a niu przez .delegac1· p-r. czechosłowacką o stame rokowan.
CzechosłowaCja 1est dla Polski rynna
t ze
hła Polsce szereg udogodmen tm·
portowych. .
.
Polska . me chce ob~cme w pe
wnych p~n~tach odstąpić ~d swych
postanow1en
waloryzacyjnych a
ł
t k
.
h dl Cze
zw aszcza .'!I a ~azny~
a
chosłow~CJl pozyCJ~ch . tak nap~zy
kład skory,_ ob~wie i maszy Y:
Przy dobrej w~h ze ~tr~ny Polski
można~y, zdame1!1 mim~tra, per~ra~tac1e ": krótkim czasie po~yslnte. ukonczyć, . coby pozwoltło
na meodw~ływame ustępstw czechosłowack1ch
przyznanych w po
przednich umowach.

traktacJ·ach z Polak~
.
· "''
.
• Tnbuna• stwierdza, te w niezwykle ważnych dla eksportu czepozycjach Polska
jakoby niechce udzielić żadnych
niemal koncesji. Gdyby Polska una swem stanowisku, jasnem jest, że nie możnaby uniknąć rewizji umowy handlo
wej. Czechosłowacja ze względu
na swe
przyjazne
stanowisko
.
.
względem
Polski postanowiła per
traktacje prowadzić dalej.
Artykuł w dalszym ciągu przypuszcza, iż prawdopodobnie dojd7ie do bezpośrednich rozmów
niektórych zainteresowanych gałę
zi przemysłu obu krajów, a to w
tym celu aby udafo się osiągnąć
takie ustępstwo któreby umożliwi
dalsze pertrakta'cJ·e.

weks a prze wo1enneg DMiedzynarodowy

kartel azotowy

~rodukcja

so.w1~ck1e1

ł slstatm~odukc1:1~ k~ks~, Minist~r o.świadczył, że.
1u,ł~koi ~ d~1 Pr~- ki~~ zb~t~ stojącym c~warte!D chosłowackiego
mac~utyczne1f zf~~w
ła ~ie1scu
Czechosłowac1~ ~d.zie siłowała wytrwać

I

*

z.

*

;.~":::,;k.t.k\~:,:i•
p;;~·:::d, Przerachowanie
sowiecki koncesji na przebudowę!
1

I

d •

i eksploatację zakładów MakieW StOSUDłiU
.
kich rozbił się z powodu od
.
.
.
iews nia
Wojciech Micielski
do l h,
tylko_
P sowietów projektów '
cywi.lnego
proc. przerachowaniu i
rzebudowy
przedstawionych wego w Łodti skargę po~odową, się słusznością i biorąc pod uwa
Przez
grupy Farstan materjalny stron, wzrost
P uhara w tej grupie
Marks pozos!ali mu
z wenieruchomego i
ikiej
kslu, wystaw10nego w 1914 roku
powoda, jako po
ne grono finansistów i przemy- 500 rubli, że sumę tą wypożyczył sterunkowego, należy uznać przesłowców niemieckich z Ottonem na budov.:ę dom?s _wn~sił o prze- rachowanie długu na lOO procent
Wolffem na czele.
rachowan~e pom1e?ioneJ . sumy we wskazane i postanowił zasądzić
dług skah 1 rb. rowna się .zł. 2.66 od Adolfa i Berty małż. Marks so
i
1330
lidarnie na rzecz Wojciecha MiZakupy sowieckie w C~ec~osł_? procentami za 5 lat 339 zł., czyh cielskiego jeden tysiąc sto trzyt.racji w okresie od 1 pazdzierm- razem 1729 zł. z 16. proc. o~ dn. dzieści pięć złotych z 15 proc. od
ka 1927 r. do końca marca roku powództwa, kosztami sporu 1 na· dnia 7 grudnia 1926 r. do 1 mar1928 osiągµęły wartość 3.160.000 danie wyrokowi rygoru tymczaso- ca 1927 r. i 10 proc. od dnia 1
dolarów. .Zakupy czechosłowac- wego wykonania.
.
. marca 1927 r. do dnia zapłaty 0 ·
Sąd po rozpatrze~tu s~ra;vy 1 raz ty~ułem zwrotu k_o sztów sądokie ~ Sowietach "!' tym samym okresie czasu wyniosły . 1.825.000 l zważywszy ze ze~amem s;via~k~ wych. 1 wynagrodz ema za prowadolarów. W handlu zam1~nny~ so zostało ustalone, 1ż pozwani uzyh dzeme sprawy 46 złotych, wyroko
wiecko - czechosłowac~im na1har pożyczki na budowę domu, czemu wi na~ać rygor tymczasowego wy
dziej zainteres?wanym 1est prze- na rozprawie sądowej nie przeczy konama.
(o)
~ysł metalurgiczny czechosłowac
GOO

100 procent

rze~ radę techniczną i
złożył
oponuiąc
~!,,~~:ków
wydziału
sądu okręgo ·
przed~tawicieli
wyjaśniając, iż pozwa~1 małż. gę
amerykańdłużm
wartości majątku
brało również udział poważmałe uposażenie

*'

ks.
Towarzystwa

~oncesyjne

zasądzenie

"Man

jj

~rzect~ ~OO
że kierując

zł. kapitału ~

Targi i wystawa w Mediolanie

I

~g

'

Pomięd~y

n~jpowa~niejs~ymi Anglja 144 tys. t., Stai:y Zjednoczone 130 tys. t., Francja 70 tys.

