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Ostrzeżenie.
Wzrastaiące z roku na rok powodzenie naszego Mydła Wazelinowego
Nr. 1002, będącego niedoścignionym pierwowzorem mydeł wazelinowych
wogóle, spowodowało ukazanie się licznych naśladownictw, wprowadzają•
cych w błąd ku:>ującą publicznoś6 przez łud-ząco podobne opakowanie.
Przeciwko niesumien;iiym podrabiaczom wystąpiliśmy na drogę sądową.
Na mocy nakazu prokuratora zostały u nich dokonane liczne rewizje, w
których w ~ niku opieczętowano wielkie zapasy gotowego podrobionego
mydła i ety ki et.
W walce tej, prowadzonej w interesie zarówno naszym, jak i ogółu, li•
czymy na poparcie tego ostatniego i prosimy o baczne zwracanie uwagi
przy kupnie na uwidocznione obok opakowania oryginalne naszego aezsku•
tecznie podrabianego i naśladowanego -
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ATENY, 24 kwietnia. (Pat.) -

One<łdaj między godzin. ą .9.30.

~
10-t:
wieczorem trzęsienie z1e~i
nawiedziło północno - wschodntą

część

Peloponezu.

Dało się

ono

wyczuć następnie w Atenach.

uległo
Bardzo wiele domów
Te, które ocalały,
ńrożą runięciem, Wedle do tych~zasowych danych siedem osób
'osło śmierć a 6 ·est rannych .
1
a powierzchni ziemi potworzyły
się liczne szczeliny. Władze zor~anizowały pierwszą. pomoc.
W miejscowości Kalamakion,
ołożonej
nad kanałem korynckim
p
wszMt k ie domy u1el! ł Y
Prawi
zniszczeniu.
iejscowość k ąpie Io. .
. . ł
k
L
wa utra ion mnteJ ucierpta a,
pomimo to jednak zagrożonych
tam i' est kilka hot~li. Rząd zorganizował akcJ'ę ratunkowa,

~niszczeniu.

Noni

Korynt zburzony
LONDYN, 24 kwietnia. (ATE.)
Donoszą z Aten o bardzo silnem
trzęsieniu ziemi, które nawiedziło

upa
dyplomowanych prawników,
specjalistów poszczególnych dziedzin prawa, przygotowuje do
egzaminów uniwersyteckich studentów wszystkich semestrów.
Wiadomość:

Piotrkowska 5 , ni. 3,
tel. 12-80 od 3.30-4.30 p. p.

trzęsie się

na

legł

Korynt

pół"7yspie Bałkańskim

głównie Poloponez. Nowy Korynt, Iamaki i Amasdebris 80 proc. do- tkliwie, Kalamaki zaś, "położone

Opowiadan1„e

nao~znega

który jest sporem miastem, jest mów runęło. Informacja, że 10 ty- na północ od wyjścia do kanału
"'
prawie zupełnie zburzony. Ludzie sięcy ludzi postradało dach nad Egejskiego jest całkowicie znisz.
ŚWiadka
którzy przybyli z Koryntu, opo- głową potwierdza się. W samym czone.
ATENY 24 k · · (T I wł
wiadają, że od chwili pierwszych Koryncie zginęło 20 ludzi, a 70
•
wietnia.
e•
•
wstrząśnień, które wydarzyły się odniosło silne obrażenia. Pierw„Głosu Polskiego") - Dzienniki
wczoraj o godz. 21, opuścili swo- sze uderzenie podziemne nastąpidOSZCZęfniB
podają opowiadanie jednego z oje mieszkania,
wskutek czego, ło o godzinie 22 m. 15 i trwało 5
ZDiSZCZOalJ
calałych z Nowego Koryntu ilukiedy nastąpiło potężne wstrzą.ś- sekund. Uderzenie to zburzyło e&trującego całą grozę początków
nienie w 45 minut później, liczba lektrownie Koryntu. W mieście
LONDYN, 24 kwietnia. (ATE.) straszliwej katastrofy,
ofiar nie mogła być wysoka. W zapanowały ciemności.
Z Aten donoszą, iż z pośród 8
Olb
samym Koryncie 10.000 ludzi jest Ludność ogarnęło nieopis. prze- tysięcy domów w Koryncie 7 ty"
rzymi huk podobny
do
.(?_()Zbawionych dachu nad głową, rażenie. Po pierwszem mocnem .
d
,
ł
l!rzmotu
podziemnegobrzmi
oW innych miejscowościach trzę- uderzeniu nastąpiło 20 słabszych. sxęcy 500 om.ow. run.ę 0 • w gruzy powiadanie - zbudził nas z głęk
t
k
t
p
sienie ziemi pozbawiłod dachu
u e
rzęsxema z1em1.
o:zob ok'iego snu. J e d noczesn1e
•• zaczęN nad Wstrząsy miały charakter tekto- ws
t ł
ł
.
d .
głową około 6.000 lu zi.
ajwie- niczny.
Specjalnr. korespondent s a e 500 omow zarysowa o się ły chwi , 'ę , .
d
ksze spustoszenia poza Koryntem dziennika 11 Ethnos ' donosi, w sa- i pochyliło. Okoliczne wsie leżą
d
acbsl sciany omu, wywyrządziła katastrofa w miejsca- mym Koryncie 2.500 domów albo w ruinach. Na wezwanie posła an ~a ach' szy y ~ wśród hukuł opada
waściach Isthmia i Lutraki. W Ko leży w gruzach albo stało się nie g'
1e1s k'xe go w At enac h t orpe d owce Jącyc gzymsow zarysowa y się
.
.
sufity. W koszulach schroniliśmy
kononie runęło 25 domów. W Ko- możliwemi do zamieszkania. Ko-i. k t
ryncie gmach wiezienny jest zbu- rynt i Sena przedstawiają okrop-~ t o rę Y samt arne, na1ezące d o się narazie pod masywną bramę
rzony, a więźniowie albo uciekli, ny widok.
; angielskiej floty śródziemnomor1
łukową. Zaledwie jednak znalealbo ponieśli śmierć. - ~oł~ier~e
Liczba ofiar byłaby znacznie; skiej wyruszyły z Malty do Ko- . 1„
.
b
ł .
w ~os~ara7h V.: znaczne) hczb1~ większa, gdyby nie to, że
po ryntu.
z 1smy się tam, rama zaczę a się
stalt s1ę ofiarami ka.tastrofy,, f1dyz pierwszych wstrząsach ludność
kołysać. Rzuciliśmy się do
udom. . k?szar~wy. się zaw~ltł w opuściła domy.
Miasto wygląda
]
• •
,
cieczki poza miasto,
Po drodze
mtłJ.
widzieliśmy już obraz niesłychachwili, kiedy zołmerze byli tam jak cmentarz. Na ulicach wśród
obecni. W ~oryn.cie wogóle r~- rumowisk leżą połamane meble z
nego spustoszenia. Wieże kościonęły wszystkie wxe~sze. b?dynkt. rozwalonych domów. W mieście
Katastrofa odbyła się wsrod prze panuje śmiertelna cisza. Wśród
LONDYN, 24 kwietnia. (ATE.) łów zawalały się z łoskotem. Zara~aią.cego hu~u walący~h ~ię do- ruin domów snują się jak duchy r.:1ał~ li~zb~ ofiar (20 o~ób) trzę- padały się hotele. Droga na każ
mow. 1 o~r~ykow: p~zeraze.ma l?d- pojedyńcze ludzie szukający swo siema ziem~ w Koryncie, przy 7 dym kroku zagrodzona była belnośc11 wsrod · ktore1 panu)~ w1el-, ich bliskich. Wszystkie piekarnie tys. 500. zmszczo.nych do;1llach tłu kami, cegłami i kamieniami, Co
ka ;ię?za. Pre~yd~nt GrecJI, Kon-; w mieście są zburzone, tak, że lud I mac~y się. t~m, ~e drg.ama skori:1- więcej, w kilku miejscach miasta
duriohs, ogłosił listę składek na' ności grozi głód. z Aten wysłano py z1emsk1eJ, ktore zmszczyły mia
b hl
łt
.
.
pomoc dotkniętym katastrofą.
20.000 kg. chleba dla ludności Ko s:o poprz~dzone . były . kilkoma wy u~ .Y gwa owne pozary, ~i~
ryntu, która obozuje pod golem wstrząsami pod~1emnem1 wsku- ~ątphwie spowodowane pękn1ę
BERLIN, 24 kwietnia. (ATE.) niebem.
tek czego ludnośc zdołała zawcza ciem rur gazowych. Zewsząd sły·
„Vossische Zeitung"
podaje
su opu~cić, s'Y'e ~omy. Straty .. w szeliśmy rozpaczliwe wołania o
wstrząsające szczegóły w depeK?ryncie ~blxcz~1ą . na 15 mil1o- pomoc
rannych i umierających,
szy z Aten o trzęsieniu ziemi w
now dolarow, nte ltcząc bezcen• .
b lk •.
Koryncie.
Miasto wygląda, jak
LONDYN, 24 kwietnia. (Pat.)- nych pozostałości archeologicz- 1p~zygme,ciony~h e a~i 1 gruz~nowa Pompeja. Starożytne pamiąt Według doniesień otrzymanych z nych, które uległy zniszczeniu.
m1 .murow. Nte~te~y, Jedna~ • me
1
ki dawnego Koryntu są również Grecji, trzęsienie ziemi wyrządzi 1ł Kilkadziesiąt
wsi
leżących mozna było myslec o przyJsc1u z
bardzo silnie uszkodzone. Część I łn nlJ....-~··-·~ szkody nietylko w , wzdłuż kanału Istmijskiego leżą pomocą. Trzeba było ratować wła
starogreckich budowli jest rozcz w Kalamaki i Lu- w gruzach, kanał zaś i urwdzenia sne życie.
walona. \Y/ Koryncie oraz mia·
~tatnie, położone na- 1 iel!o są nie ~niszczone..
steczkach i wsiach Lutrakion, Ka ,
ryntu, ucierpiało do(Daiszy ciąg na stronicy 3-eil

Korynf

1
1
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Przywilej
nieuctwa

dla pełnienia
fakicbkolwiekbądź funkcji społecznych potrzebne jest. odpowiednie przygotowanie zawodowe,
zarówno praktyczne, jak i teoretyczne. Stosuje się to do rze·
miosł, do sztuk, do nauczania, do
urzędowania i t. d. Wszędzie wy
magana jest szkoła, ćwiczenie się
w fachu, któremu dany osobnik
ma się poświęcić.
•.
Wprawdzie w Ros1i wszechstronność i zdolność do wszyst-

ab

Zdawałoby się, że

k~ego. pozw:Jała każ~emu ros~a:

ninowi pode1mować się. ws~el~ieJ
pracy, a ce~zor. K~kolru.k. os.wiadcz~ł b~z zaJąknienia: „1eze~! roz·
kazą, 1utro .będę a~uszerein: •
• Pożyczan~e ?a wiec~n~ .nieodda
nie, P0.dra~iame weksh i i~ne t.p.
op.er~cJe finanso"'.,e .upra":111aly et~
za1ęci~ posady ministra fin~nsó~:
choru1ący na pewne dolegbwosci
mógł tem samem praktykować ja-

Nasi monarchiści i bezkrytyC'żni czciciele „silnego rządu",
który za naiwyższą i bodaj jedyną cnotę obywateli uważaią
bierne posłuszeństwo w sto.
sunku do władzy,
powinni by
11rzeczytać
zajmującą książlf<::
Emila Ludwiga o ka 1zerze Wił·
helm:e II. Dowiedzą się z niej,
ie ta sławiona przez różne pra·
wowierne stronnictwa cnota
mofe zaślepić wielki naród do
tego stopnia, że za monarszą
purpurą nie dostrzeże moral;1ej
i urnyslowei nicości, że ~1ozwoli prowadzić państwo ku prze•
paści. Drogo zapłacili Niemcy
za to, że we właściwym czasie
nie umieli się poznać na war
tośri koronowane~o kabotyna
i skuń.:zyć z jego rzadami.
·

ko ich lekarz i t. P· Tak przynaJ·
mniej twierdził znakomity satyryk rosyjski, Sałtykow - Szcze-

•
l

r

y
Jeszcze z czasów niemow·
lęctwa wyniósł przyszły kajzer
kalectwo i fizyczne niedolęstwo, którego się przez cale
życie wstydził i które za wsze!ką cenę chciał ukryć. On naczetnik
militarnej
rnoFiarchji
i najpotężniejszej armii sam nie
miał danych
fizycznych na
zwycza1nego żołni erza.
Tern
uporczywiej i naprzekór natu
rze robił z siebie groźnego syna Marsa, nadrabia1ąc brak
właściwych przymiotów brutal·
n ością i aroJancję. Nie był on
wo1ownikiem w żadnym calu;
był pod każdym wzglę 1em je·
go antytezą i karykaturą. Tchó·
rzostwo iego okazało się w catej pelni µoiczas wo1ny, lecl
c co go dobrze znali d i)my·
'

ślali się tego już oddawna. Nawet w zamiłowaniu jego do
woj5kowości przebijały wyraź „
nie rysy nie bojowe, nawet nie
męskie, lecz raczej kobiece.
Lubował się w różnych mun durach, w paradach i widowiskach, tego co stanowi istotę
wojskowości unikał i nigdy nie
zrozumiał.
Wszyscy ci wysocy dygnftarze, którzy go widzieli przy
s;::>rawach_ wo1s~owych i. cywilnych stw1erdza1ą zgod111e, że
kajzer nie był zdolny do żadnej pracy i każde zajęcie ~ra~·
tował jak zabawę. O:zyw1śc1e
na1ulut>ieńszą zaoawą była nieµrzer1Vana kabotynerja, robiąca
pozę w1elldego monarchy i nie·
ustraszoneg0 wodza. Uf)rawia-

Francusl,r1• palft antywo1•
..
enny
Il
Il
----~

różni Sie ZD8CZOie Od projektu amerykańskiego

jąc tę lichą komedję, kajzer do·
gadzał swemu upodobaniu i nie
zadawał sobie pytania, jakie
wrażenia wywołuje ona na in·
nych, czy nie pocią~a szkodliwych skutków dla niego samego i jego państwa. W okresie
flirtu z Francją Wilhelm pozo•
wał do portretu, który byl
przeznaczony do ambasady paryskiej. Otóż wystąpił tam w
czarnej zbroi, okryty purpurą
i oparty na buławie feldmar·

szałkowskiej.
Następca

wielkiego M'Jlt•
kego Waldersee mówił, że podobny portret mógłby mieć
sens po dwudziestu łatach walk
i zwycięstw, w braku ich bę·
dzle śmieszny. Inaczej reagowało na nie~o zranione uczucie Francuzów. Ujrzawszy groź•
ną podobiznę kajzera, generał

