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Marsz.
czuje

się

Piłsudski
b. dobrze

Z Warszawy donoszą:
Pobyt marszałka Piłsudskiego
szpitalu Ujazdowskim potrwa
już prawdopodobnie bardzo krótko. Wskutek poprawienia się pogody, bóle newralgiczne ustąpiły
i marszałek czuje się bardzo dobrze, tak, że za kilka dni opuści
iuż szpital i powróci do Belwederu.

podczas trzęsienia ziemi
RZYM, 23 kwietnia. Tutet~ze poselstwo bułgarskie komunikuje, że król Borys jest ranny;
Wszelkich dalszych szczegółów
brak.
. .
,
Przypuszc:c::ayą, ze kroi Borys uległ wypadkowi podczas podróży
inspekcyjnej po terenach nawiedzonych trzęsieniem ziemi.

Poseł

Patek

wraca z urlopu

W 427

l

nadużycia

Sensacyjna

MOSKWA, 23 kwietnia. (A.W.)
Ałtajskich, na Syberji, nastąpił olbrzymi wylew
wód, który zniszczył dwadzieścia
dwie wsie, przyczem wielu wieśniaków poniosło śmierć. Bardzo
wielu }?dzi straciło w powodzi ca
ły swoi d~bytek.
.
Powodzi o podobnych rozm1ara;h w okolicach tych nie parnięta1ą od SO lat.
·nżv.
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ponownie wybory

wewnętrznych ogłosiło następują Bouyssou i ambasador francuski
PARYŻ, 23 kwietnia. (Pat.) ~
ce rezultaty wyborów. Wybrani w Bernie Hennessy. B. minister O godz. 8.30 agencja Havasa ozostali 72 republikanie, 41 repu- Raynaldi przepadł w głosowaniu. głosiła następujące rezultaty wyblikanów lewicowych, 15 radyka- Minister Fallieres, przywódcy so- borów: Wybrano 7(?) konserwałów, 16 radykałów socjalistów, 4 cjalistyczni Blum i Renaudel, lea- tystów, 76 republikanów, 47 repu
republikanów socjalistów, 14 so- derzy komunistyczni Cachin, Do- blikanów lewicowych, 13(1) radycjalistów zjednocze~iowych,
13 ńot, Duclos, Berthon, Marty i kałów, 16 radykałów socfalistów,
konserwatystów; komuniści ::lłe Vaillant - Couturier, b, przewod- 4 republikanów socjalistów, 14
uzyskali żadnego mandatu,
W niczący komisji odszkodowa6 Du- socjalistów zjednoczeniowych,
427 okręgach, gdzie żaden z kan- bois, b. gubernator Algieru Viol- Rezultatów z kolonji brakuje, W
dydatów nie uzyskał wymaganej lette, przywódca unionistów Fran jednym okręgu rezultat wyborów
większości, przeprowadzone hę- klin-Bouillon, b. ministrowie Du- został zakwestjonowany. w 424
dzie powtórne głosowanie,
rafour, Nogare, Bonnet i Louche- okręgach odbędą się ściślejsze wy
Większość wybranych stanowią ur, przewodniczący grupy radykał bory.
zwolennicy polityki rządowej. Po ne! Cazals, h. gubernator • IndoPośród nowoobranych znajduj•
śród deputowanych wybranych chin Varenne,
priewodn1czący się: margrabia de Chambrun, baponownie znajdują się Paul- Bon- stronnictwa radykałów i socjali- ron Rotchild, książę de Polignac
cour, przewodniczący izby Bouis- stów Daladier i wybitny deputo- i dep. Borel Landry. Min. Quellle
son,
ministrowie: Mańn, Bo~a- wany Fernard Buisson są czoło- jest kandydatem
w ściślejszem
nowski i Leygues, b. ministrowie: wymi kandydatami w okręgach, głosowaniu. B. podsekretarz staThomson, Delbos, Dior, Laurent! w których zarządzone będzie po-I nu Moro Giafferi i admirał Gała·
PARYŻ, 23 kwietnia, (Pat.) - Eynac, M~vy, Fran~ois Al~ert, wtórne głosowanie.
un, b. szef sztabu generalnego ma
O godz. 5.45 ministerstwo spraw Dariae, wiceprzewodniczący izby
.
rynarki, przepadli w głosowaniu.

kradzież

,,

„8remen nie

w Polminie

lioluchowski

powódź
na Syberji

ad'lninistraoja

PARYŻ, 23 kwietnia. (Pat.) Wczorajsze wybory odbyły się w
całym kraju w zupełnym spokoju,
przy znacznej liczbie głosujących.
Dzienniki podkreśiają, iż wobec
te~o, że zgórą dwie trzecie ogólnej liczby mandatów zostaną roz
dzielone dopiero po ściślejszem
głosowaniu, ~ zdanie sobie sprawy z rezultatu wyborów możliwe
będzie po dniu 29 kwietnia. Pozatem prasa zaznacza z naciskiem
że żaden z komunistów nie został
wybrany. „Le Matin", „Le Journal", „L'Echo de Paris" stwierdzają, że już dziś jest widocznem,
li polityka Poincarego uzyskała
wspaniałą aprobatę. „L'Humanite" wzywa socjalistów do głosowa
oia na komunistów.

Wielkie

Wielka

478.'688

okręgach odbędą się

WARSZAW A, 23 kwietnia.
{A. W.) - W dniu dzisiejszym po
wraca z parutygodniowego urlopu wypoczynkowego poseł p'l\ski
w Moskwie Patek. Pobyt p. Patka
w Warszawie potrwa kilka do.i, w
czasie których przygotuie on oDyr. Hoffman zdefraudował 142 tys. dolarów
statecznie z czynnikami miarodal
Komisja nadzwyczajna do walki z nadużyciami wdrożyła docho
. nemi program dalszych roko•vań
handlowych Polski z Sowietami. i dzenie przeciwko działalności państwowych zakładów naftowych (Pol·
min). W rezultacie podprokurator Nowosielski po kilkumiesięcznym
Poseł
śledztwie, licznych i uciążliwych ekspertyzach ustalił, że dzięki naduwojewodą lwowskim
życiom pełnomocnika b. dyrektora handlowego Polminu p. Karola
Hoffmana skarb ?aństwa poniósł straty w wysokości 142 tys. dolarów
Z Warszawy donoszą:
Poseł Gołuchowski z bezpartyjW dniu 23 bm. prokuaator Nowosielski po kilkugodzinnem prze
nego bloku współpracy z rządem słuchiwania p. Hoffmana wydał rozkaz osadzenia go w areszcie do
zrzekł si~ mandatu poselskiego.
W kołach politycznych upatru- czasu złożenia przez niego 300 tys. złotych kaucji.
Hoffman oskarżony jest z art. 577 cz. II k.k. i aresztowany został
ją w tern zapowiedi mianowania
p. Gołuchowskiego wojewodą ,lwo- w lokalu komisji nadzwyczajnej Nalewki 2.
wskim na miejsce p. Borkowskiego, który ma objąć województwo
poznańskie.
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Sukces wyborczy Poincarego

„

Król Borys ranny

c ena

dokumentów

Naiwny urzędnik wydal plan mobilizacyjny
nasłanemu szpiegowi
WIEDEN, 23.4. (A,T.E.). Z po·1czności. Urzc:dnik, który posialecenia prokuratora aresztowano dał ~'.lŻne d.~kumenty, dotycz~
dwu wyższych urzędników dyrek- ce ~u~itaryzaci.i sł~żby telegraft
cji poczt i telegrafów oraz byłe- czne) . i t~!efomcznej na \\'ypa~ek
go oficera b. armji austrjacko-wę mobihzacJ1, . otrzyma~ telefomczgierskiej w związku z kradzieżą nie polecenie wydania ~lanu mo·
ważnych
dokumentów wojsko- b.ilizac~jnego .męż~zyźme, . który
wycb, której dokonano prawie się don zgłosi. Nie. pode1rzewajednocześnie w
gmachu sztabu jąc podstępu, urzędnik wydał . te
generalnego i w dyrekcji poczt plany. Zapomocą tego prymityi telegrafów.
wnego
postępu,. ważne
du~uKradzież odbyła
się wśród menty dostały się w ręce szpieszczególnie
tajemniczych okoli- gów.

Części

samolotu nie przybyły
na Greenly Island

Fttzmąurice

n1

może wystartować

wraca

jeszcze

czają, że

w ciągu dwuch dni ma•
for Fitzmaurice przybędzie na samolocie „Bremen" do Murray Bay

wyspę
MURRAY BAY, 23 kwietnia.
(Pat,) - Odlecieli stąd na ratowstanęła
niczym samolocie major Fitzmaurice i mechanik zakładów Junker
sa, udając się do Greenly Island.
LONDYN, 23 kwietnia. (ATE.)
Zabrali oni ze sobą zapasowe czę Kiedy nastąpi przelot von Koehla,
ści samolotu dla ,,Bremen" i za- Fitzmauńce'a i ven Huenefelda &
pas paliwa.
. 7spy Greenly do Nowego Yorku o tem depesze amerykańskie,
które ostatnio nadeszły nie udzie
utknął
łają żadnych ~liższ~ch. informacji.
Sprawa przeciąga się yednak wy•
QUEBEC, 23 kwietnia. (Pat,)- raźnie, gdyż lotnicy ameryka6scy,
Przedstawiciel Marconiego w Clar którzy na aparacie z fabryki For·
ke City donosi, że samolot ratow da mieli udać się z Murray Bay
niczy, na którym lecą mjr. Fitz- na Greenly Island, zachorowali :na
maurice i mechanik zakładów Jun grypę i dlatego nie mogą prze·
kersa, wylądował w pobliżu Clar- wieźć części składowych bez któ
ce City. Dziś rano samolot ten rych "Bremen" nie może wystarmiał odlecieć w dalszą drogę do tować z wyspy.
Greenly Island.

grypa
na przeszkodzie

Samolot ratowniczy
w drodze

Chamberlin leci na
lireenly Island

LONDYN, 23 kwietnia. (Pat.)Według otrzymanych tu wiadomo
ści, major Fitzmauńce, po dokoNOWY JORK, 23 kwietnia, .wyjeżdża do Moskwy
©@@©@@©@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)\ naniu naprawy samolotu „Bre- Lotnik transatlantycki Chambermec. IVlunte
r:c-" przy pomocy przywiezio- lin wystartuje dziś
do Greenly
BERLIN, 23 kwietnia. (Pat.) !:
.
·
·
przez
niego
części
za
pasoIsland,
aby
towarzyszyć
samoloto
Adwokat .M.unte z Brunświ'm wyLu~aschik,
Mydła
w~1·
odleci prawdopodobnie dzi wi „Bremen" w locie do Nowego
ieżdża w najbliższych dniach do
Tarnowskie-Góry zaloż. 1845
siaj do Greenly Island. Przypusz~ Yorku.
Moskwy, aby w procesie aresztupoleca swe powszechnie znane pierwszorzędne wyrobv · mydła domowe
wanych inżynierów niemieckich
- rdzenne, z którvch prawnie chroniona marka specjalna
sprawować funkcje doradcy praw
MŁOJ[W
nego zarówno oskarżonych j2k i
li. J
obrońców rosyjskich, którzy będą
jako wysoko wartościowy fabrykat pierwszorzędnej jakości zasłUi;(Uje
bronić oskarżonych.
na specjalne wyróżnienie, doskonałe specjalnie tłoczone ("pillert") myd·
ła toaletowe w hygienicznem; prawdziwie gustownem opakowaniu, jak
p'ojedzie delegacja przemysłowców łódz.kich
~eeft8eee9eeee9ftM
również wysoko procentowy proszek mydlany marki „Polonia" niedościgolonej jakości. Jednorazowe u~;ycie moich w;,,robów zaWiększe firmy włókiennicze łódzkie postanowiły wykorzystać po•
GENERALNE ~RZE~~utv~~~~.fw~aJ.( :2tJinite~~)JEWÓDZTWO
byt króla Amannulaha w Polsce dla zaofiarowania swych wyrobów
daje sanatorjum „Salus" Dra Kup-1
Ignacy Kuczyński i Arnold Karpf
gatunku „Khaki" na umundurowanie dla armji afgańskiej . szczegóło·
czyka, Kraków, Szujskiego 11.
Łódź, Pioukowska 121.
Tel. Nr. 47.11.
wa oferta w tej sprawie 1 łożona będzie przez specjalną delegację
Te~.
12-95.
Przyrodolecznictwo, li••••~!llBBlii&iRlli611E•B•••~~lfił.~,., .....~· ·
przemysłowców mitJ.istrom króla Amannulaha kiórzv orzvbęda z nim
namowsze svstemy dyjetetyki.
57 IR-5 ))(o')((jJ/O)(o)@(oYó)fm(Q)(o}(o)(o)(O)[o1{o)(o)(9.)@@@~~ · -;@@@@do Warsz a w1·
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Zeszłego roku przypadało
dziesięciolecie przewrotu bol ·

lejó':' spada z nat~ry rzeczy na go iak regulowanie cen rząd doprowadzi komunizm rządzą· zachodu. Nie może się utrwa•
barki chłopów, 1<.torzy za swe sowiecki nałożył na ludność cej oartji do likwidacji.
lić system, będący uienatural·
szewickiego i „dyktatury pro· produkty rolne otrzymu1ą bar· rolną nową pań:Szczyznę, każąc
Tę nadzieję miała niemal nem połączeniem państwa i
letarjatu „. Najgorliwsza rekla- dzo niedostateczne iluś..:1 µrzed· jej prac0wać przedewszystkiem cała burżuazja europejska, któ· fanatycznej sekty, głoszącej
ma nie mogła bardzo uświet- miotów, reprezentu j ących pra- na partję komunistyczną a po- ra jui raz grubo się zawiodła hasło powszechnej rewolucji.
nić tego jubileuszu, gdyi suk- cę robołn!ka.
tern dopiero _na zaspokojen e na pozyskani~ b?ls~ewikó~
Jeżeli dawniejszy kurs StaJaK wiadomo, . rzą~ ma _w własnych koniecznych pot~zeb. ~la go~s.>o?arkt kap1tahstyczne1 lina przechylał się na stronę
cesy gospodarcze i inne owej
dyk•atury były dość i nędzne swem r~ku wym w nę ! pod~1a/
Al_e chłopi buntuią się i po- 1 pow.órme w ten s_am bł~d państwa i jego konkretnych
i okuoione widoczną niewolą. wyt~orow przem y s ł u i rolnict- wraca1ą do tych samych me- popajla._ ':~tr~aleme u~t~OJU potrzeb, to dzisiejszy ma słu
Poniewai jednak trzeba sław ć ~a _1 korzysta ze . swe~o poi?- tod b!e~nego opo~u, które sto~ sow1eckJ.e~o miało . ~ 1e1 o- żyć przedewszystkiem celom i
tryumf systemu sowieckiego, a zema w ten _sposob, że ocema sowal_1 JUŻ za Lenma 1 kt~rem1 rzach speq~lne brzmienia, ozna · zamiarom rządzącej partii ko·
~rak było po temu realnych f)racę robotnika z~yt wysoko, zmustlt d~ldatora bols~ew1ck1e- c_zal~ st?pmową, . lecz pewną munistycznej ze szkodą włriś ci·
podstaw, więc główny nacisk a rolmka ba~dzo mzko. . We- go do zamau ~urowama kursu h f~ w1dac1ę. komumz~u. .
wycb zadań państowych. W
położono na „utrwalenie u- dług obltczen współczynnik t~n Nepu.
. _
. . Atoh ~ w tern 1 • w _mnem takiem położeniu zawsze spostro:u.
stan~w1 dla. chłopa zaled1V1e
Mogło się 1eszc~e prz~d 1ak1mkolw1ek znaczemu )est o- dziewać się można nowych
~zę~c tego, co praca paru laty wydawać, ze Stahn no nowem kłamstwem, pusz- zawikłań i wstrząśnień
C.~z.. to b. Ył za us t~ 61.'? 0 • trzecią
tego warta 1est w N 1emczech. będzie konsek\Ventnym kouty- czonem z Moskwy dla bała •
•
ezywiscie me komunistyczny. Za pomocą środka tak proste- nuatorem owego Neou i że mucenia opinJi iatwowiernego
J. Mazurski.
Co do tego nawet w oras1~
- -·- - - - - - - - - - - - sowieckiej
nie było dwuch
aw .
zdań.
Ale vfaniem obrońców
i wielbicieli St<1lina gospodarka
sowiecka oparła sie na przeważaiącej produkcji kraju, na
rolnictwie, a więc stanowi niewątoliwy postęp ekonomiczny
Praga, w kwiatniu. i nia wydał siebie i swych towa- Vorosmarty. Amerykance oświad gicznie. Przyjaciele młodej par~
'WILIWWW
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Sensacyjny proces o zamordowanie bogatej _amerykanki

i

społeczny.