są

koncernami chem1cznemi w N1emczech szeroko omawiane
obecnie_ sprawy .produ_kcji azotu, w
związku z ma1ącą się odbyć kon-

t., Norwegja 30 tys., Japonja 29
t.\s. t„ Kanada 28 tys. t., Polska
28 tys. t., Włochy 44 tys. t., Belgja 24 tys.,
7 tys.
_Plan
. konfe_rencji t., Hiszpanj_a 2 tys. t.,
2
idzie po hn11 stworzenia
tys. t.; oprocz tego wydobycie nanarodowego kartelu ~zotowego, tura~ny~h soli potasowych w Chili
do którego. weszłyby Niemc:y, An· Mymesie. 420 tys. t.
glja, Franci a, Czech~słowac1a, Be.IWyże~ poda~e. daty statyst~cz,
gja, Włochy, Szwecja, :Norwegia ne pruskiego m1msterstwa rolmcti Holandja.
wa są jednak niezupełnie dokładWątpliwem jest czy w konfe- ne, przynajmniej w odniesieniu do
rencji tej wezmą udziel przedsta- Polski, ~tórej produkcja już w r.
wiciele republiki Chili, gdyż po- 1-927 osiągnęła cyfrę 45 tys. t. i
dobno dążeniem inicjatorów jest przypuszczać należy, że w r. 1925
stworzenie kartelu, do którego uzyska jeszcze lepszy rezultat.
weszliby główni wytwórci azotu
N_a produ~cję ~ę składać si~
syntetycznego.
będzie pozyqa związków amonoPodług obliczeń statystycznych · wych, na którą przypadnie 873
niemieckich światowa produkcja tys. t., t. j. 52 proc. (otrzymanych
azotu syntetycznego wyniesie w r. syntentycznie lub z koksowni), a·
1928 - l.679 tys. ton czystego zotu syntetycznego w postaci saazotu, przyczem na poszczególne letry 578,400 ton., t. j. 34 proc.
kraje przypada: Niemcy 70 tys. t., azotniaku 227 tys. t., t. j. 14 proc.

ferencją międzynarodową.
~a.f!Iierzonej

Czechosłowacja
Austr~lja

między-

Rynek

•

• •

gan gruziński" eksportowały
w
Przemysł poisk i reprezentowany będzie
marcu r. b. przez port Poti 21.101
we własnym pawilonie
p1en1~zny
t. manganu, wobec 9.381 t. w lu"'
tym b. roku.
W dniu wczorajszym po raz gresów, zjazdów, konkursów i Ceduła giełdy pieniężnej
złotenO.•
k. ·
Y
!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!' dziewiąty otwarto międzynaro- specjalnych pokazów.
warszaws lej
w dniu
12 kwietnia 1928 r,
dowe targi w Medjolanie, z któOkoło 13 narodów posiada swe
za
100 z!otych:
rymi jest połączona wystawa, ma własne pawilony, a wśród nich
GOTÓWKA
Londyn
45.51
jąca· trwać do 19 czerwca. Uro- również i Polska. Pawilon polski Dolairy 8.89 i trzy czwarte
Zurych
5820
czysty c~araktter,. jaki jesdt . na- zajmuje przestrzeń 150 m. kwadr.
CZEKL
~:rlti°a~~i!"wę
46.60-47.d. any te! wys. a~ie_.. uzasa mony i przeznaczony jest na pomie~z- BelJ1lja 124.56
na Poznań
46.775-46.975
46.775-46.97:;
Stan główniejszych rachunków 1est okoh~z~os~1ą, ~z w r. b; przy czenie
eksponatów
przed~ię- Iiolain<lia 359.40
Gdańsk wyp!.
czterech wielkich banków emisyj pad~ dztesi.ęciolecie z~~cię.st~a biorstw państwowych oraz firm Londyn 4J.52ó, 43 .52 i jedna czwarta
na Warszawę 57.42-57.56
67.59-SZ.55
ł
.
d
.
,
oręza
włoskiego
w
wo1me
sw1aprywatnych.
W
r.
b.
będą
w
nim
Nowy
Jork
8.90
Wiedeli
czeki
.
79.55-7981
nyc h prze d s t awia się na z1en t
·
.
Paryż 35..12
Praga
reprezentowane następu~ce prze
.
oweJ.
578.60
22 marca r. b. następu1ąco:
Międzynarodowe targi w Me- mysły: węglowy, spirytusowy, sol Praga 26.41 i pół
ełdawe
Federat Reserve Banks (na hdzd1en djolanie zajmują dziś w Europie ny, tytoniowy, włókienniczy, ch e- ~:~c;r!;.~7 !·~łi pół
PARYZ, 10 kwietnia (Pat) Noto
15 marca 1928 r.) w tysiącac
o- drugie miejsce po targach lip- miczny, drzewny, szamotowy, 1uwanie końcowe
larów: zapas złota 2,788,420, we- skich. Wraz z przydzielonym .J- dowy i t. p.
Londyn
J24.02
AKCJE
N. York
ksle banków - członków 472,300, s~atnio przez gminę ~ia~ta MeBliższych informacji co do u25.40.1!4
Dysko11Jtowy 129.Wlochy
134.25
weksle inne 343,330, wkłady ogó- d1olanu ~runte~
~a1m~!ą one działu w pawilonie Polski udzie- Bank
Bank Polski 150.-, 150.50
Szwa1carja
489.50
ł
2 402 930 0 b.
b k t.
przestrzen prawie poł miliona m. la izba handlowa polsko - włoska Bank Handlowy 123.Rumunja
15em • • •
ieg a~ no ow kwadr. Przewiduje się, iż w r. b. w Warszawie (Wierzbowa 11).
Niemcy
007.75
1,574,110, rezerw~ koi:ibmowa~a ta~gi i w~stawę w ~~djolanie, Osobom, udającym się do Medjo-1 Bank Zachodni 36.-, ~.
Spiess 162.50
PAPIERY PAIQ'STWOWE I LISTY
w stosunku do obiegu i wkładow kt~re trw~c ,będą dziesię~. ty~o- Ianu, przysługują zniżki kolejowe.
N01bcl 38.50, 38.75
ZASTAWNE
74,3 proc. Bank Angielski w fun- dn~, odwiedzi około 3 mil1onow W tym celu należy zaopatrzyć się
Moor.zejów 45.50
Dolarówka 83.50, 82.-, BZ.SO
tach szterlingów: zapas złota osob.
w odnośne legitymacje, które o- Staraohowdoe 64.25, 64.Kolejowa 103.-, 104.157 653 289
weksle
rządowe
W związku z uroczystym cha- trzymać można w biurze radcy Ursus 10.75
5 proc. koowersydna 67.32 S79 033 '
t
58 130 330 rakterem, jaki w r. b. będą po- handlowego poselstwa włosk!ego Borkowski 19.25
5 proc. konw. kol. 61.50
'
'
' pr~a ne
' 14 ' 5 ' siadały targi i wystawa, w czasłe w Warszawie (pl. Dąbrowskiego Spirytus 38.50
8 proc. listy zasta:wne Banku OospJwkłady publiczne 14: 1,3 9, ich trwania odbędzie się cały 6) oraz w .i~bie handlowej pol- Cukioeir 75.50
darstwa Kralowe.go 94.--prywatne 101,573,628, obieg ban- szereg międzynarodowych kon- sko • włoskteJ.
Ld]ipop 42.50, 43.8 proc. llstY, za.stayme B31tlku Rolneknotów 134,391,630, rezerwa ab0strowiookle 104.-, 100.-, 107.50,
go 94.solutna 43,011,659, stosunkowa
II em. Serja B. 95.-, 98.-

notOW8Dla

B!'anse banków
emisyjnych

u._ S:

Motowania ur

8 proc. li~

b'nk w Atenach 500 mn1·onliw

w Paryzu

ms!la wne ziemskie

zł.