powiedziałwypowiedzenie
do ambasa-

Galifet
dora: „To jest

wojti~>adcy

h
drin.
. .
.
i faworyci Wilhel•
Kucharz ministra oświaty
ra'
ma widzieli jego wady i braki
biego Tołstoja, przysłany przezeń
Ogłosiliśmy i omówiliś~y ~we- P?ie~yńczych deklaracji przystą- kała ~ię ~ ogó.lną sy~patją •. fedna- przewidywali nawet fatalne skut~
z rekomendacją do kuratora okrę· go czasu tekst amerykansk1ego ' pienia.
j kowoz me spieszą się wcale w . . .
.
.
k
w
tło
warszawskiego
do
projektu
paktu
przeciwko
wojnie.
Art.
6)
zawiera
postanowienia
Londynie
z
decyzją.
Mimo
;o
wał'
kt,
_Jakie
z
ntch
mogą
wymk•
g
0
u nau
e6
Dla porównania z tekstem amery- o ratyfikacji.
1 lo wskazać na opinję zwykle do- nąc, lecz okrywali osobę mo•
• '
stał posad~ dyrek!ora gi~na: kańskim podajemy obecnie tekst Państwa, które otrzymały pro- 1 brze poinformowanego dziennika narchy oficjalnym kultem i nic
zjum i pełnił ~e s":oJe obo~11~zk1 francuski. Po wstępie, o bej muią- . !ekt fran:usk.i, ~ar:izie oficjalnie ! ,,Man~hester. Guardia1(. Dz~ennik nie zrobili, aby zapobiedz przy·
ku zadowoleniu zw1erzchnosci.
cym tylko Ot:?,ólne frazesy o m i ło -; 1eszcze się me oswiadczyły, z gł9 len nie podziela ogolnego llpty- szłym klPsko
Bł
Bog
Mówiono mi że coś podobnego ści pokoju i t. d. zawiera tekst , sów jednak prasy wynika. że tran mizmu prasy angielskiej w stosu?t
. ". m. " agam
a,
miało miejsce ~iedawno w Polsce s~eść artykułów które w streszcze- ł cuski pa~t n.apotka n~~ewno u ku do ~aktów Kel~o~~ i ewentu- aby m: me dał. być obecnyr?
•
dl 1 • W d 1
k
mu brzmią:
bardzo w1~lkie trudnosc1.
alnego 1ego uzgodnienia z francu- przy meszczęśc1ach, które wi niepo. eg e1.
! a ony -~ ?nser- Art. 1) Wysokie strony zawie· J I tak „Deutsche Diplomatisch - · ską propozycją. albowiem już i.a dzę"-tak brzmi ostatnia nota
wator1um za mezdolnos~ i Ienł- ra~ące ~mow<: oswi~dczaj~ uroczy-, pol!tische Korespon~enz", pozo- pierwsze w~jrzenie, ~z?ca się, w o~ w pamiętnikach generała Wal·
stwo student został mianowany śc1e, me wyrzekając się prawa• sta1ąca w bardzo ścisłych stosun- cz) zasadnicza rozmca między d
wizytatorem tegoż konserwator· sł.u~znej obrony, ustalonego w i~t- kach
z niemiecki~m 11?-inister- F~ancją a Anglj~
w ~~e!-lie .ta~ ers~e.
jum. Kiedy zaś dyrektor i kilku ~IeJących umowach, zwłas~cza, 1e· ' sh.vem spraw zagranicznych, w~ka ~iędzyn~rodowe1 sytuac1i, Jak 1 hZołnierzowi może nie przy.
rofesorów zwrócili się do mini· zeh te u?1owy naruszame pew- zu1e zwłaszc.z~ na art. ~) •. ktory gi narodow.
stało podnosić alarm przeciw
P
.
nych w mch zawartych postano· we francuskie) koncepc11 01e wy.
„
. .
.
.
stra z protestem ~rz.eciwko po:lwień utożsamiają z aktem wrogim, klucza wcale możliwości wojny. . Podczas .gdy w. Angl11 uwaz~Ją swemu ~a1wyzsz~mu dow~dcy.
dobnemu lekcewaze111u, usłyszelu że potępiają zastosowanie wojny Także art 5) czyni moc imowy. hgę :iaro.dow ~a mstru1!1ent .~o~e- Ale byh przecież dygnitarze
w odpowiedzi: unie mnie to nie,, i rezygnują z niej jako z narzę- , zależną od przystąpienia całego 1d~dn!a 1 • ~yf°wnrw~nlk ~0~ 1 ~ cywilni, był kanclerz i ministroobchodzi mianowanego przeze· dzia narodowej polityki, t. j. poli· szeregu państw. Ma się tu głów- 1 dwt z1 wb'l~ieJ .. ranc1ad.Y o sroecei'w wie, którzy mieli prawo i obo'
t k'1 d
· d
·
· · · nie
')' p I k · c ! ł 1 o mo 11zac11 naro ow prz
mnie wizytatora musicie panowie Y b•. tą~ące1 to 1:1rzec~y.wt~tme n~a l waci'nęa m1Pakt fr~n~~sk' .ze~ho~i~; · ewentualnemu atakowi. Dlatego, wiązek przeciwstawić się sza•
ł h ,
d b
t .
ł I oso 1s e3, spon amczne1 1 me za ez· 1
•
.
1,
o
F
· d . d
t
· l . t
k .
. d l ć .
s uc ac; g y ym na we m1anowa ne1 politycznej czyn n o" ci którą ' pod względem prawnym jest do- 1 rancia ązy o sys e~u pr.zy~t~ I ens wom &)Zera 1 O WO a się
swego lokaja, musielibyście pod- z własnego popędu prz:pr~wadzić l skonale skonstruowany. jest jea- ' rzy,. pddczas gdy Anglia .wtelkieJ w razie konieczności do parladać się temu bez szemrania i n· zamierzają •. nie będąc do tego zmu- nak w s~e~ is!ocie bardzo p~wa.ż- w~gi . 0 tego systemu nie przy-,t mentu, do szerszych kół. Otói
znać go za swego zwierzchnika'". szonymi zastosowaniem jakiegoś nem o~c1ązemem całego planu wiązuie.
, .
.
tu sławiona „wierność pruska"
Czy to jest faktem, nie wiem. traktatu jaK np. statutu Ligi n aro· anwtywA01en1~·ego.
. .
. ' A~erykansk~ pro1~kt wyklu~za I odegrała fatalną rolę
Kanclerz
.
.
k N
dów albo innego w Lidze Naro·
ng Jt zachowu1ą się wooec ' wogole wszelkie wo1ny,
a więaf
. •.
.
zarejestrowaneuo traktatu paktu francuskiego z dużą rezer- także i te, które zawarte są
w Buelow, okazał su~ w1ęce1 dWO•
Zapewruano mię, że ta • . ato- dów
mi~st }~st ~aktem, ?ie .u~ega!ącym Obowiązują ;ię więc ;,e wzajem: wą. Chociaż idea „Outlawry'' spot klauzulach paktu francuskiego.
rakiem niż mężem stanu i nana1mnie1szeJ wątphwosci, ze su- nych stosunkach między sobą nie ~-..!.,~- ••.awne!!P3•& litmi • • wet w części nie dorósł do
wereni prawodawcy rozstrzygaJą uciekać się do żadnego ataku lub
położenia.
z głosem decydującym w spra- napadu.
wach 0 których nie mają naJArt 2. Uregulowanie
wszel·
•
W końcu 1908-go rokit
mniej~zego pojęcia. W przedosta· kich między wy~okiemi str~na~i W drukowanych obecnie w pra •. „Najsilniejszy, najzdrowsz" był sku~kie?1 niedorzecznego. z.wrópowstałych sporow lub konfhktow
I
k
d
•
• .
,
tmm seJmie członek Jednego z klu bez względu na ich naturę lub sie endeckiej rozważaniach na i by system repre.zentacyjny, w któ c~nta .s~ę aizera
O ~ptnJl anbów parlamentarnych został wy- pochodzenie nastąpi tylko w dro- temat "Nowy sejm i polityka we- 1rymby przy wyborach przedsta· gielsk1e1 , doszło W Niemczech
brany do komisji oświatowej i de· dze pokojowej.
wnętrzna" doszedł leader endecji wicielstwa głosowała rodzina w do głosnego protestu, który
cydował tam o losach szkół niżArt. 3. Jeśli któraś. ze stron do postulatu ograniczenia parla- , osobie tej głowy, to znaczy ojca znalazł. wyraz oi~tylko w parszych, średnich i wyższych, nie nar~szy. t<: umowę, są mne. strony mentaryzmu w tym kierunku, a-I rodziny. lub tam. gdzie tylko jed- lamencie, lecz J w szerszych
· d ząc, co to takiedo
katedra
zawteraJące m_now.ę zwol.mone ze by ministrowie byli odpowiedizal- no z rodziców ży1'e oi'ca lub mat- kołach opin]·i. Buelow złożył
wie
a
•
' swych zobow1ązan, wymkłych z
docent,
asystent,
stypendium, umowy.
ni tylko przed prezydentem, a nie ki..."
w parlamencie dekl~rację, z któ·
kurs, gabinet, laboratorjum, W!>lw
Art. 4. Postanowienia tej u· przed sejmem.
Tak - rzecze wódz Obozu rej wynikała desaprobata wyny słuchacz i t. d. i t. d. Natchnie mowy w żadnej mierze nie osłaW dalszym ciągu swych wywo- Wielkiej Polski.
siąpienia cesarskiego. Nie dość
nie Ducha świętego najzupełniej rvj~~ą Jl~a~fr~no~~:leąrz~ócwychwyuniok· Idów idzie p. Dmowski jeszcze d!tRBllillH.fl•• • • na tern. Wilhelm dowiedział się
tu wystarczało, a bełkot ignora.:i·
.
~Ją
m · ej. Za dużo mu - wyborców.
po fakcie, że w radzie związko, • d
•
wę z popr1edn1cll mtedzvnarodoI
.
. .
ł
.
h
ta zastępował sw1a orne 1 umoty· wych umów
·
"m w1ęce1 1est g osu1ącyc Dr. med.
wej, rozważano myśl jego de·
wowane uczestnictwo człowieka,
Art. 5) Wszystkie państwa są powiada - tern większą przewaIz• tromzacj1. Zgnęb i ony i przeznającego sięllna rzeczy.
wezwane do przystąpienia do tej gę mają ludzie głupi, politycznie
•
l~Wi8ŻSnl straszony ka1zer położył się do
O ile to przyczyniało się do umowy; umowa wejdzie w życie, ciemni". A ponieważ nie można
łóżka i kazał oznajmić kaucle·
podnoszenia powagi sejmu w o- jeśli zo.sta~~. ogó~nie przyjęta, dzisiaj wracać do cenzusu mająt- Specjalista choróbskórnych, wene- rzowi, że z powodu wstrząśnie.
• . t . . .
podpisane panstwa k
g
k t ł
rycznych i moczopłciowych
1chyba ze mze1
1b
czach pu bł1cznosci, o JUZ inna
. .
.
. pan·
• owe
nia nerwowef;!O
usuwa się od
. w porozum1ęntu
z mnem1
. „ o u cenzusu „wy sz a Przyjmuje od 5 do 9 wiecz
~
sprawa. Suweren prawodawca nte stwami, które w międzyczasie do centa • przeto P· Roman Dmow- Sienkiewicza
, tel.
59_40 29 •5 spraw patistwowych i przeka34
powinien chyba zadawalniać się tej umowy przystąpiły. uchwalą ski proponuje prawo głosowania
zuje je kronprrncowi, Ani Buerolą oślicy Balaama.
moc prawną umowy. mimo braki.i - tylko dla głowy rodziny!
1-1~.::r•===;=a==-.-:i • low ani kronprinc nie umieli
Pewne przedszkole parlamen-'
skorzystać z pomyślnego zwrotarne niebyłoby zbyteczne. Mo·
tu, który oddawal w ich ręce
narcha dziedziczny, któremu wyb
.
.
sposó
wyciągnięcia
µaństwa
·•
starcza posiadanie organu siedzemęzczyzna_
z niebezpiecznej matni. Skońnia, nie potrzebuje fachowego
_
czyło się na niczem. Rząd
przygotowania. Przy ustroju 0'1r·
•
I
i p3.rłament niemieclii ze zdumokratycznym i republikańskim
. samo tylko posiadanie organu sie
.
I
.·
miewającą lekkomyślnością przedzenia nie może chyba stanowić
· .
. ,.•••
~zły nad wymownym incyden•

I

i

1

I

1

Ab sur dy p Romana omowsk1'ego
I

s

N•

K•Ie dy
1
m1 czec musi·

dostatecznej kwalifikacji dla prawodawcy wybra6ca narodu.
J. Baudouin de Courtenay.

r•===•==:= m ::.:.::.:::.;111~11~1-

Dr. St. B1bergal
Moniuszki 11 tel. 63·22
choroby skórne i weneryczne
pra,y}c111Je od 8-10 rano

1 ~~

Wiecz·

~

;,

:7 rcella Alban~, V ~ vian Gibson
,
a r '.I K i d, Ange Io Ferrari,
runo Kastnl!r i in.

Jutro uroczysta premjera Czary !

tern do
Buelow

porządku

dziennego,
po paru miesiącach
dostał za dymisję za swą
„zdradę" i ka1zer, Któremu zabroniono gadać, wziął się tem
skwapliwiej do działania. I do·
prowadził do katastrofy.
J. M.a~urski.
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dzień

W gruzach f
i zg 'iszczach legł ·
Korynt
Plenarne posiedzenie sejmu i dwukrotne obrady
(Dalszy
Dworzec Nowego Koryntu JUz
komisji bu~zetowej

poselski

ciąg).

wtedy wyglądał jak rumowisko.
W porcie kotłujące się fale morskie rzucały statki jeden przeciw
drugiemu, dokonywując katastrofalnych uszkodzeń i nieraz powodując natychmiastowe zatonięcia"

Ostatnie wiadomości z KMyntu
nie pozwalają jeszcze na zarysowanie dokładnego obrazu wyni·
ków katastrofy. Wiadomo, że jest
•
ona ol b rzymia. C a łe stare miasto
Koryntu ze szczątkami świątyń
cS
k' h o t ło do zczętni'e
st aro.,.rec 1c z s a
s
zrujnowane, W miejscowości ką•
• L t ki n
wszystki'e
pi.e1lk
ow.eJ,h t u1 ra1 głe '
g
h
0 e.
wie
~. Y w, .ru~ac,'
W teJ JedneJ mie1scowosc1 ilos~
zabitych obliczana jest dotych·
czas na 65 osób.
Ostatnia depesza z zapadające
.
h N
K
~o się ~ gruzac
owego oryntu brzmiała: „Pomocy, pomocy,
wszystko stracone", Depeszę tę
wysyłał telegrafista, którego za·
raz potem pogrzebały mury u·
•
rzędu telegraficzne~o.
•
Podczas zapadania się koszar,
•
• ł.,
t ł
b't
wie1u zo nierzy zos a o ·za · i yc•1i,
P onieważ w chwiIi trzęsienia ziemi koszary były zajęte przez woJ·
sko
•

:c.

e

Znowu

w

wstrząs
Pilipopołu

SOFJA, 24 kwietnia. (Pat.)

W ciągu ostatnich 24 godzin w o-

j

PRACE SEJMU.
poczem marszałek wvznaczył ter- co jest poważnym ciynnikiem jePrzemysł nasz powirtien tet\
wczorajszem posiedzeniu _min nastęone~o posiedzenia na go przewagi nad naszym przemy- rozwój sprawy przetrzymać w spo·
·
d
tk"
d ł
wtorek, 15 ma1a.
słem. l\lależy zatem domagać się sób zwycięski, aby
ostatecznie
ewszys. tern .o e~ an~
PRACA
se1mu
do
komp_r~~
. NAD BUDŻETEM
. •
abY w przysz ł ości były tworzone' dojść do takiego porozumienia nie
1s11 regulaminowe] wmoskt
sądu o wydanie posłów Władysła·
W_c~ora3
godz. lU.30 Se)mowa takie rezerwy w naszym przemy- tylko w interesie naszego wywozu
wa Baczyńskiego i Sochackiego.
komis1a budżetowa przystąpiła ~o śle, aż~by mógł on przeprowadzić w1rnla, lecz i w interesie naszego
z kolei ślubowanie poselskie dals~ych obrad na b!-ldżete_m mt~. inwestycje, A to możliwe będzie prestige państwowego. Mówca pod
złożył poseł Dzikowski (Wyzwole- rolm~twa. Na ws~ęp1e pos1edze~1-~ tylko przy dość zasadniczej zmia- nosi pożyteczność instytutu badanie). Następnie sekretarze pp. Mi· na wiceprzewodniczącego ko~lSJt nie naszego systemu podatkowego ni~ c_en i oświadcza, że w porozu
chałkiewicz i Piotrowski odczytali wybrano posła Wyrzyk?wslr1i>go
Mówca omawia różne systemy mte~m z rząden: wnosi o podwyż
275 dekretów p. Prezydenta, zło· (Wyzw.) poczem przystąpiono do gospodarcze i stwierdza, że Polska szenie kredytu na
ten instytut.
·zonyc h se1mow1
·
· przez rzą d na za- głosowania
nad
budżetem min. nie miała czasu na el{sperymenty
. t
.
.
· •
Pr~c~ ministerstwa w polityce
sadzie art. 24 konstyt~cji. pekrety ro 1me wa. .
mustała się ona jąć dawnych za- morsk1e1 prowadzone są z entuzjaz
te. ~~esłano do odpow1edm.:h koBUDzET ROLNICTWA.
sad kapitalizmu. Jednakże w poro- mem. Jest nadzieja, że port w
mISJI
;
.
.
. . wnaniu z przemysłem zachodniej Gd ·
.
.
_Przyjęto w~zystk1e wnioski, Europy nasz system jest to kapiym ukończony będzie przed
Na podstawie art. 21 konstytu- zwiększające ogołem dochody o talizm soóźniony Kapi·taltz
terminem.
c1'i sei·mowi przysługu1·e prawo ż::i.
3.103.867 zł. Przyi·.,.to
nast"'pnie
i chodnio-europejski
·
·
· stopniowo
m rozza'1
""
"
Sprawozdawca wvmienia na•
dania zawieszenia postępowania pozostałe wnioski referenta w dzia wijał urządzenia socjalne, Polska st_ępnie zmiany, jakie- w uzgodnie·
karnego,
wdrożonego
prze le wydatków. Pozatem przyjęto 13 zaś w chwili regeneracji przemy- mu z rządem proponuje w posz·
ciwko
posłom
przed uzyska- głosami przeciwko 12 wniosek po słu i stwarzania własne~o systemu czególnych pozycjach tego budże·
mem przez nich mandatów. W tej· sla Dąbskiego (str. Chłopskie) o kapitalistycznego, stanęła wobec tu. Zmiany te w dochodach wy·
materji wpłynęły wnioski, które zwi~kszeniu zasiłków na poparcie konieczności rychłego i niemal na noszą łącznie 944.140 zł.. a w
według art. 18 mogą być trakto- rolnictwa o 3.320 tys. zł. Dale1 tychmi·astowego st
·
wydatkach wstawia się nową powane natychmiast, bez brukowa- przyjęto zwiększenie pozycji na
worzema urzą- zyc1·ę 450,ooo zł. na udział w
nia.
poparcie spec1·a1nych gałęzi wy- wpływały
dzeń socjalnych.
Na stopniu
ten rozwój
w znacznym
mię Powszechnej Wystawie Krajowej
Sejm przyjął propozycję przy- twórczości rolnej o 1.600 tys. zł. dzynarodowe organizacje. a także w Poznaniu oraz 229,ooo zł. wię4
stąpienia natychmiast do tcakto- P:zyj~to ró_wnież w~iosek . posła reprezentanci kapitału zagraniczne cej na instytut badania konjunktur.
wania tych wniosków, a następnie Kte~_mka (Pi~st) ~ zwiększenie P?· go, którzy zawsze wskazywali, że Razem w budżecie zwyczajnym
zyc11wniosek
na mel1oraCJe
o 1 mll. po d t ym wzg1ę d em p o1ska 1est
·
· kow
·
·
· zł„
szereg wmos
o zaw1eszemu
posła rolne
Kalinowskiego
za zwiększeni a zaproponowane wyn0postępowania karnego przeciwko (Wyzw.) 0 podwyższenie pozyqi cofana. System kapitalistyczny szą 1, 138,ooo zł
kilku posłom z Wyzwolenia. P.P.S.
Następnie minister przemysłu\
50 stwarza teraz nowe formy współ
i z klubu ukraińskt"ego.
meteorologiczny
tna instytut
ł
·
· k o l ł działania: oprócz kartelo· w także h an dl u Kwiat k owski wyjaśniał po
.... ei·m odrzucił wniosek o za- Rys.t _z.,(Pw. reszcie
wn_ 1°. se . pos a porozumienia mie.dzynarodowe.
· amortyzacji i oprocentowa"'
t)
zycJe
wieszenie postępowania przeciwko a aia
tas_ 0 zmn~e1szem~ suNasz przemysł będzie musiał nia pożyczki inwestycyjnej miaposłowi Taganowiczowi (białoruski my dochodow z lasow panstwo- wraz z rządem ustalić zasady, na sta Gdyni, na co przeznaczonycb
podstawie których będzie mógł do jest 500.000 złotych.
klub) i Greckiemu (Selrob lew).
wych 0 1 milj. zł.
Odcz)tano następnie interpeBUDŻET MIN. PRZEMYSŁU
lakiego porozumienia przystąpić.
lację, przyczem poseł
Chrucki
I HANDLU.
Konkurencja obca od czasu strejku
POSIEDZENIE NOCNE.
Następnie komisja przystąpiła doprowadziła angielski przemysł
Po ukończeniu posiedzenia sej•
(Kl.·ukr.) uzasadniał nagłość wniosku o pomoc rządową na zasiewy do budżetu min. orzemysłu i han- węglowy do utworzenia syndyka· mu komisja budżetowa zebrała
dla ludności Podkarpacia, dotknię- dlu. Sprawozdawca pos. Zarański tu, którego celem jest walka z Pol się ponownie i przystąpiła do dal
tego w zeszłym roku klęską po· (B.B) zaznacza, że przemysł nasz ską i z Niemcami.
· szych obrad nad budżetem min.
wodzi.
jest zupełnie wyzbyty ·z rezerw, i
Skutkiem ostatecznym będzie przemysłu i hanolu.
Nagłość przyjęto jednomyśl- to nie z własnej winy, lecz głó- jednak jakieś porozumienie z prze
Dyskusja przeciągnęła się do
11ie, a sam wniosek odesłano dol1 wnie z winy systemu podatkowe-I mysłem polskim i niemieckim, któ , . .
komisji rolnej. Odesłano jeszcze go. Przeciwnie, przemysł naszych rym zostaną pt'Zyznane odpowied pozneJ nocy.
do komisji szereg wniosków - sąsiadów posiada takie rezerwy, nie kontyngenty.
Na