Prawowierni wyznawcy dok tryny komunistycznej mogą się
skarżyć na kurs Stalina i bu·
dzić przeciw niemu opozycję,
le(~z z punktu widzenia rzeczywistych potrzeb i interesów
ogromnego kraju, ten kurs jest
całkowicie usprawiedliwiony i
z impasu gospodarczego wy·
prowadza bolszewicką. Rosję
na bity gościniec.
Wielomi·
ljonowe masy chlooskie uzyskały nareszcie rząd, który stoi
na gruncie ich interesów czegóż trzeba więcej?
Legenda o zupetnem po godzeniu się chłopstwa rosyjskiego z rządem i systemem
sowieckim została rozkolportowana w całej Europie i wszę
dzie znalazła niemało łatwo•
wiernych.
Znana sympatyczka sowietów madame Viollis, o której
książce pisaliśmy niedawno, na
podstawie rozmów z dygnitarzami sowieckimi utrzymuie, że
chłopi są naog6ł zadowoleni z
obecnego systemu. ie zapomnieli o carze i nie pragną żad
nego przewrotu.
Z legendy tej nic iui prawie nie zostało. Stalin jest w
prawdzie zwrócony "twarzą do
wsi„, ale ta twarz na brała już
innego wyrazu i wcale nie za•
chwyca chłopów. Aby zgnieść
opozycję i skupić dokoła sie
bie partję komunistyczną, mus iał on dać wielkie przywile1e
jej członkom i wogóle robotnikom. A ciężar tych przywi-

D ·

3

·

k'1

d k rn

rzyszy w ręce policji.

czono, że Michałka weźmie z nią zaprosili ją na wycieczkę

nyl 1· w st~łcztL nei· inteligencji a i\' • Michał ko zalecał się do Marji nicy postanowili w sali tej urzą- 1 której rozpuszczona była jakaś
ci~ n ~P? zde~ nnt'karze Mt'ch' al- Vorosmarty, zamożnej węgierki l dzić ceremonję „ślubu". Dr. Kle- trucizna, przygotowana przez Kle
. k'1e1,· t<t ora
·
· h a ł a pe t ar o degra ł przy t em ro 1ę u- pe t ara. p om~waz
·
· ie
· dna k prepadr Kl zie
t r 0 az 'eh prz _ ameryk ans
przYJec
kmia · ow1c1e
·a~i~l sikor~kf a któ:zy ~skarże~i z A_m~ryki do K?szy7, (na Słowa- ! rz~dnika st~nu cywilnego, udzi~- rat ten. działa.ł zbyt p_owoli, t~wa
~ 0 zamordo~anie bo ate" ame- czyzme), by„o~wiedz1c swych kre !~1ąc młode) parze ślubu. Naraz1.e rzysze }ego. 01esz~zęsltwą ~.obte~ę
/\anki, Mar'i
Vorosm~rti.
wnych. . Vorosmarty. ?arzyh g.:> me ustalo~o Jeszcze,, czy uczy01ł w be~t1ał~k1 SJ?OS<?? zadus1h. ~~ y
.1
.
wprawdzie wza1emnosc1ą, doma- on to bezmteresowme, czy tez o- korsk1 tw1erdz1, tz sam w zaboiKlepetar 1 M1chalko dobrze gała się jednak, by Michalko po- trzymał za to od Michałka wyna- stwie udziału nie brał,
gdyż
byli znani w kołach towarzy- jął ją za żonę. żądanie takie nie grodzenie.
przez cały czas stał na uboczu,
Michalko sądził, że po „ślubie" pilnując, czy nikt się na miejsce
sk!ch Pragi, przyjmo~ani b.yli ~ I hyło mu jednak na rękę, z drugiej
na1lepszych kołach . hter:i-ck1ch t i zaś strony nie chciało mu się otrzyma od żony posag w postaci 1 czynu nie zbliża. Po dokonaniu
artystyc~nych, pos1a~al~ ~ardz~ zrywać z bogatą ofiarą, która za- większej sumy pieniężnej. Czy o- zabójstwa mordercy ofiarę swą
r?zg~łęzrnne stosunki , 1 cieszyli opatrywała go w pieniądze. Wkrót błiczenia te zawiodły, czy też po- rozebrali do naga, a następnie
się,. Ja.ko fa;howcy, ogolnem po-11 ce znaleziono wyjście z niemiłej prostu chciał się następnie po- zakopali w bagnie.
wazame~ l znacznyf!l . aut~ryte- sytuacji, polegające na te!D, że zbyć swej kochanki, niewiadomo,
Michalko i Klepetar po are•
tero. M1chalko b;ir.dz1e1 był zna- udana trójca postanowiła zainsce · faktem jest jednak, że komedja sztowaniu przez dłuższy czas nie
ny n~ Słowaczyzn1e, Klepetara nizować ślub Michałka z Marją ślubu skończyła się nader tra- przyznawali się do winy i gdyby
nie to, że w mieszkaniu Kelpetanatomiast znała dobrze Praga,
g?zie ~rał on u~ział we wszyst. _ r. „ ,;;.~~
ra znaleziono kuferek zabitej, a
kich większych tmprez~ch kultuKlub Zrzes-:ienia Kobiet W. I.
w miejscu, wskazanem przez St0•
ratnych, byw~ł na pr~mierach tekarskiego, wykopano
szczątki
a~ral.nych, . pisywał niezłe kryty_: !
(Al. K.ościuszki 2 1.)
zwłok Marji Vorosmarty, sporzą-

z.

k1 i wspołpracował w redakc11
czaspopisma „Gentełman", starając się gentelmanem być również
w. swe~ życiu prywa.tnem. Nic
więc dz:wr_iego. ze krotka nota_tka pohcy1na
o aresi:~ owantu
w~orowego . „gentelmana 1 pr~sk~ego, P?deirzanego_ o. d~konam.~
na1pos19ohtszego w. sw1ec1e zaho1
stwa rahu.n~owego, wyw.ołała w
towarzysk1e1 P~rdze niebywałe
wprost poruszeme.
Zainteresowanie sensacyjną tą
sprawą wzrosło jeszcze po podaniu do wiadomości publicznej
szczegółów zabójstwa i warun-
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znanej artystki teatrów hebrajskich

D e r n s t e i n • .Kohe.r.i.
z współudziałem p. l<otsztainówny (skrzypce) i p. Majslermana
<fortepian) W progr.: utwory współczesnych poetów hebrajskich
oraz ludowe pieśni palestyńskie.
Bilety do nabycia u p. dr. Braudowej. Gdańskiej 46, p. lek-dent.
Reznikowej Narutowicza 2 i u p. dr. Spektorowej Piotrkowskie~.. 107. W dzień koncertu o~ ~odz. 5 pp. przy kas!e.
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Pokó ] umeblowany

resztowani zostali na pods't awie
dobrowolnego
zeznania Sikor- ~El. ~rc:>"t 32 1
ski -<o, bliskiego krewnetło za"'"S
5
tel. 33.55
mordowanej Vorćismarty. Sikorski pośrednio brał udział w zabó1' przyimuJe
· · o d 10 - 1 1· o d 4 - 6•
stwie swej krewniaczki, a następnie dręczony wyrzutami sumie- ·
9111111 llt!IE !f;;0

z wejściem wprost z klatki
sch.odow wzgl. niekrępujący
Poszu kl\V.any przez młodego czlow.
w śródmieściu,
Cena obojętna.
Oferty sub. „B. P. too· do administr.

.„•••••••„.
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Dziś

i codziennie:

Dziś

Występy

dzenie aktu oskarżenia napotka• łoby na trudności bardzo poważne.
Nie tylko sam fakt cynicznego
zabójstwa, któremu towarzyszył
cały szereg niezwykłych wprost
w kryminalistyce
szczegółów,
podniecił i oburzył do żywego O··
pinję czechosłowacką, ale w rów
nej mierze wzburzyło ją tło psychologiczne morderstwa, które
ponownie wysunęło na plan pierwszy niepokojący problem upadku moralnego współczesnej inteligencji.
Sensacyjny proces, który już w

:i~ia;~zedn~;:1!t:'c~de~0 ~:r~;:

jest jednym z tych „psychologicznych procesów", które zmusza~ą
cały świat cywilizowany do zastanowienia się nad problemami
przestępstwa i psychologji przestępcy.

Boh.

i codziennie:

znakomitej tancerki, artystki paryskich teatrów „Pałace"
i „Olimpja" oraz beriińskiego teatru „9-Uhr Theater" - - - Program Nt 17. P• t •

-

w lokalu
Kinoteatru

,, Luna"

Haliny Hulanickiej

. wa? -Pracuj Pan!

Sygietyńskiego, Nela, Sulimy· i Jastrzębca, muzyka: T. Sygietyńskiego.
W. Lidauera i innych.
Ud~iał biorą: Halina Hulanicka, Władysława Ja ś kówna, Czesława Popielewska, Hanka Runowiecka, Stanisław Bełski, Gustaw
Cybulski, Walery J astrz ę biec, B olesław Kam iń ski, ::5tefan Laskowski, Adolf Nowosielski i Stanisław Sielański oraz zespół baletowy:
M. Bargielska, Z. Duranowska, J. Brauman, Z. Liszewska i K. Pałczyńska.
1) Poleczka pizzicati. 2) Wiosenne dreszcze. 3) Wiosna idzie. 4) W Tyrolu. 5) Halina Hulanicka. 6) Szwarc i Weiss. 7) Nie mogą si~ pogodzić!
8> Pieśń łabędzia. 9) Hank! Runowiecka.
10) Ł . K. S.- - Hakoah. 11) Black-b0Hom. 12) Gustaw Cybulski. 13) Mama zdrowa?-Pracuj Pan!
Zapowi adaią: G u s taw Cybuls .lii 1 Stanisław Bels.łU. Reżyser--Walery Jastrzębiec. Kierownik muzyczny: Tadeusz Sygietyński. Tańce i ewolucje
·
u kł adu baletmis trza Eugenjusza Wojnara. Dekoracie: art. mal. S. Fra:)iaka. Koncertmistrz: W. Lidauer.
380-1
Codziennie 2 przedstawienia o godz. 7,45 i 10, w niedzielę i święta 3 przedstawienia o godz. 5,45, 7,45 i 10 wiecz.

pod kierownictwem
Walerego Jastr:u;bca.

w Ta-

n~a . daia pra: są. sa rf I Według zeznań oskarżonych, ślub cywilny, a ponieważ dr. Kle- try, gdzie w pobliżu uzdrowisk a
Vorosmarti
przys ~f! ~ ~ozpa rywadta łat~ złożonych przez nich podczas petar utrzymywał bliskie sto- Szczyrpskie Pleso
wy, t ora JUZ ł~rawt~ .. ~~cho śledztwa pierwiastkowego, spra- sunki ze stowarzyszeniem łiterac- została podstępnie zamordowana.
złaprząka' . umyNs ł o~tn)t zkarz·o= I wa zabójstwa bo~atej amerykan- , kiem „Maj", posiadającem efek- Na śledztwie Sikorski zeznał, że
.
s owac
aw1e przedstawi
os
k'1 prze dst aw1a
.
.
t
.
t
t - f
d
kl k
d
h za1e1.
· d · atrzech
się nas ępu1ąco: I owną sa1ę recepcy1ną, awan ur- . o tarze po ano sz an ę wo y, w

Wielki festiva l w 13 rakietach pióra Hem ara, Stliskie,~o,
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redaktora N.

Konllikt
w komisii budZetowei zlikwidowano
·
Byrka wybrany
ponownie na przewodniczacego

Reformy

Poseł

Michał Konopiński.

Paryż-·BerUn
Bezpośrednia

komuni•
lotnicza

PARYŻ,

23 kwietnia. (A. W.)
W dniu 29 b. m. uruchomiony zostanie na linji Paryż - Berlin olbrzymi samolot pasażerski, który
iest największym statkiem powietrznym typu aeroplanu. Zdoła
on unieść 16-tu pasażerów, oraz
8.000 kilogramów bagażu. Samolot ten kursować będzie między
Paryżem i Berlinem bez przesiadania.
GG
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KRAKOW 23. Pat. Dziś o go·
dZinie 17 po długiei chorobie zmarł
naczelny redaktor Nowej Reformy

kacja

'GtOS 'POLSKI -

biją PDła!tÓ\V

na konkursach
hippicznych w llkei

został

WARSZAW A, 23 kwietnia. (PAT.) - Dzisiaj, w poniedziałek
dnia 23 kwietnia o godz. 12 w po
łudnie rozpoczęło się posiedzenie
komisji budżetowej. Wobec rezygnacji dotychczasowego prezesa
komisji, posła Byrki, posiedzenie
zagaił marszałek Daszyński,
oświadczając na wstępie, że z wiel
ką przykrością stwierdzić musi
rozdźwięk, który spowodował tę
rezygnację. Sejm niema jeszcze
żadnych przedłożeń rządowych,
dlatego cała jego energja była
skierowana do opracowania budżetu w odpowiednich terminach.
· ł ac• z prezesem Byr·
W spo'łd zia
· • ce1ok ą w t em, a by k az'cly dzien
wo wyzyskać, mówił dalej
marszałek Daszyński, ułożyliśmy
kalendarzyk prac, którego prze-

wodniczący trzymał się ściśle

p odkreślam

i

z naciskiem, że żadnych politycznych anj partyjnych
motywów w układaniu tego 1 ~·
lendarzyka nie było. W tern ternpie komisja powinna była uko1czyć prace 11 maja. Na piątkowem posiedzeniu przy stosunkowo nielicznym komplecie wynikły

NICEA, 23 (Pat) W konkursie
dla koni, które w Nicei nie wygrały lOOO franków 0
nagrodę księstwa Monace I-e miej
sce zajął francuz, drugie- porucznik Zgorzelski ·:~ „~adnej\ .por.
Zalęga ~a „Nelh za1ął V mieisce,,
PP~ Rom~e.l-!·te.t C I .. ' różnice zdań. Każdy parlam~nt
1
sce z~j~f~n~~u f~:n~ów~rao Il-~leJ powinien. dbać o to,
~by. prace
por. Gzowski.
nad budzetem ukończyc 1aknajwcześniej. Dlatego apeluję do parnyśliwskim

I

Wielka panama w Warszawie
Właściciele

z Warszawy donoszą:

fabryki .,Magnet•' zostali
aresztowani
wmówić władzom

wojskowym, że
Władze wojskowe i policja wy magnety nie są drogie.
kryły ostatnio olbrzymią aferę. OAż wreszcie żandarmerja otrzy
gromnych nadużyć na szkodę lot mała rewelacyjną wiadomość. że
nictwa wojskowego dopuszczała magnety montowane są ze starych
się fabryka .Magnet", mie~zcząca części. Z ramienia departamentu
się przy ulicy Hożej 33.
żeglugi powietrznej przydzielony
·
.
.
.
był do fabryki st. ~ierżant Harwa. Depa.rtament zeglug1. pow1etrz ciński. Wiedział on doskonale o
ll~J pow1erz,ał fabryc~ t~1 montow:1 t machinacjach fabryki, zachowywał
me magnetow do silników lotni- · iednak .dyskretne" milczenie.
Harwacińskiego aresztowano.
czych. Fa.bryka otw~rzyła .w tym
Specjalna komisja fachowców
celu speqaln~ oddział,. ktory nazwano „I;krą · WszystKo było •w zbadała pracę w fabryce i potwier
porządku ... _Fabry~a robiła na dziła w całej rozciągłości niesłycl:ia
magnetach świetne interesy.
ną panamę. Obu właścicieli fabryL.wracano na to niejednokrotnie ki: Popławskiego i Fefera aresztoęwagę. Właściciele fabryki pp. Zy wano również.
gmunt Popławski i Henryk Fefer
Fabrykę opieczętowano. Dalsze
starali się sprawę
zatuszować i dochodzenie w toku.