31.83.37 i jedna ósma proc. Bank Fran- łtowy
złotych Zawiercie
łfabel'busch 180.-·
cuski w tysiącach franków: zapas
h dJ•. h
d .
4 i pól proc. listy zastawne zl~skle
zo.
55.50
z łota 5,543,849, portfe1 we k s1owy t W
ł tyc
At mac
h ktpoo pisany
t
· wynosi portfel Banku
.
. s a w
enac a
u worzemu
oiełdowe
w
8 proc. listy zastawme m. WaTszaPolskiego
1,449,331, pożyczki na rzecz pan- banku p. f. „British _ French DiLONDYN, 12 kwietnia - (Pat)
wy zł. 79.75, 79.-·
stwa 23,100,000, na rzecz państw scount Bank" przy współudziale
Portfel wekslowy Banku Pol- Zamknęcie i;!ie!dy,
5
p.roc. Msty zasta:w1ne m. Wa.rszaNo\1Jy-Jork
4,88.54
obcych 5,930,000, wkłady prywa- francuskich i angielskich grup fi- skiego osiągnął w chwili obecnej
rwry zł. 6125, 61.Holandia
12.1 J.
tne 7 703 964 obieg banknotów nansowych z jednej strony i kapi- poziom pół miljarda złotych. Dla
Francja
4 i pół proc. Usty zais'tlaw1ne :w, War124.02
Belgja
58 55S
s' k R
. .
talistów greckich ze strony dru- porównania należy dodać, że w
34.957
szawiy 57.- ·, 57.75
Wiochy
. •. '
· . an
zeszy ntemiec- giej. Kapitał zakładowy nowego końcu grudnia 1926 roku wynosił
9'2.63
8
proc. Ji5tiy z:ast'<Lwue m. Łodzi 7l.
Niemcy
20,415
k1e1 w tysiącach i:aarek: zapas banku wynosić ma 250,000 fun- zaledwie 312,000,000 zł., w koń
n.75,
~.Szwejcarja
25.355
złota 1,908,944, zapas dewiz wy- tów szterlingów. Bank ten będzie cu zaś grudnia r. ub. 456,000,000
Warszawa
43.52
sokocennych 226,768, portfel we- miał za cel zacieśnienie stosun- złotych.
kslowy 1,927, 587, cbieg biletów ków. ha~dJoGyc? miżdły· F~alcią:
Wzrost ten dowodzi niezbicie
oiełda adańska.
Vi sprawozdaniu Banku Handló
GDANSK, 12 kwietnia 1928 r,
bankowych 3,763,096, inne u- AnglJ~. it t r~~Jąb. ka oz_ycie ami że w handlu naszym znów zapa~
wo
- Przemysłowego w Lodzi, S.
.
ł
b .
. noweJ ms y uc11 an owe1 są wy-1
ł
. k
. · ·
( ) NB dzis1 ejszem zebramu gieldy gdań A. zam.ieucai>oem .,, numerze 1OI
tyc h miast p atne zo ow1ązama bitni przedstawiciele francuskie- nowa o wtę sze ozyw1erue. ap
kiej notowano w uuldenach ~dańskich
dnia tl'JV r. b. omyłkowo opuu100 zloty~ oołak. 57.42-57,56
495,195. (ap)
~o i angielskieP-r. świata banko-.
Wanu•ł'
57.SG
..
-57,53
C%00o n.u.i11k-o p. int. P, Lande,
U{('~O,.
~~ł.~4 czlo=b k, irji mwia'fiuei..

notowania

Londynie

57S

Drzeauwa

Sprostowanie
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us ow LICYTACJE

.U agistratm. Jjodzi-Wy.łzial Podatkowy-niuiejszem podaje do wiadomości, że w dniu 26 kwietnia 19~8mięlizy godz. 9-tą. rano
a 4-tą P.O południu odbędą się przymusowe licytacje ruchomości u niżej wymienionych osob za niewpłacone podatki:
246 Goldlust H. Cegielniana 6,
meble
247 Godes A. Gdańska 57, 25
mtr. towaru
248 Goldberg J. Gdańska 3la
meb1e.
249 Gnllak,
Wschodnia
62 1
szafa
.
250 Goldberg H. 6-go Sierpnia 33
meble.
.
251 Gliksberg A. Wschodnia 40
meble
?52 Galewscy B cia Kolejowa 1
10 beczek cementu .
?53 Garflnkiel H. Południowa 18
meble
.
254 Bornsztajn M. Południow~ ·24
meble, maszyna do szycia
?55 Gliksztajn K. Południowa 25
meble
266 Halpern E. N.Cegielniana 4•,
meble.
S.
Kamietina l
267 Hendlisz
kredens
258 Herszenbaitm Ch Kam;enaa 5