°

I
I

kolkach ~ilipopolu i w paru i~·
nych mie1scowościac~ dały się
odczuć
znowu le~k1e ;vstrząsy
podziemne. W całe1 okolicy bez·
domna ludność, ko-:zująca
pod
golem niebem, cierpi dotkliwie
z powodu niepogód. Wobec tego,
że chłody wzrastają i deszcze są
nieustanne, należy obawiać się
poważnie wybuchu chorób epidemicznych.
Prezes rady ministrów oświadmiał wystartowat wczoraj o świde
czył, że władze czynią wszystko
QUEBEC, 24 kwietnia. _ Pan· wylądował na lotnisku Lac@ St.
H
J
. .
co mogą w celu przysoieszenia
.
· bara- na derta
budowy ' prowizorycznych
t .. Iunkers
. U oświadczyła
. d p
„ Agnes, skąd po uzupełmenm zakó!'.
.
~rze s awic1.~ owi „ n:te . :e~s pasów benzyny wyruszy w dal1
J ymczasowe obliczenia wyka-' ze „Bremen wystartu1e dzis•a1 u szą drogę do Greenley Island.
zujq, że w Filipopolu runęło
w świcie w Greenley Island.
*
*
gri:zy .3000 doT?ów, za~ 6~00 z!1aj„Bremen" wyląduje następnie
LONDYN, 24 kwietnia. (ATE.)
du1_e się y; ta~im stame, ze miesz na lotnisku w Lake St. A 6 nes, D . ,
ł d .
b
eł
kac w mch mepodobna. Przeszło
_zis popo ~ mu, w rew po~rze 2 500 budynków potrzebuje gwał- dokąd na pow1ta01e lotmkow po- mm pesymistycznym przew1dywa
townej naprawy.
leci również p. Junkers.
niom, samolot Forda wiozący czę
Z Greenley Island nadeszła wia ści aeroplanowe, które utraciła
W pobliżu wsi Czechnegnirowo
ila prawym brzegu Marycy utwo- domość, że prace nad naprawą Bremen" przy lądowaniu dole~
·
t
· ·
· · ·
B
"
·
·
bk ". ł
G
L' d
rzył o się po rzęs1emu z1em1 ie- „ remen posuwa1ą się szy o c~a na wys~ę reen 1ey. ą owa
zioro dłu[1ości 120 mtr., szeroko- naprzód tak że w ciągu nocy sa- me odbyło się bez wypadku. Na
ści 80jednej
mtr., zgłębokości
40 ctrm.
· ' i;o
~ t ow_y d s t ar t u.
· For da przy1ecie
· ri mrl .
miejscowości
klima mol o t b'ę dzie
samol ocie
tycznych :irócła lecznicze
wyQUEBEC, 24 kwietnia. - Lot- Fitzmaurice oraz lotnicy amery~
schły zupełnie.
Specjaliści mają nik transatlantycki Chamberlin kańscy Balchen i Duke-Schiller.
nadzieję, że wody o własnościach
~.saoo
leczniczych wytrysną z ziemi w
)I• •
innem poblis~miejscu.
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„Bremen" z Greenley Island Wokolicach bieguna niema z1em1
*

I
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I
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Piki niemiecko„a .ierykaliski
podpisany będzie
w \/Jas::!'yn.-.tonie
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Zmierza
PAR.Yż

w ostatniej chwili do

zwię

!Rości man~~tów ~ 0 parlamentu
24 (Pat)

Doniosłe obserwacje z przelotu kapitana Willkinsa
NO'?'-'Y. JORK_ 24.4 (Tel: wł.)
NOWY JORK, 24.4 Cała prasa

Kpt. W1llkms, ktory przeleciał nad
biegunem północnym, wysłał depe
1
szę szyfrowaną uo prezydenta ame
rykańskiego towarzystwa geograficznego, w której donosi, że nie
~~alazł po ~rodz~ żadnych teryt?r
JOW w okohcy bieguna. Wszelkie
wiadomości dawniejszych lotników
i kapitanów statków, jakoby w po
bliżu bieguna północnego były
większe terytorja a mianowicie t.
zw. kraj Keenana oraz terytorjum
Harria, okazały się fikcją. Uczony
geograf amerykański, Stefansen, 0 •
świadczył, że wiadomości Peary'ego oraz innych uczonych okazują
się· mylnemi. W okolicy bieguna
niema ziemi. Wszystko pokryte
jest wodami i lodami.

zawiesiła

.

tykułam1· radosnemi i hymnami po
chwalnemi na cześć lotu nad bie•
gunem. Nawet oficjalne sfery o!{re
ślają lot Willkinsa jako największy
czyn, który dotąd został dokonany
w dziejach lotnictwa. Podsekretarz
stanu, Kellog, i podsekretarz stanu
dla spraw wojny, Dawis, podsekre
tarz marynarki, Wilbour, wyrazili
telegraficznie podziękowanie Will·
ki;:isowi.
KOPENHAGA 24.4 Znany oa.,
krywca bieguna, Amundsen, OŚ•
wiadcza, że lot Fitzmaurice z Eu·
ropy do Green Island nie może
się równać z lotem Willkinsa. W
historji lotnictwa nie ma czynu,
któryl>y można postawić wyżej ni!
triumf Willkinsa.

Komisja nadzwyczajna

zenia

Na1w1ększe bhkan narodowych, aby zachował!

amerykańska przepełniona jest ar·

w urzędowaniu nadKomisarza
1· . ·
B 1.7
PO lCJI W JelSu.U

zainteresowanie . kół poli~ycz?y~h jak najściślejs_zą ~yscyplinę w ceBERLIN, 24 kwietnia. (Pat.) _ ;vzbudza obec:i1e kwestia, J~k1e lu. zw'.ększema Jeszcze sukcesu,
Warsza'!'y donoszą:_ ..
kasiewicza. Jednoc~eśnie komis}a
że stan_ow1sko zaJmą
P?~~cz.egolne osiągniętego przy pierwszych wyPrzewodniczący komtSJt nad· nadzwyczajna w dmu wczorajszym
„Vossische Zeitung" donosi,
jeszcze w ciągu bieżącego tygo- r,art1e przy wy?ora( h s~1sle1szych. l borach.
zwyczajnej p. Dębski, dyr, depar- uchwaliła wdrożyć przeciwko tudnia nastąpić ma w Waszyngto- Komentowana Jest te.l zyw_o spra-1
•
lamentu Najw. Izby Kontroli pań kasiewiczowi śledztwo sądowe z
Pie podpisanie traktatu rozjem- wa prowadzonych w ~w1ązku z
stwa, na zasadzie przeprowadzo- § 101 (nadużycie władzy) i 104
czego i pojednawczego pomiedzy!tem rokowań. W niekt?rych deBRUKSELA, 24 kwietnia. (Pat) nych przez delegatów komisji nadl(łapówki) ust. karnej austrjackiej.
Niemcami a St. Zjednoczonemi. l partamen~a.::h socja1!ści I !adkyali I~ wywiadzie. z korespondente~ I zwyczajne) dochodzeń ~o~ec stwier S_l_edztwo prow~d~i delegat komi·
Podpisania traktatu dokonają: ze, postanO\'. th po.czyntć sobie wza- 1 pisma paryskiego . „Le Peuple I dzonych nadużyć, zaw1es1ł w urzę· SJI nadzwycza1neJ, podprokurator
strony St.- Zjednoczonych sekre.I 1emne ustępstwa w celu przeoro- przywódca socjalistów francuskich 1dowaniu nadkomisarza policji pań sądu okręgowego w Katowicach..
tarz stanu Kellog a ze strony Nie wa_dzenia kandv_dató_w _lewicowyc~, Blum_, ~mawiają~ wybory. _n~edziel stwowej w Bielsku, Kazimierza Łu Witold Trojanowski.
miec ambasador niemiecki w Wa· ktor~y otrzyma_lt na1w1ęks.7.ą llosć ne osw1adc_zy!•, ze komu_msci utra-1
szyngtonie dr. von Prittwitz _ Gaf g~osow przy ptcrwszem głosowa- ~ą. pewn~ ilosc ~a~d~tow, ~yska·i
fron. Według dziennika
traktat mu.
; Ją natomiast na ilosc1 głosow. są
ten w postanowieniach 'swych nie
Z ~ielkiem n_api~ciem oczeki- ~ Jeżeli c~~dzi o przewidy~ania na,
• , ,
posuwa się tak daleko, jak podob wa_n~1 . Je~t decyzja, Jaką_ .P?Wezmą ~rzyszłosc, P· .Blum oswia?cz)'.ł, ~
urzęuOWI
ne doń traktaty, zawarte prwz oz1s·a1 w1eczJrem social1sc1 z de- ze na przyszłą _izbę z~patruie s11~ :
•
•
•
Niemcy z innemi państwami.
partamentu Sekw.my w związku z I zupełnie pesymistyczme.
i
1nscen1zac1ę
Kopo
nieuzysk;:miem mandatów przez
--x-Warsz. koresp. „Głosu Polskie- czego.
"br_„
"~"':~0 leadera parh Bluma.
1·
mo~eł
~ D
go (Zast.) telefonuje:
Obrońcy usiłowali dowieść, te
11
I
I& Yn li
l/J_ l
Hnmanite" donosi, że partia
[' :.lil
.ll. ,Il•
.„Ha ••>•o„."
komunistyczna pod!rzvm ."wać bęWczoraj na rozprawie w proce cały podkop pod państwowe za!l.!lr
W'ot!
„ r
.I
wr-~,-:a do \:Varszawy
'
dzie wszys1kich swych irnndyda·,
sie pięciu k asiarzy, k tóra wywo- kł a dy gra f iczne b ył a f erą zamsce
RZYM, 24 kwietnia. (Pat.) -1 iów socjalistów.
i MOSKWA, 24 kwietnia. (Pat.) łała wielkie zainteresowanie
w nizowaną przez funkcjonarjuszy
Nadszedł tu transport złota z N. l
ł .
d ' Poseł Z. S. S. R. przy rządzie poi
Yorku wa!.1i 8.000 kl!. r·o 0 ._„ ,'ż.s·.~-" .
Prns3 le_ w cowa n nwo u1e
o k'
B
ł
d' h ł
całem mieście, doszło do bardz0 urzędu śledcze40, którzy mieli
„
~
J
k
t
1 ..
'h s im. p. :JO,,,6 omo ow, o iec a w
t .
lk"
. d
ł
cl t ,
, 60 t
ł t
h
!ransport zlota przezn.:~:rnr:y je~t 0rc 11 rac11
gruo
ew1cowyc dniu dzisiejszym z .Moskwy, uda- os rei wa i pomtę zy ·awą o- os ac nagroaę
ys. z o yc za
dla Banku Narodowego
I Prasa umiarkowana
wzywa repu- jąc się do Warszawy.
brończą a świadkami urz~du śled udaremnienie podko~u.
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Polska nie kupowała
tajnych aktów austrja-

ckic l1
W!EDEN 24 (Pal) W związku
i aresztowaniem 3-ch oszustów,
kt~zy usiłowali sprzedać emisarjuszom zagranicznym poufne akta
woj skowe, skradzione ~zy wy~udzo
ne z urzędu austrjackiego, 1eden
z dzie,mików tutejszych doniósł
wczoraj, jakoby nabywcą tych ~kt
było poselstwo polskie we Wiedniu.
lednak wszystkie dzienniki dzisiejsze stwierdzają na pods~awie
informacji urzędowych, że wiado·
mość ta ;est najzu 1ełniej fałszywa,
i że właśnie
poselstwo polskie
przyczyniło się do wykrycia oszu·
siów i do nwiadomienia władz austrjackich o ich działalności.
Dzienniki donoszą pozatem, że
część owych akt miał nabyć czechosłowacki attache wojskowy.

iUe
n ;:ii

było
król ~

zamachu
Borysa

!9żS

Nr. 114

Bis ·inga

skazanego przez dw· e instancje za zabójstwo w parku teresińskim
ks. Druckiego-Lubeckiego i sfałszowanie weksli
Z Warszawy donoszą:
. lg? za winne~o ~abójstwa ks. Druc
~~IADKOWIE.
.
ROZPRAWA GŁóWN~ •.
Wczoraj z rana sąd ape~acy1ny k.iego - Lubeckiego pod wpły:ve~
Z decyZ)i sądu. Apelacyin,ego
Wznowienie procesu B~spmg~
przystąpił

do rozpatrywania tajemnicy mordu w Teresinie i spra
wy ordynata, Jana Kamila Bispinga, oskarżonego o zamordowanie
ks. Druckiego - Lubeckiego.
Proces ten przeszedł iuż prawie wszystkie instancje sądowe i
z decyzji Sądu Najwyższego powrócił do Sądu Apelacyjnego, cełem rozpatrzenia go przez
inny
komplet sędziowski.
FAZY PROCESU.
Fazy tego procesu były nastę·
pujące:

S d

k

ierwsze'1 0 •
ord. ifisinga na 4 lata poprawczego wię~ienia z pozbawieniem szczegółn h p a stanu
Yc
r w
.
. .
Wyrok ten, :ak.o pozba~ia1ący
pr~w stanu człowieka nal~z~cego
w~wcz.as do klasy uprz~ile1owane1, mi:i-ł by~ pr~edstawiony cesarzowi. Zanim s!ę ~o stało, władze sądow.e . rosy1sk1e za. kaucją
w. wys?k~sc1 100.000 rubh wypuśctły Bisp.mga na .wolną, st~pę ..Po
W?Jsk mem_iecki~h
wkroczentu
władze ?kupacyine zatwierdziły

łowfu 1~ 14ęgr~~ :kizał

wezwano następu1ących swiadków: Marję Drucko - Lubecką i
Marję z Druckich - Lubeckich
Lubomirską, Jana Zabiewicza, Pa
wła Mikołajczyka, Teodora Min~
czewskiego, Stan. Broel-Platera,
Witolda
Bielińskiego,
Feliksa
Więckowskiego, Wojciecha So-

silnego duchowego wzruszenia i
winnego sfałszowania weksli. Wo
bee tego skazał Bispinga ńa karę
~amknięcia w więzieniu zast. dom
[!ioprawy na przeciąg lat czterech
z pozbawieniem praw stanu, tytułów, rang i orderów i t. p. Karę tę
sąd na podstawie amnestii zmniej
uył do lat dwuch i ośmiu mie~ięcy więzienia.
Po wyroku Bispinga areszbwano. Skazany jednak złożył wymaganą kaucję i wypuszczono go
na wolność.
Jednocześnie na skutek sk:u~i

kasacyjn~j ~ąd Najwyższy uznał,

że uch.ybienia w wyr~ku ~ądu apelacYJnego s'! t::i-k silne, 1ż wyrok ten uchylił i przekazał sprawę do ponownego osądzenia temuż sądowi w innym komplecie
sadziów.
SKI.AD WYMlARU SPRAWIE-

SOF JA 24 (Pat) Bułgarska ADLIWOśCI.
gencja Telegraficzna donosi, źe
Obecnemu kompletowi sądzące
wiadom ość o rzekomym zamachu
mu przewodniczy wiceprezes sąktórego of i arą miał paść król Bo·
du
apelacyjnego Orłowski, przy
rys, należy do dziedziny fantazji.
udziale sędziów Bzowskiego i PęMożna tylko ubolewać, zazna·
skiego. Na fotelu prokuratorskim
cza agencja, że w warunkach tak
zasiadł pprokurator St. Raczyńbolesnych dla narodu bułgarskiego tę decyzJę.
I
ski. Obronę wnoszą adw. Rymopewne koła nie znajdują nic inne·
1926
W
lutym
roku
na
skutek
wicz. Pióro protokulanta trzyma
go do czynienia, jak tylko rozsie- apelacji Biipinga polski już sąd specjalnie
desygnowana na ten
w a ć al a rmu j ące pogłoski.
apelacyjny w Warszawie rozpa- proces doświadczona protokulant
trywał sprawę Bispinga, uznając ka p. Maria Majewska.

Lutnicy polscy
w Bukareszcie

ordyn~ta

Wznowienie procesu

wywołało

bardzo tywe zamteresowanie zarówno wśród publicz.
ności 1ak i w sferze prawników.
To też bilety wstępu na salę są.
dową wydane w ograniczonej lic?.
bie, rozchwytano jut kilka dni te.
mu.
Wśród ogólnego podniecenia i
chę, Mariannę Sochową, Eugenję oczekiwania wiceprezes sądu Orz Sochów Ormanową, Stanisława łowski otwiera pierwsze posieMłynarczyka, JuJjana Konowicza, dzenie rozprawy głównej.
Stan. Ormana, d-ra Osiowskiego,
Oczy obecnych kierują się w
Zygmunta Marczewskiego, Marję stronę ławy oskarżonych, gdzie
Bispingową, Antoniego Gintowta, siedzi odpowiadający z wolnej sto
Leonarda Tallen- Wilczewskiego, py ord. Bisping.
Stef~na .Hubicki~go, Witold~ Ra- • Podsądlły n~ pytani~ p~zewod
ko:viec~iego, Feliksa Czerwiakow niczące~o. oświadcza, ze .bezy. lat
skiego 1 Hor~ce!!~ Hellera.
. 48, na unię ma Jan Kamil 1 lest
Innych św1adkow podsądny Bi· ordynatem na Massalanach. Był
sping może sprowadzić do sądu wolnym słuchaczem akademii rolna zasadzie porozumienia się z niczej za granicą.
nimi.
Na pytanie przewodniczącego,
czy oskarżony ma inne sprawy,
BIEGLI,
Bisping odpowiedział: Tak, jedną
Sąd postanowił wezwać rów· w apelacji. (Chodzi tu o sprawę
nież biegłych z urzędu: prof. uni-j o podpalenie chat wiejskich i powersytetu Jagiellońskiego Leonał bicie chłopa, który zmarł z ran.
W
. achholca, prof. Grzywo-Dąbrow Sąd okręgowy w Grodnie unieskiego, dr. Stan. Jankowskiego, winnił Bispinga w r. z. Prokuratukpt. Zoszla, Wł. 'Kirchnera, Ant. 1 ra jednak zaapelowała).
Lorentza i Henryka Sachsa.
Pozatem w ciągu całego dnia
Oskarżony sprowadził ze swej wczorajszego trwało odczytywastrony biej!łych: Tokarzewskiego, nie referatu sprawy.
Brunera, Wołowskiego, Zacharina, Krotowskiego i Popowickiego.