nów, aby podzielili moją troskę o' tego pokrycia i godzą w równo· aby sposób, w jati załatwiony hę
to, abyśmy do 30 czerwca mogli wagę budżetu.
dzie budżet obecny, nie był preukończyć prace budżetowe i abyś
Poseł Trąmpczyński zgadza się cedensem na przyszłość,
kiedy
cie panowie kwestie praktyczne zupełnie z marszałkiem Daszyń· sejm będzie miał więcej czasu na
traktowali praktycznie. Oczekuję skim, że sposób załatwienia bu- zajęcie się budżetem.
od panów wniosków, zmierzają- dżetu jest tylko kwestją praktycz
Mówca apeluje do prezesa ko·
cych do rozsądnego załatwienia ną, a nie polityczną, niemniej 0 • misji budżetowej, aby dał posłom
spornej sprawy i wyboru przewod świadćza,
że głosować
będzie możność w ten lub inny sposób
niczącego.
przeciwko reasumcji piątkowej przejrzeć budżet jako całość w 3
Poseł Rozmaryn, rozumiejąc ko uchwały komisji. Wniosek ten mo czytaniu, czy też po 3-iem czytanieczność terminowego ukończe- tywuje tern, że należy dać czas niu, w każdym razie przed dysku.
nia prac i uważając, że postawie- klubom na z·astanowienie się, czy sją budżetu na plenum.
nie sprawy w sposób taki,
jaki chcą podtrzymać
jakikolwiek
Marszałek Daszyński wyjaśnia,
miał miejsce na poprzedniem po- wniosek już zgłoszony, czy też że dzisiejsze załatwienie sposobu
siedzeniu komisji, utrudnia pracę postawić nowy. Praktyczne więc dyskusji nad budżetem w żadnym
przewodniczącego komisji, wniósł względy przemawiają za tern, aby razie nie może być pojmowane
o reasumc1·ę piątkowe1' uchwały 3-cie czytanie odbyło się po pew jako usztywnienie
regulaminu.
.
.
komisi'i.
nei' pauzie po druXiem
czytaniu. • W głosowaniu 14 głosalUl prze•
ó
•
Poseł Rataj przyznaje prezeso- Mówca proponuje przytem, aby c~wko .3 uchwalono reasumc1ę
wi Byrce słuszność w dążeniu do przy 3-iem czytaniu czas przemó- ptą~kowe1 uchwały, ~oc~em aa
tego, aby nie usztywniać metod wień mówców ograniczyć do 5-u wniose~ posła Polakiewic.za 12
pracy i zwrócić większą uwagę na minut.
głosami wy.b:.ano ~onow~ie prejej celowość, i zaznacza, że proPoseł Czapiński oświadcza, że zesekm komis1i budzetoweJ posła
pozycję swoją co do odbycia 3-go wniosek swój na piątkowem po- 8 yr ę.
czytania budżetu dopiero po ukoń siedzeniu komisji postawił jedynie
Obejmując przewodnictwo po·
·
ł
ł
czeniu 2-go czytania wszystkich z powodów czysto rzeczowych, se Byrka oświadczy, ż~ komisja
budżetów traktował również
z gdyż uważa,
że budżet należy przystąpi do obrad nad budżetem
punktu widzenia celowości, a nie traktować jako całość integralną. ministerstwa rolnictwa. W spra·
kontynuowania dotychczasowych! Obecnie, po wyjaśnieniu marszał-łwie tego budżetu zabrał ghs mi·
obyczajów. Chodzi o to, aby wnio ka Daszyńskiego, że mogą zajść nister rolnictwa, Niezabytowski.
ski nie były zgłaszane w ostatniej trudności w sprawie dotrzymania
Następnie minister rolnictwa
chwili na plenum sejmu,
gdyż terminu, oświadcza, że trudności p. Niezabytowski wygłosił dłuższe
wówczas powstaje przypadkowość tych klub jego stwarzać nie hę- przemówienie nad którem wywią
i.......
chaos.
Wnioski nie _______________
mają należy- dzie, _wyraża jeanak zastrzeżenie, zała się dłuższa dyskusja,
„„„„„„.
I

Swięfo

I mPia

Czarne machinacje Reichswehry

Czerwona flaga na
ratuszu w Łodzi
Wczoraj odbyła się
w lokalu
Polskiej
Partji Socjalistycznej,
przy ul. Piotrkowskiej 83 wspólna konferencja partji socjalistycznych PPS., Niem. Socj. P. Pr., nie
zależnych socjalistów,
Poalej Sjonu i Bundu, na której szeroko
omawiano sprawę uroczystości
p!erwszomajowych i wspólnego
pochodu w Łodzi.
W wyniku &v:skusii zapa~ła U·
chwała, po wołu1ąca do zycia sokomm:t
obchodu
cjalistyczny
fo·ięta 1 m~ja.
„
.,

Postano~10no urn:dz1~ w~pomy
J:·~chod ktory ro~?oczni~ się na
\X odnym Rynku

1

Pieniądze

przeznaczone na
do prywatnej kasy

BERLIN, 23. (ATE) -„Montag
Morgen" pisze, że wiadomość o
tajemniczych machinacjach pomię
dzy Reichswehrą a firmami doslar
czającem1 brot'l i amunicję, opiera
się na prawdziwych podstawach.
Jest rzeczą niewątpliwą, że
między urzędami uzbrojenia Reichs
wehry a ogólno-niemieckim zwiąi·
kiem przemysłowym doszło do na
stępującej umowy:
Firmy, które dostarczają broni
i amunicji wstawiają do swoich ra
chunków sumy. przewyższające o
40 do 60 proc. wartość dostarcza
nych Reichswehrze materjałów. Po
wyrównaniu rachunków firmy zwra
cają otrzymane nadwyżki do spe-

broń

idą

cjalnej kasy, która się znajduje do
dyspozycji różnych .czarnych" urzędów w Reichswehrze , W ten
sposób owe urzędy zaspakajają
swe wydatki na cele, które intere
sują opinję publiczną. Zdaniem
rzeczoznawców sumy wstawione
do budżetu Reichswehry na broń
i amunicję, byłyby mogły wystar·
czyć na podwójną ilość tych ma·
terjałów. .Montag Morgen" pisze
dalej, że o machinacjach tych musiało także wiedzieć ministerjum
finansów, które wydawało przewo·

I

dniczącym

okręgowych urzędów

ruszyc na na
finansowych polecenie, aby osobi
cmentar~ po~egłych w 190~ roku.
ście badali bilanse wspomnianych
ra~ie mepogody P~l._hod tozfirm.
wiąze się na Pl. W,Jlnosct.
Popołudniu odbędzie się wspólna uroczysta akademia w teatrze
miejskim.
•
Komitet postanowił wydać o- Trzy kobiety postrzelone i pokra1·ane brzutwą.••
dezwę do warstw robotniczych,
"
·
11'41
nawołującą do grcmjainego udzia
Morderca na miejscu zastrzelił się
łu w pochodzie i uroczystościach. Ze Lwowa donoszą nami
ła Zofja i zdołała wymknąc się z
niemieckich partji prawicowych
Na konferencji partji socjaliW czo raj rano przy ul. Żółkiew- pokoju. Za nią pobiegł Czuchraj
BERLIN, 23 kwietnia. (A.W.)-1 zmniejszenia kontroli władz repa- styc~nych uchwalono wnio~e~, że skiej rozegrała się krwawa scena i w korytarzu oddał do niej jeszPartje prawicowe w Niemczech racyjnych. Przypominamy, że za ko~itet ohcho~u uroczy~tosci 1 we Lwowie.
cze dwa strzały.
ogłosiły swój program polityczny, dawnych czasów,
przed wojną i:na1a z~raca się do !llagistr~tu. z
Do mieszkania Anny AndruszTeraz morderca wrócił do kuch
który m. in. brzmi następująco: światową, Niemcy cesarskie były zyczem~~· ~by ~agist.ra.t oswi~d l kowej przyszedł Jakób Czuchraj. ni i tu popełnił samobójstwo, odGłównym celem naszym jest potęgą. Pod zwycięskim sztanda.- ~zył ,0 f1.c1alme, ze d~ien 1 ~ala Wszedłszy do kuchni, zaraz na dając strzał w swe usta, po któuwolnienie Niemiec od wszelkiej: rem czarno-biało-czerwonym szły 1es~ swiętem .robotm.czem i ~e wstępie oddał strzał z browninga tym runął na podłogę i mornenzależności wewnętrznej i ze-! bohaterskie, niepokonane zastępy kazdhy praco~m~ ~agist~atu, kto- do znajdującej się tam Andruszko talnie zakończył życie, g:iyż kula
wnętrznej. Ponieważ państwo nie niemieckie, nie ulegając żadnym ry c ce, moze ~więtow<l;c'. .
wej. Andruszkowa z przestrze- rozerwała mu czaszkę.
mieckie nie może istnieć bez pro- siłom.
.
. . ,
P~zatem ko.mitet ~wrocił się do !oną głową wybiegła do klatki
Pogotowie ratuniiowe,
ofiarJ
morderstwa w b;irdzo groźnym
wincji wschodnich,
niemiecko Domagamy się zniesienia odpo- ma~istratu. z zyczeniem, aby 1-~ schodowej, wołając o pomoc.
narodowi nie uznają obecnie i nie wiedzialności gabinetu i parlamen , ma1a wywieszono na ratuszu czer
Tymczasem Czuchraj wszedł do stanie przewiozło do szpitala.
uznają nigdy. zalega~izo~ania fa. tu przed prezyde.ntem. .
woną flagę.
pokoju, w którym w odJzielnych
Dochodzenia wstępne wykazują
ktu ~de~.wan1a. od Ni~m1ec tych . Apel te~ m~azany 1est prz~z
łóżkach spały córki AndruszKo- ze Czuchrajem kierowała chęc
prowmCJi,
nie uznajemy przeto pisma llaCJO?ahstyczne ~a powazw ~i. młodsza Paulina i starsza 7.o zemsty. Mianowicie Czuchraj ~awytyczonych w o~ecnych z~ry- ny atut. zas przez lewicowe automobilowy
fja. W kącie zaś na otomanie spał kochał się w Zofii Andruszko i od
sach naszych granic wschodmch., za mało udatny manewr przedwysublokator Andruszków niejaki kilku miesięcy utrzymywał z nią
Domagamy się przyłączenia Au-1 borczy.
SŁUPSK 23.4 Przybyli tu wczo St. Nowicki.
'
bliższe stosunki. Niedawno temu
strji do Niemiec.
Dążymy
clo
ru.jszej nocy uczestnicy raidu auto
Przestąpiwszy próg, Czuchraj z Zofja zerwała z dm znajomość,
-·-- ····mobiluwego Mediolan-Słupsk, zor- miejsca oddał dwa strzały do Pau nie chciała się z nim widvwać i
ganizowanego na cześć generała liny, w której piersi utkwiły dwie zabroniła mu przychodzić ·do miaNobile.
kule. Następnie jeden strzał od- szkania. To właśnie sµowodiJwało
Pierwszy przybył automobil pre dał do leżącej w drugim łóżku Zo krwawą scenę i jego samobójSowiecki statek „saszal" rozbija umyślnie okręty zesa klubu automobilowego w \1.e fji, raniąc ją w głowę.
stwo.
W międzyczasi~ sublokator No
djolanie, przebywając przestrzeó
RYGA 22.4 Do portu ryskiego nika sowieckiego wyjechał z por· między Medjolanem a Słupskiem wicki zdołał zbiec z pokoju,
a
liiiłii~~,;;~S~IJiliUłll
wpłynął wczoraj statek sowiecki tu na pełne morze.
. w ciągu 26 i pół godzin, podczas Czuchraj,
wyjąwszy z kieszeni
Inż nrcht~tekt
.R.aszal", który niedawno najechał
Kapitan "Raszala" Freiman me gdy sterowiec gen. Nobile zużył brzytwę, rzucił się na Zofję i za•'"n
na statek łotewski .Olga Emilja" po raz pierwszy zawinił w ten spo na to ponad 3u godzin (należy je dał jej kilka cięć na piersiach.
11
Vl okolicach Libawy.
Na skuteklsób. Niedawno u UJŚCia Tamizy dnak wziąć pod uwagę trwające
tym samym momencie z łóżóon.iesień kapitana uszkodzonego wpadł na inny o•uęt, poczem od- przez czas dłuż:>zy błąkanie się ste ka podniosła się Paulina 1 u.siłos:atku, że .Raszal" umyślnie naje-łjechał nie udzieliwszy naw.et p_o~lrowca wśród mgły).
wała Czuchraja
odciągnąć od •
'ilał na "Olgę Emilj~ ·· departa· mocy ofiarom starcia. Dz1enmk1
Z pośród 46 samochodów przy swej siostry, skutkiem czego mię
.
k
b
.
miesz a 0 ecnie
meni mor~ki polecił aresztować Hotewsk1e oburzają się na pos!ępo było tylko 41. Podczas jazdy mia dzy nią a Czuchrajem powstało
kapitana • Raszala •. Zanim jednak . wanie kapitana "Raszala" Fre1ma ły m1e1 sce 2 wypadld, przyczem sza~ota~ie, w czas~e .którego C~u .
,N2
wiadze łolewskie przybyly na brzegl' na, który lekceważ" przepisy mie· 3 osoby poniosły śmierć, wśród chraJ nozem poranił Ją,
lak, zeł
( . • . Gd • Il as)
~lem wykonania rozkazu, statek dzynarodowe
klóryi:h zginęła iedna z pań pro- Paulina nieprzytomna runęła n&.
weJ 5 cte:
ans a
.~au1• diielu l!llerwencii urzed-waJ.zą.:ych samochórl
podło~e. Z tej syluaciii sl.c.orzvstarei. n.a&. 5822-ł ,

.W.

