~r.
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Hról Amanullah w Warszawie

Odznaczył prezydenta Rzplitej i :marsz. Piłsudskiego
tytuleni wielkiego księcia Afganistanu
Warsz. lioresp. „Głosu Polskie· la pierwszy sekretarz stanu i za- go oraz prezydenta miasta, int.j ściami, poczem odjechali na zastępca ministra spraw wojsko- Słomińskiego. Po wręczeniu kw!a · mek.
W TEATRZE WIELKIM.
Program wczorajszego drugie· v.:ych, ge~. Konarzewski, s.zef ga- tó'Y królowej oraz księżniczce,
.
.
.
.
• • bmetu mm. spraw zagra01cznych krolewska para z prezydentem
go dnia pobytu dostoJnych gosci płk. Bek oraz szef lotnictwa woj- Rzplitej i p. Mościcką wraz z ca?o obiedzie pryw~t~ym, spożyafga6skich w stolicy uległ w go- skowego płk. Rajski, którzy przy łym orszakiem weszli na salę ra- iym w p~łacu rad~ n_iu~tstrów w to
dzinach przedpołudniowych pew- byli z darami dla J. K. M., króla tuszową, gdzie nastąpiło uroczy- w~rzystw1e własnej sw~ty oraz przy
nym zmianom.
Afganistanu, od armji polskiej.
ste powitanie przez miasto. Pre- dzielonych osób . polskich, królew
Król serdecznie podziękował za zes rady miejskiej wygłosił prze- ska par~ u~ała su: o g. 7.30 d? ~e
Dostojni goście nie odbyli poofiarowane mu dary.
mówienie,
poczem
nastąpiło atru W1elki~go na przeds~aw1eme
dróźy po mieście, lecz spędzili
przedstawianie królewskiej parzernalowe, gd~1e w przerobionym z
kilka godzin w pałacu RadziwiłśNIADANIE U MIN. ZALEdelegacji mahometan i przemówie I foye~ s~lome o~zek1wał prezyd~nt
łowski.m, gdzie przyjęli przedeSKIEGO.
nie Muftiego z WiJna.
RzphteJ. wraz. ~ałżo.nką. Z cl1:vilą
wszystkiem trzech wojskowych
O godz. 1,30 minister spraw Po podwieczorku wręczono kró p~zybycia krol 1 krolowa zostah po
afgańskich, kt6rzy przybyli z wyż zagranicznych w apartamentach lowi album, poświęcony m. War- witam ~rze~ dyre.ktora protokułu,
swych w pałacu Kronenberga wy- szawie, a następnie J. K. Mość Przeździe.ckiego 1 dyrektora opery
szyc~ kursów wojskowych w Mo- dał na cześć dostojnych gości śnla podpisał się w księdze ratuszo- Młynarskiego, pocze~ P· prezy:
skwie.
danie. W śniadaniu wzięli udział wej na specjalnie przyozdobionej dent wraz z parą krolewską weszli
Król Amanullach uściskał się z Ich Królewskie Mości, król i kró- stronicy.
do wielkiej loży, w której zasiedli;
nimi serdecznie.
Iowa, p. prezydent Rzpiitej, p.
Następnie Ich Królewskie Mo- król, królowa, prezydent Rzplitej,
Następnie wezwani zostali do Mościcka,
członkowie rodziny ści, prezydent Rzplitej i p. Mo- p. Mościcka, siostra królowej oraz
•.
•
królewskiej, świty l. K. M. i p. ścieka oglądali z balkonu
kilka osób z otoczenia króla w cha
pałacu pr~e~stawiciele lirm Fra- prezydenta. Przed godz. 5 p. pre- POKAZ STRAŻY OGNIOWEJ. rakterze tłumaczy. Przedstawiciele
get, Norblin 1 Lucyna.
zydent Rzplitej z p. Mościcką zaO 6-ej para królewska, p. pre- misji dyplomatycznych oraz przed
,
jechali do pałacu rady ministrów, zydent i p. Mościcka pożegnani stawiciele rządu z wicepremjerem
DEKORA~JE.
skąd o godz. 5-ej wraz z królem i zostali przez prezesa rady miej-, Bartlem na czele zaji;li dwie sąsia
Wczoraj podczas śniadania na królową w asyście świty polskiej skiej i prezydenta miasta i odpro-1 dujące z lożą królewską loże.
1 wka prez~nt Rzecz}'P"poti- i afgań<>kiej udali się na ratusz.
wadze{li przez @ich.
,
Gdy tylko król i królowa zasie
tej udekorował J. K. M. króla A. Z ratusza dJstojne 6sohy od- dli w loży, ~klownla z~stała ilumi
manullaha orderem Orła Białego.
RATUSZU.
• 11ec~ały do pałacu rady mini-lnowana, 0~~1~stra
zas .odegrał~
. ,
.
•
U we1sc1a do ratusza dosto1ne 1 strow. Przed pałacem p. prezy- hymn afgansk1, a nastE;pu1e polski
Pozatem p1ęctu dygnitarzy afgan- osoby zostały powitane przez pre dent Rzplitej i p. Mościcka pożePodczas antraktu król i króloskich ze świty królewskiej otrzy- zesa rady miejskiej Jaworowskie- gnali się z Ich Królewskimi Mo- wa odbyli cercle w foyer, gdzie po
mało wielkie wstęgi orderu PolotWJ
m:1DiM!lll!MJ 2 3
tH"łl'IBW!&WW 2•a WA
•+li!u
;
u• a
9
Ilia Restituta, dwóch krzyże komandorskie orderu Polonia RestiI '
tuta oraz jeden krzyż kawalerski
tego orderu.
Natomiast król afgański nadał

go" (St. Gr.) telefonuje:

I

..V!

w Colosseum

prezyde~to~
Mościdciemu. i mar przemawiał Mussolini
szalkowi Piłsudsklema naJWYŻSZe

loży

z

do robotników taszystowskich

w postaci płaszcza
RZYM, 30 (Stefani). Jedenaście lumn. Ponad głowami widać było
co oznacza przyjęcie pociąg?w specjaln_ych, wiozących całe morze sztandarów.
do rodziny królewskiej i nadanie 10. tysięcy robotników medjola~Okoł? godziny 13-ej Mussolini

odznaczenia
błękitnego,

ł-'-'

. lk ksi·.
.c
Me ~ 41:ęce.o.
W1ceprem1er Bańel, gen, Sosnkowski i płk. Wieniawa • Długoszowski otrzymali pł~zcze czer·
wone z tytułem książęcym.
odpowiedzi
to
.
•
na
• ~czoraJ
przed ~czor~m udali Się do
kr6Ja wiceprem1er Bartel, podsekretarz stanu, gen. Konarzewski,
szef departamentu lotnictwa płk.
Rayski i szef gabinetu ministra
spraw wojskowych i podzięko
wali za odznaczenie marszałka

, .'".u

w

skich do Rzymu w celu złożenia
hołdu szefowi
rządu, przybyło
wczoraj rano do Rzymu.
Zarówno władLe włoskie jak i
o~ganizacje syndykalistyczne zorga
m~owały dla przybywających robo
tmków serdeczne przyjęcia. Piękna
pogoda w dniu wczorajszym sprzy

jała szcz~g?lnie

ukazał się na podjum (dawna loża
cezarów). Szefowi rządu towarzyszyli ministrowie i przedstawiciele

władz.

Mussolini za li rał głos,

stwier-

dzając, że po raz pierwszy w historji Włoch i świata całego, tak

wielka ilość robotników

zapraanę

~roczystościom. ła zbliżyć się do szefa jakiegokol-

Mussohm przy1ał robotników wiek rządu. Niezwyciężony syw Collosseum, dokąd udali siE; ro stem faszystowski przeciwko któbotnicy uszeregowani w kilka ko- remu napróżno występują jego

Piłsudskiego płaszczem błękitnym

i ofiarowali w imieniu marszałka
nmolot z fabryki polskiej w Poznaniu, skonstruowany przez inż.
Bartla, sztucer rzeźbiony przez
Skoczylasa i sto karabinów z róż11ych wytwórni polskich.
WCZORAJSZE WIZYTY
WARSZAWA, 30 kwietnia. lPA T). W 2 dniu pobytu w stoli~y polskiej Ich Królewskich Mości, króla i królowej Afganistanu.
królestwo odpoczywali do godz.
12 w południe w swoich aparta-

cezarow

pośurięcony
~-- przem.ysło"W"i łódzkiemu. --W

średniemu przemysłowi włókienniczemu Łodzi.

zostaną

Edward Babiacki

-

m. in. następujące artykuły i wywiady:
.Polska taryfa celna n
.Zagadnienie nadprodukcji w prze.

Mieciysław Kołtoński

-

myśle włókienniczym•
.Sredni przemysł włókienniczy

Stanisław Pawłowski

mentach.

AUDJENCJE.
. O godz. 12-ej na specjalnej audjencp zostali przyjęci przez kró'-

·

po latach stu•

Numer ten, kolportowany będzie w wielkiej liczbie egzemplarzy na Targach
i stanowić będzie doskonałą propaga~dę włókiennictwa łódzkiego .

znańs~ich

„

--

-

'•Wyzwolenie'' trwa
w opozycji

Coraz krytyczniejszy
stosunek do

rządu

Warsz. koresp. „Głosu Polskie-

go (St. Gr.)

telefonuj~

procesu

Bisp ~ nga

Dzisiilj przema:Hrha

z trwającemi obecnie Międzynarodowemi Targami w Poznaniu
w czwartek, dnia 3 maja, specjalny numer .Głosu Polskiego• poświęcony

W numerze tym zamieszczone

mie przyjęcia dla króla Afganista
nu przewidziane jest w pierwszym
dniu złożenie wieńca na grobie Le
nina i wizyta w miejskiej radzie
moskiewskiej.
MOSKWA. 30 (Pat) l(ról Am1nullah, którego przyjazd do Moskwy jest zapowiedziany na dz. 3
maja, zaznajomi sii: z organizacją
oświaty, higieny społ., przedsię·
bior&tw przemysłowych i erganizacji oraz odwiedzi teatry i przyjmie korpus dyplomatyczny i człon
ków kolonji afganskiej.
Po zwiedzeniu Leningradu i
Krymu król Ammanullach na pokładzie statku tureckiego uda się
do Turcji, skąd. przez Batum i Ba
ku przejedzie do Persji, a stamtąd powróci do Afganistanu.