300 Praszkier I. Narutowicza 47
meble
301 Pałczyński R. N.-Targowa 14
25 kg. mydła
302 Pinkus S. Traugutta nr. 16
tremo
503 Poddębski M. Zawadzka 9
szafa
504 Rubin S. Cegie~niana 15 ma.
szyna do szycia . .
305 Rozenberg S. Ceg1el01ana 30,
30 szt. chustek
306 Rotberg H. Cegielniana 43
meble.
. .
307 Rozenberg D. Cegielniana 51
kredens
308 Rozencwajg J. Cegielniana 54
meble
309 Rozenblum N. Gdańska 3la
kredens
810 Rozenberg J. Wschodnia 56
meble
Sll Rotkopf M. Kilińskiego 75
waga
312 Rozenbaum M. Zeromskiego
41, waga
a13 Reichsztajn i Matz, . Przejazd
36, pianino
314 Rozenblat E. Cegielniana 68
przędza
.
315 Rajchman M. Połudmowa 23
meble
316 Segał E. Wschodnia nr. 49
meble
317 Szczecińiki D. Narutowicza 11
urządzenie .sklepu
.
818 SzwarcowskJ W. Narutowicza
36, lustro
319 Swiędziniewicz H. Narutowicza 39, meble
320 Szpiro S. Narutowicza nr. 56
zegar
821 Szwarcbaum I.
Gdańska 23
meb1e.
822 Selman J.
Gdańska nr. 18
meble.
.
323 Salomon M. Wschodnia 27
.
mebJe..
324 Saw1ck1,
Wschodma nr. 35
maszyna do szycia, meble.
325 Szymanowicz D. Wschodnia 45
kredens
.
.
326 Szarfer J. Wschodnia nr. 49
meble
327 Skulski P. Cegielniana nr. 59
meble.
328 Szutman M. Wschodnia 64
meble
3i9 Szypper M. Zielona 17
330 Sztern N. Narutowicza nr. 1
meble.
331 Szajbe M. Gdańska nr. 67
meble
332 Skrzycki J. Cegielniana 61
m.......
le
-vv
333 Sachs, Kamienna 1, 130 mtr.
towaru
334 Sochaczewski M.Cegielniana60

W dniu 27 Kwietnia, b. r. mit· 408 Kon M. Karola nr 8, kredens
dzy &(odz. 9-tą rano a 4-tą PO·
zegar
południu.
409 Kapitulnik Ch. Główna nr. 62
3$5 Auerbach S. i A. Sienkiewim~ble
cza 6l, 1o paczek bawełny
410 J\mstler W. Sc1walska nr. 25
biurko
354 Brauer I\ Piotrkowska 120
meble
·
411 Kolubiński J. Przejazd nr. 14
355 BornsztajnB-cia,Piotrkowskal~2
mel;> te. .
maszyna do pisania
412 L1k1ermk Fr. Wólczańska 74
556 Bromberg J. Piotrkowska U>2
meble
meble
413 Landau J. Nawrot 8, biurko
szafa
357 Borkowski A Rokicińska 15
mebt
•
414 Lłtmauowicz Ą. Lipowa nr. 27
358 BurcCardt K. Rokiciń$ka 47
urządzenie. culdernl
mebl .
415 Ł!lba St. Oćąt\ską 96, zegar
359 Basie~icz B-cia Sienkiewicza
k~edens
61, lO paczek bawełny
416 Mi,hrowski, Kilińskięgo 113
szata
360 i;lerndt H Targowa nr 17
zegar
•
·
417" Makowski A. Juljusza 20, ze~61 Bornsztajn B Nawrot nr 34
gar
k d
•
·
418 Młotkiewicz S. Sienkiewicza
362 B~se~s Nawrot 8 obuwie
56.' biurko szafa
363 Baldinger M. Kiiińskit!go 113 419 Miller O. Nawrot 7, kredensy
szafa
420 Modrow H. Nawrot 7, różne
nacz_Ynia kuc;:~~nn.e
36-4 Berman J. Kilińskiego 106
kredens
421 Momtz .A. Ktlmsk1ego 155, kasa. ogmotrwała, kredens
365 Barmanowa 0 Kilińskiego 98
. bl
•
422 Miklaszewski I\. Kątqa. 56,

461 Stow. Mistrz. Rzeźniczych
Kopernika 46, pianino
462 Schwalm A. l(arolewska 1,
meble.
463 Szyndel A. Kątn~ 32, meble,
maszyna do szycia
464 S~n~jder W.
Główna 67,
pianmo
..
465 Sztern A. Nowom1e1ska 151

meble

. .. .