I

Proces czarnej Reichswehry Skarb w lipie na Woli

BUKARESZT, 24 (Pat) Lotnicy
f')olscy, którzy dokonali lotu ze
Lwowa do Bukaresztu, byli gorąco
zapowiada się coraz sensaty~niej
Dziś zakończone zostaną
przyjęci
przez lotników rumuń·
BERLIN 23 (Pat) W dalszym komen~ant osławionych korpusów
Warszawy donoszą:
lińskiego kryją się ukryte przez
skich. W dniu dzisiejszym lotnicy
Poszukiwania skarbu na cmen- jego dziadka skarby. Dziś przy
polscy byli przyjęci na posłucha ciągu sensacyjnego procesu szcze- ochutmczych.. Por. Rossbach na za
niu r rzez ministra wojny gen. An· cińskiego mordershva kapturowe pwy0tanie śco.. do swP.go .obecnego ~a tarzu św. Wawrzyńca na Woli pomocy scecjalnych dźwigów, uw czarnej
Reichs.vehrze doszło . du o w adczył, że 1est ob~cme trwa w dalszvm ciągu.
życzonych przez fabryki; Lilpop
gelesco.
dziś do sensacyjnych starć pomrę· instruk~orem portowym. Swiade.k
Na wielkie trudności natrafili Rau i Loewenstein skarga ma być
dzy jednym z głównych świadków ~rzytact.a .w~padek rozstrzela ma poszukujący przy wydobywaniu ostatecznie wydobyta z ziemi i
gen. Pawelszem, który przepro- :Z-eh. ropbotmkoKw, ~resztoEwanych w na wierzch skarbów po ściętej lipie wtedy wyjaśni się sprawa skarwadzał 101brojenie nielegalnych czasie uczu aopa w ss.en, . po- , w której według kategorycznych bu.
cz ei~ a w Kijow ś e na
organizacji wojskowych oraz był dnosz.ąc 1 . że zarówno on, Jak 1 po I twierdzeń. wnuka powstańca Zierozpatrzenie
przedstawicięlem Reichswehry w mocnll< iego podoficer Bloch dzia:?;a>31'·"l'Ci>
· RYGA 23.4 Donoszą z Charka- związku ze' sprawą rozbrojenia łali we wszystkich wypad1,ach roz
wa, że komisja kontrolująca zrewi 'i Niemiec, a obywatelem ziemskim strzeliwania zawsze ściśle według
dowała w Kijowie szereg urzędów von Bodungenom, który był ko- na kazu z góry
Von
Bod ungen zażądał od
sowieckich celem ustalenia, czy u I mendantem jednej z okręgowych
rzędy owe dobrze obsługują masy ł organiza<aji wojskowych Rsosba- . świadka, aby otoczył jak najści
ołewództwo paznańskie
.
.
r?botnicze. Rew i zja~ kt?ra odbyła 1cha.
ślejszą taj~mnicą sidady broni. i
się w urzędach stwierdziła, że na :
/atarg między tymi dwoma bezwloczme rozstrzeliwał zdra jcow
-p.
głównej poczcie leży od roku ty. I świadkami powstał przedewszyst Na uwagę prze wodmczącego, źe
d
.
Ro' n
. ·
od •
śiące skarg, których. nie tknęła. rę , kie~ na. tle sp.rzeczności, iaka i zeznania te obciąża j ą same.~ o świ ad
Z Wa~szawy . on~szą.
. w o~zes~ie P pisana . bę ...
ka żadnego urzędmka. S!;argi te . wynikła sH~ w związku z ust:tle - Ka, por. Rossbach podmesionvm
Jak się dow1adu1emy, dekret Idzie nommacia p. Borkowskiego,
tworią stos papierów, który waży ! niem terminu pohytu gen. Paweł- głosem zaznaczy1, że udzi elał roz · ~walniający wojewodę poznańskiejdotychczasowego wojewody lwow
12 pudów.
sza w Szczecinie. Gen. Pawelsz kazów . oskarżonym w proces ie go p. Bnińskiego z dotychczaso-' skiego, na stanowisko wojewody
Najwięcej skarg wpłynęło do twierdził kategorycznie, że prze- szczecińskim i przyjmuje za ntch wego stanowiska na podstawie I poznańskiego
Do Lwowa natotmędu podatkowego, który jednak bywał w Szczecinie w marcu roku p e łną odpowiedzialność. We wszyst ;
· .
·
· g
'h
\ . t
.. :
W . . h G
prawie wcal"'. ich nie rozpatruje, Hł20 ·i że latem tegoż roku o tdch wypad1rnch samost1dów roz· . wrue~t0.ne1 przez me 0 pros Y z~., lias prz~isc ma P·
01c1ec 1'0•
tak, że w ostatnim roku załatwia- żadnej
mobilizacji
organizacji str~eliwania rozkaz wychodzi od I stał JUZ przesła~y . d~ kanc~lar1i uchowsk1,. poseł klu~~ B.. R. z
no tylko 3 skargi.
wojskowych mowy być nie mogło . ~eichswehry, zaś Ros sbach i Bo·i· prezydenta Rzpltte1 1 podpisany Małopolski Wschodniej, ktory zło
P. von Bodungen natomiast twier- dungen muszą ściśle stosować się będzie prawdopodobnie dziś lub I ży mandat poselski. RównocześCJkł OD
dził k~.tegorycznie, że wydanie in- do tych rozkazów.
jutro.
nie z p. wojewodą Borkowskim
s~r~kci.i. przygot.owa.:vczyc~ domo- w• ?fA w
*H„ ąm a14 se W8UF'M2WMWm • przeniesiony zostanie do Poznan a Mada gaskarze
billzaCJt orgamzaci1 wo1skowych
.
.
nastąpiło właśnie w czerwcu i lipma dotychczasowy naczelmk wyd. ł b
.
• t
. 'd
TANANARJ, 24 kwietnia Pat.)
następstwie cyklonu fale mo- CU ro1m 1920-go.
zta u ezpieczens wa wo1ewo zrza zalały wybrzeże MadagaskiDrugim pun~:e~ spornym .bytwa lwowskiego mjr. Rutkowski
ru, wyrządzając dosyć poważne ł~ sprawa, prze w ~ .ko~u: miała
--x-i;zkody. Komunikacja między nad się zwracać ta mob~hzaqa Gen. PO rąz
sąd WOjSkOWy
brzeżnemi miejscowościami jest P_awelsz utr~ymywar w ~alszym
W
przerwana.
ciągu, że . R~ichswehra chciałą uw żałobie
żyć oddwiłow Rossbacha do tłu
Warsz. koresp. „Głosu Polskie- znania oświadczył:
KRAKóW, 24 kwietnia. (Pat .)
mieni~ niepokojów wewnętrznych,
„Gdyby sam prałat znajdował Z powodu zgonu ś. p. red. M. Ko·
natomiast p. von Bodungen twier- ~o" (Zast.) telefonuje:
zu~kow
Skazany w swoim czasie na się w autobusie, to nmsiałb·1m to nopnickiego redakcja "Nowej Redził ~atego.rycznie że mobilizacja
.zo sta ł a resztowany
Z formy" otrzymała !il:zn.a depe~ze
ta miała się zwracać przeciwko rok więzienia kpt. Pdrulowicz, zrobić co raz postanowiłem.
gd;bym kondolencyjne z całeg1 kraju. Dzi
LUXEMBURG, 23 kwietnia. (A. zewnetrznemu wrogowi Niemiec. który ~a s~osie podmi~jskiej w dr!-1-giej je~~k strony,
czyn siejszy numer „Nowej Reformy"
BEł<LIN ~4.4 1-'at. W dalszym Maz?w1eck1em zastrzelił bez ~za wiedz1a~ Ja~ie następstwa
W'.) - · Aresztowano tu awanturs~dni.onego
powodu
dw!-1ch
zyt~n
poc1ągn1e
za
sobą,
ni!!dybym
ukazał się w żałobnej :Jbwódc\> z
nika szwagra Wilhelma II~go Zub ciągu dzisie1szej rozprawy w pro·
artykułem wstępnym red. Knnkowa, u którego stwierdzono brak cesie o morderstwa kapturowe dow 1adącyc~ w autobusie, na sku nic podobnego nie ~robił".
~prawa. potrwa Jeszcze kilkalstantego Srokowskiego, po;:wię·
dowodów osobistych.
członków Reichswehry, składał ze~ tek. uc.hylema wyroku pr~ez Sąd
Na1wyzszy.
stanął
\:czoraJ
przed
dru.
conym pamięci M. Konopnickie·
znanie por Rossbach organizator i
sądem wo1skowym i w toku zego.
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1Z nudów skarg

Zmiany na stanowiskach wojewodów
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Borkowski
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ajwiększy dramat lud zki, kt6ry prawo piętnuje prawem zbrodni
W roli głównej nagenjalniejsza tragiczka świata

Dz~ś

1 dni

Dziś
następnych!

Poc:t4iek sea n&ów o g. 4.30 pp.,
w IOboly i świeta o a. 1-ej pp.

~ arja

I

Oriiiestra pod dyr. o. B .

=

JA BINI

gra jej w tym _wiekopomn ym filmie jest taka, na którą genjusz zdobywa si\
tylko raz w życiu. Inne role obsadzone są przez znakomity zespół artyslyr:rny

~ .... n.t~.- -

Henry Geo:rge, Emil Hey,se, Anit.a
Do.rris, Ernest V ereler i in.
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T··1emn1ca ieziora

oure zdobycze

nemi

na polu 1nedycyny

Kronika sportowa

W drodze do

damu

.M-n.

ftmster·

Sławoj-Składkowski

w Tomaszowie i w Piotrkowie

••
Prezydent Rz-plitej na polowaniu

„.~ew.athan"'

z podróiy

po wypadku, jalu mu się ostatn,o w Jedne1
leczy rany w dokach nowoyorsk1ch

wydarzył,

Prezydent .1\foścłcld spędza czas w Spale, urozmaicając sobie
pobyt przechadzkami łowieckiemi !JO pięknych łasaclr

25.r\1 -

Wiadomości bieżące
Obchód 3 maia

Pochodu w r. b. nie
będzie
Odbyło się posiedzenie prezy·
djum rady miejsk iej w sprawie te·
gorocznego obchodu święta 3„go
m&ja.
Postanowiono
nie urządzać
żadnego pochodu, a jedynie odbędzie
się defilada
wojskowa,
or11z akademja w sali Filharmonji.
Obrano komitet wykonawczy,
który wyda odezwę do obywateli.
(b)
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w
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•

I podchorąiowie
. , .
.
•

rozpoczyna1ą

w ma1u cw1czen1a

W dniu wczorajszym p. wojewoda Jaszczołt rewizytował n?womianowanego konsula fr;:i.ncuskiego p. Saladina.

„

P. Haneman
~rzystępuje do P.P.S.
Jak się dowiadujemy, dr. Drobner upoważniony
został przez
przebywającego

w więzieniu p.
do ośw iadcze nia, iż
przystępuje on również do poi'skiej partji socjalistycznej.
Dowiadujemy się, że poczynione zostały kroki, zamierzające
do zwolnienia p. Hanemana z· a·
resztu, co nas tąpi prawdopodob·
nie za kilka dni.
(b)