Straszne morderstwo we Lwowie

Wyborcze mar"')#en1a

i

Tragiczny raid

Bandyta 111orski

w

Jerzy Muntz
CP.gielrtiana
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Starzec

skonał

z głodu, zona
znajduje się w agonii

zaś

jego

Turyści

I B -- Orkan I 3:3

Były to zawody o mistrzostwo •zwycięstwa.
Leniwy dotychcza~
klasy A. Fioletowi wystawili wzmoc- 1Wieliszek przechodzi sam siebie.
Przy ulicy Miedzianej 22, na przytułku. Dwaj sanitarjusze przy ła im w ręce, a stwierdziwszy, te nioną drużynę, bowiem Orkan na- ; O. Kubik świetnie prowadzi atak,
1II piętrze w oficynie od szeregu bywszy na miejsce zastali już w nic nie niosą1 oburzyła się i pole- leży do rzędu bardzo grożnych w którym tylko Błaszczyński komp.
lat zamieszkiwali w ciasnej, nędz J mieszkaniu Banachów kontrolera ciła rozpruć siennik z innej stro- przeciwników. Atak, by zyskać letnie zawodzi.
Rezultatem tej
nej izdebce, Marceli i Emilja1 mał wydziału opieki społecznej.
Na ny i wówczas zdumieni sanitarju- więcej zgrania, wystąpił w komp- pracy są trzy skreślone goale i
żonkowie Banach, ona liczy lat nędznem barłogu leżała chora z sze wyciągnęli zeń sporych roz- Jecie, w pomocy Wieliszek, Nie- zdobyte wyrównanie.
70, on zaś 58 i był jej czwartym wycieńczenia i głodu Banachowa1 miarów woreczek, w którym zna- wiadomski w obronie, wreszcie po
W ostatnich minutach astr~
już mężem. Oboje cierpieli skraj- obok niej zaś trup jej męża, któ- leźli kilka weksli, z których kaź- długiej przerwie Lass w bramce. gra wzmaga się, sędzia traci gło ·
ną nędzę i przymierali głodem. ry onegdaj zmarł śmiercią głodo- dy opiewał na paręset złotych, oOrkan źle sobie poczynia: do - wę i ostatecznie są „dwa trupy":
Przed kilku dniami
Banachowa wą. śmierć ta wydała się zarów- raz znaczna ilość monet złotych, tychczas słyszeli§my o dobrej grze bardzo poważne kontuzje odnieśli
egłosiła się
do wydziału opieki no kontrolerowi wy:lziału opieki 5-cio i 10-cio rublowych.
Ca!ei . tego zespoło, onegdaj zaś zauwa· grający, o dziwo, bardzo delikatspołecznej magistratu,
prosząc. społecznej 1 jak i sanitarjuszom b. kwoty narazie nie obliczono, jec:-1 żyliśmy, iż drogą, którą mieli po- ną Bałczewski, do którego za.
by zarówno ją jak i męża umies.ł!- dziwna,
wobec pobrania przez nakże jest ona dość. znaczna.
tlążyć do zwycięstwa, była typowa wezwano pogotowie, oraz jeden z
czono w przytułku dla starcó-w1 Banachową 30 zł. zapomogi.
Przy Banachowei
znaleziono gra „na kości", lecz w znacznie graczy Orkanu.
gdyż nie mają żadnych środków
Znacznie dziwniejsze jednak fa- również nietknięte owe 30 złot. pogorszonym wydaniu, niż to doNapiętnować
należy wysoce
do życia i grozi im śmierć jlłodo- kty miały dopiero nastąpić.
zapomogi, udzielone jej przez wy- tychczas widzieliśmy na boiskach niesportowe zachowanie się Mi·
by
O śmierci Marcelego Banacha dział o~ieki społecznej.
łódzkich.
chalskiego Il, który w pierwszej
wa, są zaś zbyt niedołężni1
móc pracować. Banachowa oka- powiadomiono policję1 zaś Emilię • Jak się okazało1 weksle znaleGracze Orkanu winni zrozu- połowie został wydalony z boiska.
zała 9wiadectwo ubóstwa 1 wyda- Banachową postanowiono prze- z1?ne w woreczk1.1 były powysta- mieć, iż są jeszcze zbyt młodą,
ne j~j przei komendę policji, o- wieźć do domu starców. Starusz- wian~ prz~z lud~1, ~tó~ym Bana- mało znaną organizacją, te dalsze
Sz. H.
raz dowód, ze zarówno ona sama ka jednakże oświadczyła1 ze tyl- chowie pozyczylt piemądz.e . na powodzenie swe opierać mogą Turyści li B - Orkan li
jak i mąż jej są stałymi mieszkań- ko wówczas
pozwoli przewieźć procent. c;.a.ły skarb przemes10?-o tylko na sympatji publiczności,
3:3 (0:2)
cami Łodzi
i nie mają żadnych się do przytułku, gdy sanitarjusze do ~ar~tk1 t staruszkę wra_z z mm którą muszą sobie zdobyć i na
krewnych.
pomogą jej zabrać z mieszkania odwi~ziono do do;nu starcow .. Na nią zasłużyć. Lecz jeśli drogą ku
Młoda latarośl Orkanu nieda•
Wydział opieki społecznej po- ukryty w niem skarbi w przeciw- stępme skarb zło~~ny z~sta.ł Jako temu mają posłużyć metody, sto- Jeko odbiegła od swego pierwostanowił przeto ulokować małżon nym bowiem razie woli przy nim depoz~t w wydz1a.e op1ek1 spo- sowane tia onegdajszym meczu, to wzoru: ta sama ostra gra, presja
ków Banachów w domu starców1 u.mrzeć. Sanitarjusze przypuszcza łeczne11 na ~o ąanacho~a otrz,v- ręczymy, że miast uznania spotka- wywierana na sędziego, bezpoprzy ul. Narutowicza 60. Oświad- jąc 1 iż mają do czynienia z istotą mała odpowiedme .P~kw1towame. ją się już w niedalekiej przyszło~ średnia łączność z krzykliwą gaczono Banachowej, że w ponie- zdziecinniałą już ze starości, bądź . S.ta~. Banachowe1 .iest bardzo ści tylko z niechęcią.
lerją, jednem słowem
wszystkie
działek, dnia 23 kwietnia zosta- też umysłowo chorą1 nie chcąc jej c~ęz.kt t lekarze wątp~ą, ~zy i;da
w dużej mierze winę . za wy- te czynniki, które z 1 meczu pił
nie przewieziona wraz z mężem drażnić1 wyrazili zgodę na prze- się Ją ut~zymać p~zy zycm. choc?~I oadki, jakie miały miejsce ponosi karskiego tworzą istny bałagan,
do domu starców1 a narazie wy- niesienie urojonego jak im się zda parę dm. Or~a!11zm bowiem JeJ i sędzia, który nie potrafił utrzy- zniechęcający raz na · zawsze wipłacono jej 30 złotych zapomogi wało skarbu do karetki. Wów- 1est .zbyt wyc~~nczony głodeD?· . mać w karbach dzikich piłkarzy. dza do odwiedzania boiska.
doraźnej, by miała czem opłacić cza~ B~na~howa pole~iła im roz- S~wi~rdzono, ~z od trzech dm me1 P. Krachulec może być dobrym
Sędzia był na to, by usankcjokomorne i wyżywić się przez kil- pruc sienm~1 ~a ~torym l.eża!a. nie 1adła. . ~iezwykły ten wypa- sędzią w zawodach towarzyskich nował żądania galerji i graczy
ka dni.
Po rozprucm sienmka, samtariu- dek przeraza1ącego wprost skner- rzy fair ra· c eh i dysc plino· Orkanu - oni to właściwie proW dniu wczorajszym wysłana , sze zrazu nic w niem prócz słomy stwa wywołał w dzielnicy, ~dzie . ~an eh d~użl~rch lecz ni~d na wadzili zawody. Jaka była warzostała na ulicę Miedzianą nr. 22, nie zn~leźli .. Uda~a~i i.ednak, że zamiesz~iwaH ~an.achowie, ja}t i taki~h mecza~h. w' których ~h~ćby tość sportowa tego widowiska
karetl~a . p~zewoz?wa,
w_ celu „skarb. wyciągnęli .1 niosą g? do ł w wydzi~le opiek.i społeczne1 - tylko jedna strona stawiała wszyst- nie trudno sobie wyobrazić. Speprzewieziema obo1ga starcow do karetki. Staruszka 1ednak za1rza- wstrząsa1ące wrazenie.
(p)
ko na kartę. Wtedy okazuje się cjalną uwagę na ten fakt winno
zbyt miękkim, mało energicznym zwrócić O. K. S. Podyktowanie
i nie umie iltFZymać drużyn w „jedenastki" za rękę po za polem karnem, dlatego tylko, iż
karbach posłusze11stwa.
gracz Orkanu ustawił piłkę na
nie został poz bawiony
Już w pierwszych minutach gry punkcie, przerywanie gry za niemandatu
sędzia popełnia fatalny błąd: silny istniejące foule,
rozproszyła
odgwizdywanie
W niektórych dziennikach z dn strzał Bałczewskiego odbija bram- co najmniej z półminutowem opóJeszcze w piątek ub. tygodnia czeniu wiecu, uformował się po.· wczorajszego ukazała się nieścisła karz Orkanu, piłka pada pod nogi
źnieniem, tylko na żądanie Orka.twiązek b. wojskowych w Piotrko· chód i ruszył pod magistrat piotrnotatka o pozbawieniu mandatu · O .. K7bika, ~tór~ nieuch~onnie pa- nu (bez przesady), wreszcie kilku
wie zwrócił się do starosty z pro· kowski.
radzieckiego d-ra Tomaszewskiego ku1e J~ do s1at.k1. Sęd.zia zamiast graczy
kontuzjowanych oto
śbą o zezwolenie na urządzen!e
Drogę demonstrantom zastąpił ze względu na to, że zajmuje on I bra~k1, zupełme prawidłowo z~o
rezultaty podobnego prowadzenia
po wiecu pochodu i demonstracji większy oddział policji i wezwał płatne stanowisko w zarządzie miej l byteJ, dyktu1e spalony, zapommał
zawodów.
przed magistratem, od którego in· zebranych do rozt!'jścia się.
skim.
'f1idoczme, iż nie może być spalaO. K. S. winno zrozumieć, że
walidzi domagają
się
pełnych
Tłum jedńak natarł na polki ę
.Na skutek powyższej notatki , nego gdy napastnik otrzymuje pił tacy sędziowie nie tylko 1 że wła
praw przy angażowaniu do pracy. wobec czego przystąpiła ona do wyjaśniamy, że wprawdzie mandat Kę od przeciwnika.
snej powagi nie potrafią utrzyStarosta oświadczył jednak, że rozpraszania demonstrantów.
mać, lecz jeszcze podkopują auto
radzieck~
d
·r~
Tomaszewskiego
~o
Drużyna
Turystów,
zdeprymo·
na demonstrację i pochód nie zez·
W rezultacie aresztowano 24
dlegał istotnie zakwestionowaniu wana tern orzeczeniem i zasko· rytet samej instytucji.
woli, jedynie zgadza się na wysła osoby, które oddano do dyspozyDo przerwy Orkan prowadzi!
nie delegacji, gdyż w przeciwnym cji prokuratora, za czynny opór ~ przytoczonych powodów:, Jednak czona niezwykle ostrą grą Orkanu
razie musiałby te same pozwole- władzy, a w zamieszaniu kilka O· z~ pr~eszkoda w pełmemu obo· 1 pozwala narzucić sobie tempo i 2:01 lecz później Turyści, lekcewa
wią~lrnw radnego zost~ła t~sumęta 1 traci trzy bramki w tern jedną z żący dotychczas przeciwnika, zania udzielać innym.
sób zostało poturbowanych.
~dyz
dr. Tomaszews~i za1muiący; winy Niewiadomskiego. Wieliszek brali się na dobre do roboty i
Tymczasem w sobotę po ukoń
Jak w1a~omo, . stanowts~o ordyna· był zbyt słaby i nie potrafił sza. wreszcie zdołali utrzymać jeden
tora szpitala im. św. Jozefa ~trzy- chować środkowej trójki Orkanu. cenny punkt, wysuwający się im
mał urlop bezpłatny. W związ_ku
Po zmianie stron Turyści za- z rąk. Zawody o mistrzostwo klaz tern mandat dr. fomas~ewskie-. bierają się do wytężonej pracy, sy B.
go został przez urząd wo1ewodzk1 widać w ich szeregach silną wolę
uznany.
-.
A.t.. ...•;;
wypożyczalniach
/

!

I

I

Groźne

Dr. Tomaszewski

zaburzenia w Piotrkowie

Policja

nielegalny pochód

j
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-Wzrost czytelnictvva
T. K.

w

o.

,. Ogłoszone sprawozdanie tow. ' naukowych (21559 tom., ok. 25
krzew. oświaty za rok 1927 ilu- proc. }oraz poezji (11961-ok. 14
struje wzrost czytelnictwa w na- proc.). Książek dla dzieci i mło
szem mieście.
I dzieży wydano w tymże okresie
W okresie sprawozdawczym w 8748 tomów, czasopism i dzieł
pięciu wypożyczalniach książek, zbiorowych 364.
utrzymywanych przez T. K. O.
Wypożyczalnie tow. krzew. owydano g>. "" 0 f- "'"iw przy ogól- światy 1 rozmieszczone w różnych
nej ilości 50, 174 zgłoszeń.
dzielnicach miasta1 czynne są rówieczoro• Ilość książek1 wydanych z po- wmez w godzinach
szczególnych działów, wykazuje wych 1 czem umożliwiają szerszej
żywsze
zainteresowanie czytel- masie pracujących korzystanie z
ników1 obok beletrystyki (45696 księgozbiorów towarzystwa.
tomów) również działem książek
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Ł.T.S.Q. -· Union 0110
Wynik zerowy tego spotkania
Związek zawodowy Pracowni-! był największą sensacją . niedzieli. \łl łodzi motor~we~
ków ubez pieczeniowych oddział w ! W Ł. T. S. G: zagra~ Milde. ~a- prez Atlantyk pas1erb1ca
Łodzi. zawiadamia swych członków szcz_ytny ~mk U mon. z~wdziędr. Wo ro nowa
.
1 czac rnoze nadzwycza1ne1 grze
t
d
mad 4 ma1a
r. b. od· 1 o broncy
,
D ur k'i, kt ory
·
· pozwo- I
Miss M · B• Castairs, pasierbica
b1.ż dw· p1ą ek
·
,
nie
. ę zie. się na. zwy1.:za1ne wa 1ne j m dojść do strzału napastnikom słynnego Dr. Woronowa szykuje
z~brame c2łonkow o godz. 7 ·eJ w biało - czarnych.
na lipiec r. b. wyprawę przez At·
p~er~szym fi 0 got~·. ~-ei w ~f U· l Ł. T. S. G. nie wykorzystało lantyk na łodzi motorowej.
gltm .erl~ime, na bor. o pun u-~ rzutu karnego dla Unionu, „muMiss Castairs wyruszy z brzea ne 1 iczne przy ycie ~apra~za 1rowaną" pozycję zaprzep 1 cił Fin gów Irlandji i skieruje się na
Komisja OrgamzacyJna•ke, nie trafiając z 3 metrów do New-York, który zamierza osiągnąć
pustej bramki. Zawody o mistrza po 60-oio godzinnej
podróży.
dJżUry
stwo klasy A.
Łódź zaopatrzona będzie v.t motor
Napier, podobny do tego, jakiego
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: L. Pawłowski (Piotr- W.K.S. • R. T. S. Widzew użył major Campbell, bijąc rekord
szybkości na samochodzie. Sporkowska 307), S. Hamburg (Głów3:0 (2:0)
towcom towaszyrzyć będzie kilku
na 50), B. Głuchowski (NarutowiZawody o mistrzostwo klasy mechaników.
cza 4) 1 J. Sitkiewicz (Kopernika A
t
d ·· ł W K S
26), A. Charemza (Pomorska 12J 1 · wyctęs ~o ~ ni~s
· · .. ,
1epszy techmcznte i faktycznte.
A. Potasz (Plac Kościelny 10).
Olimpiada piłkarska
W Amsterdamie
·~
,. . . . . Widzew mimo swej nadzwycza1nej ruchliwości, żywiołowości i
Po zamknlęcilt listy uczestni&
ZE ~
ambicji nie mógł nic zdziałać, kó;v olimpjady piłkarskiej 1.iczba
·
dzięki niezaradności środkowego pan~tw zgłoszonych wynosi 20
napastnika. Wyróżnili się Pu- dru~nt
~·
A
t
f'
ą o:
• iemcy,
rgen yna
dl
N
, k'
arz,
urczyns i swą o iarną Belcr1·a
Chili ' Egipt Estonia His .
0
·
Kl'im' panja,
z
'
•
•
grą1 w W · K · S · na t omiast
Stany' Zjednoczone,
Francja,
czak1 Kaźmierczak i Heideman, Grecja, Holandja, Włochy, Lukktóry po przerwie zastąpił Thie- semburg,
Meksyk,
Portugalja,
la w bramce, spisując się na tej Szwajc~rja, Turcja, Urugwaj i Juk
pozycji o dwie klasy lepiej, niż gosłTaWJ~· .
. ł
k
dl
urme1 w ro u 1924 11czy,
na prawem s rzy e.
jak wiadomo 23 drużyny
Mimo przegranej R. T. S. Wi- r:-- '
-ri
- · - 15 1
1
dzew ma zapewnione 2 punkty, =
:=-.:-- • któ =
=
00
bowl'em, i'ak nas 1'nforn1u1'ą, Kl1'm
r
ł
~
czak nie był uprawniony do gry,
Poznański
to też_, przyzn~nie valcoveru . na
Choroby wewnętrzne.
.
korzysc robotniczego zespołu 1es Sienkiewicza 22, tel t;;3. 62. Prz•.