Panał

związku

ukaże się

Król
l\łgański VI ZSSR
MOSKWA, 30 (Pat) W progra

Wczoraj zakończyły się dwudniowe obrady stronnictwa „Wywrogowie, cieszy siE; z żywiołowo zwolenie".
ści tej manifestacji, zaznaczając, że
Uchwalono dłuższą rezolucję,
jeszcze żaden system. rządów nie której główne motywy streszczazwracał się do mas robotniczych my:
z taką głębią i pełnią uczuC'ia bra
Zarząd główny z iadowoleniem
terskiego, jak system faszystowski. stwierdza, że wyniki wyborów ·
Mussolini dodał, że celem, do któ dały „Wyzwolniu wielkie zwyrego dąży całą siłą jest zapewnie- cięstwo moralne. Zarząd główny
nie pracy robotnikom, powiększe pol~ca swemu klubowi parlanie ich dochodów, podniesienie mentarnemu, aby w obronie demo
ich moralnie i intelektualnie.
kratycznego ustroju i parlamenMowę przerywały ciągłe grzmo taryzmu, wyczerpał wszystkie do
stępne dla niego środki.
ty entuzjastycznych oklasków.
Zarząd główny wyrącził przekonanie, że walka o prawa ludu
wiejskiego oświetli należycie zakusy i zamierzenia prawicy sejmowej, t. j. Chjeno - Piasta, jak ł
„jedynki".
ł
Dalej zarząd główny stwierdza~
; że polityka rządu zmusza „Wy.
: zwolenie" do coraz krytyczniej'
~ szego stosunku do rządu i posu' wa „Wyzwolenie" siłą rzeczy do
opozycji.

Specjalny num.er

-

dano herbatę Po ukończonem przed
stawieniu król i królowa pożegna
li się z p. prezydentem i p. Mo·
ścicką i pierwsi opuścili teatr, uda
jąc sii: do pałacu rady min. Wkrót
ce za nimi odjechał p. prezydent
Rzrlitej wraz z małżonką.

Po-

prokurator i obro11ca

Warsz. koresp. „Głosu Polskiego" (St. Gr.) telefonuje:
Wczorajszy dzień w proce&ie
Bispinga wypełniła
ekspertyza
kaligrafa, który w swojem orzeczeniu oświadczył, że charakter
pisma zamordowanego był tak :ndywidualny i trudny do sfałszowa
nia, że nie można uznać figurują
cego w procesie weksla za podrobiony.
Również
ekspertyza odrzuciła
hipotezę skalkowania podpisu.
Dziś przemawiać będzie prokurator i pierwszy obrońca,

_
ł_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_.V. __G._Ł._,C?§....~21§!!
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eę

,~ Naczelnik

Dziś ł

kancelarii dla zrewolucjonizowa 1a Eur

codziennieT

Gośc~nne występr znakomitej artystki

teatrow

- 1926:-...--------------------

Lwowskich

i

Warszawskich

11aJfny

I' •

Dziś ł

.Banai-':•t•1ti
R f

•i "'1

oraz znanego artysty teatrów
.Qlli Pro Quo" i . Perskie Oko··

eodziennie1

Jerzego

Borońskiego

Program Nt 18 p. t.
w lokalu
Kinoteatru

,, Lun~"
u

,,Na re z

•

s

•

Wielka pobudka wiosenna w .13-tu częściach pióra , dr. P~etra.sz~a, Star~kiego, Hemara, Toma, Sygietyńskiego, Ref-Rena, Niovil
•
•
1 Jastrzębca, muz~ 1. Syg1etJ nsktego, W1ehlera i Boczkowskiego.
Ud~ia.ł' biorą: ~łady1.ła~~ J~~kó~na, Czesława Popielewslrn, ~alina Rapacka, Hanka Runowiecka, Stanisław Bełski Jerz
o~onski, G. C~ulski, Bolc10 ł'a!Dmsk1, ::i: Laskowsk~, A. No~osielsk1, S. Sielański oraz zespół baletowy w składzie: M. B;rgielski
.
.
. • ~auman, · uranowska, Z. L1szewsKa i K. Pałczynska z pnm. bal. Ireną Soboltówną i baletm. Eugenjus~em Wojnarem na czele
1) Nareszcie wiosna! 2) W1atra:)1 Rhol~nderskie. 3) Próba_ talentu. 4) Czarny Bobby. 5) Jerzy Boroński. 6 ) Ja chciałabym właśnie. 7) Maszyny. 8) Trio U S A
11) Sąd nad Salomonem. 12) Powtórz toi 13) Radiowiosna.
• •
•
en ez vous. 10) Halma Rapacka
Zapowiadają· S B 1 Ir 1. B I · K
.~ k"
R
•
· es I
o c:10 amE1ns 1..
eżyse~: Walery Jastrzębiec. Kierownik muzyczny: Tadeusz Sygietyński.
Tańce i ewolucje układu baletmistrza
ugenJUSza Wojnara. Dekoracje: art. mal. S. Fraaiaka. Koncertmistrz: w. Lidauer.
Codziennie 2 przedstawienia o godz. 7,45 i 10 wiecz., w niedzielę i św ąta a przedstawienia 0 godz. 5,45 , 7145 i 10 wiecz.
380-l

f

z

'r '• "J

1.V. -

udżet przyjęty

GŁOS

POLSKI - -1«)28.

•

bez zmian

Dzisiaj komisie sP.jmowe nieczynne z powodu
święta

· War. kor. „Gł. P.'' (St. Gr.) tel.:
Wczorajsze posiedzenie komisji budżetowej miało przebieg cał
kowicie spokojny. Zarówno refeL.
rent p. Dąbski, jak i klub
N. cofnął swoje wnioski o skre·
ślenie z budżetu ministerstwa
&praw zagranicznych różnych sum
I ostatecznie budżet ten uchwało
11y został w redakcji rządowej z

z.

robotniczego

J. Lukaschik, Fabryka
założ.

Tarnowskie-Góry

1845

Mydła

poleca swe powszechnie znane pierwszorzędne wyroby: mydła domowe
- rdzenne, z którvch prawnie chroniona marka specfalna

PERLJI{

botniczego.
MŁOJEI{
Przed końcem posiedzenia prze
jako wysoko wartościowy fabrykat pierwszorzędnej jakoścł zasługuje
wodniczący p. Byrka wezwał pona specjalne wyróżnienie, doskonałe specjalnie tłoczone („pillert") myd,
ł
I
ła toaletowe w hygienlcznem; prawdziwie gustownem opakowaniu. jak
słów, aby do dnia 5 maJa zg osi i
równłeż wysoko procentowy proszek mydlany marki „Polonia• niedoścl·
na specjalnych blankietach wszygnionej ja!<ości. Jednorazowe ut;ycie moich w;,..robów z tk'
k' d t
•
pewni mi Waszą stałą IUijentel~.
s 1e popraw 1 o rzec1ego czyGENERALNE l'RZEDSTAW!CIELSTWO NA ŁÓDŻ i WOJEWÓDZTWO
tania. Jest to formalne załatwieIgnacy Kuczyński i Arnold Karpf
nie owego wielkiego sporu, któ- 'ltiilMŁóldlźl, P io trlklomwłłsk a.12 t . llm:!RllllllPZRmlBB~T!!!!ell.l!INlr:ll.121:!.3l5l.lłlłilfil
powiedzianą nieobecność posłów ry przed
tygodniem
wywo:ał q
&ocjalistycznych wobec święta ro przesilenie w komisji budżetow~j. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~GJGI

j

pewnemi tylko zmianami w podziale sum propagandowych, na
które ministerstwo się zgodziło,
ł
.
Następme komisja zajmowa a
się budżetem emerytur i rent, o. ' t t
raz mims ers wa pracy.
Dziś, w dniu 1 maja posiedzeoia nie będzie ze względu na za-

1111

zwycięstwo

Walne

Kg)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)@@@

Poincarego

Wybory do· paralamentu : przyniosły zdecydowaną
większość obecnemu rządowi
· Wielki udział gł,sułących

1

1 11

B. bAoK narodowypozyska-ł 306 mandatów

PARYŻ, 30 kwietnia. (Tel. wł. wzrastała liczba obywateli, tak,
„Głosu Polskiego"), Drugi drleń że wszyscy wyborcy ledwie zdąwyborów we Francji minął bez żyli oddać swe głosy. Policja prze
wszelkich incydentów. Udział wy prowadziła daleko idące zarząd~e
borców dochodził w niektórych I nia i ostrożności, były one jed-

Klątwi kościelna
na

posła

Putka

KRAKóW 30 (AW)- W niednia 29 bm. odczytano w
czasie uroczystego nabożeństwa w
kościołach parafialnych archidjece·
zji krakowskiej pismo ks. metropo
lity Adama Sapiehy, rzucające ka·
r~ kościelną, osobisty
interdykt,
na posła Putka z „ Wyzwolenia".
Interdykt wzbrania ukaranemu
wstępu do kG>ścioła, korzystanie
z sakramentów świętych, mszy świę
tej i udziału w aktach prawnych
kościelnych i odmawia mu pogrze
bu chrześcijańskiego, o ile przed·
tern nie okaże skruchy,
dzielę