Hanemana

fierwsze pasie dienie
komisji

do kwalifikacji robotni
ków na roboty sezonowe

zwykłe

Na zasadzie rozkazu ministra mianowanymi w myśl Dz. Rozk. l żandarmerji - 14 maja 1928 r., ce dla wojska, mogą, zgodnie z
spraw wojskowych zostają powo 'I Wojsk. nr. 23-25, których nomi- artylerji (II turnus} 25 czerwca par. 489 rozporządzenia wyko.
łani na. 6 w~ględnie 8 - tygodnio- nacja )e~t u~ależniona od odbycia 1928 ~·· piechoty„9 lipca 192~ r., nawcz~go do ust~wy o pow. ob.
we ćw1czema zwykłe w korpu- tych cwiczen.
saperow, kawalerii, łączności - sł. wo1sk. wystąpić z urzędu o 0 •
sach osobowych: pit>choty z czoł-1 3. SPOSóB STAWIENIA SIĘ 6 sierpnia 1928 r.
droczenie ćwiczeń powołanych
gami, kawalerji, artylerii, lotnic- POWOLANYCH NA ćWICZE3„ Oficerowie rezerwy odrocze- kartami imiennemi funkcjonatju.
•
. .NIA.
. „
ni z lat poprzednich z. rocznika szy ~a. termin póiniej~zy, wznotv.:a 1 saperów kolejowych, ł~~znol
ści, samochodów, żandarmer11 1 sal OficeroWle i podchorązowie re 1902 - 1892 z korpusow osobo- sząc imienne reklamac1e cło wła.
nitarnym i marynarki wojennej. 'j zerwy, objęci powyższym rozka- wych :piechoty, kawalerji, artyle- ściwych D. O. K. tylko odnośnie
t) NA 6-TYGODNIOWE ćWI- ze~ o powołaniu ~a. ćwiczenia rji, lotni~twa, sa~.erów kolęj~- tych pracowników, kt611'ch ze
CZENIA OFICERóW RE·
wo1skowe w roku biezącym, o- wych,
zandarmen1 - 14 ma1a względu na tok służby nie hędl\
ZERWY
trzymują od pow. komendanta 1928 r., czołgów, samochodów - mogli zastąpić innymi w czasie
kartę powołania z 4 czerwca 1928 r., saperów ,_ trwania ćwiczed.
1) Z t yc h roczni'k•.ow 1902 - uzup. imienną
.
f
„ . t
.
25
1928
. ł
ś .
.czer~ca
r. 1 ączno c1 UWAGA: Będą rozpatrywane
1892, którzy będąc powołanymi wyz~acz~mem ormac11 1 ermmu
6 sierpnia 1928 r._
w latach ubiegłych z jakichkol- stawiennictwa.
.
tylko takie pro6by o p~esU!lięcie
wiek owodów nie odb li dotąd
D~ ka~ty pow?łania dołączony 4· Podchorą~wle rezerwy, k.tó- terminu stawiennictwa względnie
ż d gp0
t
g0
będzie bilet kole1owy, który upo- rzy ukończyli skróconą słuzbę 0 odrocz en. ć • 6 d 0 n t
a ne „ • ~s awowe
wicz~ndia ważnia do przejazdu koleją tylko czynną u korpusów osobowych:
k tek lwtcdze
(roczniki Jut P<;>woł_ywane, ie - łącznie z kartą powołania.
artylerji i lotnictwa - 14 ma·a pnego ro u a e~ a~zowego, kto.
n~k dla ty~h ofi.cerow. będą to Kartę powołania należy oddat:! 1928 r., z saperów kolejowych ~ re .wpłyną co na1mn1ej n~ 4 tv:go.
pierwsze ĆWtcz,en_ia woiskowe).
w formacji wojskowej.
25 czerwca 1928 r., artyletji prze dnie. pr~ed wyznaczon~ dniem
2)
roczmkow 19~: 1899,
4. ZWOLNIENIE OD POWO- ciwlotniczej - 16 lipca 1928 r., stawienni~t~a. Wpływa1ące po
1897, 1896, 1894 (r~czniki powo- ŁANIA NA ćWICZENIA W RO- iechot ' kawalerji, sa erów r ~ym ~ermm1e będą rozpat~ane
ływane po raz drugi).
KU BIEŻ "'CYM
P
śY.
1edyme w wypadku obłożne1 cho.
• P
.
.
h
~"
•
łączno c1 - 6 sierpnia. 1928 r.
b
f'
T
d t
.
3) W szys tk 1.~h mianowanyc
Nie podlegają powołaniu na
6, PRZESUNIĘCIE TERMINU ro Y 0 ic.!ra. 0 samo 0 yczy 1
do d1? ..1 stycznia 1928 r. p~d~o- ćwiczenia w roku bieżącym
STAWIENNICTWA.
reklamacJ.1 w!adz, przedłozony.ch
ruczmkow rezerwy z roczmkow
)
f'
.
Of.
„
•
d b
.
.
co do oftcerow rezerwy funkcio1901 1900 18q 9 1897 1896 1894
a
o iceroWle rezerwy wyreicerowie i po c orązow1e re
.
ń t
b
dla 'kt • ' h t ' ć · ' · ' b d ' klamowani na wypadek mob. na zerwy, którzy otrzymają kartę nanuszy pa s wowyc •
.
oryc db wtcze1;1ia tę ą przeciąg 12 miesięcy;
powołania, a z nadzwyczajnych 7, POSTANOWIENIA KARNE.
~i:~fi~~ski~. ywanemi w s op- b)__przebywający. zagranicą.
powodó~ . pragnęliby ~zy~~ć Oficerowie i podchorążowie reUW AGA: Powołaniem są obję- . U~ AGA: Po;wvzsze z~rządze- prz~sunięcie o~resu. ?~bycia ew~~ zerwy, winni niewykonania oho·
te prócz wymienionych korpu- me n!e dotyczy 1ed?ak osob, prze czen n~ te~mm poznie1szy, ntz wiązku zgłoszenia się na ćwicze
sów osobowych również i tabory. bywa1ących . zagranicą w charak- ten, k~ory un zo~tał wyznacz~>ny nia, względnie uchylenia się od
4) Wszystkich podchorążych re terze ku;ac1us~y na wywczasach, w karet~ powo~ama, m<;>~ą wme~l spełnienia tego obowiązku w cza
zerwy, którzy ukończyli skróconą lub wogole me w sl?rawach. za- do. dowod.cy te1 form<1;c1i, do ~to- sie i w sposób, określony w usta.
służbę czynną w roku 1926 (w ro- wo?owy~h. ora.z ta.kich, ~torzy r~J zostali wyznacz.em odpow1ed- wie o powsz. obow. sł. ·wojsk., po·
ku 1926 ukończyli szkołę pod- wy1echah z kra1u nielegalnie.
mo um~tywo~an~ .i udok~m~nto- dlegają karom, przewidzianym w
chorążych rezerwy) oraz ci z lat 5• TERMJNY ROZPOCZĘCIA waną, 1ak rowme~ nalez_vc:ie .0 : rozdziale
XVI 11Postanowienia
poprzednich, którzy z jakichkolt:wiczE~.
stemplowan~ prosbę n~1poźme1 karne" ustawy o powsz. obow.
wiek powodów nie odbywali do- . 1. Nowomianowam ~odporucz- n~ 4 t.ygodnie pr~ed. termmem sta sł. wojsk.
t d
t
h . ·
•
. k
nicy rezerwy z rocznika 1901, w1enmctwa, wymienionym w kar- I
ą us awowyc cwiczen wo1s o- 1900
1899 1897 1896 1894
.
ł . D
"śb t h . 8. OBOWIĄZEK ZAMELDOWAwych (dla dopełnienia warunków
'
'
'
'
z cie powo ama. 0 pro
yc nielNIA O NIEOTRZYMANIU KAR
·
··
d
'k
korpusów osobowych· piechoty, należy dołączać kart powołania.
•
~~~~;).cJi na po porttczni a re- ~aborów, .~aperó~ kolejowy~h i . Jeżeli powoł.any ~a ćW:iczen!a
. TY .P~WOLANIA. ,
Nadto w lotnictwie i w halo- zan.dar~~Ji zosta1ą pow~łcdn_i 1~ 1 n~ skutek d wmesi~:>neJ prodsby r'.e , Oficerowie i .podchorąfoł w~e renach także i tych którz uk 0 ń- ma1a
r., z samoc o ow i o rzyma o raczenia prze termt- zerwy, podlega 1 ący powo amu na
czołgów 4 czerwca 1928 r., z łącz nem stawiennictwa, oznaczonym ćwiczenia, którzy w okresie ćwiCzyli·' szkoły podch'o . hy
1
rązyc rezer- nosci
· · 9 . I'ipca .1928 r.
· powo ł 3:~ia,.
·
· ·
b
d d n. 15 czerwca do
•
•
wy w roku 1927.
. w k arci~
wmi~n. ez- , czen, ~· l· o
.
2. Oficerowie rezerwy z roczni- względnie stawie się na ewie.ze- dn. 1 lipca 1928 r. nie otrzymają
2. NA 8-TY<?~DNIOWE C\VI- ków 1900, 1899, 1897, 1896, 1894 nia w terminie wyznaczonym w 1 karty powołania, winni o tem doc ~NIA.
z korpusów osobowych: artylerji karcie powołania.
Jnieść osobiście ]ub pisemnie właWszystkich kandydatów na o- (I turnus) i lotnictwa - 14 maja
Władze państwowe, sam-:m~ąJo ściwej P. K. U. z podaniem doficerów rezerwy, maiących być 1928 r., z saperów kolejowych i we, instytucje społeczne, pracują { kładnego adresu.
1
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Rewizyta

rezerwy

as,.

z

W dniu wczorajszym odbyło
w magistracie pierwsze posiedzenie nowo1:1.tworzonej komisji
do kwalifikacji eezrobotnych na
roboty sezonowe.
W posiedzeniu tern wzięli udział z ramienia związków klaso·
wych pan Klimczak, z ramienia
N.P.R. panowie poseł Waszkiewicz i Modrzejewski, z ramienia
6
z komitetu rozcudowy miasta
związków
chrześcijańskich
pan
Plewiński. Po dłuższych obradach
Na onegdajszem
posiedzeniu mają, lecz zamierzają dopiero bu
ń..
Ł.
zgodzono się co do niezwłoczne podkomisji komitetu rozbudowy dować, to zgłaszani.e się. do ko- .
Dyrekci·a J?.
· ·
· ·
d awmej
·
b ow1em
·
' E. Ł. w dalszym h'1g1emczmeisze,
go przyjęcia robót sezonowych
miasta
omawiano
sprawę
udziemitetu
rozbudowy
miasta
Jest
bez
2iągu
przejawia
ener
iczną
działal
brud
usu
wany
z
szyn
przez
fun·
150 robotników znajdujących się
istotnie bez środkow do życia. (p lania dalszych pożyczP-k na bu- celowe, gdyż żadne takie pożycz- ność inwestycyjną. Jak się dowia kcjonarjuszy tramwajowych pozo·
dowę domów.
ki udzielane nie będą. (b)
dujemy zamói.viła ona dalsze lOU stawiony był przez nich na ulicy.
W rezultacie postanowiono, ie:
wagonów nuweg o typu w fabryce Stwierdzono też, że brud z szyn
się
warszawskiej Lilpop Rau i Loe- tramwajowych składający się prze.
z droższych kredytów 9 i pół pr.
2
1111
u:
w
wensztein oraz w sarnackiej fab· ważnie z próchnicy z nawozu
dzień
z Banku gosbodarstwa krajowE;go
poborowego.
ryce wagonów Zieleniewskiego.
końskiego jest doskonałym nawoW fabryce firmy Herman To· korzystać będą mogli jedynie d
\\' ostatnich dniach sprowadzo· zem rolniczym . Gromadzony też
ruńczyk przy ul. Gdańskiej 80, od budujący, którzy wybudowali ;J.ż
bW czwar~etk, ~nia 2 ;'Yie~ia ny został z Hanoweru specjalny jest w specjalnym dole na terenie
pewnego czasu stosowane było dom w stan'
· · śl' r. · w magts racie m. 0 zi z te· wagon do oczyszczenia szyn . Za remizy tramwa1·owei.
.ie . su:o~y?1 i ie i rze się komisja pod przewodnicprzymusowe
nadrabianie przez dom ten znaiduie
się JUZ pod da- twem p. ławnika A. Joela i przy pomocą specjalnych urządzeń waW końcu jesieni b. r. wykoń·
robotników 15 do 20 minut ponad
chem.
Każdy
z
takich
ZQłasza1·ąudziale
inspektora
szpitalnictwa
gon
ten
wsysa
brud
gromadzący
czona
zostanie wielka remiza przy
8 godzin pracy. W tym celu ad·
~
się w rowkach c;zyn do odpowied- uL Dąbrowskiej obliczana na 200
ministracja fabryki poleciła ma- cych się pożyczkę otrzyma, jed- miejskiego, dr. Mittelstaedta, oraz niego zbiornika. Jest to o wiele wagonów.
szyniście nie wstn.ymywać moto- nak w wysokości nie większej niż p. o. naczelnika urzędu stanu cyru wcześniej niż w jakie 15 do 50 proc. wartości domu.
wil~ego! I. Libracha, celem usta.
.
lema wieku poborowych.
20 mmut po upływie ustawowej
liczby godzin pracy.
Co
tyczy pozyczek dla tych,
Do badania wezwano
którzy domu pod dachem nie sześćdziesięciu męże zyzn.
Robotnicy oburzeni na podstępne łamanie ustawy, polecili
Łódź
delegatowi wezwać maszynistę do
zatrzymywania motoru w czasie
Jak się dowiadujemy w końcu któw, dotyczących marki aparatów
przepisanym. Dowiedziawszy się
bieżącego tygodnia, a najpóźniej które kursować będą na linji Łódź
o tern, administracja fabryki dew przyszłym, zostaną ostatecznie -Warszawa, ustali się równiez,
legata wydaliła. Wówczas robotdnia 29 kwietnia o g. 11.30 w poł.
sfinalizowane pertraKtacje woje- któremu przedsiębiorstwu wydziernicy odwołali się do związku kla·
wódzkiej LOPP z przedsiębior. żawi się linję; niezwłocznie zaś
sowego.
1
stwarni
lotniczemi w sprawie wzno potem sprowadzi się na lotnisko
1
wienia komunikacji napowietrznej do Lublinka odnośne samo1oty.
:-. a miejsce wydelegowany zo- ~
na szlaku Łódź-Warszawa.
~tał p. Krzynowek. Dyrektor fab-I
Jak widać ·loty pasażerskie na
Jak nas poinformowano, spra- tak ważnej arterj1 komunikacji, ZO•
ryki jednakże, oświadczył mu, że
wą likwidacji konfliktu, który spo staną
nikt me ma prawa wtrącać się do
uruchomione najdalej w
wodował w swoim czasie przerwę przyszłym tygodniu niezaletnie od
spraw wewnętrznych firmy, która
w komunikacji lotniczej-zajął się okoliczności, źe Łódź stanowit
może wydalać każdego robotnika,
Baśń operowa w 3-ch obrazach. Muz. E. Humperdincka.
departament żeglugi powietrznej będzie stację pomiędzy Poznaniem
którego uważa za niewygodnego
min. komu11ikacji.
a Warszawą.
dla siebie. Dowiedziawszy się o
OSOBY:
Po uzgodnieniu spornych punodpowiedzi dyrektora, robotnicy
,_~~"
Piotr, miotlarz, Gertruda, jego żona, Jaś, Małgosia, Baba.
porzucili pracę, po 3 godzinnym
Jaga, Noc, Poranek, 14 aniołków - Balet.
streiku iednakże podjęli ją na nowo, nasimtek polecenia związku,
I. obraz: W domu. Il. obraz~ W lesie. III. obraz: Chata
który sprawę skierował do inspekczarownicy (U Baby-Jagi)
tora pracy.
(p)
W 11-im obrazie pantomima „ 14 aniołków„ w wykonani u
uczenie klasy tanecznej szkoły gimnastyki rytmicznej
Pomiędzy magistratem m. Zgie- będą bezpłatn:e zaś wynagrodzei tańca artystycznego
łłocne dyżury
rza, a związkiem zawodowym z. nie za budowę odliczone im bę·
IRENY PRUSICKIEJ w LODZI.
Z. P. toczą się pertraktacje w dzie z długu.
M. Epstein (Piotrkowska ~25)
sprawie budowy na gruntach miejAmortyzacja miałaby nastąpić
M. Bartoszewski lPiotrkowska 95/1
Kierownictwo muzyczne Dyr. Teodor RYDER
4o domków parterowych w ciągu 35 lat, a opłata miesięcz·
skich
M. Rozenblum (Cegielniana 12)
składających się z jednego po ko- na wynosić ma do 25 zł.
Bilety od l zł. do 5 zł zawczasu naoywać można w kasie Filhar·
Sukcesorowie Gorfeina 'Wschod~
ju
i kuchni.
monji.
codz.
od
g.
10.30
do
2
ej
oraz
od
4-ej
do
7-ej
wlecz.
W sprawie powyższej w naj·
nia 54), J. Koprowski (Nowomiej.
Domki te mają zająć murarze, bliższych dniach zapadnie już de·
ska li).
·
cieśle, stolarze i robotnicy po lo "-"z.i a.
z; katdej a~ _,racy i pracow
i • .
się

-------------Kto może otrzymać pożyczłie
Nowe

·

t

·

In"\VeS YC]e
przeprowadza dyrekcja
E.

Jpk lamie
ny

B·godzin·
pracy?

USf 1BnI'e -BkU

1

się

przeszło

Przywro'cen1·e

komun1"kac1·1· lotn"1cze1·

Warszawa -·

-· Warszawa

Jaś i Małgosia

40 domków robotniczych
wybuduje magistrat zgierski

aptek

7

sUUM CUIQUE

owai

Niebywała

złndzieie

Miejsce oskarżonych w sądzie
pokoju I okręgu zajęło m. in.
dnia onegdajszego dwóch chłop
:ów. Obaj mają wygląd zdeklarowanych uliczników. Jeden Zenon
Kotoński, lat 17, szczuplutki, 1pa
lulki, ubrany jest gorzej niż nędznie. Wisi na nim szerokie i
wielkie ubranie, którego prawdzi
wy właściciel mitsi być wysokim,
!ęgirn mężczyzną. Przez postrzępione dziury w grubym, szarym
wojłoku przeświecają nagie łokcie i podrapane kolana.
Drugi, 20-letni, Władysław Sob
czak, o twarzy gęsto pokrytej śla
dami ospy, ubrany jest nieco lepiej, jakby z pewną staranno~ctą,
i z tym charakterystycznym szy.
kiem uwidoczniającym się na
przedmieściach. Krawat bajecznle pstry, szalik w czarne kraty ł
nawet jakiś wytarty, wyświecC'ny
!llelonik„, Na nogach coś, co kiedyś było niewątpliwie lakierka-

!Ili„

Obaj są oskarżeni

Iem ub. roku
·

b

0 to, że lausiłowali ukra~ć,

wybiiając szy ę wystawową, na-

leżącą do składu win i wódek N.
Rydlewskiej (na rogu ulby ~iłównej i Kilińskiego), kilka butelek
napojów
wyskokowych.
Obaj
chłopcy byli ·u.ż uprzednio raz
karani. W ina została im w zupełno!ci dowiedziona _ prawa ręka
Kotońskiego w chwili po .:".hwytaniu go przez policję, silnie krwawila, nosząc ślady poranienia
szkłem. Sąd po naradzie skazał
bt<lego z oskarżon eh
„
Y
na • a_mblęcie w więzieniu na przeciąg
dwóch miesięcy.

1

powyższej interesu
~adewszystko okollcznosc1, 1akie nasun~ły os_karżo.nym
chę~
~okonama .
kradzieży.
Dwoc.h n1ep~~noletruch 7hłopców

W sprawie

~.na~

planu1.e wyb1c1e w sklepie. wystawowe! s~by, żeby zd~byc butelkę wodk1. 17-letrue dz1~cko uderza gołą ręką w okno, by zdobye
\:ochę alkoholu! Nie ma zamiaru
ukraść pieniędzy np. na kino, nie
kradnie chleba, czy nawet jalecz pragnie
właśnie wódkill Siłą narzuca się
wprost
w
swe; ptastyce obraz środowiska, wśród
którego tacy biedni, nieszczęśliwi już od kołyski malcy żyją i
rozwijają się„. Pierwsze lata dzie
ciństwa pędzą w ramionach naftkliwszej ich piastunki: nędzy _..
późniejsze wykształcenie tyciowe daje im ulica, mądra, ale niebezpieczna nauczycielka.„ Potem
wychowywać ich musi więzienie„. Ci dwaj chłopcy napewno
dawno już poznali się ze smakiem wódki. Kiedy nie było czem
~piecu napalić, a dzieciak z
zunna dygotał - mama na 11rozgr~ewkę" w gardło wlewała mu
spirytus; podczas uroczystości
tak la zmuszał krztuszące się dziec
o do wypicia kieliszka 11 dla fantazji"„. Wreszcie stało się to pohkrzebą... ~ tak w ko1icu poszli

awantura na Polesiu I

Robotnicy samowolnie przystąpili do
robót regulacyjnych

W dniu 23 kwietnia 1928 roz~
z tym światem w kwiecie
wieku inżynier geod. Ma1<s Kule„z. Urodzony w roku 1899 w
ŁoJzi uczęszczał w latach 1908l9i4 do Szkoły Handlowej na·
stępnie pracował w 1916-1918 w
przemyśle maszynowym w Niem·
czech, a po trzyletnie1 służbie w
W. P. imatrykulował się na Poli·
technice Lwowskiej, którą ukończył
w r. 1926. Od tego czasu był na
służbie w Kolejnictwie jako asesor
Biura Projektów przy Ministerstwie
Komunikacji. Był on człowiekiem
zacnym, pełnym poświęcenia i
wysokiego poczucia obowiązku.
Cześć Jego pamięci I
stał się

Widownią niebywałej awantury ków w celu skłonienia
stało się w dniu wczorajszym Po· puszczenia terenu.

ich do o· słani będą tylko ci robotnicy, któ
rzy zakwalifikowani zostaną przez
Robotnicy nie zwrócili jednak- poszczególne związki zawodowe
że uwagi na słowa pana Harasza Jednocześnie wiceprezydent f<apal
i pracowali w dalszym ciąg;u. Wy- ski wspomniał, że nie dalei jak
łonili tylko delegacię, która wraz onegda1 odbyła się w magistracie
z ła\Jlmkiem Hara->zem udała się konfcrenci a ze wszystkie mi związ
do magistratu. Tu delegacja przy- Ka mi zawodowemi, na której pojęta zo~tała przez wi..:eprezydenta stanowiono powołać komisję
sieRapalskiego, który odbył z nią dmiu, która kwalifikować będzie
dłuższą konferencję.
robotnilców na roboty sezopowe.
Wiceprezydent Rapalski w osDelegacja w odpowiedzi oświad
trych słowach nariętnował samo- czyła w1ceprezyden tow i Rapals.dewolę pewnego odłamu robotników mu że zakomunikuje słona jego
którym chodzi tylko o wywołanie towartyszom swym pracującym na
--x-ni~zwłocznie
zamętu. Zaznaczył przytem, że za Polesiu, dokąd też
czas samowolnie podjętej pracy na się udała. Robotnicy jednakże ;:io
lł-narz11ao11y
Polesiu, magistrat nie wypłaci im wysłuchaniu sprawozdama dele;;a·
ani grosza. Wynagrodzenie za pra c11 ogru mną większością głosów oddał się w ręca po•
przerywać.
cę przysługu e bowiem tylko wów posta n 1w1li pracy nie
I cii
czas, gdy jest ona podjęta uch wa- Przystąoili tet do sporządzenia listy
obecnuśc1
wszystkich
pracują·
Przed
kilku
dniami donosil•śmy
lą magistratu.
Magistrat posiada szczegółowo cych, która przesłana zostanie do o krwJwej tragedii miłosnej, któopracowany plan robót setono- magistratu w ce1u St>Orządzema li· ra s i ę rozegrała na Chojnach. Nie
jaki Zygmunt Chorzewski nożc:m
(p)
wych obejmujący także Polesie sty płacy.
ciężko poranił swą narzec..zonąKonstantynowskie. Na roboty wy·

lesie Konstantynowskie. Jak wiadomo rozpoczęte w roku ub. prace regulacyjne związane z założe
niem wielkiego parku ludowego
w r. b. nie zostały jeszcze przez
magistrat wznowione, przedewszyst
kiem ze wzgl~dów natury finansowej, a następnie ze względu n a
niepomyślne warunki atmosferyczne. Roboty jednakże na Polesiu
Konstantynowskiem miały być w
niedalekiej już przyszłości podję
te na nowo. Wczoraj rano przy by
ło na Polesie Konstantynowskie
160 robotników z łopatami, grabiami i innemi narzędziami pracy
używanemi przy robotach ziemnych. Dozorca Polesia nie będąc
powiadomionym przez magistrat o
~o.zpocz«:ciu robót, wezwał robotni
ow do opuszczenia terenu, jednak
że robotnicy nie zważając na to
przystąpili do pracy i zabrali się
do kopania rowów, wyrównywania
ścieżek itd. Byli oni obeznani z

'Zbr :dn:ar

Bronisławę

rodzajem i sposobami pracy, gdyż
zatrudnieni byli na Polesiu Kon·
stant nowskiem w r. ub.
Robotnicy oświadczyli, że jeśli
magistrat pomimo całej pełni se·
onu robót nie wznowił, to posta
nowili oni wznowić je sami.
. Doz~rca_ który nie mógł. pr~e-'
ciwstawić się przeważające) sile,
skomunikował się telefonicznie z
magistratem. Naskutek zawiado·
mienia tego, wyjechał niezwłocznie na mieisce ławnik wydziału
plantacji miejskiej p. Harasz w a·
syście policji. Wszczął on rozmo·
wę z robotnikami, wvtaśniając im
że jeśli niema uchwały magistratu,
nie mogą robotnicy z własnej wo
li wznowić robót. Jeśli zaś będą
je kontynuować to magistrat zmu·
szony będzie użyć mnych środ

kichś smakołyków,
myśli
całe;

Pop1·s

iriJI

Z żałobne' k

1Volnicką.

Ciężko

chora Wolnicka przeb)
zasięgniętych
przez
nas informacji- w szpitalu przy
ul. Drewnowskiej, przyczem stan
jej zdrowia pozostawia wiele do
wa-według

W dniu 20 kwietnia 1928 roku zmarł
ś.

t

p.

Wojci. eh M'ch lik
wotny
przeżywszy

szkoły

powszechnej,

lat 48.

W zmarłym tracimy dobrego pracownika.
Cześć Jego pamięci l

Pl g.strat m.

szkoły rytmiki i plastyki
p. Stefanii PaszKowny

IzS
..

r. ~dzi

życzenia.

I

Zbrodniczy narzeczony, jak wil
domo, po popełnieniu krwawej
1
zbrodni zbiegł i wszelkie poszuki
wania ze strony policji nie dały