Kronika

I

I

nocne

apfek

z ·

Dziś i dni następnych!
Sulices realizacji Cecil B. de Mille'a

z cyklu

4 leź

ź

ów l\poka ips"'

Wielki dramat wojenny z 1918 r.
Krwawe zmagania się wojsk angielskich z niemieckiemi·
Ostrzeliwanie Londynu przez setld zeppelinów i aeroplanów·
Hindenburg na czele wojsk niemieckich. W roli Kobiety-Szpie·
ga przecudna, niezrównana tragiczka Yetta Gr.1udal.
Początek o godz. 4 pp.
Orkiestra powiększona.
Passe-partout i bilety ulgowe nleważne.
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Rozłam

Delraudant„.

Zdarzają si~

życiu

C7f>ŚĆ

w
ludzkiem
tragedie, które zaćmiewają s~,
intensywną mocą kompleks rozu
mowych władz człowieka. Idzie
się wtedy wprost 'przed siebie
uginając się pod duszącym brzfmieniem
uczucia. Droga jaką obie
ra się, by uciec przed brutalnie
!ecz względnie walącym się niest.
częściem - nie zawsze jest prawdz1wą. W chaosie najrozmaitszych
podszeptów mózgu i serca łatwo
się błądzi...
_ w dniu wczorajszym sąd
pokoju VII 'okręgu rozpotrywal
sprawę z oskarżenia Adama A.
Pan ten· w końcu ub. roku
ł · został
· · 1
zaangazowany przez w ascicie a
niewielkiej fabryki swetrów nieja
kiego Abrama F. w charakterze
sprzedawcy i inkansenta, pracują
cego na prowizję. Po pewnym
czasie okazało się„ że Adam A.

-s

Przyznaje się pan do przy.

właszczenia?

O

-----------------------------------------·--------~--

niezależnych

u

stronnictwa z dr. Drobnerem na czele

socjalistów

zgłosiła

akces do P.P.S

Jak już donosił wczorajszy „Gł. nie mogą w dalszym ciągu pozo- wych. Podstawą takiej partii win- S., pozostający obecnie na czele
?olski",
odbyła się w r.tiedzielę stawać samotni. We wszystkich na właśnie, - zdaniem mówcy- niezależnych socjalistów pp. Goz
konferencja Niezależnej Socjali- krajach bowiem następuje obec- stać się N.S.P.P.
dawa, Warszawski, dr. Kruk i Za
p
h
cl
D
b
stycznej Partji Pracy, poświęca- nie konsolidacja żywiołów socjallo przemówieniac
r. ro ne- . stowta, postanowili utrzymać par
na sprawie połączenia się z PPS. stycznych. Dlatego też N. S. P. P. ra i dr. Kruka wywiązała się bu- tję N. S. P. P., wzmocnić or~ani
Na konferencję powyższą p'·zybv- winna wspólnie z P. P. S. stwo- . rzliwa dyskusja, która trwała kił- zację i zatrzymać nadal w swych
li delegaci Łodzi, Warszawy, Ka- I rzyć jedną silną. organizację poli-i ka godzin.
Rezultat konferencji rękach wszystkie lokale i instytu!i sza, Wilna, Częstochowy i Paoia : tyczną.
j przedstawia się jak następuje:
cje partyjne N. S. P. P., oraz wynic. Z ramienia centralnego komi '. Z kolei zabrał głos
dr. Kruk,
Przec!wko połączeniu się z P. , dawać nadal samodzielny swó1
tetu stronnictwa udział w konfe- 1 który nie godząc się ze stanowi- P. S.
opowiedzieli się delegati organ prasowy. (p)
rencji brali: pp. dr. Drobner, Ka-' skiem swego przedmówcy, wska. li Warszawy, większość Lodzi, Wił•
pitułka i Bialik, którzy są zwo- zał, że właściwie PPS. nie jest pa:r no i Bydgoszcz;- oraz sekcja ży- Jak się dowiadujemy PP• Drob•
lennikami fuzi'i z P.P.S., oraz dr. t1'ą soc1'ałistyczną, lecz tylko ra- dowska z Częstochowy. Głosy de ner, Kapsułka i Bialik, b. człon•
Kruk, który jest przywódcą prze- dykalno - demokratyczną, która le.-<atów
Pabianic były podzielone.
15
kowie C. K. W. oiezale!. sotjaliciwników połączenia.
w rezultacie znajdzie się na tym i Za połączeniem się z P. P. S.-- stów, którzy wystąpili z partji i
Jako pierwszy referent wystą- samym poziomie, co rady~ałowie opowiedziały się: Kalisz, Katowi- złożyli a~ces do p, p, s. otrzyma
pił dr. Drobner; w obszernym prze francuscy. ·Co się tyczy ~omunt- ce i Sosnowiec.
ją tam miejsce w radzie naczelnej
mówieniu motywował on koniecz stów, to są oni uzależnieni
od
Po konferencji zwolennic~ po- P. P. s. OJ'az w niektórych OKR.,
ność połączenia się z Polską Pa:- wodzów moskiewskich. W Polsce łączenia się z P. P. S. udah się 0 ile tamtejsze organizacje N. g,
tją Socjalistyczną, która ostatnio zdaniem mówcy, winna być utwo- do lokalu O. K. R. tego stronnic- P. P. przyłączą się do Jl.P.S.
~·
zajęła wobec rządu stanowisko rzona prawdziwa partja socjali- i twa, gdzie odbyli dłuższą naradę
zdecydowanie opozycyjne. Zda- styczna, która objęłaby również li z jego przedstawicielami.
Od p. S. Martynowskiego, któ•
niem mówcy, socjaliści niezależni socjalistów mniejszości narodoPrzeciwnicy połączenia z P. P.
ry przeszedł do rady miejskiej z
listy Niezależnych Socjalistów,
otrzymujemy następujący komuni
kat:
Zapowiedziana na niedzielę do
SALA FILHARMON.JI
Łodzi, a zwołana przez przewodniczącego C. K. W. d-ra Drobnera
i przez sekretarza C. K. W. p.
Kapitułkę
- konferencja ogólno•
-o godz. 8.30 wieczorem
krajowa Niezależnej Socjalistycz•
nei Partii Pracy odbyła się przy
PIERWSZY WYSTĘP SLAWNEGO
licznym udziale delegatów i gości.
I
Organizatorzy konferencji dopuścili wszystkich do głosu, aby dyskusja nad sprawą połączenia się
z P. P. S. była jaknajwszechstron
niejsza. Po referatach p. Kapituł
ki i d-ra Drobnera wygłosili koreferaty p. Gozdawa i dr. Kruk.
Całodzienna
dyskusja wykazała,
Czarne dziwac.wo Douglasa
że 6 członków C. K. W. i najru•
chliwsze okręgi o~wiedziały się
za połączeniem z P. P. S., a to
po wykazaniu, ze objektywne wa
runki i stanowisko P .P .S. stanowiącej opozycję wobec rządu, jak
również wzmaganie się ofenzywy
reakcji w P0lsce, tego wymagają,
ldeologja „socjalizmu niezależnego
od Moskwy
i Belwederu''
(patrz Nr. 1 „Głosu Niez. Socj."
z dnia 15 listopada 1921 r.) zwycięża. W takiej chwili konieczne
jest, by świadome szeregi klasy
robotniczej stanęły wyżej ponad
patrjotyzmy partyjne i budowały
jednolity front robotniczy.
Kilku członków C. K. W., O.
Program fenomenalnyl
K. R. Wilno i większość O. K. R.
w Warszawie wypowiedziała się
Przedstawienie, jakiego dotąd jeszcze nie widziano.
przeciwko połączeniu się z PPS.
2000 (dwa tysiące) występów w Nowym Jorkul
Przed przystąpieniem do po•
rządku obrad
przyjęty
został
przez aklamację wniosek postawiony przez przewodniczącego
ł
ł
konferencji p. Kapitułkę - żąda
Bilety sprzedaje ka5a Filharmonji.
jący amnestji dla wszystkich więź
niów politycznych i wyrażający
pozdrowienie i cześć dla siedzą
cego w więzieniu p. Hanemana.
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Stoi przed sądem człowiek,
idórego wyraz twarzy świadczy o
wrodzonej inteligencji. Znać na
nim silne zdenerwowanie i podniecenie. Qpy zmęczone - choć
silnie błyszczące. Ubranie nosi
ślady dawnego dostatku, czy nawet elegancji ..•
- Przyznaje się wysoki sądzie
do wszystkiego. Kwestjonuję tylko
1vysokość powództwa...
Nie będę
z abierał sądowi czasu zmierzając do wyjaśnienia przyczyny, dla
której dopuściłem się inkryminowanego mi przestępstwa - opowiadaniem jak się to stało, że
straciłem cały swój dawny mają 
tek - że przeznaczonem mi było
spotkać się oko w oko z najskra\·
niejszą nędzą. Fakt faktem. Nie
byłoby to jeszcze tak okropne, bo
przecież różne koleje czekają czło·
wieka w życiu... Dostałem posadę
u pana F. i w ten sposób zarabi ałem dla żony i malutkiego
dziecka na suchy codzienny chleb.
Lecz wtedy stało się coś tysiąc
kroć gorszego. Zona mo}a oddawna lekko cierpiąca na płuca ·nagle ciężko zaniemogła. Po kilku
dniach moje ukochane dziecko
zachorowało śmiertelnie .•.
Do kasy chorych nie nalf~żałem,
więc ratunek dla żony i dziecka
nieść mogłem wyłącznie z włas·
nych funduszów. Lekarze twierdzili, że każda godzina może przynieść katastrofę. Po kilka dni nie
j adłem, nie piłem - szkoda mi
było każdego grosza wydanego
na własną osobę. Zyłem w stanie
j akiegoś oszołomienia, jakiejś o·
kropnej ślepoty - dziwię się sam
skąd po tylu nocach bez snu spę
dzonych starczyło mi sił fizycznych na to, by zająć się mojemi
"weter kami.
Wysoki sądzie - kiedy czło·
fłiek staje wobec możliwości utra·

~~:Sli;t:fc~~~{t~Ft~ę k~~,~~
ko to, co się dzieje wokół... Każ·
dy krwotok mógł się zakończyć

śmiercią ~ojej żony... Czyż

Dzisiaj

ZE.SPDt.U PIURZYRSKIBliD
,,Chocolade Kiddesu
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miaNa dzień wczorajszy wyznaczo,skiej, wobec czego stosować będą )
CO
miDUt
~e!11 . przypieczęlować akt ten d~a na była w okręgowym inspektorja płace, jakie ustali centrala war·
Z dniem 1 maja 1928 roku tram dnorazowych biletów III klasy
zw1ęcznego
razesu zac110 wama cie. pracy ponowna konferenc1·a
po · szawska. i z tego r.owodu
uważają
· wa1e
· d oiaz
· d owe na hn11
• ·· Łódź - 1' wynosie
••
•
honoru?
.
t'
•
•
będzie
od skrętu do mami zy pr z emysłowcami budowla przybycie na konferenc1ę za zoy ·
. •
• •
.
Czyż mogłem pozwolić na to, 1nymi, a robotnikami w sprawie teczne.
P~biamce kursowa~ będą co 20 gistratu lub odwr?t01e: normal•
teby ktoś najbardziej mi bliski wystawion ych przez tych ostatnich
Wobec takiego stanowiska prze mmut, przyczem pierv•szy wag~n nego gr. 15, uczntowskiego gr.
utraci~ życie dlatego tylko, że _ia żądań ~odwyżkowycb i nowych n_iysłowców-r~botnicy_ postano~i : opuszcza Łódź o godzinie 6,20, 10, a od magistratu do dworca
dla siebie pragnąłbym czystosc1 warnnkow pracy.
h zwoła~ wspolny wiec robotni· 1ostatni o godz. 21,40.
P. K. P. lub odwrotnie: normalnazwiska?I Dzi~ - r?zu.miem to
Przem:ysło~cy bud~wlani n~ ków zatrudni:nych _w przemyśle
Wieczorowe extra-pociągi od- nego gr. 20, uczniowskiego gr.
·
- przyw łaszcza1ą~ p1emądze na konferencJę me przybylt, przesłah budowlanym 1 przy1 ąć ostateczną h 0 d
gd
· cl
•_
10 o ł t
10
ratunek życia żony swojeJ - po- natomiast list z zawiadomieniem decyzj ę co do formy walki o no· c
zą 0 0 z.. 22'30 1 24 ' •
1 •
P a a prze1az ?wa w wie
pełniłem przestępstwo wobec pra- że stowarzyszenie ich w Łodzi jest warunki pracy i płacy. (b)
Uwaga: Pociąg, wychodzący z czorowych extra pocu\gach zdwo
wa karnego~ lecz staję z czystem tylko oddziałem centrali warszaw
Lodzi o godz. 24,10 dochodzi tyl- jona. Bilety miesięczne nle wai·
sumien iem wobec prawa moralko do magistratu rn. Pabianic.
ne.
nego. .
Odjazd z Pabjanic poczynając
Od 1-go maja mam dostać
od godz. 6 m. 10 rano, ustalony • • • • llllfl311~1ł'1

P~sadę

Wtes~enie

-

proszę

sąd

20

I

zaś
o

za
mi kary - ja
so:
len me przyrzekam spłacać ratami \'f..
sprzen iewierzone pieniądze.„
•
·
k
ł Ad
•
Są d po nara d zie s aza
arna
A. na 6 m. więzienia, korzystając zaś
z .dobrodz iejstwa ustawy karę zaw1es ił mu na przeciąg trzech lat.
Powództwo w wysokości 690 zł.
z:.ista ło za sądzone.

7et.

N~ ~ pr1~ . o MI·1·)•ar r I· 1.
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z

Lianą

Nast~pny
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H aed

program: „GRA.ND KINA".

został również

Zydowski teatr rewiowo-kameraln~
co 20 minut.
Wieczorowy extra od
•
chodzi o godz. 23 m. 20.
Zachodnia 43
Jednocześnie dla wygody rniekier.
M tiR De ' " 1,
k · ·
p b' ·
b b'
sz a~co;' m. a 1a01c w o rę te
jubileuszowe przed taw:eniP
tegoz miasta od skrętu do dwo~- Dziś 250 pocz.
l:l uU Wlecz
ca P. K. P. wprowadzone zostaią
Calkowity doch ód przeznaczony na
miesięczne bilety tylko III klasy. zapoczątko wanie akcji budo wy gmi>•
· ' Normalne w cenie zł. 12.60, ucz- cb •' tp~· ru żydowskiego u1 Ł:oo1i.
niowskie - 6.30. rów;:iież cena ie