PARYŻ, 30 kwietnia. W dniu moniści mają łącznie 14 mandawczorajszym odbyły się wybory tów, prócz tego z grup drobnych:
do -parlamentu w 427 okręgach socjal - komuniści uzyskali 2 man
wyborczych, w których w poprze daty, autonomiści 3 mand.
dnią niedzielę żaden ze zgłoszo
miejscowościach do 95 proc. W nak niepotrzebne. Jedynie w jed- nych kandydatów nie uzyskał bez PARYŻ, 36 kwietnia. . Wynik
samym Paryżu, mianowi<:ie w o- nym z okręgów wyborczych w względnej
większości głosów. p~zeprowadzonyc.h wczoraJ '_VY~ 0
g'~
·
h
t
P
·
k
d
d
t
b
l
:tr.ow row . oznacza silne
·
h
d
•
h
........
same
t t
woc oozmac , . zn. aryzu an y a wy orczy, <:o- Według otrzymanych tu ~~
.... 1...
. ,wzmocmeme
od godz. 4-ej do 6-ei po pałudniu, munista, został spcdiczkowany.
w 423 okręgach uzyskali: konser- pr~wi~y w. zestawieniu z popr~e· • mand a t y, ugrupowanra dmą izbą 1 zupełny, tryumf Po1nwa t ysc1
,
3
d carego, wobec ktorego opozyC)ę Targów Poznańskich
ff
b • hlok u naro d ow~E-o 176 man .,
'ł
d .
• .
popularności
bl'k
• d
stanowi o za1e wie 115 socJal1POZNAN 30 Pat Tegoroc.zn"/
t
1 ń k
PARYŻ, 30 kwietnia. Prasa borach stanie ponownie na czele ;
rep(u
s ~ )n;: em:· stów i komunistów oraz ewentual Targ Poznański prz~wyższa wszyst
francuska, omawiając wyniki wy- rządu francuskiego.
ra. yczna pobsl~k , knn (P .man 1 1 nie kilkudziesięciu deputowanych kie poprzednie tak pod względem
1ew1ca repu 1 ans a
·
. k I· wy~1ąd.em
· wys t awcow.
.
.
'śl •
h
twi
d
.
E
N
II
„
.
.
.
b
oincare
· 1
„ re ouve e pisze, tz wo ee
.
.
. 11radykanych · z grup socjal • repu- 1· 10 sc
Ja
borow sc1 e1szyc s er za me
60
wątpliwe „'7"W'Vcięstwo
Poincaret(o.
porażki skra}'ne1' lewicy utworzvz
bl'k
mand.,
d radykalni .repubhkarue
„ z
s.
b k t
1 a ńs k'1eJ• 1• socJ'al - ra d yk a 1neJ.• zewnętrznym,
d . . . ktory. obecnie. 1est
.
Pomimo zjednoczenia lewicy, do-.' się w izbie deputowanych silna 50 man ., ugrupowania • ar e1u z
, ··
g f kt · praw ztwt~ tmponu,ący. Rowniet
.
. lewicy
otrzymały łącznie 229 wraca rowniez uwa ę a ' ze 1 frekwencja zapowiada się sądząc
• . grupy b. bloku narodowego otrzy po pierwszym dniu r.adzwyczai· po
konanego pod wpływem porażki !!rupa centrowo - prawicowa, ktJ
d
t
d k .
. ł
•_.J_! 1
·
· t •
·
man ., w em: ra y a11 soqa1ru
.
. .
.
w ubteg ą nteuŁie ę, wczoraJSze ra 1es rownoznaczna z przem1ad
bl'k ,
. . mały około 310 mandat6w, pos1a- myslme. Wszystkie stoiska zostały
1
1
102
wybory przy:niosły zdecydowaną ną zjednoczen'a
narodowego nr.
man '' repu
ante soqa ni da'
·
· k
·•
1
za}·~te
1
·1
hl k
d
;i 41 mand.
i socjaliści zjednoczeni , Ją więc w~ę ~zosc ~ p~r amen•
d cie bez skraJneJ prawicy 1 bez rak\ęs\tę skrajnego radykalizmu i s1 ny
o naro owy.
d
k
,. ,
twycięs\wo stronnictw centrowoNa uwagę zasłut(u1'ą
również 86 man .,
omunisci 14 man a- d k ł,
6
t'
U
ł · ·
t
'k'1
Y a ow.
repubiikańsk\ch.
.
komentarze w sprawie wyników ow".
~upe ma1ąc. e. wyni . !il'MiM~!"~*~!!!!!!!!!!:!•!!:UW!!!l!!!!o!!!!*:!!!!!!!!~•!!!!!~~~~it~-~-~
Lewicowa „L'Oeuvre" pi~ze, i:t wyborów w Alzac1i, gdzie po ra• wynika~i zeszłonied~te~nynu , o- Poincare stoi u szc;:ytu swej po- pierwszy wybranych zostało 3 c1. .i.- trzymuJemy: dla skraJneJ prawicy
15 mand., dla grupy b. bloktf na· .
pularności. Wybory odbyły si~ tonomistów.
pod znakiem poparcia jego polity
Prasa prawicowa
przypisuje rodowego 306 mand., w tem: dla\
ł ł
·
d
h
•
'k
.
ł . k
un1'i republikańsko - demokra- rozpę a a su~ na
zac. odn1m
obszarem
nie miec
ki finansowej i dziś jest rzeczą ten wyni poparcm g osow om~.
,
.
,
.
. .
niewątpliwą, it Poincare po wy- nistyczn.ych
tyczne) 145 mandatow, dla lewicy
KO?LENC~A 30.4. Szale3ący me pam1ętaJą najstarsi mieszkańcy
'
irepublikańskiej 105 mand., dla re- wczora} nad srodkowym Rene~ Drogi i gościńce stanęłf nieba·
publikan6w radykalnych 55 man- o~kan. 1 ulewny de~zcz :W~r~ądztł wem pod wodą i wszelka komuni
datów b ł kartel lewic uz - w~elk1e ~z~ody, umemoż.hw1~1ąc Vf kacja ustała. Potężny grad uszko·
' !Y
Y
Y wielu m1e1scach komumkac1ę, nt· dził szereg budynków mi dz in·
PARYŻ, 30 kwietnia. Podczas gnąć z niej mówcę. Narodowcy skał łączme 271 mand., w tem: szcząc przewody elektryczne.
nemi sąd w z ·
'b ę YM
ł ·
d k l'
· I · 123 mand ., repu· tamtejszego kościoła
wrngenrunął
ergu.na prze
ur
' W '
.w·1c her o t rząs!lął. d oszczętme
tieca wyborczego komunistów stanęIi w ob rome. . yWiąza a .łlę ra y a 1 socJa ni
11 przedmieściu Paryża doszło do walka na pięści, której położyła blikanie socjalni 47 mand. i socja- kwiaty z drzew, wmmce są wymy strzeni 20 metrów.
liści zjednoczeni 101 mand. Ko- te. ~rzez ~lewę, tory ~odmyte, a
bójki między policję i komunista- kres policja, opróżniając salę.
W AMERYCE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!
miej scam1 zasypane 1 zamulone
mi. 4 policjant6w rannych odwie• • przez, osuwające się masy ziemi.
Koło Reingrohl wykoleił się
WASZYNGTON 30.4 Burze i
ziono do szpitala. W Brest komutender i wagon bagażowy koloń- gwałtowne ulewy, które w osta.
niści usiłowali rozbić wiec unji
skiego pociągu pośpiesznego; ofiar tnich dniach nawiedziły południo
narodowej, na którym przemaw ludziach nie było.
wo-wschodnie stany, doszły obe·
na czas kontroli w Smałogrodzie
wiał deputowany Taittinger. UW niektórych miejscowościach cnie do Waszyngtonu.
PARYż, 30 (Pat) .L'information trzymało rozkaz
przeprowadzenia na prawym brzega Renu wstrzyma
czestnicy wiecu usiłowali wzaStan wody w rzece Potomac
9
Financiere
donosi
z
Białogrodu, ścisłej kontroli kas. Kasa państwo
jem.nie się zagłuszyć, śpiewając
no komunikację tramwajową, po· podnosi się stale i koło Greattal
że naskutek polecenia komisji kon wa zatrzymała na przeciąg 3 dni
nieważ woda zalewała ulice do wy wynosi 20 stóp ponad normalny
Marsyljankę i międzynarodówkę.
trolnej, wszystkie okienka central· wszystkie wypłaty. Zarządzenie to sokości jednej stopy.
poziom. Woda przybiera o 6 cali
W pewnej chwili komuniści rzu- nej kasy państwowej zostały za- wywołało wielką sensację w BiaBERLIN 30.4. W cał~j Hesji na godzinę.
cili się na trybuny, chcąc ścią- pięczętowane. 7-iu kontrolerów o- łogrodzle.
szalała wczoraj silna burza, połąKomunikacja automobilowa mię

Olbrzymi sukces

Poincare u szczytu

:m:

t

Olb rzym •i a burza WIOSe
• nna
I

Krwawe awantury komunistów
!

Kasy

państwowe z~mknięte

I

'!!!!•~=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SS~±!!a~or~·!!!!!!!!!*!™~*!!!!!!!!tlt~!!!!!!!!!!!!**!!*!·!•!*!!!!!!fZl~!'!'!!!!:!.'" czona z oberwaniem się chmur.
dzy Waszyngtonem a Baltimore
Silny wicher wyrywał HJO-let- jest przerwana, gdyż koło Blandea

Samolotem Z Z S SR do Austrii

i>rzew1eziono b.

~:: ~~~~~· :r.~o;z~;:~: 7:~i;__f.~'!i~<~:'k1~k~dJ·1~~ś~~~·cw~~~-d·-

dyktat~ra •so~ie.~kieg~ Belę Kuna·IBuntw więzieniu sowieckim

WIEDEŃ, 30 kwietnia. (Tel. wł. to, że Bela Kuhn nie dostał się a-· Pertraktacje władz austrjac11Głosu Polskiego"). Przesłuchiwa ni koleją, ani innymi środkami · kich, aby Belę Kuhna transporto-

Dwudziestu trzech ludzi zginęło

MOSKWA 36 (A W)-W więzie
komunikacyjnymi do Austrji z ' ·wać z powrotem do Bolszewji ni u sowieckiem V: Połoc~u wy·
krajów sąsiednich, lecz zostai przez Niemcy, Polskę lub Cze- buchł bunt. Pr~ebteg tego mcyden
'l\']łrost importowany samolotettt chosłowację, nie doprowadziły do tu bwy·ł ~~stępu1ącyl:t
.
d . du
"
·
· •
d t d d0 · d
ult t
.
1ęzmow1e po 1 yczm o s1a
arm11 .~zerw.one) z sowieto~
o, ą .
z!' nego rez ~u, porue- jący karę w więzieniu w Połocku
AustrJ1, gdzie prawdopodobnie n:s waz zarowno Polska Jak Czecho- jako protest przeciwko złemu obodludnem miejscu wylądował i słowacja i Niemcy wzbraniają się chodzeniu się z nimi straży więsamochodem został przewieziony przepuścić agitatora bolszewickie z~ennej o~~z wob~c złeg,o o.dżyW:ia
do Wiednia, podczas, gdy pilot go,
n~a ogłosili głodowkę. St~az w1ę, ki
t h . t odi . ł
w· ,d • t g
dr g „
z1enna zastosowała repres1e przez
na yc m1as
ec1a z
. słro zalJę.e o f":k ~ el")1 m~- chłostę zbuntowanych. W odpowie
Bela Kuhn oświadczył urzędni- sowiec
k .
I' ..
k
. powrotem.
.
ter1a u zna ez1ono 1 CYJne nazwi- dzi na to więźniowie napadli na
kowi podic!~ a;-.o~no Ja . pan, ~a- I Policja wiedeńska 'twierdzi, ~e ska wszystkich ważniejszych ko- straż więzienną.
0
.urz? m. po icJi,d musi z~c.
Bela Kuhn nie bawi dłużej
munistycznych
emisarjuszów,
W krótkim
czasie
większa
~ac taJemm~ę urzę ową, ,ta 1 Ja Austrji niż 14 dni, ale otrzymał znajdujących się w tajnej misji cz~ść straźy . Z?Stała rozbrojona,
1ako komumsta zachowac muszęj,
t
. . . k.
. dr &
• t lk
W ff
•
t k I zas gmach więzienny Op?nowany
t'•
w ym czasie JUZ o o1nem1 o 6 me y o na
ęi;,rzecn, 1ecz a •
rzez wiPźniów
.
•
, •
taJemrucę moJeJ par Jl.
.
.
. . .
f
·
•
,_
• t
,
P
„
·
mi powazne sumy p1en.tęzne x e- ze w mnycv p~ns w.ac. ·
Na pomoc osaczone: straży
Pewne poszlaki wskazują na deracji sowieckiej.
J.J~ybył oddział GPU. któi-) przy•

nia Beli Kuhna, jego przyjaciółki
Ilony Beuer oraz węgra Zeltana
. Lippay nie doprowadziły do żad'
ll~ch k. on k retnych .rezu.ltatow, p~~
111ewaz przesłuch1wam bolszew1cy oświadczyli, że nic nie będą
zeznawali, ponieważ są związani
tajemnicą partji komunistycznej.

z ,

.