rezulatu.
Jak się obecnie dowiadujemy,
w dniu wczorajszym, Chorzewski
zgłosił si~ do komisarjatu policji.
Chorzewski w toku śledztwa po
dał dokładnie
przyczyny, jakie
skłoniły go do napadu na narzeczoną.

SALI ODCZYTOWEJ

•
ł •
ztuczna przemiana
p
Cl
f M

Na wiosnę dorocznym zwyczaNa początKu zaprezentowały~
Odczyt pro •
•nkiew i cza
jem urządzają szkoły rytmiki i pla- się. u cze nice l} w~rturą - ~ubi~-1 Treść ciekawego odczytu prof. wych.
~tyki, popisy, które są niejako stema . V( ktoreJ przesu_nęło su: Minkiewicza, wygłos.zonego dnia
Dzięki nim wiemy już dziś o
bilansem całorocznej ich pracy. kilk~dz1es1~t pa~. _Nastęome odby- 22 kwietnia pod tytt.;łem: „Sztucz istnieniu
witamin odżywczych.
Początek jak zwykle zrobiła p. ła st~ lekqa dz1ec1 wzor~wo pro na przemiana płci", zawiera się ~emy o istnieniu hormonów Paszkówna.
wad~ona przez . P·. P~szkownę; ~a w tych słowach:
„Możliwości ta1emniczych własności wydzieli1'
Popis jej uczenie, który się speCJaln_e wyrożmeme. zasługuje rozwoju organizmów, . są o wiele rozm.aitych gruczołów.
odbył w ubiegłą niedziel~, był ze ćwiczenie na na Hężenie i odprę- szersze niż jego możności". Moż-j Wiemy, że brak pewnych gru•
wszech stron udany.
żenie ciała. Duże oklaski zyskało nościami nazywa profesor otocze- czołów powoduje brak hormonów
Wyjazdy p. Paszkówny zagra· dwuletnie maleństwo.
nie danego organizmu, t. j. warun w organizmie, organizm wtedy
nicę, skąd przywozi nowe po-1
Następnie lekcja starszych dzie- ki, które mu pozwalają na rozwój choruje, rozwija się nienormalnie,
mysły, wprowadzają nowe ewo· ci, u których daje się zauważyć w tym lub innym kierunku.
ale nie wiemy jeszcze czem sir. to
lucje.
dużo zrozumi~nia i rytmu; lekqa
Szeroko, obrazowo i popular- zieje? Nie wiemy nawet czy t..>
Jedną z takich inowacji jest (dorosłych wypadła najlepiej, m. nie opowiadał prelegent o pró- tylko czynniki fi.zyko • chemicz·
wyeliminowanie solowych wystę- i in. ćwiczenia akrobatyczne (szpa- bach, t. j. badaniach, prowadzo- ne na to wpływa1ą, czy inne?
pów tanecznych co we wszystkich ! gat).
nych <!ałemi latami przez cierpli-; .. Sło~~ prof. ~inkiewi~za:. „mo·
szkołach było ukrytą zaw1śc1ą, ze
Studjum z instrumentami per wych uczonych nad gruczołami o 1 zhwosc1 rozwo1u orgamzmow są
strony pozostałych uczenie, które kusy1nemi, było utrzymane
w wydzielinach wnętrznych, jakimi o wiele sz~rsz~ niż ich możności"
się nie produkowały. Jednocześ- bardzo dobrym stylu.
między innymi są i gruczoły roz- - są wnioskiem, wyprowadzonie p. Paszkówna doszła do słuszCzęść druga programu stała rodcze; nad własnościami tych n~ z cał~g_o szere~u długoleaść.„ wodkę.
nego przekonania, że dzisiaj po- pod znakiem tańca plastycznego, wydzielin i nad zmianami, jakie Łmch badan Jego, Stemacha, WoZet. dobają się przedewszystkiem ob· i rytmiki.
w organizmie zwierzęcym zacho- ro.naw~, Zawadowskiego i wielu
lll••••llB~IHIHlm razki s.:P.niczne. (<;?ś z panto~inl
D.udziarza) krakowiaka i polkę dzą pod ich wpływem.
wielu innych.
·
co przy odpowiednich dekoraqach odtanczono z werwą. Następny
N . d
ł h 'lk
I cóż nam te słowa mówią?
· f kt h ś · tl
h
·
Ch
•
kt ·
d
. . a ie ną ma .ą c _wi ę stan~Mówią nam: stawiajmy badanv
l ee ac
wie nyc
zawsze się numer • aos ' w orym
wa 1_1sm.y prze. d ta1emnicą. r.ozwo1u or!ani'zm w rozmai'te warunki' za~
~l,00
'ł
ł
udaje.
żywioły woda i ogień zmagają
ł
S
_
_
~
się
z podmuchami wiatru bardzo zyc_i~ p ciowe~o na ziemi.
ta.: leżne od światła, temperatury,
Sienlliewicza 40.
- efektowny.
1.1ęh.smy przed Jednym z „cudów , odżywiania, braku lub nadmiaru
.
zycia.
.
.
. . . I hormonów i t. d., a z czasem doOd wtorku 24 kwietnia do ponie·
AMERIKAN WRINOER COMPANY.
Pomysł b. dobry a kost1u~y
Słuch~1ąc s~ow prof. Mm.k1ew1- wiemy się więcej, niż wiemy dziś.
działku 50 kwietnia włącznie.
Dziś nastąpi otwaircie sklep.u reprezoo do~konale dostoso Jłlane dopełmły cza, myslał.o się o ~ym długim. sze
W rękach tych ludzi nauki,
I tacyjnego „American Wringer Connpa. reszt~.
n
regu ludz1'. pr~cu1ących '!I c1sz~ tych cierpliwych, często niezna•
1
n'Y", przy ul. PiotrJrowskdei 40•
I „Air. de balet - :t. muz. Mosz- swych gabmet?w, c~łem1 lat~m1 nych ~adaczy, drży zasłona, za•
w sklepie tym sprzedawaine będą kowskiego wyglądało na dobrą nad rozszeizemem w1adomośc1 o krywaiąca przed nami cud życl1&
N AD
~wfa:towego rozgłosu, oryil·nalne ame- wstaw~ę taneczną,. ze szkoły ~a; cudzie życia, . t.. j. n~d biologją., drży i faluje, ale czy podniesi~
D ĘWJ
rykańsik:te wiyżym
. aci;ki „fml)lore" oraz letoweJ - Japonki „egzotyczme
a.żam sobie 1ch, 1ak drżące- się kiedy?
"
.
\ ma.szy.ny do prain1a „Marysia',
słabe. Na zakończenie Marsz - · mi ze wzruszenia palcami podkre
IL J.
Wielki dramat w kolorach z za J Maszy.ny •te wprowadrono od ni.edaw Mus_orgsk1ego odtańczony sprężyś ślaj'! . s?mę wieloletni;i pra.cy
kulis kabaretów Paryża.
nia, cieszą się d~ym u.!lnanlem wśród cie 1. z temperame~tem. f ~atr wy· ~~ej i widzą w .rezu~tac1e razi.a: .
Z11Jawców, a to dtrlęki następującym za- pełniony do osfatmego mie1sca.
snione pe~ne taiem~1ce, a w. miej~
„lLJA ERENBURG".
W roli głównej:
let.om: nie niszczą bielLz·n.y, llile wymaMel-zy.
scu tych piętrzące się szeregi noW czwartek, dnkl 26 kwle.mła, o s.
i·
~aja natężenia fl.z~nego, daJą z!lacz.ną
8.15 wlecz. w sali f;lharmonil wygłosl
ll
OSl~Zęd•OOŚĆ pracy, mydła i węgla.
na powyższy temat odczyt redaktor r.
ANONS•
Pra1k1 ,,Marysiia' ze względu na swe
Wieniawa-IJ!ugoszowski .
• • 1
Na~tę~lly p~ograrn
zalety staną się niebaiwem na równi z
Prelegent schara.kteryzuJe twórczość
•Mąz własne1 zony
wytymaczką t1iiez;będ111ym sprzętem w
Er~nburga,
mówić będzie o milo.ki Jop
ka2dym domu, w każdym przedsiębior0
a·nny Ney, o 13 fajkach pokoju i innych
cząte~ W dm powszectr.ie o g i 'itw-ie hotelu szpitalu w każdym od4-e1 ostatni seans o 9,30.
. '
' ·
.'
powie§c.iach Erenburga, o tułaczce E\V soboty, niedziele 1 święta 0 g.
dzLale wolslrowyrn, 1 w~óle Nszędz1rt
renburga na obczyfoie, o Er~nburgu 2,50 po południu
gdzie się diba o czystość i hygjenę.
rewoJuc}oniście. o stosunku spo!cczcdLianą
~\ \·szy seans w dni powsz. oprócz
Wyżymaczki „Empire', Jako :eż pr~I&twa d<i :Erenburga, - Ilia Erenburg na
. i ś 6. od 4 do 5, w_ s_oboty, me~z. ki „Man~ia' s.przedawaone będ~ w sklew1ęta od 2.00 do o.oo ceQy m1e)sc
.
.
.
,
indeksie komunistycznym J t. d.
75 1 50 gr
pie „Amerucan Wnngcr Compa•nY
na
00
~ astępny
I
Bilety wcześniej nabyć m o żnri w ka·
·
'
lnajtl-ogodnicjuych warunkach, aby Je u.
sie filharmonii i w biurze „Promi•~li'',
dostcpnić najszerszym warshv<Jm mia.·
o t 'tia ]:.od,.

I
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Warszawa, (1111 mtr.) 12.00 -- Sygał czasu, hejnał, komun!kat lot'lliczo - met'eorologlcz.ny, oraz
nadprogram.
15.00. Komunikat'Y: metoordo.giczny,
gospodarczy, samorządowy, oraz nadJJrogram.
15.30. Ock.zyt z cyklu wykładów dJa
maturzystów svkól średai!ch p. t. ,,Zwlą
zki taijne w Królestwie Polskiem" wygłosi prof. lienryk Mościoki (Dział
„Historia").
16.00. Odiozyt z cyklu wykładów dla
maturzystów szkół średnich v. t. „Kultura klasyczna" (odczyt III) - w:ygło
si prof. Gusit.aw Przychocki.
16.40. „S'krzy.nk:a pocztowa" - kor.es
ponde-ncję
bieżącą
omówi dr. Marian

przez rad i

19.05. KomunikaJt r-0\niczy.
19.35. Odczyt p. t. ,;z biegiem Pol.

TEATR MIEJSKI.
łódzkich
skich rzek - nad Bzurą" - wygtost
Jutrzejsza premjera „Don Juaprof. A. Janowski.
W Opera • C<>tnlque w Paryżu l>O raz na" zapowiada się jako prawdzi20.00. Odciyt p. t. ,,BotticeU J jego
plerwszy ukazał ~ Po przedstawieniu we wydarzenie dnia w kultural-,
szkofa" W'Ygł05i dr. Marian lienzel.
na scenie l<wteplan.
nem życiu naszego miasta.
Po
Kino ,,Odeon"
20.30. Konrert orkiestry dętej PO<! tl)
Tenor hl.szłlańsk! fleta śpiewał Toskę. wielkich premjerach: „Niezłomne ! W państwie zielonego
rekcją Aleksandra Sielskiego.
p 0 ostatnim akcie publiczność oklaski· go" i 11 Wyzwolenia" z Juliuszem "
22.00. Syginał czasu i komunikat 101 •
wała go z niebywałym entuziazmem. Osterwą, po „Peer Gyncie" lbst.-1
smoka '
nlczo - meiteorologlcz.ny.
fleta ukazał się kilkanaście razy, dzlę- na_. po jubileuszowych występach
Głównym bohaterem tego fil22.05. Komuillikat P. A. T.
kując za owacje.
Widząc, że publkz- Mieczysława Frenkla
w „Gru- ; mu jest Lon Chaney. Nazwisko to
1
22.z<f.
Komunlikaty: policy·jny, sporto.
ność mte opuszcza widol\rnl, fleta ode- bych rybach':, i. AL Moissiego. ~l mów~ s~mo z~ si~bie. Wszelkie re
WY, oraz naic!DTogram.
zwał się ze sceny:
„Henryku IV 1 „Żywym trupie cenz1e 1 wzm1ank1 stają się wobec
- Aby państwu podziękować za tak - cz~ka Łódź kulturalną nowa niego niepotrzebne. Znamy tego
mile przyjęcie zaś~iewam „A~, A~, Ay'" sensacja . ar.tystyczna:
""'.yst~py niezwykłego aktora, tego jedynego
Na scenie ustawiono iortep1an 1 Pieta r~a?ko widzianego na scenie łodz w swoim rodzaju mistrza maski j
rozpoozął słynną piosenkę, znaną na kiej bohatera teatru Narodowego metamorfozy mimicznej z kilkunacałym świecie w jeio wykonaniu z płyt Józef.a Węgrzyna w jego potężneJ stu już filmów.
porywającej kreacji w przepiękLen Chaney jeśli nie gra w Stępowski.
1 ramofonowych„.,
Federal Reserve banki w Chi.
17.2{). Odczyt, organirowany prz~
*
nym. d_ramacie fantastycz~y~ J. nich ról dwoistych, jest zawsze
cago
i Bostonie podwyższyły sto.
ministerstwo
komunikacj.i
p.
t.
„ParoW Paryżu wymiera Jazz-band l ro- Zor~dh •:~on Juan ~enono ·
dzikim i okrutnym człowiekiem, w
dzi się na nowo walc. Lokale jazz-bun- .Niem~tejszą sensacją od ~ystę- którym jednak gdzieś w głębi <lu- wozy i wagony P. K. P. wyglosi nacz. pę dyskontową z 4 proc. na 4 i
dowe na Champs-Elysees ł na Mont- pow świetne.go . artysty J:mdzi sam szy tkwi ludzka iskierka dobroci wydz. milil. kom. inż. Stanisław Wa.si- pół proc. Podobno śladem powyż
lew5kl.
martrze stoją pustkami - właśclciet;o fakt wysta~iema wsp~mał~go. u- i łagodności.
szych banków mają pójść i inne
zamyka.ią swe dancingi, lub angażują or tworu scen.icznego .hiszpanskiego
filmie, wyświetlanym obe17.45. Audycja dla dzieci. Transmisla banki federalne w Stanach Zje.
kiestry graiące melancholijne walce. . P?ety w. mistrzow.skiem sp?lszcze cnie w "Odeonie", kreacja Lon
dnoczonych,
w
szczególności
Rzeowznawcy dancingow i przePow ta hm St~nisława Miłas7ewskiego.
Chaneya odbiega od jego zwykłej z Krako•wa.
18.15. Koncert popoludniowy. Muzy- bank nowojorski. Celem podwyż.
dają zmierzch jazzu l r~sans .starych . Utwor ten wys~awiony po ~·az linji gry. Jest on poczciwym za·
tańców pełnych brmcnji, .. t"'.1erdząc, pierwszy na scenie .teatru Naro- wodowym sierżantem marynarki ka lekka w wyko•naniu orikiestry P . .R. ki ma być ukrócenie spekulacp
pod dyr, Józefa Ozi.mińskiego. I. Oscar
te importowane synkopy 1uz się prze- dowego w Warszawie w r._ 1CJ25 amerykańskiej i podziwiamy, jak Strauss:
a) Uwertura do operetki „Cz.ar akcyjnej na giełdach ameryka6.
Jadły I działają bywatcom danclngo- g~any był tam przez 125 wicc~o- ta Okt utna zwykle twarz umie być
walca",
b) Polka „Mifo~ć żołnierz.a". skich•
. vym na nerwy.
row zrzędu, ~oczem .w tryumła l- prostaczo dobra i wesołą.
2 :Edward Strauss: a) „Patinltza" Podwyżka stopy dyskontowej,
nym pochodzie zwycięstwa
o·
w&łc,
b)
Ga.ło·
p
.
3.
Józef
Strauss:
a)
która
w Ameryce następuje "
t:mil Ludwig ·na]sał ·książkę 0 Jezu- biegł w ciągu lat dwu wszy.;;tkte
Film obfituje w wiele scen na·
le p. t. „Der Menschensohn, Geschich- większ1:: sceny Rzplitej. \V/ todzi przemian to wesołych, to melan- „Jas.kólki wieisikie" - walc, b) Uroczy. tym roku już po raz drugi miec
,
•
• '
e eines Propheten". Książka ta wyi- ze względu na trudności obsado- cho li i nych, mal u je doskonale życie sta polka. 4. Jan Strauss: a) Walc wdel
we
,·ak
i·
wyctawowo
kostj"umo•"~ żołnierskie i •est ze wszech miar ski, b) „Kobieta, wino 1 śpiew"-walc. będz~e .doniosłe znac~e~•e. dla eu.
l;r;Je równocześnie w języku niemiec•
"'
. „ ... ,
1
5. Strauss (ojciec): „Radetzky" - rope1sk1ego rynku p1emęznego, 1
Jilin w Berlinie u Rowolta, w angiel-l dotychczas ~rany me. był.
godn)' m obejrzenia.
marsz.
także i dla Polski.
skim w Londynie i Nowym Jorku, tran :
obsadz~e. figurują obok znacuskim w Paryżu, s;r;w c-rl;r;kim w Sztak- komi~ego gosci~ J. Węgrzyna nabG!mle, w duńskim w Kopenhadze, cze- I s~ę~uiące nazwiska: J;\arolina 1 uskim w Pradze, t><l'lsklm w Wairszawie bienska ą~ eza), A. vi.rnaiewska,
I wę&iersklm w Budapeszcie.
V(. Jakubmska •. Korzelska, .Pu~h
mewska, Franciszek Brodmewicz
.....
Tel. 13·84
(Don Mechija), Kazimierz Kiiow,JAŚ I MAŁGOSIA'.
·ski (komandor),
L. Krzemieński
~ nadchodząc~ niedziel.ę, d~la 29 ~· (kapitan), J. Chodecki (Don Diem1~. odib~~ie się w salt filhar~~'Ji go), Damięcki, Fabisiak, Lubicz przedstaw1erue oper.owe dla ml t)dz.iezy Lisowski, Szacki, Tatarski W1l dzieci. Wystawiona będz :e przepiękna nawer.
'
baśń operowa „Jaś i Małgosia'' w 3-ch
Reżyseruje Artur Kwiatko,vsk1.
obraiz:ach z muzyką E. Humperdincka.
Kasa Zamawiań w cukierni Go
„Jaś i Małgosia'' cieszy si ę zawsze we stomskiego sprzedaje w dafazym
Wl$lz;ystkich mia.st.ach rigromnem powo- ciągu bilety na jutrzejszą prernjedtcmiem. W akcie 2-gim będzie pant,1• rę oraz na trzy następne przectmina 14 aniołków w wy·konaniu ucz~ stawienia do niedzieli wieczorem
nic klasy tM1ecznei szkoty gimnastryki włącznie.
rytmicmej i tańca artystycznego lreny
„ŚWIĘTO KWITNĄCEJ Wlś
Prusickiej. Obraz I-szy w d0<mu, obra.z NI" grane będzie dwukrotni~ na
li w lesie, obraz III-ci - chata cz.aiow- przedstawieniach
p.1południo-i
nicy - u baby Jagi.
Przedsta1~!enie wych: w najbliższą sobotę o go-}
Czarne dziwactwo Douglasa
rozpocznie się o godzr,nie 11.30 V po- dzinie 4-ej i w niedziele o tej sa- ~
ludnie. Bilety po cenach PDJJ'll:łarnych od mej godzinie.
~
1 z1CJ1t.ego do 5 zlotyich sprzedaie kasa
„ZEMSTA" Fredry dana będziel
filhal'lJllonji.
~
jako następna premjera teatru
DRUGI I OSI ATNI WYSTĘP
miejskiego na uroczystem przedZESPOLU MURZYŃSKIEGO.
stawieniu uczczenia rocznicy kon
stytucji 3 maja.
Dziś, w środę odbę.dzh: się w fiłha:
Reżyseruje Mieczysław
monii drugi, a za.ra1zem pożegnalny wy- wicz.
stęp slaw.nego
z.eS1POłu
murzyńskiego
„Douglas Black fołłies Cbocota<le ICd„GONG".
d es •' (C z1ame dziwacbwo Dougbsa ) ·'3
Dzi"ś w dalszym ciągu przy niesłabną
scen w 2-ch częściach niezwyiktego za.- cym Powodzeniu wielka rewia Pod tyt.
chwytu i dziwactwa, ;nsceniza-.::ji i ktc· „Mama zdrowa! _ Pracuj Pani' _ z
rownictw~ LouLs Doug!a~a. .
udziałem calego zespołu i gościn.:iym
Wo~ra!sze przedstawienie. zes.potu występem światowej staiwy tancerki t:i.
murzynsk1ego wywarto na w1dz.ad1 o- 1 Hulankkiej.
i
szalamiaJące Wlj)rost wrażenie. Taki.ego. Dziś dwa przeds!fawienia. 0 godz 1
pr~e~stawienia. istotnie jeszcze nie wi- 1.45 i 10 W!ie~oręm.
·
·
Program fenomenalnyl
dz1ehśmy. Enłuzja.zrm był wie do opisa:iia. Począ~·ek o ~odiz. 8.30 wieczorem. ~---··--------.-ii.
Przedstawienie, jakiego dotąd jeszcze nie widziano.
Lekarz-dentysta
2000 (dwa tysiące) występów w Nowym Jorkal
TEATR KAMERALNY.
Dziś ł do k<>ńca tygodnia nader zaBilety sprzedaje ka5a Filharmonji.
bawna wyiboma komedia St·efana Kiedrzyńskiego
„POWRÓT DO ORZ.EAndrzeja 2 tel. 35-43
CHU" z Michałem Zniczem w popisoGabinet
czynny 10-1 i 3-7.
wej roli fotografa - vechowca.

Notatki

ekranach

I

*•

Podwyika stopy
dyskontowei wAmeryce

w

W.

SALA FILHARMONJI

~.-·

występ sławnego

,,Chocolade Kiddes"

1

.Haberleld

Dziś

i codziennie:

Dziś

Występy znakomitej tancerki, artystki paryskich teatrów „Pałace"
i „Olimpja" oraz beriińskiego teatru „9-Uhr Tbeater" - - -

i codziennie:

ff a1·IDY ff uJanie
• k•IeJ•

Program .N'2 17 P• t.
w lokalu
Kinoteatru

~

~

,,Lun&"~
pod kierownictwem
Walerego Jastrzębca.

JLama zdrowa 7-Pracuj Pan!

Sygi_etyńskie~<?· Nela, Sulimy i Jastrzębca, muzyka: T. Sygietyńskiego,
W. L1dauera 1 innych.
Ud~iał biorą: Halina Hulanicka, Władysława Jaśkówna, Czesława Popielewska, Hanka Runowiecka, Stanisław Bełski
Gustaw
Cybulski, Walery Jastrzębiec, Bolesła_w Kamiński, l:ltefan Laskowski, Adolf N~wosielski. i Stanisław Sielański oraz zespół 'baletowy:
M. Bargielska, Z. Duranowska, J. Brauman, Z. Liszewska i K. Pałczyńska.

Wielki festival w 13 rakietach pióra Hemara, Starskiego,

1) Poleczk~ p~zzicati •. 2) Wiosenne dreszc~e. 3) Wiosna idzie. 4) W Tyrolu. 5) Halina Hulanicka. 6) Szwarc i Weiss. 7) Nie mogą się pogodzić!
8) P1esn łabędzia. 9) Hanka Runow1ecka.
10) Ł. K. S.-Hakoah. 11) Black-bottom. 12) Gustaw Cybulski. 13) Mama zdrowa?-Pracuj Pani

Zapowiadają: Gustaw C;,,huls~i i Stani~law ~elslU. Reżyse~-Walery Jastrzębie~ Kierownik mu_:zyczny: Tadeusz Sygietyński. Tańce
układu baletmistrza Eugen1usza Wojnara.

Codziennie 2 przedstawienia o godz. 7,45 i 10, w

Dekoracie: art. mal. S. Frasiaka.

Koncertmistrz. W, Lidauer.

niedzielę i święta 3 przedstawienia

o godz. 5,45, l,45 i 10 wiecz.

ewolucje
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Włókniarze żądają podwyżki Rynek

11warcie Targów Po·
znańsklch

·

·:n

n

,,ot.OS POLSKI'

w niedzielę o godz.

W

9.30

wdniu 29 bm. o godz. 9.30
nali recepcyjnej Targów nastąpi

najbliższych

wszczęta

dniach zostanie

1

i nadzory

W. Kulik i M. D. Wiener. -· Sp.
ksytpiljan Szytfer. MA. G. Bt'rst

Ma
Zgierzu

i

DBIBgaCi
przemysI

6

~

Dolar i akcje

akcja

W związku z nurtajęcemi 0. 1 Z faktu. że żaden ze związkówJ Pan wojewoda przyjął oświadstatnio wśród robotników przemy zawodowych. r?botnii;zych. nie ~o l czen.ia te do wiadomości ~ za~ouroczyste . otwarcie tegorocznego
ł'k'
•
t d
• . rzystał z osw1adczen związkowi mumkował delegatom zw1ą:i:kow.
ósmego Mt~dzynaro.dowego Targ~. s1u w o 1enniczego en encjami 1przemysłowych. iż gotowe są po„ iż memorjał chrześcijańskich zw.
Uroczystości otwarcia dokona nu- rozpoczęcia akcji podwyżkowej, a dejmować interwencję w wypad- zawodowych, który istotnie zanis!er przemysłu i handlu p. Kwiat co zatem idzie wypowiedzenie do kach
stwierdzonych uchybień, wiera zarzuty. podane w formie
:.;wski w obecności licznych przed lychczasowej umowy, zwróciłiś· z~ązki pr~emysłowe. wyciągają ogólnikowej i nieopar~e .na fa:1awideli naszego tycia gospodtłr·
wniosek. ze ~szystkie z~rz~ty, ~tach konkretnych, .skieru1e do. p.
0 reprezentantów zagranicz- my się do klasowego związku zawarte w złozonym w wo1ewodz mspektora pracy. 1ako czynnika
nvch 'posłów i senatorów, których włókniarzy po konkretne, źródło·
~wie memorjale, są pozbawione w .tych sprawach jedynie miaro·
!z~ azd spodzi~wany jest w tym we informacje.
istotnych podstaw.
I da1nego
~nin'do Poznania. W uroczystości Jak się okazuje, kwestja wypo· .:!
HN&n'· • •
0111rcia weźmie udział marszałek wiedzenia umowy i wszczęcia no~'.ału Szymański, którv przybęk
· ·
t
ffi'I jednocześnie na Targi i mię· wei akcji podwyż oweJ Jest os at
:ynarodowy zjazd okulistó~, zwo nio w związku bardzo aktualna.
tDY na ten czas do Poznania.
Zarząd główny w ostatnim ty~
Ałic.
Poza licznymi wystawcami za· godnia sprawę tę szczegółowo
nanicznymi przybywają na Targi rozważał j doszedł do przekona·
w
Jczne wycieczki z różnych stron • .
k • • t k •
•• i
'wiata: z Syrji Palestyny, Grecji, ma, ze a CJ• .J~S omecznoscią
W dniu wczorajszym sąd okrę- dwokat6w łódzkich - pełnomoc·
Austrji, Czechosłowacji, Bułgarji, na~azem chWJli.
•
• gowy w Łodzi w wydziale handlo- . nik, bardzo poważnych wierzy·
itd. \V ostatnich dniach nadeszła Kiedy umowa zostanie wypoWle wym pod przewodnictwem sęd.de 1cieli.
nawet wiadom?ść z Teher.aniu, 1e J dziana i ile wynieść ma żądana go okr. Zajkowskiego ogłosił u-ł Jeżeli dojdzie na tych naradach
prawd~podobme P!zybędzie na Tar podwyżka - ustali się dopiero padłość handlującemu Wolfowi do porozumienia to układ będzłe
~wycieczka Persow. Pozatem spo
•
• b roku
nie
•
•
. ·
I ,
,
'
·
dzlewany jest przyjazd wycieczek P<?. p~e~~szym ~aJa •
' •