466 ::5zyma!lkO F, Kihn:ikJegQ lo5,
meble
467 ::Siulć 'K. i 5·ka, l\arol 11·13

~asą ogniotrwałii

468 Troppe J.
N•.Zarzewska 7,
masiyna do szycia
469 Tarczyński K. Piotrkowska 1 t4
meble
470 Tocnterman B. Piotrkowska
13 2, tremo
471 Wolfowicz P. Piotrkowska 189
kontijar
472 Weller O. Piotrkowska 120,
meble
473 Weiberger H. Kilińskiego 86,
meble
dywan
474 Wójcicka J. Napiórkowskiego
259 Janeczek i J6zefowici, Sien·
27-~9, 3 siafy
kiewicza 82, mas..:yna do
W:rste
I<;opernika
orbilllrd
475
Wermjńska L. Nawrot 32, 4
szycia
366
0
211
kiestron .,
428 Mel•. Ch. W.
Główna 5!,
trema
J60 JoskowicJ O. Gdańska 27
I<;arota nr. 3
czapki, maszyna do szycia 476 Wróblewska M. Nawrot 12,
tremo
367 Bfombęrg
ast „Irena" fabryka mydła, N.czaoek
kredens
Gdańska nr. 162 424 Makower W. Karola 4, 477 Wiślicki Cb. Nawrot 7,
Cegi.elniana 52, masiyna do
368 lf:?:ł: R.
szycia
. meble
meble
meble
369 Bejzyk w. Karola nr. 4 pie.· 425 Mikulicki G. Słowiańska 26-28 478 Waks A. Kilińskiego
1131
162 Konsens . J. Piotrkowska 58,
urządzeni~ sklepu .
.
nino
'
lo_oo butelek do wina
kredens, dywan
263 Karwowski J. 6-go Sierpnia 10
370 Benke i Keppe, Gdańska 110 426 Minor A. Srebrzyńska 49, u- 479 Weyland M. l\arola 8, 2 fomeble.
rządzenie biurowe
tele
.
3 71 Bornsztajn s Udańska lOS
264 Krochmalnik R. Cegielniana
kasa ogniołfw~ła
427 Miszewski St. Sienkiewicza 480 Wyszyński Ch. Główna 62,
372 Bławat Łódzki Piotrkowska 265
53, lustro
meble
28, 80 but. soku
265 Kon
M. Cegielniana 40,
meble
'
428 Nettyn F. Kilińskiego 111, 481 Wołyński J, Gdańska 112,
~ble
373 Chądzyński K Kilińskiego 153
meble
meble.
lOO syfonów ·
429 Pusze{ U. Piotrkowska 122, 482 Weksler M. Krucza 11, meble
266 Kornbrot S1. Cegielniana 13
meble.
374 Chwat H. Kilińskiego nr 120
meble
gramofon
.
.
pianino
·
430 Pietr_zak St. Nawrot 8, urzą- 483 V[eis M. Kopernika 33, pta·
267 Kuśmirak M. Traugutta 4, zegar. .
.
.
375 Ekielski F. Piotrkowska 255
dzeme sklepu
m~o. .
50 kawałków mydła
431 Piotrkowski B. Nawrot 7, 484 Wiśhck1 S. I<arol_a 8, meble,
268 Krasm.ańsk1 M. Cegielniana
376 En elman Ch. Prze'azd 36
kredensy
ma~zyna do .szycia .
91, .biurko
metie
l
432 Parzenczewski A. Lipowa 56, 485 WoJdysławski S. PJotrkowska
269 Kamińska S. Piotrkowska 19
kasa ogniotrwała
ll2_-216, I szt. t~~~ru_
meble.
377 Feder · P. Piotrkowska 116 100
270 Kopper
P.
Gdańska
42
but. wódki
'
433 Pruszynowski D. Lipowa Sl, 486 Wa1nberger H. K1lmsk1ego 86,
s78 Fajner N. Piotrkowska UG
kasa ogniotrwała, szafa
drwan st~ł
.
meble
.
271 Kaban H. Wschodma 35, 20
kredens
434 Pawlak Wł. Kilińskiego 143, 487 Ztlberszpic J.
Piotrkowska
379 Fa·ner Z Piotdcow !ca nr 116
kontuar
ż65-267, szafa
kg. masła
mJble w~ga
s
'
435 Pastuszak Wł.
Kilińskiego 488 Zelman J. Nawrot 34, mebl~
272 Klrszbaum F'. Wschodnia 49
szafa
380 Galusii1ski St Piotrko k 108
121, fortepian
489 Zasadzka M. Nawrot 8, krepianino
·
ws a
436 Pilker I. M.
Karola 3,
dens
273 Kwiatek
N. Gdańska 67
' meble
38l Gódzicki M Roki ·. k 27
meble
490 Zobel J. Nawrot 7, 4 lustra
bl
·
cms a
487 Perła M. Piotrkowska 220, 491 Berman M. Kilińskiego 93.
274 Korn Ch. Wschodnia 59, 150
~e
e
K
N
t
.
pianino
meble
kg. mydła
382
K. Zielona 19
ni~~au · awro nr. 1a, pia· 438 Ramisz P. „Ceramika• Piotr- 492 Benke J, . Kilińskiego 229,
275 Kaszyński
383 o0 ldb
E 1.
kowska 121, wyroby ceramiczmeble, orkiestron
meble.
·
ipowa nr. 27
ne, biurko
493 Diefenbach G. Rzgowska 33,
276 Klajnman S. Zeromskiego 33,
. b erg
meblę.
.
Piotrkowska
czekolada
8 s4 ~;oi:iian 1 Lipowa nr. 25 439 Rozenblat M.
j77 Kutntk W.
nr. 16
kre dens
•
:lll • zegar
494 Friedenson J. Zamenhofa 18,
d Prze1azd
· ·
maszyna o p1sa!11a
l\ilińskiego 97 440 Richter A. Piotrkowska 104,
męble
Zamenhofa
385 Gomoliński
•
t3o mtr. materji impreg.
495 fndman I.
6,
178 Hahn M. Południowa nr. 6
mel?'ło.
.
skóra
3g6 ~j~~ki B Karola G, kasa 441 Rajtberg A. Piotrkowska 132, !
279 Kahsld Sz. Połudmowa 6,
....1..le
. t ł •
kredens
496 fuks I. Zakątna 57, motor
-"-1e .
.
.
mQU
.
. .
335 ID9U
Twerska Ch. Cegie lmana
17 58 7 ognto
GlaserrwaH a Piotrkowska 211 442 Rozenblat W. Piotrkowska
120 497 Gutman I. Nawro t 1~o, b'lUf•
i8o Lewkowicz W. S1enk1ewicza 13
meble
k d
·
szafa
ko, maszyna do szyqa
mLebte
i
C
.
.
336
Twerski
L.
Wólczańska
63
d~lde;:rg
A
Piotrkowska
443
Rubin
K.
D.
Pusta
9,
ml\ka
498
~re~icki D. Wschodnia 721
388
104 444 Rubinszta1·n K Nawrot 7
281 epmanow cz K.
eg1elmana
tremo
b' k0
•
pianino
tur
waga
' 499 Lederman Ł• Rzgows ka 12,
282 66
L , meble
k .
E. Gdańska
337 T.uszyńsk'i J . v·11
,,1 ńs k"tego 89 389 Hirszberg
M. Piotrkowska 120
kredens z~gar · .
24
biurko
kredens
445 Rozen Lipman, Lipowa 27,
meblę
.
.
ew ow1cz
338 Tuszyński T. Wschodnia 23 390 tt·
A R
k
meble
500 Myśliborski J. Piotrkowska 120
szafa
283 Limkowicz J. Wschodnia 17
meble.
:zer . zgows a nr. 1 446 Raksyk A. Kilińskiego 133,
meble
Ltremo
F
1.,·
839
Tygier
Cb.
Piotrkowska
nr.
81
flarJ:n
R
Nawrot
o
warsz
kontuar
.
Sol
Micner R. Gdańska 148, waga
591
3 1
284 asman
m.eble
· ie1ony Rynek 6
szafa
tat tkacki·
'
• 447 Rumkowski M. Ch. Kilińskieh . ł..
f
go lo5, kredens
5o2 Nisel F. Zeromskiego 85,
meble.
340 Weksler Sz. Cegielniana 45 39 H
285 Lichtansztajn M.Południowa 20
bt
~ enec owicz :' sz~ a ·
448 Reichstein z. Karola 3 kre~
tremo
me e .
393 Jesmowscy B·cia, Piotrkowaka
d
b. k
'
5o3 Orłowska Ch. Zamenhofa 6,
lustro
286 Lichtenszłajn M. Południowa 341 Wysocki S. Cegielniana 72
167, .Przędza
449 R~b~n ~~~usta 9 szafa buszafa
f t
'
5o4 Preger H.
Lubelska lo,
20, lustro
meble
394 Incmmger A. Nawrot nr. 18
217 Mt"lgrom O. Cegielniana 26 342 w h ft B N t ·
3
maszyna do szycia, szafa
eY
·
k
bl
5
1
t 0 l1'k
ar a
. aru ow1cza nr.
395 Janczewski i S·ka Kilińskiego 4 o Szu z;ynger N. ~iotrkows a
me e. .
.
meble.
. .
<> 88 s .
szafa świece '
114, maszyna do pisania
5o5 Pakulski M. Ks. SkorupkJ 11,
115
• Mme Ch. Cegielniana nr. 12 :i43 Wdowit'iski F. Wschodnia 49 396 K '· · ·
·
451 Sz;czesniewska Tekla 1 Piotrkreclens
kawska 118, biurko, szafka, 506 Roz;enblum ~·. Wschodnia G9,
meble.
ultnskt K. Piotrkowska 160
289 Mazur H. Traugutta nr. 10
meb1e .
meble
.
prasa do kopiowania
2o butelek hkteru
o90 mM~bdie b k. S Gd , i.
WeltfraJd S. Kamienna nr. 16 397 ~eamlmoanmowa~ezzynaAd. o Nszaywcr1.oat 34 452 Szef1;1er H. Piotrkowska 166, 5o7 l{aksyk A. Kilińskiego 13~1
1ę zy ors 1 •
ansi<.a 42
meble.
,' . ,
msszyna do szycia
345 Winter A. Zachodnia 68, zegar 398 Kopiewicz I:<. Nawrot nr. 34 4c::.3 meoffie. M W0·1
· k 127 508 Rybowski Sz. Kilińskiego lGS
lustro .
291 Moszkowicz H Wschodnia 50
meble.
v
t:>zy er ·
czans a
'
kredens
maszyna do szycia
N
chustki, pledy
399 K
1 · Sk
20
meble.
osse. i
• a,
awrot
454 Sawielejew I. fNapiórkowskie-. 5o9 Swiderski
I• l\ilińskiego 1~5.
292 Maliniak
S. Ktlińskiego 46 346 Wiluś J. Zawadzka 2, , obuwie
młynki do farb
i..i
38
meble.
347 Waldman E. Zeromskiego 36 4o0 Kru~owski P. Nawrot 8, kasa
go
'
pate on z płytami Sto g1t~~~wski
J. Karola 8.
293 Machorowski J. Zeromskiemeble.
ogmotrwała
455 ms ei\e. A N .. k
k'
bl
go 24 .
348 Weinberg S. Narutowicza 38 40 ' Kwaśner J. Nawrot nr. 4
4~: ;ei~e · aptor ows tego 511 P:sz;ński J. Kilińskiego 8~.
294 M~drzyckt W. Południowa 8
mebl~.
456 Szta1'nberg M. f'.lawrot 13,
·kredens
meble
zegar
402 Kowalczyk P. Kilińskiego 213
kredens
295 N
meb 1e
457 Speidel J. Nawrot 7, kasa
eumark J. Wschodnia llr. 37 349 Wajl S. Południowa nr· 32
żyrandol
meb'le.
40ó Kahne I. Kilińskiego nr. 206
ogniotrwała
29
6 Ogólnik L. Cegielniana 39, 350 Witelson I. Południowa 32
meble.
458 Szmulewicz H. Lipowa 57,
Dokt6P
297 p~~~:~ier Ch. Narutowicza 47
tremo
404 1\ozło~ski K. Piotrkowska 273
meble.
3bl Zarzycka M. Al. Kościuszki 32
fortepian
459 Skurnik L. Piotrkowska 66,
biurko
298 Peter A. M. Piotrkowska 19
meble
405 Kuna J. Przejazd J6, kontuar'
towar wełniany
Chorob7 wewnętrsae.
~eble, masz~na ~o szycia ' 352 Znamirowski, Zeromskiego 43 406 Kramer E. Główna 69, kasa 460 Steinke G. Piotrkowska 2o2, Sienkiewicza 22, tel. 63·62. Przyj299 P11cer L. Ceg1elmaua nr. 66 '
meble.
.
I
„National"
maszyna do pisani'
mu je od 6-8.
tremo
407 Kruczkowski R. Katna 58