?·1

wl
al

puścił szturm do gmachu więzie•
nia.
Bunt został stłumiony, przy•
czem podczas walki 16 więźniów
zabito.
Zabitych jest również 4 człon•
ków GPU oraz 3 członków straży
więziennej.
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bady Bayley

przefrunęła

z Angli do
Kapsztadu

KAPSZTAD. 30 Pat. Lady Bay
przybyła do Kapsztadu, koń·
cząc w ten sposób lot bez
towar~ysza na awionetce z Anglji do
Kapland1i,

ley

.

t.V. -

Twórcz~ 0y:::auanda

Miłjard

Odczyty Cezare~o
Jellenty zagranicą
.

GŁOS POLSKI -

1928.

. i przepitych

Szalony wzrost alkoholizmu w Rosji sowieckiej

Wielki. sukces, który uwieńczył
francuskie odczy~y. Cezare~o Jellenty w paryskie! ~orbo~ie, w
Marsylji, oraz w p1ę~ 111 miasta~?
belgijski~h: ~rukselh, .Antw.erp)l,
GandaWte, L1ege (Leodium) 1 To:
urnais zachęcił znanego pi~arza 1
prelegenta do .kon~ynu?wa~ia propagandy, wta1emni~za1ące1 s~er.0 •
kie koła ~nteHgencJt europ~J~kieJ
w .zasadnicze cechy i wartosc1 pol
sk1ego ducha tw?r~zego.
Dotychczas mow_ił. ~n o uld~a~e
Polski no!"~czesne1 i .}ego odbici.u
w sztuce i literaturze.• o~az o ~1 łości spętan~. w powteśa pol~kief
a nadto w roznych ugrupowamach
umysłowych zobrazowywał tworzenie się duc~owej tężyzny. poi~
skiej ?~ _epoki ~omaJD.tycmei ~
po dzme1szą na1młodszą poez1ę.
Zal?oznawał słuchaczów ~ realnym

.
.
Moskwa, w kwietn1u. ce ze straszhwym tym

.
..:...Jb
nałogiem, ! ou ywać

. pod znak'tem pracy
się

Wzrost pijaństwa wśród ludno- który stale wykazuje „tendenoję około stworzeni.a. nowego człow?e
ści Rosji sowieckiej staje się z ro- zwyżkową".
•
k~. Należy org~~ow~ć kad~ n!~
ku na rok widoczniejszym. W ro„Podrywając fundamenty social- p11ących robo~trilćow 1 włośc~an •

Kino~~=-~~~stw.
Od

wtorku 1 maja do poniedzlat.
ka 1 maja wtl\CZnie.