Kulikowi na skutek podania 1eg_o, mogł hyc zawarty dopiero
po
zWioch Jugosławjl i Rumunji. poznieJ Jednak, Jak w przeddzieó wierzycieli. Protesty Wolfa Kult- sprawdzeniu wierzytelności, t. j,
Wycieczki te składają si~ z przed· 15 tegoż miesi11ca.
(d) ka sięgają sumy kilkudziesięciu~ za 3 - 4 tygodnie i to za zgodą
sllric!eli sfer przemysłow?·ha_nd!o
tysięcy złotych; następnie na sku~ większości liczebnej wierzycieli,
~eh ik mają na cdelu zahcieśmePnoile
tek złożonej opozycji została pod ł wyobrażających trzy czwarte o „
s:osun w gospo arczyc z
•
„
dł • , h dl ·
'ł
•
t 1 • •
stą podczas Targów Poznańskich.
OWCOtll
niesiona up~ osc
an u1ącego go u wierzy e nosci.
Wycieczka bułgarska przybę· U WOJ' ewo du Jaszczołta Mendla DaWJda WiE.nera (NowoBilans tej firmy na dzień 31-go
dzie na otwarcie Targów 1 skła~
miejska 10).
grudnia 1927 roku jest następują·
ihć się będzie z około trzydziestu
Przedstawiciele związków. wł~·
•
cy: aktywa: place _ zł. 80.715;
psób
kienniczych, pp. dr. M. Barciński,
D0
d • ł h dl
ł b d
.
.
D ział tekstylny i konfekcyjny P. Rumpel i St. Pawłowski. odwy zi~ u an owego wp Y u ynlu -:- zł. 800.000; maszyn~ i
reprezentowany będzie na Targach wiedzili w dniu wcz:orajsz:ym
nęło podanie Towarzystwa Wy· urządzenia - zł. 2.000.000; papie
Poznańskich wszechstronnie.
W wojewodę Jaszczołta i odbyli z i robów Wełnianych Maksymiljan ry procentowe - zł. 108.700,30;
pierwsxym rz~dzie znajduje się o- nim r.ozmow~ w ?becności PP'. n:i- Szyffer w Lodzi, sp. akc., z ·wnio· 1konie i wozy - zł. 15.408; kasa
cz,ywiście przem_vsł krajowy. .Poza czeln1k~ Bai era 1 Dychdalewic~a. skiem o odroczenie wypłat wraz
zł. 5. 773,49. weksle - złotych
wielu ośrodkami naszego kra1owe: Przednuo~em rozm.owy był złozo- z obszernym planem sanacyjnym. 36843 84· dłużnicy zł. 1.403.178.43·
go przemysłu tekstylnego, które ny w wo1ewództwie przez chrze•
.'
biotą udział w Targach, występuje ścij":ński z~ąz~k zawodowy me- Podanie to b~zie roz~atrywane banki - zł. 310.503,69; remanent
t6 uiet Bielsk, bardzo okazale, je morJał, za~1eraJący szerP.~ ~arzu- przez sąd w dniu 11 maJa 1928 r. zł. 1.600.000, razem 6.361.122, 75;
śli chodzi. o liczbę firm wys~wia- tów prze~1w~~ prze~ysłowi: D~- 1
li:
~ passywa: obligacje I emisji - zł.
if!ch. Bie~sk poza. wy~oba.m1 włó legaci WYJaśntli P· wo1~wodzi~, ie 1 Jak się dowiadujemy, w Berii- 1.090.178; obligacje II emisji - zł.
kJenn1czem1. wy~taw1a rowmeż ma wszystkie te .zarzuty, 1ako. ntepo- nie toczą się narady pomiędzy u- 737.149· akcepty własne - złot.
szyny włók1enmcze.
parte faktami konkretnemi. uwa·,
.
•
•
.
.
Na terenach Targów Poznań· żane być m~szą z:a bezpodstawne. 1 padłą f~rmę A •. G. Bo~st .w Zg~e· 2.913.767,30; wierzyciele - złot.
s~c~ wybudowano wielką halę We wszystkich .wypadkach kon-l rzu i jeJ zagranicznemi w1erzyc1e- 2.226.455,50; bank zł. 944.016,61;
largową na 7.500 m. kw., która sta kretnych uchybień ze strony n- 1lami. Narady te widocznie przy- 1sumy przechodnie - zł. 48962.76
nowi łącznośł z pozostałemi pawi kładó~ przemysłowych czy to brały realne podstawy, skoro zo- 1razem zł. 7.960.529,17.
(o)
Jonami wystawowemi, Hala ta wy· pr~eciwk~ warunko~ pracy,. czy stał na nie zaproszony jeden z a- 1
su a si~ na plan pierwszy w kom tez przeciwko taryfie,
z~1ąz~i
pleksie budynków targowych, ozna P!z~mysłowe „ ~aw~ze pode1mu1ą/ •
czona literą •A• nosi obecnie na- się mterwenc11 i ewentualne uclty .
zw~ „Hali Centralnej". Urządzona bi~nia proatują. Jak nan.1 ~om!1ni-·
•
0
jest według wymagań nowoczes- ku1e Zw..P~zem~słu ~łok1enntcze 1
•
•
• •
•
nych, a przeznaczoną jest na po· go, chrzesc11~ńsk1 zw1ą~ek zawo„J Budzet paflstwa wynosi 6 mtljardów.··Konsohda•
mi~szczenie eksponatów ż różnyc.h cl?wy zo.stał h~tem z dnia 30 ~tyc~ cja monopolu w handlu zaqranlcznym.•· ,,Sojuzodziedzin przemysłu· od strony poł ma zawiadomiony w. odpowiedzi
,,
•
•
••
nocnej hala ta łączyć się bc:dzie n!'- odnośną in~ert?ela ę. że w ra· chleb zakupuje zb?z:e dla _całej R?SJI,
Wzro~ł
i halą konfekcyjną, włókienniczą i zie _przed~taw1enia , ko!lkretnych
ludności w Len1ngradz1e
westybulem
faktow meprzestrzegania
przez
.
• ,
•
Pr b d · h r1 c t l · przemysłowców obowiązującej ta ,
Dopiero teraz uchwalono bud·
$
ż tozyl u·i'~wte t ~
e~ {a n4 ryfy podjęta zostanie interwencja ' żet na bieżący rok budżetowy.
Ludowy komisarjat do Spraw
zdu!
h mi 1°6" szu
ctegie15• .
bez takich faktów jednakże za~ Wysokość budżetu wynosi więcej Handlu przeprowadził unifikac1·ę
u.,c wagon w cemen u,
wa· · 6 ·1· d ·
bł.
· ·
·
1
lO t
rzuty uwafane być muszą za nie· mz
m1 iar ow ru 1.
istmejących organizacji państwo
gonow
wapna
pa
onego,
ys.
d
·
•
"'
ł
ł
L'
t
W
przemówieniu
budżetowem
wych
i spółdzielczych dla skupu
•
.
.
•
•
mż · · • k
uzasa mone i 6 0 os owne.
1s 1
' wiru .i pias u.
.
ten pozostawiony został bez żad-· po.w1edz1ał
komisarz . fmansow zboża w jedno towarzystwo akcyj.Na dz1en otwarcia T~rgow wy- nej odpowiedzi do chwili obecne) Briuchanow, że znaczenie budżetu ne (Sojuzchleb). Towarzystwo to
ko~czone będą wszystkie prac.e, -i żadne fakty konkretne uchybień I zostało w wielkiej mierze osłabio· ruzpocznie zakup zboża już w
procz zewnętrznego. otynkowan.1a. ?;e strony przemysłowców do wia-1 ne dzięki temu_, że do ~ch~ale~ia m·cu lipcu b. r.
Koszty. ~udowy hall wynoszą Je· domości związków podane nie zo- go doszło dopiero w 6 i poł m1eW okresie - styczeń ma.
den mtljon złotych.
stały. Analogiczna korespondencja; siąca po rozp?cz.ęci~ roku budże- rzec zakupiono płodów rolnych
-x--..;
przeprowadzona została również towego (1 pazdziernika).
rrzeszło 4,4on,ooo ton. Rząd so·
ze związkiem klasowym, którego
Już. teraz wiel~ ~o~ycji ?ie wiecki będzie musiał zakupić jesz(DU Ul
zarzuty wykazane zostały. jako o~powia.da rzeczywistosci. a gło~- cze około l,6oo,ooo ton, aby wy
"
. •
nieuzasadnione. Również na ręce me budzet utracił swo1e znaczenie pełnić program roku bieżącego.
Podczas sowieckich obrad ogól- p. inspektora pracy III okręgu zo-j pod tym wzglę~em, że. J_est . pro·
•
Mzwiązkowych omawiano kwestję, stało w dniu 28 marca złożone 1ektem, który me da się JUŻ abso·
Według danych statystycznych
skupowania lnu w , okręgach pro- oświadczenie gotowości interwe- lutnie przeprowadzić.
wynosiła ilość mieszkańców miasta
dukujących ten surowiec. Stwier- njowania w razie otrzymania za-1 Zau"' ażyć tu wypada, że wię k· Leningradu w dniu 1 kwietnia rb.
dzono, że winę za brak lnu po· wiadomienia od związków zawo- szość proieklów w Rosji sowii:>c- l,68 9, 400 osób, w tern 1;12,ooo
noszą w wielkiej mierze organ i- d?wych o ~onkretnyc~. U:chy?ie·; kiej _zost~je uchw~lona. ~a późno: mężczyzn i sn, 4oo kobiet. w pozacje przeznaczone do czynienia mac~ przeciwko obowiązu1ące1 u-,· tak ze me .odpo.w1a.da JUZ potrze rownaniu z miesiącem kwietmem
zakupów w tym kierunku, pon ie· mowie.
bom. Budzet me 1est pod tym, r. u. wzrosła ludność Leningradu
Waż postępują za mało energicznie.
Wydalanie robotników z racji wzglf;dem wyjątkiem.
o 60,000 osób.
Dalej podkreślono
fakt, że pełnienia przez nich funkcji de1e.
•
chłopi celowo zatrzymują len, gatów w żadnej fabryce miejsca' . K?misarz. dla Spraw ~andlu
NOTOWANIA BAWELNY.
z którego wyrabiają sami płótno, nie miało. Rownież nie jest związ- Miko1an oś~iadczył w_ zw1ą,zk~ z NOWY YORK, 23 kwietnia. - Baw.
k~nkurujące doskonale z produkta- kom przemysłowym wiadom.::m, 1 10-tą rocznicą re~olu~_ii ro„yJsKie1, amer. Loco 20.70
m1 fabrycznemi. Aby konkur0wać by w którejkolwiek fabryce robot Iż kwestia kons0hdaci1 monop.olu Zamknięcie. Lrntopad 1979, gruOOień
z produkcją domową, trzebaby nik został usunięty oci pracy za liandlu zewnę.tr~neg~ ZSRI:< 1est 197·1-7h, styczeń 1969-70, Juty 1%2, maW~ra1"iać w fabrykach taki towar, domaganie się przynależnych mu obecme bardz1e3 komeczną, aniże· rzec 1970-71, k\' iecień 2013, mai 2016 klory by jakością i ceną wypierał uprawnień, wynikających z olJo· li ide~ykolwie~..
. . 18, czerwiec 2008, lipiec 20, sierpien
wyroby domowe z rynków.
wiązujących ustaw.
MikOJan oswiadczył dalej, iż 1996, wrzesień 1992, październik 1984Fakt załatwienia zatargu na tle te kraje i firmy, ktore prowadzą 85
. . . . . .~······ płac w fabryce Adolf Daube na Ka1npan1ę przeciwko monopolowi NOWY ORLEAN, 23 kwietnia. Baw.
podstawie układu, zawartego w 11andlu zewnętrznego Sowietów 1am. Loco 1996, styozeń 1947, maj 1976,
i dniu 20 marca r. b. między .twiąz- stracą ty1ko na tern, gdyż 1a1<0 lipi•ec 1956-58.
Dr. med.
jkiem przemysłowym a klasowym s1rnte1<
tej
kampanji, nastąpi 1 LIVERPOOL, 23 kwietnia. - Baw.
lpecjaltsta ·chorób uszu, no$a, gnrala) związkiem robotniczym jest naj- nnnieisze1tlt' ZeW!lt.tr~nego ha.1.dlu am. Styczeń 10-13, !my 1044,
marzec!
i płuc.
wymowniejszym dowodem, że ani
~
z 01em1, natomiast 1044, kwiecie(! 1083, maj 1078, C·Wrwiec
KDHSTi\HTYfłDWSKft 9, Teł. Z7·81 związki, ani też zakłady prze~y1 •
o.brót handl?wy z t~:. 107~. lipiec 10'.Q·. sie.rµień _ 1063,. wrzesłowe od po1ubownego załatw:i:lfmnam1, ktore a:>CJl l ~;.:11 1067, 1wzdz1crn1k 10:>2, llstopadj
~~Inia sporów się nie uchylaj~
l'
:k1e1 nH! prowadzą.i 1054, grudziicl1 1045, loco 1130.

Upadłości

pieniężny

*•

Na giełdzie warszawskiej kursy
walut obcych ni.e uległy zmianie.
W Łodzi. na giełdzie obracano je·
dynie w1ększemi banknotami dolarowemi po kursi~ zł 8 91. W o·
brotach prywatnych przy spokojnym nastroju i niezu!Jdnie dostatecznej podaży materiału dolaro·
we~o kurs wynosił 8.90,5 w pła·
cenm 8.91 w oddawaniu.
Bank Polski płaci za dolary zł.
8.85 i 8,R4 (za banknoty jedno i
dwudolarowe).
Na giełdzie akcyjnej w Warsza
wie uwidaczniała sic: wczoraj dość
mocna tendencja dla akcji.
Akcje Banku Polskiego zwyż,
kowały z 155 na 157,75, .Pocisk"
z 12 150 na 12,75. Na pogiełdzie
k11rsy akcji kształtowały su: zwyż.
ko wo.
Ceduła ~!iełdy pi~niężnej

warszawskiej
GOTÓWKA

Dolairy 8.90

CZEKL
Belgja 124.52 i pól
łfolandja 359.42
Londyn 43.52
Nowy Jork 8.90
Paryż 35.10
Praga 26.42
SzwaJcrurja 171.89, 171.84
Wiedet1 125.43
Wloohy 47.Szbc>koolm 239.40

0

p.1

j-

1

zyc1e•

gospo d8f (Ze

•

z•s•s R

AKCJE
Bank Dyskontowy 129.Bank Pol.siki 155.-, 158.50, 157.71
Bank Zarobkowy 90.Bank Handlowy 123.Bank Zachodni 37.Sila i Swiatlo 125.Częstocice 66.Weglel 97.50, 96.-, 96.50
Lilpap 44.0strowiecikie s.erja B 107.-, 107.SO
Paro-wozy 46.-, 45.Starachowice 66.50, 66.25
Borkowski 19.Tow. Elektryc~e 16.50
Cukiier 79.-, 79.50, 79.Fir\ey 57.Cegielskl 50.75, 51.ModrzeJów 49.-. 49.75, 49.50
Pocisk 12.75, 12.60, 12.75
Zawiercie 34.-, 34.50, 34.25

tn10wam11

„.

Ó

HoNwan~a oiełtlo·v~
Zamknęc1e

ZSSH
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z. RAKOWSK

I

I

w Lon~yole

L.UND\:'1'4. 24 kwietnia -

I·

Zap:liSY

;łOteoo:

W dmu 24 kw:etnia 1928 r.
Za 100 złotych:
Londyn
45.50
Zurych
f.i820
Berlin wypl.
46.575-46 S7{C
na Warszawę
46.80-47.na Poznań
46.~0-47.Gdańsk wypl.
57.56-57,51
na Warszawę j7,34-5i .49
Wiedeń czeki
79.535-79 816
Pra1,1a
578.40

tPat:

jlield}'.

J\iOWY·Jork
Holandia
Franci a
Belgia

4.88.28

Wiochy
Niemcy
SzW1:>Jcarja

92 ti5

1~.11.tf1~4.0~

ó4,9.5
~.412
25.3~7

Warszawa

Notowania
ł'AX\'L.,

wanie

4560

giełdowe

w raryżo

24 kwietnia

1rnńcowe

Londyn
York
Wlocny

tł'ati

1'1oto

.124,02
25 40}
1.:i4.4&U5
15.75
607.-

~.

~zwa1carja

Rumunia

Niemcy

PAP•ERY PA'IQSTWOWE I LISTY
ZASTAW lE
Dolarówka 81.25, 80.-, 8'0.50
Kolejowa 103.-, 104.5 proc. konwersyjna 67.5 proc. konw. kol. 61.50, 6Z.8 pro,;. listy zastav. oe tlanku Gospodarstwa Kralowego 94.8 proc. listy zastawne Ba·1ku Rolno·
go 94.4 l pól proc. listy zastawne zi•!mskte
zt. 55.75
8 proc. listy zastawne m. Warszawy z,l, 79.4 i pól proc. listy zasta wnc m. War.
sza wy 56.75, 56.65
8 pro..:. lisry zasta w.ne m. Ł<id:r..i zl.
71.25
LO pruc. listy zast;rn ne m. Ra<lo.
0

";lia zl. ~.50.

sz.-

~
·tu,;___________________________________________
~S.IV

LECZ ICA

\'Ił ~...„,,,,.„""~l'AC•'TA>!.-

Kl ub

Zrzeszenia Kobiet W. I. Z. O.
Kościuszki

tAI.
Dz i ś,

~o

'VV'ie1k.i

odbędzie się

"'CER. T

znanej artystki teatrów hebrajskich

Bernstei:i:i •

Dr. med.

specjaliató~

M. GLAZER

Piotri\owsKa CZ94, tel. 22~89

ul. Zielona 6.

!ekarz:y
i gabinet
dent)"st:yczn:y przv uórnym Kynku

21.)

25 bm. o godz. 9 w1ecz.

GtO~_P.Q.~~_!,_-~19
~2~8----------------------------------------~t~r~'.lhi

-

ohe:n.

z współudziałem p. J<otsztajnówny {skrzypce) i P: Majsterm~na
(fortepian) W progr.: utwory współczesnych poetow hebra1sk1ch
, oraz ludowe pieśni palestyńskie.
Bilety do nabycia u p. dr. Braudowej. Gdańskiej 46,_ p. l_ek-dent.
Reznikowej Narutowicza 2 i u p. dr. Spektorowe1 P1ot~kow
skiej 107. W dzień koncertu od godz. 5 pp. przy kasie.

orzy przystan1>u (tramw. pab1a111ck1ch\
przy1mu1e chorych w chorobach wszystl{lch specjalności od <;! };) rano do 7-ej
po poł. Szczepienie ospy, analizy (moczu, kału , krwi. plwc.cm etc.) operacje
opatrunki.
Porada 3złote Wizyty na miesc1e
Lao1eg1 1 operacie od umowy. Kąpiele
ś w1etlne. Elektryzacja.
Naświetlama
tampa kwarcową .Koentgen. . Zęb)i
sztuczne, korony złote platynowe 1 mosty
N niedziele 1 święta do 1o<l1 .!. oo poi

Teleton 45 _ 49,

Chor. skórne
i weneryczne

Prz"Jm. od S-J.50
1

12-:.:! i od 7-1:!, W

M. Jakobson

na kupno działek terenu leśne go ,, TUSZYN. I
ie od dnia 28 kwietnia do dnia ~
maja r. b. winni przyjechać na miejsce, wybrać

LAS".
działki

zawrzeć

i

przedwstępną

umowę,

przy

należy dopłacić tytułem zadatku sumę
wysokości 300/o wartości placu.

pierwszorzędnej
Choroby wewnętrzne.
pracowni kapel u ·
Sienkiewicza 22, tel. 63-62. Przyj- szy Cegielniana
muje od 6-8.
l.!6, front. 1 p. pra·

Dr. praw.

wiadomości

które.j

Po~reczna
••••••••••••••••••••••••••
Doktór
i uczenica
L. Poznański potr~~bna
eeeeeeefM'8eefte8e&e~ees

Magistrat m. Tuszyna
podaje do
pp. reflektantów

wa strona.

w

BL\rmistrz Domowicz,

SALON MOD

HO DES NOUVELLE

43-5

wł.

L. Goldmanówna
poleca ostatnie nowości wiosenne i letnie
po cenach najprzystępniejszych
Cegielniana 26, front, I p. Tel. 4-28,

••••m•• ~~ •••••••••••••••

Andrzeja 4

KREM,
•
•

Biuro próśb, tłumaczeń
i porad prawnych.

UZllTJI
METAMOR ''' ·: >SA
/}advńa/nie u~
~o piegi.

Wqqry,zmarszczRli

iO,N:'

DDrtlESIBłłlR

WYPOZYCZĘ
7000 złotych. Oferty sub.
administracji.

RIIZPl.

Lekarz-dentysta

M. In warn -f lamenbaum

lllod(/ cerv

SYMPATYCZNA

o ujmuj ącef powierzchowności posiadająca własne młe

l mila panienka

szkanie, elegancko umeolowane, materjalnie niezależna, pragnie poznać
pana w wieku od 25-35 lat w celu
towariyskim. Cel matrymonialny nie
wykluczony, Sprawę traktuje poważnie
sub .• Wiosna" do administracJi
6. Oterty
pisma.
959-1

~EJrJEJElEJEJEJFIEll!IEJEJEJEJEJl.5-JEEl!JE:Je N" a -vvrot 39
tel. 33-55

przyjmuje od 10 -

1 i od 4 -

&~~e8e~eeeeee~

ASYSTENTKA
potrzebna
do gabinetu dentystycznego

od zaraz
Zgłosić się

Główna

-------------------------------------------------------...,__...„ .............._.._.............................................._

3-~otojovi~ .miesitani~
do

kuchnią

i z wygodami, (łazienka) w
koło Piotrkowskiej

odnaięci a

Oferty proszę
sub. „Centrum".

na

składa ć

śródmieściu,

miesiące

do administracji

„Głosu

letnie
Polskiego•
3256-1

Chirurgo-Medica

Klinger

CZASU!

C;,,JU naiciellawsz;,,ch

llsiątell

Literat~r~ całe~o świata
Tom (300 stron druku na papierze bezdrzewnym)
kosztować będzie w handlu księgarskim Zł. 6.50
- - - - w prenumeracie Zł. 3,50 - - - -

Choroby wene·
ryczne skórne
i wlosów
Leczenie lam·
Pil

kwarcową

Andrzeja nr. 2
Tel 32-28.
Godziny przyjęć :
od 1.50·2.30 dla Pnń
od 6-8 dla Panów
W niedziele i i!iwię·
ta od 10-rn

TARKINGTON! .a WELLS! .a ANDERSON!
Przekłady

I. Krzywickiej, B. Zan, Z. Popławskiej.

Prospekty wysyła „Bibljoteka Groszowa", Warszawa,
ul. Moniuszki 11.

CZASU!

ul. nawrot 2
do 10 r. 1-2 i

4-8

A

Dla pań spec. od
godz, 4-5 po poł.
dla niezamoych

ceny lecznic.
Prenumerat a
·--·------·~·--....
•UM..___,...
_ _____
...u

ZOFJA

Lódź,

z. Warszawr

ptzyjmuje

Kilińskiego

113

WY·,,_111

mi1;;"1~ czna „Głosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami
nosi w Łodzi z:. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prZ$•
syłka pocztową w kraju - zt. 5,-; zagranicę - U. 7.20.

Chirurgicznych i Lekarskich

Traugutta 8, tel. 70-64.

dziąseł
I

i

zębów

t, d.

Winda czynna.
Dr. nied.

Urolog.

SZWEJSOWANIE

połamanych,

wytartych

części

ma·

b. T" la Tel.
ER, 50•42
Główna 86.
Uwaga: Wyrób aparatów i pal·
ników do spawania oraz reperacja
takowych·

~············~···········

OT OCK

Choroby nere.1< 1 pę·
cherza i dróg moPENSJONAT
czowych.
Przyjmuje od 1-2 Władysławowej tłeufeld
1 od 5-8 w.

Piramowicza 11

WYPŁATĘ!

NA

Firanki nA metry, odpasowane o
tiulowe, etaminowe.
Kapy tiul~
etaminowe. Sztory. Roletowe. Narz
Poleca Leon Rubaszkin, Kiliński
...._.
N2 44.
549i-

......

-

__ _

_____

PIANINA

wart
Sell
8i

I : GlELDll PRl\CY =
PODMAJSTRZY TKACKI
do

krosien

kortowych poszukh\lt
pod .H. E. • kierować
administracji .Głosu Polskiego"

Zgłoszenia

~2'!

chłopiec

POTRZEBNY

do praktyki. Kilit\sklesio
Slusarma.
95

POTRZEBNA

służąca, K~tna
~klep.

4 (przy ul.

Czerwo~

957

POTRZEBNA

podręczna

do .M.agazynu .M.ód
A, Ciesielska, Piotrkowska 109.
96
-~---

PRACOWNIA
sukien poszukuje

pannę krojczynię

samodzielną
(chrześć,).

wicza 47, m, 12-a od 2-5,

stan
Nar
971

„ „ „ „...„

n ..................

·=·=·=·=·=•: ILDKl\LE I llllESZKl\łtU

(Nawrot 41,
szyn gospodarczych, oraz maszyn fa.
teleton 48-2i)
brycznych,
samochodowych i rolniod g. 10-1 i pól.
i od 4-7 w1ecz. czych, na poczekaniu po cenach
niskich
~esekcje, Replan·
tacje, Leczenie

Zygmunt

Choroby skórne
i weneryczne

BR.UNO WINAWER.

SYGNAŁY

Narzędzi

Or. Heller Datyn er

Redakcję objął

ewww;s

Lekarz dent .

Bielakowska

WYPŁATĘ!

NA

Eleganckie damskie płaszcze. We!
ne towary na palta, suknie. Crep.
chine. Jedwabna popelina. Palta.,
salina. Poleca Leon Rubaszkin,
lińskiego 44.
5495-

---------~ nowe, używane.
CHCESZ OTRZYMi\ć POSADĘ? kupna. Okazyjnie Dogodne
pianina
Musisz ukończyć kursa fachowe kore· Chodkowski Sienkiewicza 25

LUBICZ

Doktór

SYGNAŁY

Najlepszy
.dru·
karnie. Łatwa praca 5000 odbitek,
najtańsze woskowce i farby, Cena 160
złotych za komplet.
Wysyłka za zaliczeniem pocztowem . Tysiące zaświad·
czeń urzędowych i prywatnych . „ Wtór"
~551-7
- Warszawa - Krucza 36.

spoudencyjne prof. Sekułowicza, War·
szawa, Zorawia 42. ~ursa wyuczają
-~··••mrma:am••• !Jsto\\nie: ouchalterji, rachunkowości
1rnpieckiej, korespondencji handlowe),
stenografii, nauki handlu, prawa, Kali·
ZAKOPANE
grałji. pisania na maszynach, tow.aro·
pensjonat „SwU- Heleny Oderznawstwa, angielskiego, trancusk1e~o
beri;iowej, poleca pokoje słoneczne
niemieckiego. Po ukończemu świa
z komtortem,ciepła i zimna woda
dectwo. Ządajcie prospextów.
w pokojach, iarasy. Kuchnia wykwintna Cena na kwiecień, maj
SŁA~A PAMlĘć,
i czerwiec 10 zl. dziennie,
to koszmar przeszłości. lapamiętanie
setek dat, cytr, slów_e k, dyspozycji jest
dziecinną zaoawką. Ządaj Jeszcze dziś
Dr. :med.
prospektu. Zwrot porta. Nadworny,
Warszawa, Skrzynka poczt. 468,
3832-2
Cegielniana 43
Dr. med.
ZGINĄŁ
Tel. 41 3 ·~.
pies rasy wilcze) w l•agańcu. Odpro ·
Specjalista chorób
wadzić za wynagrodzemem Drewnow·
skórnych, wene·
ska 36 Otto Klainsztojber.
919-5
rycznych 1 moczo·
plciowych. Naświe
Choroby
nerek
tlanie lampą kwar·
pęcherza i dróg
cową.
moczowych.
Przyjmuje od g. 8
Przyjmuje
od 4-7
do JO rano i od
5-o wiecz.
Nawrot 8
Dla pań od 5-5
Telefon 19-90
oddzielna poczeSKŁAD
kalnia.

....„ ..........................................__...............................

i SPRZEDR

---~~-----

„ WTóR''
'
powielacz. Zastępuje

Pikielny

llllS&NlłW-

u meblowane z

51, do Lekarza dentysty.

I KUPłtD

.7CIYJ
9'-

ul. Kilińslliego 20.
Kuchnia obfita, wykwintna, na

,dawn. Olgińska) .
Tel. 45.95,
Elektryczność.

maśle

- Wanna. - Kanalizacja.