.
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Osobom zamotnYtn łatwiej dostać się na
nit prawdziwyin artystom
Na zachodzie, gdzie zapał mu.tyczny i stałe utrwalenie muzy~i
stoją bardzo wysoko, odzywa1ą
się narzekania na zejście ruchu
koncertowego na zupełne i dość
beznadziejne bezdroża.
W dwu książkach które wyszły
równocześnie, niezależnie jedna od
drugiej, dwaj wybitni znawcy ży
cia myzycznego nie tają najgłębszych trosk. P. Paul Bekker, w
książce p. t.
„Organische und
Mechanische Musik",
stwierdza
nieład i upadek, a p. Adolf Weissman, w książce p. t. „Die Entgoetterung der Musik-, do tych
samych dochodzi wniosków właś·
ni e ze szczególnem uwzględnieniem
ruchu koncertowego. A oczywiś
cie te książki nie są dopiero sygnałem, ale zebraniem niepokoją
cych objawów, od dłuższego czasu
stwierdzonych w kołach muzycznych.
Naogół biorąc, główne te objawy niepomyślne są takie:
Przedewszystkiem w ruch koncertowy wkradły się czynniki z prawdziwemi wartościami muzycznemi
niewiele mające wspólnego. Osoby
iamożne, a mające ambicje muzyczne, dużym nakładem pienięż
nym dochodzą do występów, w
całej orkiestry i
których obok
chóru występują jako soliści lub

solistki.
certów

Niedobory

takich konolbrzymie,
zamożny solista lub solistka dopła
ca, ale jeszcze gorsze jest to, że
publiczność zdaje sobie sprawę
z tego stanu rzeczy i nie ma zaufania do koncertów.
Z drugiej strony prawdziwi uzdolnieni młodzi artyści i artystki
w różnych działach sztuki muzycznej nie dochodzą w tych warunkach do głosu.
Wogóle na to, aby dostać się
na estradę, muszą ponieść duże
ofiary pieni ężne, dokładać ze swego, bez względu na to, czy mają
talent czy nie. Z samym talentem, nawet już uznanym w kołach
muzycznych, nie dochodzi się na
estradę. Co gorsza, zdobycie publiczności od pierwszego występu,
jak bywało dawniej , nie istnieje
dzisiaj bo już niema także tej rozstrzygającej publiczności, a są tylko rozbite koncerty ułamkowe.
Dopiero nagromadzenie pewnej
liczby powodzeń daje imię młodej
sile muzycznej.
U podstaw jednak tego niepomyślnego stany rzeczy jest wielka
zmiana wśród publiczności muzykalnej. Niema już tej, oddanej,
znającej się na muzyce, publiczności przedwojennej. Są to wspomnienia.
są oczywiście

estradę,

Mówi o tern p. Siegfried Ochs warzyski w tym kierunku.
A gówna przyczyna?
- Nawet najbardziej pociągaP. Siegfried Ochs tak ją określa
jące produkcje muzyczne, jakie na gruncie berlińskim i niemiecdzisiaj mamy, ani w przybliżeniu kim, ale z pewnością można to
nie osiągają pociągającej siły filmu. przyjąć i szerzej:
Niechby ktoś dzisiaj spróbował
_ Ucieczka od koncertów zawprowadzić na estradę dziesięć częła się, będzie dalej istniała,
razy w miesiącu dzieła takie jak doprowadzi do zupełnego upadku
.Dziewiąta Symfonia• lub inne koncertów, gdyż te produkcje,
z najznakomitszych. Nawet na za· szccególnie większe, nie są już
pełnienie sali trzy razy nie zna- w zgodzie ż miarą czasu wedle
lazł~b~ się publiczności w całym dzisiejszych poglądów życiowych.
Berlm1e.
.
.
. Zaczęła się w życiu gonitwa, któDla go me trzeba su: łudzić ra dalej trwać będzie. W gonitwie
nawet zewnętrznym wyglądem ru- tej brak ludziom spokoju wew~hu kon~ertowego, k~óry wygląda nętrznego, potrzebnego dla tych
ieszc~e _Jak kolos, ale 3est to kolos odczuć wyższego poziomu, a roś
na ghm~nych noga~h: .
~nie skłonność do widowisk i pro. Publ~cz1_1ość d~isi_e1s~a, kt~ra dukcji, w których można uczestniJ~szcze id~1e za dzwi~ki~m wiel- czyć bez wysiłku, szybko, bez naki_ch ~azwisk, c.hoćby pow1erzchow- pięcia
uczuciowego.
w tych
m~, ~e~t obo1ętn~ wob~c !Iowo warunkach rośnie pociąg do kina
po1aw1a1ących.
si~
piams!ów, i do radja. Jakże często słyszy
~krzypków,. śpiewak?w. f.!derża3ąca się teraz, że ludzie, którzy wcale
1est rówmez obo1ętnosć • wobe: ni~ należą do niewykształconych,
koncert?w. organowych? ktore po twierdzą że zupełnie tyle s o
prostu swiecą pustkami.
ma.
•
.
.
am
Stosunkowo lepsze widoki ma1ą z. op~ry, Jeżeli ~ą w teatrze,
Jeżeli
słucha Ją w domu
.
. .
.
lub
oczyw~·ś cie,
·
d
1 ą wielkie produkCJe z orkiestrą przez radJ"o
~ Y
i chórami,
ale i tutaj
bardzo
.
•
często siłą pociągającą nie jest chodzi. o ~oncerty, ob1aw: ten 1est
sam utwór muzyczny i nie wyko- tern wic:ce1 rozpowszechniony.
(-)
nanie, ale głośne nazwisko dyrygenta, nawet pewien snobizm to-

w •Vosische Zeitung• z 21 b. m.:

Co uslJszymy dziś
przez radjo'
Warszawa (1111 m.) 17.45-18.55. Koncert J)Olpołudnlowy
Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dy•
.r~k·cją Józefa Ozlmińsklego, Sabina
Szyfmlfnówm. (sopran), Wła<lysław Le
winger (skro.:ypce) l prof. Jerzy Lefeld
(.akomp). 1. Gluck: Uwertura do op,
„Ifigenia w Aulidzie" - wyikona orkles~t-ra. 2. a) Caccini: Amar!li, b) Logren.
ci: „Che fiero", c) Pergolesi: „Que me
sui·sje ?" - odśpiewa 1>. S. Szyfmanów.
na. 3. 1) Jose Armandola: Sui.te Ballei
Moderne: a) Entree (M·azurek), b)
Scherzo, c) Valse, d) Jnterme7lw, e) Pl
nale; 2) Sarasate: Taniec hLszpański
wykona orkiestra. 4. a) Sarasate: łia.
bonora, b) Al. Za·rzycki: Wstęp i kra.
kowdak - wykona p, WJ. Lew!n.ger.
19.30. Transmisja z opery katowi~.
kieJ.
22.30-23.30. Tr.ansmisla muzyk.i ta.
neoznef.

Fałszywe bUety
do ,,Casina''

i

Policja schwytała na gorącym
uczynku sprzedaży fałszywych biletow do kina „Casino" Alfreda
Karbowskiego (Zachodnia 32) i
Wolfa Jakubowicza (Bazarna 7).
Obaj fałszerze ciągnęli większe
zyski ze swej fabrykacji za co od
powiadać b~dą przedsądem. (b;

--X--

Politechnika
w Katowicach ?

Z Katowic donoszą, ze dzięki
staraniom wojewody Grazyńskie
go, władze centralne zgodziły się
w zasadzie na załotenie politecfl
niki w Katowicach. Gmach nowej uczelni ma być wybudowany
kosztem skarbu województwa ślą
TEATR MIEJSKI.
TEATR KAMERALNY.
skiego,
natomiast koszta utrzyW środę dnia 25 kwietnia r. b.
Niegrany dotąd w Łodzi, wspainlaly W dalszym cl~gu co wieczór kome- mania politechniki ponosić bę
odbędzie się zwyczajne posiedze•.KrasnaJa Gazeta" donosi z Moskwy, ' dramat hisz;pańsldego poeły J.ose Zorilli c!Ja Stefana Kdedrzyńskiego ,.POWROT dzie rząd centralny.
nie rady miejskiej z następującym że Szaijaipin nadesłał z Londynu list do w SiPolszczeniu StainJsława Mitaszew- DO GRZOOHU".
porządkiem dziennym:
władz sowleckłch z prośbą o zezwo· J &kiego. ~wi_ediziany n_a c~wa~tek . w
W. I. z. O.
I. Komunikaty.
lenie mu na powrót do Rosii sowiec- teatra:e m1eiskun, obudził w1e1k1e zarrn- Staraniem z,airządu klubu zrzeszerna
U. Sprawozdanie konwentu se klej. Pisze on, że zamłerza przynai- l beresowainie w na.jszerszy<:h sfera,ch 11J1- kobiet W. I. Z. O. w Łodzi, udało się
njorów w sprawie powiększenia li mniej rok pozostać w Ros.il, aby w sze teligencdt łMzildej. Premiera czwartko- na 01góh!opoJskim zjeździe w. I. z. o.
Anna Rydel
1
czby członków komitetu nagrody regu mliast śpiewa~ „głównie dla
wa, która będzie zarazem pierwszym w Warszawie zdobyć 7.1naną airtys.tkę te (D\p\om~e de l'Universłt~ de Beaute
literackiej oraz w sprawie obsadze tlł'ików i chlQJ>ów".
Paris)
w;ystępem po lafaoh ki1lru ~nak:omitego atr6w hebrais.kioh p. Bernstei.n-Kohen,
nia stanowiska naczelnika wydziaw
Cegielniana 19, m. 8.
Jak wiadomo, Szalia:>in dotychczas bohatera beatru Nairodowego Józefa Wę n.a i-eden koocert, który odbędzie się jułu budownictwa.
W7.ibranlał się powrócić d1> Rosji, skąd . grzyna, zaipowdada się nadzwyczajnie. tro, ·t. j. w śrooe, dnia 25 b. m. 0 godz. .
.
tel. ~9- 92•
III. Sprawozdanie komisji ra- wyjechał przed wielu !arty, a wzięcie I Sztuka Zorilll WY!lilaga pi~knej stylo- 9 wiecz. w saJi klubu przy Al Kościuszl PielęgżnatcJa skóriy 1 włosów. Specjaln~
.
.
.
.
dk
.
k .
.
•
·
ł masa e warzy
ciała. Masatt odtłu
dzieckich; finansowo - budżetowej udziału
artysty ~ ~oncercte na dochod • wei o_prawy : oracYJn·o -. .os~aumo•weJ, k~ 21. Występy p. Bernsteina • Kohen Sszczające. Usuwanie zmarszczek, broda
w sprawie statutu o poborze ko- emigrantów rosyJskJX:h, rząd sowiecki to tez dyre'kcia teairu mieisk1ego nie cieszyły się kolosaJ.nym powodzeniem I wek, piegów, wągrów i wszelkich defe
munalnego podatku od placów bu uznał za kr1>k wrogi wobec z. S. R. R. szczędzi ko·sztów ami zaibiegów, .abyl w war.sz.awskiiej filharmonii. Na spe-~któwcery. Usuwanie włosów elektrolłzą
dowlanych oraz komisji pracy w J wystąpił ostro pn:eciwko SzaJjapin1>- I ta s·tirona czwairtkowego widiow1ska cjałne wyróż.nienie zasługują deklamacje
Elektroterl;lpia Solu~.
sprawie wyodrębnienia oddziału wi, odbierając mu tytuł „śpiewaka lu- · premjeroweigo godnie odpowiadała za- rożnych poetów, utworów Bfa!ka, Pie- Przyjm. od IO.ei do 8.eJ wlecz
plantacyj miejskiich z wydziału do.wego".
równo wybitJnej wartości pięknego śni nad pieśniami i Miłość arabska.
gospodarczego i przekształcenia
*
dzieta scenicznego, jak i jego znakom\'.. Bilety są już do n3!bycia u p. dr.
go na wydział.
Maurycy Maeterlinck napisał nowe tej obsadzie wykonawczej. Reżyseruje Braude, Gdańska 46, p. lek. dent. RezSpół.
Państw.
IV. Obrady nad budżetem za- dzieło p. t. „La Vle de !'Espace". Te- A. Kwfat.kowski. W głównej roli kobie- niko.wej, Narutowicza 2 I u I> dr. Spe)SienKiewicza
40.
rządu miejskiego na rok admini· matem jest zagadnienie p11Zestrzeni. Je . aej - Karoli!na Lubieńska.
torowej, Piotnlmwska 107.
·
stracyjny 1928-29.
dnym z naibanlzleJ interesujących roz- 1 „Swiieto kwitnącej wiśn·i" graine bę..ARARAT"
Od wtorku 24 kwietnia do ponie·
W czwartek, dnia 26 kwie- działów tej ksiąki jest rozdział o snach. dzie na pr.zedsta.wJeniach wieczorowych Dziś dale ,.Ararat" 250 pr7Jedst.twiedziałku 50 kwietnia włącznie,
tnia rb. odbędzie się specjalne Autor zaleca ich kultywowanie, staran , tylkio dziś wieczorem i iutro, poczem nie. Jest bo pierwsze jubileuszowe prze<!
posiedzenie rady miejskiej poświę ne zanotowywanle po przebudzeniu, a- dane będzie w sobotę 0 godz. 4 porpo- sifiawłenie tego miłego teatrzyku. Jubl~
cone obradom nad budżetem na by móc później sprawdzić, laki jest reb ludiniu PO cenach PQIDularnych.
leusz ten zwJązam~ jest z doniosłym
rok administracyjny 1928-29.
NAD
stosunek do reałlzacii przyszłości.
celem: calkowity dochód z przedstawie
nia przemi:aczony .rostał !Ila zapoc.zątko„GONO".
MILOSć JOANNY NEY W ODCZYCIE waillle akcji budowy gmachu teaitTu ży.
podwyżkowa
Rewia „Mama zdrowa! - Praoui · TADEUSZA WIENIAWY • DLUGO- dowskiego w Łodzi. Mlodzj aiktorzy u- Wielki dramat w kolorach z za
SZOWSKIEOO.
fa.Ją w swoje siły i w ofiarność sympakulis kabaretów Paryża.
Pian!" zdobyila sobie wielkie powodze- '
nJe. Cały zespól z J.aśkówcą., Popiele
W ozwairltek, dJlia 26 kwietnia, o go. byi2'JUJącej z „Ara.rat em" publiczmoścr,
cegielń pr:1wałnyc h
W roli głównej:
&ką, Ruoowioc.ką, Bel~im, C~bulsiki~· 1<i.zinie 8.15 wiecz.
w sali filharmoinj!, któr;~ d~lś .zape1ni widown,ię
„Białej
W dniu wczorajszym związki fastr2ebcem, ,Laskowskim l S11elańsk:m wy;gł.osi odceyt redaktor T. Wlenliaiwa- Sali •
!awodowe grupujące robotn,ików na czele z;biera sute tniwo oklasków. i Dlugoswwski n.a temat „ma Erenburg" Początek ;pr,zedstawienia, punktualn.1e
zatrudnionych w cegielniach pry· Zw!aszcza po<l.obają się skecze: „Wio- Prelegent scharakteryzuje twórowść 0 godz. 9.30.
watnych, powiadomiły okręgowe- sna id.zie" w wykona.n.iu J.aśkówny ~ Erenburga, mówić będzie 0 Mikołaju Szczegóły w afiszach.
ANONS!
Następny program
go inspektora pracy Wojtkiewicza Laskowskiego i „ŁKS. - Haikoaih" w KurbowJe, o 13 fadk.ach po.koJu i ilninych
----"Mąż własnej żony•
ze występują z ządaniem 70-pro- wykott3J!litU Sielańskiego i Laske>wsk1e- oowieściaicih na o.Jx:zyfoie, o Erenburgu
Dr. med.
centowej po~wyż~i. płac.
go, zaś występy zmakomitej tancerki -- rewolucJonil§cie, o stosunku spoleczeńPoczątek w dni powszednie o 2
4-ej ostatni seans o 9,50.
w. sprawi<: ~el rnspe.kto~ pracy Haili•ny Hulailliok.iej stały się aitrak.ci~ . stwa do Erenburga, - Ereniburg nit •
W soboty, niedziele i święta o g.
zwołuje n.a dz1en 30. kw1etnta b. r. Łod~i. Publiczność entuzia.styozonie wita ł indeksie koanums1tycznY1111 I t. d.
2,50 po południu
k~nfer_encię. p~rozumiewawczą wła- ka.żde jej Uikaz.anie sie i zmusza ją do. Bilety wcześn·Deli nabyć moma w ka- Specjalista chorób skórnych, weneNa 1-szy seans w dni powsz. oprócz
śc1c1~h. cegi.eln ~ryw~tnych z przed! bisów.
sie fJJha;rmonii 1 w biurze „Promień",
rycznych i moczopłciowych
sobót od 4 do 5, w soboty, niedz.
staw1c1elami zw1ązkow zawodwych. Dziś dwa przedstawienia: 0 godz. Piotrkowska 81, rw cenie od 50 groszy
Przyjmuje od 5 do 9 wiecz.
i Swięta od 2.50 do 5.30 ceny miejsc
po 75 i 50 ~r.
(p}
7.45 i 10 wnecwrem.
. do zł. 1.50.
Sienkiewicza 34. tel. 50-4'0 29-5 ..........„ ......
„ ......„„„_._
~
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gra jej w tym wiekopomnym filmie jest taka, na którą genjusz zdobywa s i ę
tylko raz w życiu. Inne role obsadzone są przez znakomity zespół artystyczny
Początek seansów o g. 4.30 pp.,
w soboty i święta o g. 1-ej pp.