Mąż własnej żony

ku gospodarczym 1923-24 wypito ne masy robotniczej, powieNa zebraniu
konstytU<:YJnem Pory1nffłC1 dnnnat, osnuty u tle
w R. S. S. R. ogółem 800.000 wia- dział Bucharin,. alkoholizm podry- ,~Towarzystwa. dla walki ~ alkoho kuszących potua czyhającycłt na
piękną kobietę.
der wódki
w roku 1925-26 - wa równocześnie całe gospodar- hzmem wysunięto następu7ące pro
Dramat szeajalnego ~Dftlazcyt
4.100.000 ~ader, w roku 1925-26 stwo narodowe. W ścisłym związ jekty praktycznego zwalczania pi.
_ 20.000.000 wiader, w roku 1926 ku ze wzrostem konsumcji napo· j jaństwa:
•
Walka międ.zJ milo•cię dla męta,
e :tądą a:t1cia\
-1927 _ 31.500.000 wiader. We- jów wyskokowych pozostają nie1) Zakaz sprzedaży spuytuaW1Z19łko dla pieniędzy.„
dług oficjalnej statystyki ~ jed- regularne sta~anie się . robotni-1 ljów w dni wypłaty,.
lecz do pe11Jnej granicy..,
nym tylko roku 1926 prz~p1to w ków do pracy, J~~o też ni~ka wy~l. Zakaz wznoszeni.a .toastów na Nie sabła zdobi
kobietę,
Rosji prawie miljard rubh.
. twórczość pracy . Buch8:nn uwa- ofic1alnych urocz~st~sctac:h (1),
a kobieta suknię...
Zastraszający wzrost alkoholiz- ża, że alkohol 1est wrog1eQl poli- 3) roz~udowa s1ea szp1tali dla W rolach gtó\IPl'lych: L•c~ DoPa i ne
mu zaczyna już niepokoić b~dz<! tyczny~ partji komuni.styc~ej". ałkoholikOw.
NłlJ Asther i Radolf Klien Rogge.
poważnie kierowników poht1k1 - Nasza walka z alkoholizmem
C. Ep.
ANOMS!
N89tępay program
rosyjskiej,
uświadamiając sobie - koiiczy Bucham, powinna
„Szalona Lola"
znakomicie niebezpieczeństwo, ja- _!+*!!!!!==!!!!!!!!!!!!'!*!!h~&~„~·=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!!!!!!!~'!•!!!•
W nNi iłóWnej: Lilłana fflney
kie stan ten kryje w sobie z puni Harry Holm.
ktu widzenia ogólnopaństwowych
Lu. dnośc'
intensów gospodarczych. WydatPoczątek w dni powszednie o ~
ki na alkohol stanowią w budże•
••
j i k
h miastach
4-el 08tatai 11e111ts o 9,00.
cie przeciętnego robotnika jedną rośnie szybciej , n1z W
na W ę Szy c
W soboty, nied .tie le i Elwlęta o g.
2,50 po południu
p~h:ycznym .podkładem .1 trwfiłY- z najpoważniejszych pozycji. Weświata
Na 1·8%Y seans "dni powez. oprócz
m1 ideowymi
walorami pleJ~dy dług statystyki z roku 1926 wydat
Według najnowszych danych przyrost ludności wyrata si~ cyfrą sobót
od 4 do 5, w soboty, niedz.
wieszczów, oraz z bu4owa~1em ki te stanowiły 25 proc. ogólnych statystycznych Moskwa dzisiejsza 5,7 proc.
·
I gwlęta od 2.50 do 5.50 ce11y miejsc
~iły raso:vei przez Wy~piańskiego, wydatków, podczas gdy na mięso zajmuje powierzchnię 244 kilo.Komunikacja miejska w Mosk·
po 75 i 50 gr.
Zeromskiego •. Kaspro~c~a, Rey· wydawał robotnik zaledwie 10,94 metrów kwadratowych. Olbrzymi wie zorganizowana jest nieszcze- m?nt~. Anal.1z?wał mdosć "!' po- proc., na cukier - 8 proc., nary- ten obszar (cztery razy większy od gólnie. Ilość taksówek wynosi SŁYNNY
Wleści polsk~eJ, ~owodząc, ze zna- by_ 4 proc. swego budżetu.
Berlina) jest jednak tylko w drob- zaledwie 120, dOJ:IOżek konnychlazła ona na1w.yzszy w.yraz synte- O wielkiem wzroście pijaństwa nej części (37 proc. zabudowany). 6,ooo, wozów tramwajowych robi Wllp'\niałą propoz1cję
zy artystyczneJ, ~lbowie?I, ~chy- świadczy również wysoki procent
Ogólna ilość domów w Mosk- t,ooo, autobusów --- loo.
BEZPŁATNIE
łając się i załamu1ąc tragiczm~ pod alkoholików wśród pacjentów kli- wie wynosi 48,ooo, przytem są to
Fabryk ma ~spółczesna Moskwpływem atm?sfery obowiązku nik psychjatrycz:nych. Tak np. w domy niezbyt duże; średnia wyso- wa 914, robotników fabrycznych
cl1ce Wam . d . ł
patrjot_vcz.nego ~ r:akazu ~~ralne· ~ Moskwie stanowią alkoholicy 25 kość domów moskiewskich wynosi - 187,499.
Teatrów wymienia
powle zie
go, umknęła zeJścia na nizinę do- l proc chorych leczących się w 1 6 pi„tra Zaznaczyć wypada że statystyka 39 a frekwencja teatralCzy przyszłość
t
tł • • 1• P.rzybrała chara- I szpitalach
·
'
„ domów,
·
'
' · o koł o 3.ooo.ooo
a s z a b ę fa
d zi „
sy u i· .bł.os?sci
dla' nerwowo c h orycb . oprócz
służących celom
na wynosi· rocznie
i'Wzczęśliwa
ena
1
kter niesmiertel~eJ tęsknoty,, :ą- r Dalej stwierdzono, że 50 proc. sa- mieszkaniowym,
jest obecnie osób. Ilość szkół wyższych wy- .
Jakle osiągniecie
c~ąc w te~ sposob ~og~ctwo i g ę- mobójców targnęło się na życie w Moskwie sporo domów, stoją· nosi w Moskwie 37, cała sieć l
po'!odzen~e w u:ii
bię uczuciową z wielktm polotem pod wpływem działania alkoholu, cych bez użytku a to przez szkolna obejmuje 350 zakładów ,
''''śol, m_ałze~st_wrn,
ł •
h
M
'
· ·
k
h
·ó · ·
h • ó 1
przeds1ęwz1ęc1aoh
e t yczi:~m.
.
A' nszych, planach
1 k .. C _ a ~,5 proc. pope nto~yc w.. o- wzgląd na opłakany stan, w Jakim nau owyc ~a3r tme1szyc ~YP w.
1 pragnieniach
Myslt przewodnie. pre eł CJl e skwie przestępstw miało mie1sce się znajdują. Według danych sta- Klubów ośwtatowych ma Moskwa
zarego Jell~nty :zina1do:va Y gorą- w szynkach. Również tak zwane tystycznych posiada Moskwa w 168, bibljotek 160.
.'fożecle
również
0
1
cy P. klas~. b{iły prz)!mkwanet ~ ekscesy ch~ligańskie pop~łniane obecnej chwili ogółem 232.ooo . Ap~tyt. mieszkań~ów Mosk?-'Y otrzymać wytlóma czenie wielu ważnyc h
pras1~ na1zycz. iwszymi omehn a są zazwyczaj przez osoby metrzeź mieszkań.
1est mena1gorszy,
Jak
wymka zagadnień, które jt>dynie As&rolog•o
rzam1, pełnymi po~a~to zac ~ty we (w 74 wypadkach na 100).
Ilość
mies~ańców
Moskwy z następujących cyfr: rocznie zja- Tyjnśnić fest zdolna.
0
do _dalsze~o f~?-~ianta etzlorh":
Koni~czność ~alcz~nia plagi (ponad 2.000.000: rośn·e z nieby- da Moskwa 259,000. sztuk. bydła~ Czy urodziłeś aię pod szczęśliwą gwiaztą?
tworczości P~ s ieJ ~rz r~~k~- alk:>hohzm.u ~rodziła w społecze~- walą szybkością. Pod~zas gd>' ~or· 130.000 sztuk mero~ac1zny 1
RAMACH, i;łynn:v orJ ent 11sta
11
1
de~. W.szędz~e wyrazan~ p l"t
Stwte rOSYJSkiem myśl powołania ma przyrostu ludnOŚC'l W naJWtęk- 2,000,000 pudów rozmaitych pro- astrolog, którego stud )a i porr dy
llblrn
name, z': zainteres~wan:ebł0i ~r~- do życia specjalnego uTowarzy- szych miastach świata wynosi oko· duktów.
logiczne wywołać ~dołnły Istny n11 w11 1
turą rosYJską macm1e os a
w Moskwie rocznY.
tys\ącznyoh piśmiennych podziękow a n
l ze stwa dla walki z alkoholizmem", ło 2 proc
czas już po temu, ażeby genjusz które w tych dniach miało w Mo''
e
.
z całego śwłata, prze~le W11m GRAT 1~·,
1 k.
dł
bliższy kontakt
· d
· k
tyt
-- -na Z1Js11d~fe swej nie · or6wn11111>) m f'h·
po s. i. wsze
w, 1. .
skwie swe pos1e zenie ons , uGł
rly, jedynie na mocy, udziel?ne!'o sohi P,
- ze .~w1atem rom~msk m 1 pokaz~! cyjne. w posiedzeniu tem, ktore
UC
Wasv.ego imienia, o.dresu l ścisłe.l dur~
swoi dorobek Pisma w Marsyl11 odb ło si w foyer klubu Kuchmi.._
•
urodzin, astrolo~iozną analizę Waim1
mówiły o wspaniałości duszy pot- t Y ę ...ięło udział około 2000
nie była prze!?zkodą W Jego t\.v6rczośc1
przy11złośc1, która ,łąoznte. „z osoblsh: m1
. . L p
1"
B k u·1 - s erowa, w„
.
. .. . .
radami" rnw irrac bNlrae WS k llllÓW!(l,
skiei," e. eup e w ru ~e. za , osób, reprezentu7ąc~c~ na1roz?1e1- Powszechnłe wfiadom~. fał. strasznie l'ż ludzJe, W. ten własnłe sposób chMulą·1 które Was '11tprowndzą nietylko w zrl n·
chwycał się obrazem u~o}sk~ eneq sze warstwy ludnosci mosk1ew- cierpiał genialny muzyk z racfi swoJeg(Jo cy, słyszą różne dtwlękl z wewnątrz, że mlcnie, ale w z1tpał i entuzjazm•.. Po
giczn7j, d~.mokratyczne1 1 niezno-~ skiej.
. k~lectwa, nie poz.walającego mu ani dy- ' się tak wyra.i.ił, pochodzące. Potwier- 1 rady osobl~te'~ zdol;ie są ~mienie ble!'
szące1 pęt ·
.• z pośród wygłoszonych przy te) ryiować orkiestrą wykooywującą jego j dzetrie hypotezy, PoStawloneJ przez z.na- l Wa sze~o zycrn. Nnplszo1e zaraz '·'.'·;
Wobec takiego przyjęcia swoje)~ okaz1'i przemówień na wyróżnienie utwory ani nawet być chociażby Ich kontiteg<> lał'yngołoga, znaleźć motna w I waha ma wRAV.:..11Asl:f
:r. y~, '~'.111 ~~ Ymp. Fln i ereRslł~
1
k1
a1
, 1!0110 „
,, • 1 u c
C ezaryl zasługuje mowa znanego teorety- słuchaczem.
'
•
- a11res:
pracy pre egen7 •et'
Okazuje się wszakże z wy sławach sameio Beethovena, który w i de Llsbonne,
p ARl8.
Nadzwyczajna
.J etlenta zapowieci;t~ł "dwa ~alsze ka komunizmu, Bucharina, który l wollów, przedstawionych francuskiej a- !swoich wspomnieniach, pisze:
~ n•espodzfank? cze ka Was! J<:ze li che;c
odczyty w parysklE~] :Sorbonie, ?- w gorących słowach wzywał obec L.ademJI umiejętności przez proiesura 1 „Gdy przycholzl ml j.akłś pomysł do i cie, możecie w li ście załączyć zł. J. raz w głównych nuastach Belg1ł: nych
do wypowiedzenia wojny Maragea że ten rodzaj gh1choty uszk()- 1· głowy wówCUłS słyszę jasno lustrumen '.w markach pocztowY:oh , któr~ przezn!ł. .
1
M
0 '
ł
k
P"ł
d
k'
'
k
"
.
' "•.czy ty, gr~ce
'.
. gdyby w moie.i. duszy ,,· /, czone
pokrycie
częśo1 d.kosztów
!' arsza e
su s ! Ja· prarz _ „tradyCJom alkoholowy~ " . w R.o- dtzerue t. ' zw. „ucha wewnętrznego
.r.ak
porta isąin.naPorto
'Io Francji:
0.50.
1 uMaurycy. ~~eter!mck w._ 1tera sji. Społeczeństwo rosYJsk1e win- li „labirynt" wywairlo wpływ racze3 do- I ProfesQI' .l\\airage 1'Wraca w swoim re I ~rwi.W:~Jrm'fm+i=!l~
turze polsk1e1 · ~r?cz kra1ow olno, _zdaniem Bucharina, - wy-łdatnl na twórcwść Beethovena, jakol· feracie uwagę oo Jeszcze jedną, wysoce ~uttu;z~ ,franc~skieJ C~za11' Jell.en tężyć wszystkie swe siły w walznamienną o~oliczność: słynnf kompo4J• iz.
ta mow;ic będzie ~ W~edn1~, Bia.
·~ ......:;;u
zytorowłe two~yll swoJe najwybftn.lej. 1,
łogrodzte, Zagrzebiu i w innych
,
' "
sze dzieła urz;wyczaj przed 30-ym ro·
. .
.
stolicach, w których mowa frankiem życia, podczas gly Beethovena ge- w He~en6~~u, 2 mm.1ty od !em1
cuska cieszy się popularnością, a
n}usz rozwinął się w p6tnlejszym wie- zy Zg1~rsk1eJ •. Dwa. m1eszkama po
tematy polskie najwyższą sympa•
ku, kiedy głuchota dawała mu się juz . 3 pokoje z Kuchmą komfor~o ~ o
tją.
d&tkllwle we maki, IX-tą zaś Symfonię I urzą.dzone z el_ektrycznem ?sw1eap.
napisał po zupełne! utracle słuchu. Proi. tlenie~, w. p1ękn~e połozonym
w przepięknym dramacie p. t.
.l\\anie nie wysuwa z t:vch spostrzetet) ogrodzie. W1adomosć: telefon 30-90
7.byt daleko ldącycłt wnloskcw, twleremigrantów do Rosji
,: dząc Jed}'llle, te tragedia tego kalectwa
ODCZYT DR. FALLl!KA.
rruała swqą dobrą sttooę, odcrod2.iła bo . w śmd~, dlflia 2 maja, o godr.. 8-el
sowieckiej
wiem Beethovena od ~szelkich wpły- 1 wieczorem wygl·061 o<lozyt dr. \~i~'.1.e!rr:
MOSKWA. (Ceps.) - Pod kowew
zewnętrznych l PoZWołiła mu le- , faJlelc p. tyt. „Doo Juan z Zonll1
"'
następny program Grand Kina.
niec bieżącego miesiąca odbył się
'
piej
wsłuchać się w dtwłęk\ płynące z(! zwią:zJku z literaturą europeqsiką, rozw Charkowie drugi zjazd bessasłębl własae,ł duszy.
prowadzającą tę legeindę„
rabczyków1 którzy po przyłącze
niu Bessarabji do Rumunji wye·
migrowali do Rosji sowieQkiej. Nal
zj eździe tym reprezentowane były organizacje bessarahczyków z
rozmaitych prowincji Z. S. S. R., t
a mianowicie z Turkiestanu, Krymu, Kaukazu, guhernji moskiew·
skiej, leni·n gradzkiej i t. d.
Po wysłuchaniu szeregu referatów na temat obecnej sytuacji
Bessarabji zjazd postanowił wyra·
zić telegraficznie swą wdzięcz
ność rządowi Z. S. S. R., dalej ogólno ukraińskiemu
komitetowi
to nie film, lecz potężny dokument epoki n&szej!
wykonawczemu i poszczególnym
to rekord techniki kinematograficznej!
rządom republik sowieokich za oto najwspan ~ alszy twór doby obeo.nejl
kazaną bessarabczykom gościn-
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Wystawa starych

samowarów

Najbliższym

czasie otwarta ma
starych
samowarów. „Muzeum Rosyjskie"
w Leningradzie zwróciło się do
towarzystwa
.Stara
Moskwa"
z propozycją wspólnego zorganiI
zowania te! wystawy"'
być

w Moskwie wystawa

P'ilm ten

przewyższa

pod wszystkiemi

względami słynny,

a zabroniony w Polsce obraz p.