z.

z
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L. Poznański

OtUS !'OLSK1 -

1'3.rv

Kolej Elektryczna Łódzka, Sp. Akc.

~

C;ynl najcieH.awszych

.eI

"'~

•

H.siąteli

Dziś

•

następnych!

i dni

(PRIMA APRILIS)
Oryginalny wesoły dramat z

Ili
2 serje 1
12 aktów całośf razem
I! Serja I Upiory

życia

emi~racji polsko-żydowskiej

w Ameryce.
W rolach !Jlównvch:

11

1

1w1azda el!:rnnu

na1mł11nszc1

BABY PEGGY
Sentyment 1 lz y um1eję1n-e przeple·
cione meteorami szampan!lk1ego
hu11oru, Ftlm który żvje- wzrusza
- rozczula.
.1

, i.,·~

Następny pro~ram

.Nietrudno

zostać

ojcem•

„

wkrótce

a~~mBB•m&DBEPt••••&••······

Ofiary kwasu moczowego

it

~„pnez

~

Profesora
L1ncereau
byłego Prezesa
Akademji

Med:rcznel

w dm powszednie o g
4·ei ostatni seans o 9,30.
W soboty, niedziele 1 święta o g.
2,30 po południu
Na 1-szy seans w dm powsz. oprócz
sobót od 4 do ó, w soboty, niedz.
i święta od 2.50 do 3.50 ceny miejsc
po 75 1 50 i;r.
Początek

I

Dziś

Podagra
Otyłość

Reumatyzm

Kinematograf Dświatowv

ArterioScleroza

Rokicińskiej).

i dni

następnych!

Zatruty kwasem moczowym, torturo19any b61am~ mote l>y~ aratowanJnt
tylko przez
1046+-4

dorosłych:

Dla

CHANG

Dla

URODO N AL

młodzieży:

Ponieważ U R O D O • A L rozpu•zoza kwae moozow~.
Generalna Reprezentacji Warszawa, Fredry 4. telefon 73~

Chaplin robi karjerę
i jako bokser

Redakcję objął

BR.UNO WINAWER.
„Bibljotelia Groszowa", Warszawa:
ul. Moniuszki 11.