Henry George, Emil Heyse, Anita
Dorris, Ernest V ereles i in.
Orkiestra pod dyr. p. R. Kantora,
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OJbrzymia
tranzakcja na 300.000 dolarow
·

wydziału

handlowego

sądu' od

okr~gowego w Łodzi "':płynęło po niosły przeszło
danie Szlamy ~itrowskiego z proś
bą o odroczeme mu wypłat.
, Ze złożo~ego podani~ ~nika,
t! prowadzi on prze~siębiorst~o
przem~~łowe wyrobu i ~przedazy
trykoto~ od 1908 roku i obecnie
zatrudnia 110 robotników. W ciągu ca~eg~
czas~ pro~adzenia
przedsię~iorstwa n.igdy ni~ był w
tr?dnośc1ach _Płatniczych t z zobo
~ązań wywiązywał się punktual
n.ie. Nawet poważ?e straty, ponie
s~one pod.czas ~01ny,
przedsięb!orstwa iego me ~achw1ały. ~opiero. w roku ubiegłym pomosł
po.wazne .straty z tytułu prote~
stow, nieotrzymania należności

W jednem z pism łódzkich ukazała sią zarówno sensacyjna jak i ni.•praw
dziwa wiadomość o gotówlun.°"ych zakupach .ma':'ufaktury, ~oczyn1onych
przez pp. Wadjajewa
we wszystkich
w1e1Buch
przedsi ębi .c, m:stwach
przemysłowych łódzkich, przyczem wskutek za ·_upów zapanow~ć miał rze•
komo na łódzkim rynku rranufakturowym optymistyczny nastróJ.
. .
Jak si- dowiaduje „Głos Polski" bawi w ł.od .i od. IO dn ~· WadJaJeW
przedstawiciel angielsxo•rumuńskiej firmy hand loweJ _Comp. Br1t; no • R_o_!" a
no, która jest oddziałem na Rumunię znaneqo w Lodzi ko n~er~u Br1t1sh
Eastern Merc ~ ant Company. Firma Comp. Br1łano·Ro~ana, ktora Jest st!lłym
odbiorcą zakładów przemysłowych L. Geyer, a .ostatni~ zakupy p~czyn!ła w
firmie tej przed pół rokiecn, p ? rtrakt1:1je obecnie rów~1e:i! wyłącznae z firmą
L. Geyer o kupno wi~kszej ilości towarów zimowych 1 demi·~ezonow rc:h. W
wyniku dłuższych pertraktacji~ w dniu .dzisiejszym tran~akcJa zost!ln•e za•
kończona. Przedmiotem jej są wszystkie prawie gatunki geyero.wsku:
WY•
robów zimowych i ca wgów jak „Covercoot", „Pasm:a", „Speranc1a", „Tosca"
Neptun" ,Adriatiwa" itd. w ilości 50 tys. sztuk przedstawiających wartość
~koło 300 tysl11cy dolarów. Tranzacia nie posiada charakteru gotówaowego .
lecz firma anglelsko•rumuńska uzyskała 5°miesi11czny kredyt wekslowy. Nie .
jest wyk~uczone, :że w ciągu najbliższych tygodni zawarte zostaną dalsze
tranzakcJe. (rz)

sowie• ty

rujnować

kupiectwa!

Wymiar podatku obrotowego wynosi o 25 proc.
więcej niż w roku ubiegłym
Senator dr. F. ~otenstreich pu
blikuje w formie apelu do izby
skarbowej ciekawe uwagi na temat
wygórowanych wymiarów. podatku
obrotowego, dokonanych przez komisje szacunkowe.
Wymiary są przeci~tnie o 25
procent wytsze jak za rok 1926.
Odkąd mamy w Polsce podatek
obrotowy, to wymiary tego podatku wywołują wśród podatników
ogromne niezadowolenie nie dlatego, jak twierdzono za czasów
Gra~skiego, te kupiectwo nie chce
pła~1ć podatków, ale przedewszystk1em dlatego, że narusza on
podstawo!"e zasady zdrowego opodatkowama. .
.
.
~~y kupiectwo. od pierwsze]
chw1h wprowadzema podatku obrotowe~o wykazywało, że ten po.da·!ek. 1est ~Ost;>odarczo szkodhv.:y
i mespraw1edhwy, to starały sic:
p~wne organa rządowe za pośred·
n1ctwem prasy .przekonywać ludść ż
kł
k
no '. e „za~ie ~ nagon a ~a
nadm1erne obciążenie w zakresie
podatku obrotowego wypływa z
niechęci płacenia podatku•.
. t · d ·
t
Wpraw d zie s w1er za JUż nawe
p. Grabski w swem dziele: „Dwa
lata pracy u po dstaw państwowości nasz~j", że rząd miał w r. 1925
dane stwierdza1·ące, że cyfry obro-

Banku Polskiego o 42 procent
Każdy w kraju czytał swego również nie usprawiedliwia wyż.
czasu z pewną ulgą opinję Kem· szego wymiaru podatku obrotowemerera o podatku obrotowym, któ- go, bo wzrost ten powstał przede·
ry misja amerykańska uważa za wszystkiem z powodu przy1mowanieodpowiedni sposób opodatko- nia sześciomitsięcznych we!csli rol·
wania handlu, bo istnieją wielkie ników i zaliczek na weksle dłuż.
różnice ustosunkowania się docho- sze, niż trzy miesiące, a ten ostatdu brutto do dochodu czystego ni kredyt dyskontowy miał miejsce
nie tylko między rozmaitemi bran· aie z powodu poprawy konjunktury
żarni handlu, lecz nawet między tylko z powodu trudności w przeposzczególnemi przedsiębiorstwami myśle bawełnianym w końcu roku
w jednej branży.
l 9'1,7.

realniejsze.

Podatek od dochodu brutto,
czyli obrotowy-pisze Kemerer _
obciąża nierównomiernie przedsiębiorstwa które mu podlegają i w
ten sposób narusza podstawowe
zasady zdrowego opodatkowania
i rząd powinien wziąć pod uwagę
tę nierównomierność wynikającą
z natury podatku obrotowego.
Ostatnie wymiary podatku obro·
towego wskazują, że rząd wt. ględnie urzPdy podatkowe przeszły do
...
porząd. ku dzien. ego .nad słus.znymi
d t kó
t f
ża 1ai_m po a m w 1 ra nemi uwagami Kemerera w sprawie podatku

Podatek przemysłowy przyniósł
w roku budżdowym kilkanaście
procent więcej ni.ź w r. 1926, czy
możliwy jest dalszy wtrost tego
podatku bez naruszenia podstawo~~~~a?zasad zdrowego opodatkoGdy członkowie komisji wymiarowej bronili ku tJców przed
zwyżkowem opodatkowaniem, to

F-'-ryn.ica

-·1100

•

Rynek

pa

obecnie zalewie 57 proc. jęczmłe
nia nawet tylko 12 proc. zamiast
55 w roku 1913. Zapasy zb3ta
po wsiach obliczy się 6,9 milionów
ton w r. 1926-7, a w r. 1927-8 na
11,7 miljonów ton.
·
Ubezpieczalnie państwowe ma·
ją zmusić chłopów od dotychcza·
sowei zasady magazynowania ol·
brzymich zapasów zboża. Wynik
tych zarządzeń jest jerlnak dosyć
wątpliwy, bowiem na1ważniejszą
rz~czą 1est, aby chłopi mieli zau·
faflie do inslytucy1 ubezpieczalnych. Prócz tego wieśniacy nie
są do ubezpieczeń przyzwyczajeni
i bardzo niechętnie płacą premj~
przymusowego ubezpieczenia.
Przyczyna, dla której chłopi
tak niechętnie oddają swoje zapa.
polega
sy organom riądowym,
główme na tern, że organy te płacą
za zboże bardzo n:skie ceny, a po
drugie, że na rynkach wiPjskich
odczu\\ a si~ silny brak produktów
przemysłowych.

„

PAP1ERY PA!QSTWOWE I LISTY
ZASTAW'lE
Dolarówka 80.50, 81.25, 81.-

OOTOWKA

•

tlolandla 359.40

Londyn 43,52 i jedna czwarfa
Nowy Jork 8.90
Paryż

35.12

Praga 26.43, 26.42
Sz\'-'aiioarja 171,88, i71,84
Wiedeń 125.43
Sztokholm 239.375

AKCJE
Bank Handlowy 123.Bank Polski 156.-, 155.Spiess 162.50
Tow. Elektryczme 16.Czersk 8.Węgiel 97.Cegielski 51.-, 50.75
Modrzeiów 49.-, 48.75, 49.0strowieckie, serJa B 107.-, 106.p ,afO'W-OZY 43.-, 45.~udzki 60.--, 61.25, 61.Żeg!uga 39.Elek>tr. Dąbrow. 74.-, 75.Siła i Sw!atr-0 116.-, 120.Cuk1er 79.Nobel 41.-, 41.25, 40.50
Lilpop 44.25, 44.-, 44.25

AN

KoleJowa 103.-, 104.5 proc. konwersyjna 67.8 proc. listy zastawne Banku Gos1.>odarstwa Krajowego. 94.8 Proc. listy zastawne Ba•1ku Roltt~·

go 94.8 proc. listy .z.ast,aw.ne ziemskie d.
83.25
4 i pól proc. listy zastawne zi•!mskle
zt 55.75
8 proc. listy ?;as ta wne m. W :i.rszawy zt. 79.25, 79.5 proc. listy z.a.sta'W'lle m. Warszawy
zł. 60.25, 60.6 proc. oo!. m. W1a..rsza.wy z r. 19:?6
zit. 63.8 proc. listy zastawne m. Łodvi zł.
1'2.10 proc. lisiy zasta\v'!le m. Ra.domia 81.75, 82.10 proc. listy zastaWUle m. Sied1ee
81.-

pferw~~~~2.~~rzew,
warzywne

I
.I

Ne>rblin 200.Pocis>.k 12.75, 12.50

•

p1en1ęzny

warszawskiej

CZEK.L

o

i

narzędzia i

kwiatów, oraz

przyrządv (ogrodnicz •·
oszczelnlcze) t w łn. ootecają skła
ay L. Jaalńslllego prowadzone
od 1870 r. w Łęczycy ul. Poznańska
50. I w Łodzi, ul. Andrzeja 10.

r „nlkl

wvsvłamv b"1>łatnle. 5·6751

y

w sensacylnym naJnowszym filmie P• t •

,

sceny z ~>' •
zbro!nej mocarstw.

,

C~du ł a giełdy pieniężnej

Najznakomitszy tragik suriata

c

hł

do sprzedazy produktow rolnych

,

LO

złotych;

"'
c opow

•

zmusza1ą

Organy sowieckie są silnie za·
niepokojone brakiem ochoty do
sprzedawania dostatecznej ilości
zboża
wśród
wło~cian i dlatego
czynią już odpowiednie kroki ce·
lem zmuszenia ich do sprzedaży
produktów rolnych.
Już teraz zawiera się z rolni·
kami umowy, na mocy których
udziela się im kredytów na zasie·
wy, z których zbiory ma 1 ą chłopi
odsprzedać organom rządowym.
Wyprac0wano także już pro1ekt
ubezpieczenia przeciw nieurodza10·
wi. Według zdania fachowcow,
wieśniacy na wypadek nieurodzaju
magazynują olbrzymie ilości żboża
cze~ następstwem jest fakt, że
pomimo, że
tereny zasiewów
osiągnęły już 98 proc.
terenów
przedwojennych a :lość urodzajów
96 pro ~ ent stanu przedwojennego,
pojawia si~ na rynkach znacznie
mniej zboża niż dawniej.
W roku 1913 sprzedali rolnicy
2o proc. pszenicy, podczas kiedy

dyskusja zwykle kończyła się pro testem ze strony naczelnika urzędu podatkowego, który od wymiaru komisJ·i odwotuie siP do ko„
misji przy Izbie skarbowej,
Słyszy się, że zbyt dużo jest
obrotow~go.
· rekursów od wymiaru podatku
Wy_miar P. od~tku obrotowe~o ł obrotowego. Wina nie leży po
wy.nos.i. przec1ę t me .25 proc e nt wcrię- •stronie rekurentów.
Kierownicy
k b ł
dl t o
ce1, n~z w ro. u u ieg ym, a e,,, ' naszej Izby skarbowej powrnni ;
że ob1ektywme zostało us~alonem, wydać polecenie naczelnikom urz<~-,
że o!:.roty w danych gałęziach fak- dów podatlwwych, by przy kwalitu i dochodu całego społeczeń- ~yczme .wzrosły tylko dlatego? ~~ fikowaniu rekur„ow kierowali się
stwa były znacznie niższe od rze- mstrukcie były tego rodz~JU, !z faktycznem położernem materjalczywistych i że urzędy skarbowe każdy urząd podatkowy musiał się nem kupca, nie polegali li tylko
nie były bez winy, ale mimo to wy kaza ć , że w tym ro ku suma na informatorach tylko sami lub
wymiary
zostały
·
·
'
.
ł
. ł
ł wynórowane
"
. ' wymiaru
iest
o 25 proc. wyższa. przez swoich referentów
odwiezmszczy y 1 z arna y egzystencJe
Czy naprawdę wzrosły w roku d I' kl
k
· bt
bardzo wielu podatników
t
za 1 s epy upc 6 w, a me o s al k
.
.·
d 11927 obroty o 25 pro cen w po· wali przy swych wnioskach jakie
. ro . rockzm~ _na dfwsnę, ~ Y. równaniu z r. 1926, czy konsump· postawiii na posiedze11iach komisji
zb1era się
omis1a
a wymiaru c·ia w Polsce jest 0 iedną czwartą
· Sk
t
t · t
podatku obrotowego powstaje silne 1 .
. .
·.
k ? wyrmarowe1.
oro o nas ąpi, o
.
. .
. .
. . ' w1ększa, Jale w ubiegłym ro u komisje odwoławcze przy Izbie
zamepoko1eme wsrod podatmkow, Niema ani w produkcji płodów k b
·
ł ·
·· b · k
a gdy podatnicy dostają zawiado· rolniczych ani przemysłowej uza- ~ ar owe) skpe mąd SW~J ko ow1ąze
mienia o wymiarze ogarnia ich .
. . ' ' .
.
1 naprawią rzyw ę, Ja ą wyrzą•
•
•·
1 sadniema dla te1 zwy~ki.
. . .
dzono kupiectwu przy ostatnim
uczucie·krozpaczy.
Nie
ma t bowiem
Prawda. 1·est ' że obieg p1emęzny wymiarze
·
kt
·
·
t
·
po dat KU o bro t owego.
pod ~ t m a, .?ry 1es w s ante za- zwiększył się w ciągu roku 1927
·
płacić podwo1ny podatek docho.! o· 0 28 procent, ale wzro&t obiegu BDlllł'JR•
11!'!1
1Rma9
~vy: podatek od dochodu brutto jest tylko relatywny, bo zmniejszył · q
~ 11. llllM u
1 od dochodu wogóle.
się ob ieg dolarów prawdopodobnie
Zdawało się, że po opinji misji więcej, niż o 28 _proc. i tern tłu·
Kemmerera o podatku obrotowym maczy się ciasnotę pieniężną pa- 2 duże pokoje wcentrum do odstąpie
nia, na miesiące maj i czerwi~c.
i po doświadczeniach, jakie urzędy nującą teraz w kraju i drożyznę
Wiadomo~ć u lek.·dent. l{ieznik:owej,
skarbowe mają z dotychczasowymi dolara.
l:i44-1
wymiarami, wymiary będą inne,
Wzrost portfelu wekslowego tel. 25·80..