t.
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F. Karnowski, Piotrkowska 167
Fabryka wyrobów wełnianych
Oswald Karoff, Zeromskiego 87
Fabryka n:kawiczek i pończoch
Kaszub i Kryłowiecki, Sp. Kom. Piotrkowska 95
Fabryka wyrobów wełnianych
W. Kayser i S·ka, Trębacka 15
Przędzalnia odpadków
Adolf Kebsz, Sienkiewicza 65
Fabryka pończoch
Kindt i Fiszer, Karola 9
Fabryka wyrobów jedwabnych, wełnianych i półwełnianych
M. Klajman, Traugutta -ł
Fabryka wyrobów wełnianych i półwełnianych damskich
Samuel Klotz Al. Kościuszki 10
Fabryka wyrobów dzianych
Kohn i Hercenberg, Piotrkowska 51
Fabryka wyrobów bawełnianych
Bracia Kon, 6-go Sierpnia 74
Fabryka wyrobów bawełnianych
Michał Kon i Natkin, Sp. Akc. Narutowicza 4
Fabryka chustek, przędzalnia zgrzeb. weby
Krajowa Fabryka Wstążek, Sp. Akc. Zeromskiego 98
Fabryka wstążek półwełnianych i bawełnianych
A. Kreutzberg, Sukc. Kopernika 58
Fabryka nici, sznurowadeł i tasiem glancowanych
Józef Krotosz'}?ński 1 Piotrkowska 104
Fabryka wyrobów jedwabnych i wełnianych
Kupfer i Herszkowicz, Piotrkowska 79
Fabryka wyrobów wełnianych
Kwainer i Lindenfeld, Karola 11
Fabryka wyrobów wełnianych i przędzalni&
Adolf Landau, S. Suko. 28 P. Strz. Kan. 52
Fabryka wyrobów jedwabnych
F. J. Landau, Piotrkowska 73
Fabryka wyrobów wełnianych
Landau i Lipszyc, Piotrkowska 110
Fabryka wyrobów dzianych
Szmul Landau i S·ka, Wschodnia 69
Fabryka wyrobów wełnianych damskich
Leopold Lands b erg, Moniuszki 7
Fabryka wyrobów wełnianych damskich
Langnas Goldblum i Zajączkowski, Sienkiewicza 3/5
Fabryka wyrobów wełnianych i chustek
Langnaa i Zylberstein, Zachodnia 59
Fabryka wyrobów wełnianych i chustek
A. Lesz i A. Latuszkiewicz, Lipowa 83
Fabryka wyrobów pluszowych
„Leszno" Sp. z ogr. odp. Leszno 39
Wykończalnia i Farbiarnia
Lewi i HochenłJerg, Piotrkowska 79
Fabryka wyrobów wełnianych
Bracia Liberman, Wierzbowa 18
Fabryka pończoch i farbiarnia
W. Lichtenfeld i S·ka, Piotrkowska 182
Fabryka wyrobów bawełnianych
Józef Li paki, Piotrkowska 56
Fabryka wyrobów półwełnianych
S. Litrowski, Pomorska 60
Fabryka pończoch i wyrobów dzianych
H. B. Litwin i S•ka, Kopernika 58
Fabryka wyrobów dzianych i chustek
Juljusz Lohrer, Hipoteczna 25
TKalnia, farbiarnia, wykończalnia i drukarnia
Lerenc i Hauk, Gdańska 133
Przędzalnia wigonji
Lubawski i Jakubowicz Piotrkowska 80
Fabryka wyrobów wełnianyck i półwełnianych
s. Luksenburg i s. Strykowski Piotrkowska 56
Fabryka wyborów bawełnianych
Lusternik i Zółtl<owski Piotrkowska 104
Fabryka wyrobów wełnianych i półwełnianych damskich
Bracia Makower Karola 4
Fabryka wyrobów wełnianych i przędzalnia
ff. Maliniak i H. Weiss Piotrkowska 90
Fabryka wyrobów bawełnianych
Henryk Mandeltort i S·ka Piotrkowska 96
Fabryka wyrobów wełnianych damskich
P. Margulies i O. Wolman Południowa 69
Fabryka pończoch
Mayzel i S·ka Gdańska 130
Fabryka dywanów
G. Mazo i A. Wofsi Wschodnia 76
Fabryka wyrobów bawełnianych i półwełnianych
Mazo i Lempert Wschodnia '/6
Przędzalnia i tkalnia
Bracia Meissner Napiórkowskiego 92
Przędzalnia wig., wełny, odpadków i szarparni~

Henryk Michel i Syn Gdańska 80
Fabryka wyrobów wełnianych, bawełnianych i prunelowych
Oskar Miks Lipowa 72
Fabryka wyrobów bawełnianych i skn;calnia
J. L. Mincberg Kilińskiego 112
Fabryka wstążek i tasiemek
A. M. Minc Piotrkowska 68
Fabryka wyrobów wełnianych damskich
MitUn i Góralski Pomorska 83 : 85
Fabryka pluszów jedwabnych
Leon Mordjaner Moniuszki 5
Fabryka wyrobów wełniach i półwełnianych
Lebr. Miillera Sukc. Tow. Akc. Ruba Pabjanicka
Fabryka obić meblowych i pluszu
Bracia Naftali Moniuszki 3
.
Fabryka wyrobów wełnianych damskich
M. Neiman Piotrkowska 37
Fabryka wyrobów pluszowych
Karol Nippe Zachodnia 59
Fabryka wyrobów wełnianych i chustek
M. Olszer i A. Walfisz Piotrkowska 38
Fabryka wyrobów półwełnianych
Odeski i Podżarski Piotrkowska 39
Fabryka wyrobów wełn. i baw. podszewek
Ostrowski i Birencwa ;g Piotrkowska 73
Fabryka wyrobów wełnianych
Pai.tel i Pytowski Piotrkowska 51
Fabryka firanek, portjer i obrusów
A. A. Piaskowski Cegielniana 27
Fabryka chustek
A. Piaskowski i 5-ka Kątna 10
Przędzalnia wełny

Ch. M. Pick Cegielniana 15
Fabryka wyrobów wełnianych i bawełnianych
A. i J. Pikielni Sp. Akc. Cegielniana 24
Fabryka wyrobów wełnianych i półwełn.
M. i T. Pikielni Sp. Akc. Moniuszki 3
Fabryka wyrobów wełnianych ·i półwełn.
B·cia Sz. i N. Pinczewscy Piotrkowska 61
Fabryka wyrobów wełnianych i półwełnianych
Bracia Piotrkowscy, O. Fuks i S·ka Zeromskiego 48
Fabryka wyrobów bawełn.
1
„Płomień" Piotrkowska 78
Fabryka knotów do lamp i świec
,Polon"
Sp. Akc. Cegielniana 39
1
Fabryka wyrobów bawełnianych
Juljusz Pru 5zynow'ski 6-go Sierpnia 2
Fabryka wyrobów wełnianych
M. Prywes Piotrkowska 49
Fabryka wyrobów wełnianych
„Przemysł Jedwabny" Sp. Akc. Cegielniana 13
Fabryka wyrobow jedwabnych i półjedwabnych
Bracia M. i A. Przygórscy Piotrkowska 104
Fabryka wytobów bawełnianych
L. Przygórski Nowomiejska 15
Fabryka wyrobów bawełnianych
B·cia PJtłowscy i Rzesławski Piotrkowska 43
.
Fabryka obrusów, portjer i firanek
St. Rajchman i S·ka Sp. z Ogr. Odp. Cegielniana 36
Fabryka wyrobów wełnianych
R. Raschig Sienkiewicza 72
Fabryka wyrobów wełnianych i czesankowych
St. J. Reicher i S•ka Zielona 20
Fabryka wyrobów ćzianycb
Karol Reisfeld Południowa 67
Fabryka wyrobów jedwabnych
Józef Richter, Sp. Akc. Ks. lgn. Skor. 19
Fabryka wyrobów bawełnianych i półwełnianych
Moses Rozenfeld i Syn Zawadzka 5
Fabryka pończoch
Józef Rozenholc Piotrkowska 69
Fabryka wyrobów wełnianych
M. Rz~pkowicz i L. Monczki Pomorska 77
Przędzalniana 1 szarparnia
H. Sachs Piotrkowska 56
. Fabryka wyrobów pluszowych
Schlltz i Hampel Piotrkowska 174
Fabryka wyrobów wełnianych i bawełnianych
Ch. Sejnenski Cegielniana 27
Fabryka wyrobów wełnianych i półwełnianych
s. SereJski i S-ka Gdańska 77
Fabryka wyrobów jedwabnych
„Setalana" Sp. Akc. Al. ł\ościuszki 9
.
Fabryka wyrobów jedwabnych
1

I. Sienicki 6-go Sierpnia 7
Fabryka wyrobów wełnianych i półwełnianycn
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Wyki:-ńczalnia

A. ~. Warszawski i S·wie Piotrkowska 19
Fabryka wyrobów wełnianych i przędzalnia
Weiss i Poznański, Sp. Akc. Pusta IO
Fabry1' ~ wyrobów wełnianych, bawełn. i półwełn .
Wever i Reul Kt>pemika 38
Przędzalni"

R. Weyrauch i Synowie Lipowa 15 : 11
Fabtyka wstążek
Emil Wicke Kopernika 36
Fabryka tasiem gumowych
W!ndman, Wajo i Jachimowicz Piotrkowska 53
Fabryka wyrobów bawełnianych i wigonjowych
Wolman i Goldman Piotrkowska 136
Przęd z alnia wigonji
Bracia Wołkowicz Piotrkowska 59
Fabryka wyrobów wełnianych
Wła ~ ysł <i w

Zylbersztajn 6-go Sierpnia 2
Fabryka chustek i wyrobów wełnianych

Thiele i Fabryka
Scheelpończoch
1-go Maja 14

61

~~

J.