Prawdziwy Ul{ODONAL tylko z polsk11 i francaskll etykle~
Ządać w aptekach i składach aptecaaycb.

(\ino-Teatr

Płłl'IDZI\
Kilińskiego

ul.

DYWANY
reperuje tkalnia sztuczna.
ska 9~.

WielH.i podw6in':Y
18-aJ:Uow;y program !!!

178

„ ..•.~···~···············

•10fiaryrozwodu ,',, POD DĘBIE
Porywający dramat erotyczny w 10 c1u aktach.

1,.·

Przyjmę

KL"RA
BOW1. EST HER RALSTON' :' .
n

Udział biorą naj·
znakomitsi artyści:

~!,„?,;~!!~,.~~..~~~ ~?o:f~.4?.!:!~!~ i
W roli gł.: BETTY BRONSON i RICHARD DIX ;
Nast: program : CZLOWIEK

z

powszednie o godz. 5-e} po poł., w sobotę
w niedziele i święta o godz. 2-ej po poł.

na letni wypoczynek

kilka osób

całodziennem

utrzymaniem
Młodzieży szkolnej pomoc w zakresie gimnazjalnym zapewniona.
Informacje: Piotrkowska 24,
w

z BICZEM.

I
Corso I

W rotach ~lównych
Liljana Harvev i Harry Holm

Wodny Rynek(róg

•

II Na właściwym tropie

I Odeon

ALEKSANDER CARR

Tel. 1826 Oo)azd tramwajami 16 1 1•;

TARKINGTON! 1 WELLS! 1 ANDERSON l
Przekłady I. Krzywickiej, B. Zan, Z. Popławskiej.

Najno-arsza produkcja

Iii

Miei~ki

Tom (300 stron druku na papierze bezdrzewnym)
kosztować będzie w handlu księgarskim Zł. 6.50
- - - - - w prenumeracie Zł. 3,50 - - - -

wysyła

li
li

1...----------------------... 1

Literatur~ całe~o świata

Prospekty

Państw•

Sienkiewicza 40.

W myśl § 3 umowy koncesyjnej z dnia 23 czerwca 1923 r.
przejazdowa na pociągach Kolei Elektrycznej Łódzkiej, Sp.
Akc., powinna obecnie wynosić:
a) za bilet normąlny, ważny od godz. 6,30 do godz. 21,30 • 34 grosze
b) •
• dla ui;zniów i żołnierzy
. . . . . . • 24 •
c) „
• wieczorowy, ważny od g. 21,30 do godz. 23,ąO • 51 •
d) •
„ nocr.y, ważny od godz. 23,30 do godz. 6,30 • 102 ,
e) •
" miesięczny . . . . • . . . . • • • • 51 złotych
Kolej Eieklryczna Łódzka, Sp. Ak~., natomi~st wprowadza od
dnia 15 kwietnia l 928 r. aż do odwołama następującą taryfę:
1) bilet normalny, ważny od god~. 9 . do godz 2ll _z
prawem jednorazowego przes1ada111a na zasadzie
przeoisów, o0ecnie obowiązujących i zamieszczonych
25 groszy
na odwrotnej stronie biletów przesiadkowych
2) bilet poranny, obowiązujący w godz. od 4 do 9 • • 15
•
3~ bilet nocny, obowiązujący od godz. 23 do 4
..•.• 30
•
4) bilet ulgowy dla dzieci od lat 5 do 10, uczącej się
młodzieży oraz dla wojskowych od szeregowych do
chorążych włącznie, obowiązującv w godz. ~d 4 eto 23 10
•
5l bilet przesiadkowy do biletów, wymien10nych w
. . • • • • • • • • • • 5 "
punktach 2-4 wł.
30 złotych
6) bilet miesięczny normalny
• • • • • • • •
•
7) bilet kwartalny normalny • • • • • • • • • • 90

102

•··········••tr.ł •••••••
ZART LOSU I HARRY PEE
I

Kino Spół. Prac.

opłata

A

~r.

1928

Księgarni.

PiotrkoW5
43020-·

CHCESZ „orRZYMAć POSADĘ?

.I

„ lilEłaDft

PRACY ::

Musisz ukończyć kursa tachowe kore·
PRASOWA CZKA
apoudencyjne prot. ~ekulowicza, War·
szawa, Zórawia 42. Kursa wyuczają Potrzebna do pr-alini, Konstantynowska
listo\\ nie: buchał terji, rachunkowości nr. 75.
~
kupieckiej, korespondencji handlowej,
stenogratji, nauki nandlu, prawa, kaliPOTRZEBNA
gratj1. pisania na maszynach, towarosolidna i fachowa .bufetowa do
znawstwa, angielsl<1eg1>, trancuskiego
niemieckiego. Po ukończeniu świa· piwia mi. Wiadomość ul. Przejazd 55
565-2
dectwo. Ządajcie prospenów.
·~4'.----•..=-.c.·-·-

. .,-.,-...----·

POTRZEBNE

W DNIU 9 B. M.

dziewczynki do dywanów perskich
znaleziono pamiątkową papierośnicę.
Do odebrania !.ódż, ulu:a Przejazd 4U, nieumiejące nauczę Andrzeja !'i O.
565-t
Rydlewski.
5481-3 m. 6,