72.000

pozatem w maju, roku ubiegłego,
spaliła się jego fabryka i potar
wyrządził szkody na sumę 50.000
dolarów, a towarzystwa ubezpiekoło 14.000 dolarów; do tego należy dodać straty powstałe z u·
nieruchomienia i przeprowadzki
fabryki. Chwilowe trudności powstały z konieczności zaangażo
wania płynnych środków na odbudowę fabryki i zakup maszvn;
majątek jednak w zupełności wystarcza na pokrycie jego zobowiązań.
.
Sąd
postanowił rozpoznanie
sprawy niniejszej wyznaczyć na
dzień 10 maja r. b.
(o)

I

Nie

towarzystwa „Pat", które wy-

•

.

zielonego smoka

~ r11arzy

Jnteresuiące

G·

o nu jąc e

angielsłHch.

sh:arza niebywałą kreację żelaz-·
nego bohatera, pełnego poświęce
cia w eh wilach niebezpieczeństwa
i w przeżyciach miłosnych

-- Aktualne zdjęcia. woinY ...lomowei w Chinach i inter,vencji
momenty bitw7 morsłi iej• .- Egzotyczny erotyzm D aleH.iego Wschodu.

GŁOS

24.IV

8

Gus aur· z

POLSKI -

t92S

Nr, 112

Łodzt
Dzis, dn. 24 kwietnia r. b, na

gryde:r

Przyby'?"a do

ich 2

trzydniową sprzedaż

"VV"arszavva, Ossoli:ll.s

najnowszych

Sukien, P.alt i Kapelusz,
M-me Hen:riette Modeli,
GRAND HOTEL 204-206.
I

~arszavva, :t\l.Ia~ovviecka 6
3!2!1Z

li!ZL

I

I.

•

PasDlanlk
•
Plechaniczna fabryka wyrobdw z granifu. marmuru I piaskowca

1tffiiicz

·

Franciszłlańsłla

Lódi, ul.
Firma egz. od r. 1898.

19,

tel. 61-21.

Poleca pomniki z czarnego i. czerw_on~go .granitu szw~dzkie.go oraz z marmuru i piaskowca. Nasza dewiza: tamo, sohdnt~ 1 ~unktualme. Pierwszorzędne
wyroby nasze zyskały sobie powszechne uznanie zamteresowanych sfer społe
Wykonujemy równi~ż wszelkie . r~boty
stolarstwa, budownictwa 1 elektrotechmk1.

marmurowe,

wchodzące

Do akt.
I t92'3 r.

Kino-Teatr
ul.

M 80

Obwieszczenie.

IPIDZI\

Kilińskiego

w zakres
841-15

nadzwyczaJna prsmJerB I

Dziś

Sensacja erotyczna I
Tylko dla dorosłych I

178

Komornik przy
Sadzie Okręl!o
wym w Lodzi. I re·
wiru powiatu
Łódzkie!.to Bro·
nislaw Dembowski
zamieszkały

w

Ło·

Przemysłu Bawełnianego

YI Zwyczajne
mające się odbyć

płciowych. Naśw1e
lampą kwar·

DRr. l\mUedil ~:1F~ ~~1~:~~

B

Pań!

2
•,RYSPOL"
3000 wgranicznycb WlOfÓW do

~~t§l

re[lDJ[b

Dr.

I

IStupel

PL CE

Po~r~czna
potrzebna

s. Neurnark

a"JU{~..,;,i..,~~~~~lii,«.. '"~~

Dziś, wtorell o godz. 9-ej wiecz. w 10-1
Tow~rzy~kiego przy Stowarzyszeniu

kalu Klubu
Kupców m.

Łodzi (P10trkowska Nr. 73)

Walne Zgromadzenie

południu,

Klinger

H. WołkOWfSki

dla

B. Freidenberg

co wą.
Przy jmu1e od g. 8
dnla 16 maja 1928 roku o godz. 4 po
[
do IO rano i od
siedzibie
Spółki
Akcyjnej
w
to
lzi
przy
ul.
Piotrkowskiej
Nr.
104.a
5_„ wiecz.
Dla pań od 5-5 z następującym porządkiem dziennym:
oddzit:lna pocze1) Wybór przewodniczącego
kalnia
2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 1927
3) Zatwierdzenie bilansu na dzień 3 L grudnia 1927 roku oraz
Doktór
rachunku zysków i strat
4) Podział zysku
5) Uchwała w sprawie kupna placów obok fabryki
6) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7) Wolne wnioski.
Choroby wene ·
rycz11e skórne=
W razie niedojścjia do skuktu VI Zwyczajnego Walnego Zgr~
i włosów
madzenia z powodu braku przepisanej § 25 Statutu liczby Akcjonar.
Leczenie lain· juszów, na zasadzie § 27 Statutu Zebranie odbędzie się w drugim
pą kwarcow,
termisie w dniu 30 maju r. b. o godz. 4 po południu w tejże siedzi.
Andrzeja nr. 2 bie i z tym samym porządkiem dziennym i uchwała jego będzie prą.
Tel 32-28
Godzmy przyjęć : womocna, bez względu na ilość obecnych akcjonarjuszów.
od 1.50-2.50 dla Pań
od 6-8 dla Panów
W niedziele l święta od 10-1.:!

dzl, przv ul.
'Przejazd 86, na
zasadzie art. 1050
Ust. Posł. Cyw.
ogłasza, że dnia t
maja 1928 roku od
S!Odziny 10 ej rano
Niewolnica z Rio de Janeiro.
będzie
dokonana
(W spelunkach hańby i rozpusty)
publiczna licytacja
Doktór
towarów należą·
Wielki dramat erotyczno-sensacyjny w 10 wielkich aktach.
cych do masy
W rolach głównych:
upadłości firmy
Steinruck, Vivian Gibson, Suz7
Otto Hirsz w
Zachodnia 57
Aleksandrowie
Vernon, Ernest Deutsch.
,.; pod Łodzią skła· (Cegielniana 19)
da1ących
się
z
tel. 37.70
Nast: program: Romans łlaplanki wschodu.
pończoch i skarpe·
Choroby
skórne
tek: ogółem 545
Początek w dni powszednie o godz. 5-ej po poł„ w sobot~
i weneryczne.
tuzinów, oszacoLeczenie lampą
o godz. 4-ej, w niedziele i święta o godz. 2-ej po poł.
wanych na sumę
kwarcową.
194\:J zl. 40 gr .
od godz
Licytacja będzie Przyjmuje
l-2
i od 4-8
dokonana w loka- w niedziele i św1ę
lu fabrycznym
ta od Il - 1.
Dla pań od 4-5.50
Oddzielna
poczekalnia
Ił we1 Na 9, w lokalu
tirmy .L.. W in er"
•
w Łodzi, Plac
Niniejszem podajemy do wiadomości Sz. Pań, Południowa 23, Wolności J'ł 11 1
Telef. 40-26 w lokalu firmy
{t. do naszego nowootworzonego interesu p. t.
Hirsz Sytner w
Specjalista
skór• Łodzi, NowomiejPołudniowa Piotr~~~skieD chorób
nych i wene• ska .N2 21.
~zaoła pływania
Łódź, d.25·IV. 28 r.
rycznych.
pod
kiorownic·
n~~~~iło
robńt
Komornik
Leczenie światłem
profesora
B. D~mbowski twem
również posiadamy wielki wybór wł'aattej produkcji.
(Lam?ą kwar•
gimnastyki
i sporta
Posiadamy stile na składzie wszelkie UODA TKI do
co wą).
A. STEMPLA
RĘ . ZNYCH i' MASZYNOWYCH ROBóT.
Przyjmuje od 9·11 Do akt.
Program obejmu·
Uprzejmie praszamy o łask a we odwiedzenie nas r. i od 5 8 po poł. N2 80 I 1928 r.
je wszyst.de syste·
oelem obejrzenia naszego bogatego wrboru.
Obwieszczenie. my pływania i raKomornik przy townictwa. GwaDla Hafciarek apecjalny rabat.
med.
pływanie
Sąd11e
Okręgo · rantuję
wym w Łodzi, I żabką po 8-ej lerewiru powiatu kcji. - Zgtoszen ia
Łódzkiego Broni· przyjmuję codzien
sław Dembowski, nie od godz. 16 18 w sali gimnazamieszKały w
Szkolna 12
stycznej Aleje Ko
Łodzi,
przy
ut.
Chon>by wlo•ów,
Przejazd 86, na ściuszki 65.
skórne, wenerycz· zasadzie
A. STEMPEL.
art. 1030
ne I moczopłciowe
Ust Post. Cyw.
Naświetlania Jam• ogłasza, że dnia l
pą kwarcową
maja 19.ł8 roku od
Przy bocznicy kolejowej do wydzierżawienia
i prom. Roentgena godziny lO·el ra·
(ekzemat7 no no . będzie dokoWiadomość w administracji domów Spółka
wotwor;y zło• nana publiczna li·
śliwe)
Akcyjna I. K. Poznatiskiego
cytacja .rucho•
u cze nica
Przyjmuje od 12-5 mości, należących
ul. Ogrodowa Nr. 17.
i od 6-q po por . do masy upadłości
firmy Otto Hirsz
w Aleksandrowie
Dr. med.
do
składających się z
pierwszorzędnej
pończoch i skar• pracowni kapel u·
petek ogółem 301 szy Cegielniana
tuzinów oszaco- 26, front, I p. pra·
Choroby skór· wanych na sumę wa strona. 43-5
ne i weneeycz- !:l18 zł. 50 gr.
Licytacja będzie
ne.
dokonana w m.
MONIUSZKI 5 Aleksandrowie,
telef. 70-50. przy ul. Poddę•
bickiej .N2 11.
Przy1muje <>d 11-2 ł.ódź,d 25·1V. 28 r.
I Od 7-8.
Komornik
Panie od 3-4.
8. Dembowski

Ważne

Spółki Allc7jneł

Cegielniana43
w LODZI
Tel. 41 3~ .
Specjalista chorób
skórnych, wene· niniejszym zaprasza pp. Akcjonarjuszów na
rycznych 1 moczotlante

Firma egz, od r. 1898.

czeństwa łódzkiego.

Zarzl\d

I

NAUCZYCIELKA
KRAWCOWE
wychowawczyni (polka) .te świadectwa do maszyn nożnych i mechanicznych
mi i praktyką poszuku1e posady w do· poszukiwane. Józef Hajek, Piotrkow.
mu katolickim do dzieci bez matki. sk • 82,
3844-;
Z~odzi się na wyjazd. Oferty do red.
sub: „Nauczycielka".
757-2

-----.

URZĄDZENIE

- STENOGRAFJL FRANCUSKIEJ -

do sklepu, cukierni„ lub mleczar!li

korespondencji handlowe;, konwersacji sprzedam. Kuna, Prze1azd86

859-2

oraz korespondencji handlowej nie· - - __, - - POKOJE
mieckiej i konwe1sacii udzielam. Wici·
domość: Zachodnia 65 Ill-ie piętro front, umeblowane poszukuje i poleca Biuro
m. 4 pomiędzy 2-5
15814-3 Agenturowe „Polruch", Piotrkowska
N 58, teleton 41-01.
5216-lj
..._;
LEKCJI
rysunków poszukuję na przyszły ro~
DO SPRZEDANIA
szkolny w szkole średniej. Kwalitikacje wyborowa kapusta kiszona.
Wiado·
posiadam . P1otrkows1.ra 121 m. 24, Ko- mość Franciszkańska 9, sklep Erdberrt
rzański.
790-5 od g. J0-2.
934-'i

______ __ _

----------

~------

A! NA WYPŁATĘ!

. ._

WYPOZYCZĘ

7000 złotych. Oferty sub. „7000" do
administracji.
921-~
,..._ ._ - - DRZEWKA
owocowe okazyjnie do sprzedania
Wielki wybór śliw. Czerdnie od 2 zl.
szt. Przędzalniana M 77 I 79. Ogrodnik
Krawczyk.
929-1

Bi.ale towary. Purpur. Materacowe. Obrusy, Ręczniki, Kołdry, Kapy, Chustecz
ki. Sciereczki. Zefiry. Chodniki. Po<lipinki
Poleca Leon Rwbaszkin, Kilió.skiego 44.
3561-10
A! NA WYPŁATĘ!

Prawie darmo! Czysto jedwabne ręcz.
no malowane szale. Torebki. S~eatry.

Pończochy. Skarpetki. Perełki, Para- - - - - - · - - - - - - - - solki. Poleca Leon Rubaszkin, Kilińskie&o 44
556.:!-10
Hłnematouraf Oświatowy

Miejski

e~eu~geeee~

•• ' aEK()IADK/PfJllła
o WYBORNYOl .fHAKACN
, , • l.kg'.14.zl.

Wodny Rynek(róg Rokicińskiej).
Tel. 1826 Dojaztl tramwajami 16 i 10

'1"L

'

PiJ(ÓJiJ9er~~o~2. :

Od wtorku, dn. 24 do poniedziałku
dn. 50 kwietnia 1928 r . wl.
·
Dla

weksel na zł. 200.- pl. dn. 20 maja r.b.
z wystawienia A . Wągrowskiego na
zlecenie A. Dobersztajoa. Ostrzega się
przed nabyciem. Uprasza się o zwrot
tego weksl. pod adresem 6 ·go Sierpnia
45 E. Fabianowski.
t60-1
ZGINĄŁ

•

LZY i SMIECH

I

~·············~···········
ZAGINĄŁ

dorosłych:

WIEDNIA
Dla

młodz ieży:

CHANG
W poczekalniach kina codziennie
do godz. 22 audycje radivfoniczne

pies rasy wilczej w kagańcu. Odpro ·
wadzić za wynagrodzemem Drewnow·
ska 36 Otto Klajnsztojber
919-5

PIBS
---------- LECZNICA
policyjny ·
lekarzy specjo.listów i gabinet

ABSOLWENTKA
dent;ystyc~y przy Górnym H.ynku
szkoły handlowej, pisząca biegle
na
Piotr.ff.owsłla
Z94. tel. 22-89
maszynie poszukuje posady praktyprzy przystanku (tramw. pabjanickich)
jasno - szary wilk kantki. Oferty sub . • Bezplatnie"
Dr. ·
chorych w chorobach wszystzaginął. Oddaó za
3927-1 przyjmuje
wynagrodzeniem w
kich specjalności od g 10 rano do 7·ei
firmie L. Plihal i
po pot Szczepienie ospy, analizy (mo•
PODMAJSTRZY TKACKI
czu, kału, krwi, plwocin etc.) operacje
u portjera
w centrum S·kaKarolew
do krosien kortowych poszukiwany.
opatrunki.
10.
Ostrzega się przed Zgłoszenia pod „H. E." kierować do Porada 3 złote. Wizyty na mieście
z
kupnem.
l:l.'.i0-1 administracji .Glosu Polskiego"
Zab1eg1 1 operacie od umowy. Kąpiele
:'1922-5 świetlne. Elektryzacja. Naświetlania
7. Oferty
do sprzedania.
lampą
kwarcową.
.Roentgen. . .Zęb y
pod .I. M.
sztuczne, korony złote platynowe 1 mosty
T e l• 28•07•
A." adresować do !i~~
·
POTRZEBNI
Przyjmuje otl
administracji
chłopcy do klejenia papieru. Zgłaszać W niedziele t św1ęta Clo :;io4t 2 oo poi
10-1:.! i od 5-7. ~Głosu"
928-1
się Piotrkowska 141 u dozorcy. 955-1

l UdWlk. Falk D om

Towarmt1
Wieczor Gry wLotto ~h~~~~,;~~:e °':.:~~~~.k.
Wstęp
członków,
rławrot

I

.

,

wolny dla

wadzonych

Pre.._n__m.._e_r....a__
ł
___
a_

ich rodzin

gości.

i

wpro-

miesięczna „Glosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami Vł'i-Ą-lil

nosi w

Łodzi

zl. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prze·
&ylką pocztową w kraju - zł. 5,-; zagranicę - zl. 7.20.

• Wyd.awwc*-vo J:>ows.z.ecnne"

-J strona
. --~-wtek~ie

()głoszenie za Wiersz milimetrowy l szpaltowy

.
j
szpalt. - NeKrologi 50 gr. str. 5 szpalt. - Nadesłane
po tektlcle 50 1tr. strona 5 szpalt. - Zwyczajne to groszy str. 10 sz;ialt, - O~tosz2nia zar-u
czynowe i zaślnbinowe 10 zlot - Ogloszenia zamleJscowe obliczane są o 50 proc. n~ iri
za11rar.ic"Znycb o 1110 proeent drożei .
l

ap. ~

oar.

~

'O itroszy, strona

s
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