Nr 1!2

Herman Torończyk Traugutta 8
Fabryka wyrobów bawełnianych i półwełnianych
Treszozal\ski, Gliksman I •ka1 Sp. Akc. Piotrkowska SS
Fabrylra wyrobów wełnianych i czesankowych
S. Turner I S·~a Piotrkowska 48
Fabryka wyrobów bawełnianyck
M. Tokociner i S•ka Sienkiewicza 10

Silberstein i Weinstein Piotrkowska 56
Fabryka wyrobów wełnianych i półwełnianych
A. M. Stejkowski i C·k::i Sp. z ogr. odp. 6-go Sierpnia 17
Przędzalni•
„
Meyer Strauch Cegielniana 38
Fabryka wyrobów bawełnianych
Swiatlowski 1 Kon i Brener Piotrkowska 49
Fabryka wyrobów wełnianych i półwełnianych
G, Szapował Piotrkowska 114
Fabryka wyrobów wełnianych, półwełn. i jedwabnych
Sziamowicz i Finkelkraut Południowa 34
Fabryka tasiemek i wstążek
B·cia Szmuszkowicz i H. Goldkin Piotrkowska 25
Fabryka wyrobów wełnianych
27
A. Szpilka
Cegielniana
Fabryka
chustek
z. Sztrauch ·2s p. Strz. Kan. 63
Fabryka wyrobów bawełnianych
Karol Szule i S·ka Karola 11
Fabryka kołder i wyrobów bawełnianych
Bracia Szychwarg Piotrkowska 79
Fabryka wyrobów bawełnianych
Teitelbaum i Jakubowicz Piotrkowska 46
Fabryka wyrobów bawełnianych
Joachim Tenenbaum Lipowa 85
Fabry:rn wyrobów bawełnianych i skr~calnia
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Łódzki Bank Włókienniczy
!Nowa instytucja finanst'wa zasili w kredyty
sredni przemysł

Zakłady Włókiennicze

Józef Babad

Fabryka wyrob6w

Adolf Horak

bawełnianych

W roku 1905 wybitny fachoW roku 1885 wybitny łacho-, dza.Ini. :mnodernizow"nej we"dług
wiec p. Józef Babad założył fa- wiec branży włókienniczej p. A- najnow&zych wymagań techniki
„Łódzki Bank Włókienniczy", rów wartościowych - oto za.kres brykę kolorowych towarów ba-l dolf Horak założył współcześnie współczesnego
włókiennictwa.
Sp. z ogr., rozpoczął swą działal- działalności.
wełnianych. która rozrastając się urządzoną fabrykę tkanin baweł- Ten wysoki poziom techniczny
ność 27 marca r. b., jako instytu- Organami instytucji są: zarząd, stale, należy dzisiaj do większych nianych i towarów półwełnia- przedsiębiorstwa umożliwia niecja powołana do życia z inicjały- rada nadzorcza i walne zgroma- przedsiębiorstw średniego prze- nych. Przedsiębiorstwo to pod je- tylko zbyt towarów na rynku kra
wy i pozostająca pod patronatem dzenie.
IDysłu włókienniczego Łodzi. Fa- go kierownictwem ujawniła szyb- jowym, ale i eksport ich zagraniKraj. Zw. Przem. ~łók. Pomi?to
Udział określono przez walne bryka wyrabia towary koszulo- j ko rozwój i rozrost. Tkaniny ba- cę, dokąd (przeważnie do państw
m.ies~ęc~ego z!lledwie ok!esu 1st- zgromadzenie na 500 złotych. Od- we, zefi~y1 ~opeliny, cajgi, dodat- i wełniane i półwełniane, wyrabia- nadbałtyckich) kieruje .~ię prze:i1en.1a mst~tuc1a ~ rozwinęła . o- powiedzialność każdego członka ~i kraw1eck1e: cloth, rękawowe . n.e w zakładach przemysłowych szło 10. procent. produkc11. ~a ryn
zy"".'1oną działalnosc, zd?bywa1ąc ustalono na 10-krotną wartość u- 1 t. d.
firmy A. Horak znalazły szybko ku kra1owym firma umocniła się,
sobie pow~zechne 1~aufa~te, czego działu. Narazie wpłacono już 100
Towary te znajdują doskonały poważnych odbiorców w Rosji O• dzięki
pierwszorzędnej jakości
wyrazem 1est .naw !\Z":me sto~un~ tysięcy złotych, co świadczy o po- zbyt zarówno w kraju, zwłaszcza raz w b. Kongresówce, Zwłasz- swych towarów, oraz dzięki zorkow z p~waznem1 mstytu~ami myślnych możliwościach rozwoju w Krakowie, Lwowie, Warszawie, cza towary fartuchowe miały na ganizowM.li•,1 dużej sieci przedstabankowem1.
. . .
.
tej instytucji, gdyż zazwyczaj wkła Wilnie i samej Lodzi, gdzie firma terenie b. Kongresówki i w całej wicielstw we wszystkich więStatut wspó~dzielm nie zawiera dy wpływają dopiero po zareje- posiada swe doskonale zorgani- Rosji wyrobioną marke, jako !o- kszych ośrodkach Rzplitej. Fabry
:!a?nv.c~ ogra~:zeń co .do ~r~yna- strowaniu w sądzie handlowym. zowane składy konsygnacyjne, wary wysokich gatunków. Te po- ka, zatrudniająca obecnie prze~eznos,ci, t~k, IZ człon:kiem JeJ. mo- Na walnem zebraniu wybrany jak i zagranicą. Eksport swój kie myślne okoliczności skłoniły za-1 szło 400 robotników, mieściła się
ze hyc ~aząa oso~a fizyczna 1 p~a został zarząd, do którego weszli ruje do Rumunji i Turcji, oraz na łożyciela przedsiębiorstwa do re- do r. 1925-6 w gmachu przy ul.
wna, za1.i_nu1ą~a. silę pro~adzemem pp.: Józef Baba.d - przewodni- Litwę, gdzie wyroby te, pomimC> alizowania wydatnych inwes_tycji Barysza, a następn.de przeniesionormalnych stosunków, i wprowadzenia stałych ulepszeń na została do wielkich współcze
pro.dukc11 włokien~tczeJ lub han- czą-cy; Ludwik Hauk - zastępca braku
dlu1ąca p~od~tamt
tego
przemyprzewodniczącego;
Dawid
Fuks,
docierają
do wszystkich wię- technicznych. Fabryka posiada o- śnie zmontowanych budynków w
słu, organ.1 z~c1e. zawod?we
przeAlter
M.
Mtntz,
Isaj
Treszczański.
kszych
ośrodków
handlowych, po hecnie wszystkie działy produk- Rudzie Pabjanickiej pod Łodzią,
mysłu wł.okienniczego 1 nahwet 0 - Do rady nadzorczej, pp.: Edward myślnie konkurując z zalewający cji włókienniczej od przędzalni gdzie zajęła około 10 tys. metrów
. s~by.„sto1ące na czele tyc orga- Babiacki - przewodniczący; Jó- mi Litwę towarami niemieckimi. poprzez tkalnię, farbiarn'. ę, biel- kwadratowych zabudowań. Na
nizac)t.
zef Kon - zastępca przewodniczą Tradycja przedwojenna oraz do- nik, wykończalnię. Na podkreśle- czele przedsiębiorstwa stoi zało~
lakres działalności współdzielni cego; Michał Glaser, Filip Hoff- skonała znajomość rynku rosyj- nie zasługuje fakt sprowadzenia życiel p. Adolf Horak i dr. Spe'
pokrywa się z ogólnemi przepisa- man, Wacław Kaffa..nke;
Jakób· skiego umożliwiała przedsiębior- ostatnio z Anglji mMzyn dla przę. det
mi ustawowemi o współdzielniach. Librach, Leon Mordyaner, Alfons stwu realizowanie w roku 1925
Dyskonto, przyjmowanie wkładów Schiele, Marjan Tykociner.
większych tranzak~ji eksportopieniężnych, depozytów, papierów
Na zastępców, pp.: Wolf Halber wych z Rosją. Przed wojną bowartościowych, kupowanie pa.pie- stadt, Hersz Langnu.
wiem eksportowano towary na
tereny całej niemal Rosji, przyczem szczególnem powodzeniem
i uznaniem odbiorców cieszyły
ł
się cajgi, wyrabiane w lepszych
na
nC.
U
gatunkach, jak zresztą · wszystu
kie produkowane przez fabrykę
J
80 U
0 00
tę towary włókiennicze.
w roku 1885 powstała 11Łódzka ków. Fabryka wyrabia obecnlt;
· ·
·
• · B d
Obecnie gd
odstaw pracy Fabryka Pluszu Jedwabnego i plusze wełniane i jedwabne or.iz
W roku 1919 powołana została du1ą się w Łodzi, Lwowie 1 Y •
ł ' ł .Yk.P .
ą
t ł W
b.
Bawełnianych W Gó- welwety (aksamity) jak również
do życia spółka akcyjna dla prze goszczy. Obrót miesięczny fabry- P.rzemys u w 0 ienkcze1ok' f'a
(1°
Sw „
.
różne towary plusz~we ze sztucz
mysłu i handlu „Polon". Przed- ki oraz hurtow. handlu towarami się. weW?ętrłzny rYJe ł po~ 1' 1 ra pcy d -.cl,: two to rozwinęło nego jedwabiu Rynek zbytu w
siębiorstwo to ujawniło w krót- tutejszych fabryk włókienniczych ma naWtik~ a. r?z cif~ shosdl 1 . rze_ki~ę ~~;ioną działalność i kraju jest bard~o bszerny i obejkim okresie czasu niezwykłą ży- i oddziałów wynosi 1 miljon zł. ze w:s~ys imi 0i8ro ~mi ~nt o- mekw'ytkim okresie czasu zdobyło muje kresy wsch Pomorze i t d.
wo tność, obejmując swą działa!- Zastępstwa w Warszawie, Kato- wymił 1. prze;nys owvr;:i p~ns
wb ~o ny krąg odbiorców w euro- Odbiorcy realizuJ~ poważne tr~n
nością wszystkie niemal połacie wicach i Poznaniu umożliwiają do 0
a1ąc olary
ezp.?sre k.10 o ~zk.r . i azjatyckiej Rosji oraz zakcje za pośrednictwem doskoRzplitej. Główny zarząd i fabryka stosowanie się do różnorodnych
kiorcpom, z'! aszckza ~as wM łie- peJbs 1K
eJongreso'wce Ros ·a Azi'atyc nale zorga.nizowane1' sieci przedł ·
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F b. k
t dn' 300 0b t . .
„ fabryki która dzięki temu w Krakowie. Fabryka posiada tkalca 95 ro b otm ow, wyra ta ze iryl rac un t swe w an u os un,
koszulowe, pościelowe, prześcier~ Banku gospodarstwa krajowego i .k. a . ry. a. z; ru ł ia tk . o
C)lyłikim c~asie rozbudowała się nie farbiarnie, drukarnie wykoń
dłowe, fartuchowe, chusteczkowe, Banku związku spółek zarobko- ~?w ~ pobs.ial ':kw' asnąk •a nię'. ar sz trudniai'ąc około 200 robotni~ cz;lnie i bielarnie.
'
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Targowa Nr. 65
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SKŁ

DY KOMISOWE:

Poznań,

ul. Wielka 8-1
Lwów, Rynek· 24

ZAKŁAQY.
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Kraków Mikołajska 9
Bydgoszcz, St. Rynek 2

WYR

BIAJĄ:

przędzę bawełnianą, wątkową i osnowną, nitkowaną,
pończoszniczą, farbowaną, gazowaną, merceryzowaną itd.