SZOFER

BAGAŻ

()QOO()COCCXX>OOOOOOOOOOOOQ

z praktyką ślusa~ską poszukuje posa•
pozostawi·ony w, <iiniu 10 kwietnia r, b. dy Oferty do „Ułosu• sub. „Szoter"
pod ~ieką nieznajomej paillłi w samo572-2
chodzie,
kursującym z Poddębiic do Ale - · - ~~~i ·
lekarzJ" specjalistów i gabinet ksaoorowa - proszę zwrócić do p. Na·~---·-·----·-·-~
ZDOLNA
dentystyczny przy Górnym Rynk11
pi·eralskiei,
Ogrodowa
26.
·
345-2
krawcowa
poszuku1e
pracy
w
domach
Doktór
Piotr.l\owska 294. tel. 22-89
prywatnych. Wiadomość Wólczańska
przy przystanku (tramw. pabjanickich
139, lewa ofic. Ili p. Mlchni
3570-5
poleca oogaty wybór
przyjmuje chorych w chorobach wszyst
LETNISKO
wszelkiej kosmetyld krajowej i za!;(ranicznej
kich specjalno~ci od g 10 rano do 7-e tan' o, jednopoko1owe, dwupokojowe z
po cenach wyjątkowo niskich.
po poł. Szczepienie ospy, anallzy (mo kuchniami folwark Przygoń przy Szo·
Choroby wene
Uwaga: Perfumy Cot,'e$!o, Carolła, Guerlain'a na wagę
::zu, kalu . l<rWi, plwocin. etc.) operacje się, przystanek kolejowy Dobroń za
ryczne skórne
opatrunki.
1-'abjanicami, MleJl:ICOWość urocza, su ·
i włosów
Porada 3 złote. Wizyty na mieście cha . las sosnowy, rzeka Wiadomość:
Leczenie
lam·
W SOBOTĘ, dn. 14-go kwietnia 1928 r. w lokalu
Zabiegi 1 operacje od umowy. Kąpiele ł..ódi, Szlrnlna 23, Sapiński
487-3
Naświetlania
własnym przy ul. Sienkiewicza Nr. 3/5, odbędzie się pą .kwarcową świetlne. Elektryzacja.
PRZYJMĘ
lampą kwarcową.
Roentgen • . Zęby
Andrzeja nr. 2 sztuczne.
POSZUKUJĘ
korony złote platynowe 1 mosty
jednego pana na mieszkanie
Tel 32-28.
W n1edz1ele 1 święta do S/Qi:li ~oo poi asystenta-ki lub zastępcę dent. z dłu Przędzalniana 26, m. 11
575-t
Godziny przyjęć :
goletnią praktyką na :l-6 miesięcy,
dla członków Stowarzyszenia i wprowadzonych gości od 1.00-2.50 dla Pań
.lgloszema:
Sldad dentystyczny B.
od 6-8 dla Pe.nów
Hamburgera, Piotrkowska 89. 569-2
POI(OJE
Początek o godz. 21 ·ej.
W niedziele 1 :Swię·
Dr med.
Dr. med.
umeblowane poszukuje i poleca Biur'
ta od l'J-i !
Agenturowe .Polruch•, Piotrkowska
~7-2
Zarząd
Komiwojażerów Ł
i\! 38 , telefon 41·01.
3216-15
Dr. med.
~Yta

Perfumerja J. ORUKERA, Zawadzka 11

LECZNICA

·Klinger

Towarzyska Gra w Lotto

'1=•=11=•=•=•:

Stowarzyszenia

O. H. P.

Pokój

Dr.

umeblowany

ludwik Falk

z

Choroby skórne
i weneryczne

w

niekrępującym wejściem
śródmieściu

do

od zaraz

wynaięcia.

Sienkiewicza 57,

flawrot 7.

1

m. 38. §
tO

• •• •

\..

' .

'

··~' •

•

,.

,;··~·. Ą

!

"-~,~

~~

Prenumerata

Tel. 28-07.
Przyjmuje od
10-J:t I Od 5-7,

LUBICZ

Zeligsonowa1

6
-go

~~~~pnia

Cegielniana 43
Piotrkowskiej)
Tel. 41 3~.
Alluszerja,
Specjalista chorób chor. kobiece,
skórnych, wene·
rycznych 1 moczo· weneryczne (WY·
pici owych. Naświe łącznie u trnb iet)
tlnnie lampą kwar·
porady dla
cową.
• Kobiet
~
h
Przyjmuje od g. 8
c1ę ...arnyc
do 10 rano i od 11,50-1,50 i 3-5,
5-o wiecz.
niedz. i święta
Dla pań od 5-5 5-5. inne godz.
oddzi~lna pocze· po porozumieniu
kalnia.
Tel, 4tl·62

st upe I·I

------·----

-

„WJl'1awwawo t>o-

i SPRZEDftż ~

Szkolna 12
Choroby włosów,
NA WYPŁATĘ!
skórne, wenerycz· Eleganckie damskie płaszcze. Weln iane i moczopłciowe ne towary na palta, suknie. Crep·deN
i I
aświetlan a am· cb ine. Jedwabna popelina. Palta, Me·
salina. Poleca Leon ~ubaszkin, Ki·
pą kwarcową
3495-10
i prom . H.oentgena lińskiego 44.
(eKzematJ" łno
- - - -- wotwor:y z o•
NA WYPŁATĘ!
śliwo)
Firanki na metry, odpasowane okna
Przyjmu1e od 12- 5 tiulowe, etaminowe.
Kapy tiulowe,
i od 6->J po poi. etaminowe. Sztory. Roletowe. Narzutl<i
.__
._... Poleca i..eon Rubaszkin, Kilińskiego
~--~ M 44.
549-ł-10

v."Y· -111 - J

rnie~ięczna ".-Olosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami
nosi w Łodzi zL 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z przę.
&yłką pocztową W kraju - zł. 5,-; zagranicę - zł. 7:;JJ.

KUPłłD

eciUle~

ZIUiUB. DDKUPIEBTY
ZAGINĘŁA

książect1ka wojsl1 owa na

Łuczaka

wydana

imię

w P. K. U.

Miasto.

Józefa

Łódi

q465-:J

Herszkowicz Dawid Aleksander

roc:mika 1904 zagub il kartę zwolnieni a
z woiska wyd, w Ł.odzi
5568-3

_„
~-Ogłoszenie za wlers:i: milimetrowy 1 upalto'Wf
/'
·
strona i wteklole '°groszy, s'rona 5 szpalt. - Ne1troliJ~I "$> ~r. ~. 4 ...._ - M4d&łlłan
po tekgcle 50 gr. strona 5 szpalt. - Zwyczajne IO grosLy dr. ~ ~..... .~•· ~- 11:~'
czynowe i zagtubinowe JO złot. - Ogłoszenia zamiJjscolft 41łt~ lłlt ~ ·* YIM. cd Il
za!łranic'Zl!ych o 100 procent drożej.
·

AD. z; OQL. - . ,,

I

2

~-~-o--C+.1aa 1 ·:r::;::);Si:CeJL JfW'
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