~~~ Chorzy na gruźlicę wyłączeni!

DO

WYNAJĘCIA

pokój pięknie umeblowany przy ln:.
ligentnej rodzinie, Piotrkowska I
m. 34,
5939---~~

5-4 POKOJOWE
mieszkania z wygodami słoneczne
zaraz do oddania. Różana 10 róg H
tnei
87!·
Hlil@lł_,.li@MłlO@Mlililili@N@Milt!i

,,PRACA''

Tow. Szerz. Pracy Zawodowei
wśród Kobiet żyd. w Łodzi,
W6łczańska 21. Tel. 61·15.
Przyjmuje się zapisy na:
l. Krawiectwo;
2. Szwactwo;
3, Ręczne roboty;
4. Ondulacje ł Manicure;
5. Modniarstwo-Kapelusze;
6. Introligatorstwo zdobne.

I

Informacji udzie.a sekretariat
od godz 9-1 r. i od 5 -7 w1ecz, ~1

~ I. J~ +.••••••••••••••~•••••••• 1Pl!ifl•lłlol•l•lifil•lilłlcljłł@łltl!l&lliltl1~:

-·

Ogłoszenie za wiersz milimetrowy 1 szpaltoW)l
-J strona i wtekśoie łO groszy, strona 5 szpalt. - Neuologl 30 gr. str. 5 szpalt. - Nade11lut
po tekście 50 gr. strona 5 szpalt. - Zwyczajne to groszy str. IO sz:palt. - Ogłasz:enła A_1'4
czynowe i za~lubinowe 10 złot. - Ogłoszenia zamiejscowe obliczane są o 50 proc. s.t: d
za1ranic-znych o 100 procent drożei.
__.