2) Tkaniny bawełniane wszelkiego rodzaju w stanie
surowym i bielonym, towary farbowane, drukowane,
żakardowe i t. dłł
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Sekretariat 9·96
~
Wydział Sprzedaży 39 ....96
Kasa 36-11
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ul. Piotrkowska Nr. 211.
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Pobór rocznika 1901

aie n1eczyn

Jutro, we środę w pierwszym
dniu poboru,
winni stawić się
przed komisję poborową nr. 1 (P~
morska 18)
mężczyźni rocznika
1907, zamieszkali w obrębie II-go
komisariatu policji, o nazwiskach
na litery A, B, C, D, E, F, G, H.
Ch.
Przed komisję poborową nr. 2
(Ogrodowa 34) winni stawić się
zamieszkali w obrębie I komisarja
tu policji o nazwiskach na litery:
A, B, C, D, E, F, G.
Przed komisję poborową nr. 3
(Zakątna 82) winni stawić się męż
czyźni rocznika 1906, odroczeni ~
art. 35b (czasowo zamieszkali w
obrębie II komisarjatu policji,
o
nazwiskach na lite~y A, B, C, D.
E, F, G, Ch, I, J, K, L, t, M, N,·
O, P, R, S, T, U, W, Z, ż.
Z obszaru powiatu łódzkiego
winni stawić się w lokalu, przy
ul. Piotrkowskiej 187 poborowi r.
1907 dziś z gmin: Lućmierz i Ła
giewniki o nazwiskach na litery:
od A do J włącznie, zaś jutro P'>•
borowi ze Zgierza
od A do J
włącznie. (b)

~kólnik ~G~~~~~ Pracownicy K„ E. Ł. Postanowili dzrś

.

~k;~~;/!!~~1d~~~~:t~: świętować oraz zatądać podwyżki płac
którZV sol a'.ryzu1ą się ze

1 • majowym wolni &2\
~jęć w. dniu dz~iejsz.ym.
1J!lczaln1ę ~szystkie biura
Jstrałll będą nieczynne. (p) •
~W FtaIRMłIl~k~AMd PE 1
JlECiu zos z 1 Wl owany.
(p)
ERWEST MARSCHALtal J11ianowany prokur.a.tozk ęgowego są.du wojskowe0
~t (b)
REJi RZEźNIKóW
który trwał od trzech
1
"został onegdaj zlikwidoy. fil
·
~ZYS~E POśWIĘC~E
~lir" ab1i"zk1! dozod~w
1
.0ht z. 91 ~~n:~~~y':to~Ć
~yli do Łodzi delegaci z
~ch~ast Polski. (p)
D07JJCA DOMU przy ul.
„bo . 18, Stanisław Boncler,
1 ~ :ik silnie uderzony kijem
~~ :ikatora tegoż domu, że
1
11 r11ć musiano pogotowie,
~lekarz stwierdził złama·
1 ~li (p)
L~~ IZDEBSKI na czele
, 'r wyjechał do Łagiewnik,
Z1iustrował roboty prowanad b~tdową sanat<?rjum dla
!li

1

w

°-

t

W dniu onegdajszym odbyło się w remizie W61.lne zebranie pracowników tramwajowyrh. Na zebraniu tern omawiano sprawę uczczenia święta proletarjackiego- 1 maja oraz

żądanie podwyżki płac.
Po referacie co do święta 1 maja wywiązała się dyskmia w wyniku której postanowio
no~ ż~ w dniu tym tramwaje na miasto nie wyjają. nietylko w dzień, lecz i w ciągu nocy.
p o powz1ęmu
· · powyż sze1· uc hwa ł y ze brani· przys t ąp11
·1· do rozpa t rywa ma
· sprawy po d wyż
ki .Płac. Jako referenci wystąpili pp. Krawczyk i M1rciniak, w:;k::izując, że wskutek wzrasta ją·
ce 1 z ~nia na dzień drożyzny obecne płace pracnW'ników tramwajowych nie wystarnzają na
po krycie kosztów utrzymania, wobec czego pracownicy zmuszeni są wystąpić z żądaniem 25
proc. podwyż~i, oraz natychmiastowego wypłacenia pozostałej części gratyhkacji w kwocie na
leżności za Io dni pracy.
Jak wiadomo część gratyfikacji tej wypłacono prat>ownikom tramwajowym prze święta
mi Bożego Narodzenia i część przed W1elk2lnocą.
W wyniku dyskus1i zgromadzeni uchwalili pozostawić zarządowi , związku tramw'.liarzy
wolną rękę co eto wyznaczenia dyrekcji terminu prekluzyjnego dla załatwienia żądań pracowni
ków. Po zebraniu, delegacja pracown 1ków tramwajowych udała się do dyrek·~ji KEŁ, gdzie
przyjęta :została przez wicedyrektora Ringa, który dowiedziawszy się o uchwale co do oocho·
du święta 1 maja oświadczył, iż tak samo jak w latach poprzednich dyrekcja nie wy:iągnie
żadnych konsekwencji, jeśli niektórzy z pracownik<'•w do pracy nie przystąpią.
(p)

1

Juljan Tuwitn
laureat nagrody literackiej m.

Łodzi

W poniedziałek, dn. 30 kwietnia r. b. po długich

z tym światem, prze·
na jesieni. Nazywać się l
mu ze swych synów. Juljan Tu- będme ,,Rzecz Czarnoleska", wyB. P.
wim urodził się dnia 13 września da ją Mortkowicz. Poza tem mam
1894 r. w naszem mieście, tutaj pomysły do nowych wierszy, cz„.
zagr~dd:~~hbegd~~ 1 ~ ~= spędził całe dzieciństwo i lata ka również szereg przekładów.
~erwcu r. b. ·(b)
chłopięce, tu ukończył szkołę - Jakid są najblitsze zamieśred.nią,.
rzenia?
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu żałoby
Już jako młodzieniec 7Jdobył so- W nafbli.uzym. czasie uka:ie
przy ul. Sienkiewicza Nr. 9, na miejsce wiecznego
spoczynku nastąpi we wtorek, dnia 1 maja r. b. o gobie popularność wierszami, z kt6 się u Hoesicka zbiorowy tom mo~
dzinie 3 -ej po poł., o czem zawiadamia krewnych,
rych najwcześniejsze drukowa- ich poezji, które dotąd objęte
cła
przyjaciół i znajomych pogrążona w smutku
liśmy niedawno w naszym dodat- były pięcioma tomikami.
policji ł6 :l:kiej
Nagroda m. Łodzi - ciągnie
faj bawił
Lxlzi delegat ku literackim.
RODZINA.
Po ukończeniu szkoły Tuwim dalej poeta - zbie~a się akurat z
r głównej policji państwo.ttor Galle, który doko- dał się r6wnież po~a.ć jako pre- dziesięcioleciem wydania mego
.eg6łowej inspekcji wszyst legent i co jest cechą charak- pierwszego tomu wierszy p. tyt.
'nd policyjnych w naszem terystyczną naszego laureata - „Czyhanie na Boga". Tom ten
;ię dowiadujemy, wynik in- jako autor utworów lekkiej muzy. ukazał się wiosną 1918 roku".
,i był nader dodatni. {p)
W roku 1915 wstępuje na uniI dalej Tuwim mówi jak to nawersytet warszawski. Okres stu- pisał pierwszy wiersz.
Zarząd• Towarzystwa Pielęgnowania Chorych
'pfn. łtlBdZiBfSkł
djów jest równocześnie okresem
- Byłem wówczas w szóstej
, o, kcmen~anta
najświetniejszego rozwoju jego ta- klasie, miałem lat 17. Skąd się to
po,kji wo.•{ '•
lentu poetycki.ego. Współpracuje wzięło, sam nie wiem.„ Do tej po
iwiązku z przeniesieniem
w „Pro arte et studio" - p1śmie ry bowiem oddawałem się z pasją
;poczynku inspektora Pawła poetyckiem młodzieży akademie- chemji. W swojem laboratorjum _. podają do wiadomości, że w miesiącu maju t 928 roku odera, komendant policji m. · kiej, w 11 Skamandrze".
domowem robiłem „doświadcze- . prawione będą nabożeństwa żałobne w Synagodze Topan pod~nspektor .Niedziel- W roku 1918
d ·
C h _ nia". Ot - pokazuje rękę - kie- ~.t.· warzystwa przy Placu Wolności IO, na które krewnych,
~ w dnm wczora1szym owy a7e " zy a
.
przyjaciół i znajomych nieboszczyków zapraszają, a mianowicie: ·
•· k
d t
1· „
nie na Boga"• dal..t
idą " Sokratea dyś spowodowałem
wybuch 1 pomi omen an a po 1c}t wo-1
•
•
kie1•
tańczący" - 1920. 11 Siódma je- parzyłem się boleś01e.
dn 5 o g.
8 rano
za b. p. Marji Goldsobel
zki komendanta policji sień" - 1921; tegoż roku ogłasn
I tak wśród retort i słoików zro
„ 4
•
8 rano
" • Rabina Eli Chaima Mayzla ·
• 6
• 12 w połudn.
• „ Marji Grodzeńskiej
't
~1i pełni nadkomisarz Izy- przekłady z Balmonta i Briusowa. dziła się iskra poezji. Poezji tej
• 6
• 12 i pół. po poł. „ • Jadwigi Arbuzowej
~
~Cljl [p)
W roku 1923 wydaje „Poezyj tom Tuwim już nie zdradził ani razu.
6
„ 1 po poł.
„ Nissana Hanftwurcla
e~o
czwarty"; ostatnio ukazały się
- Mistrzem moim i nauczycie„
8 rano
„ „ Bertolda Bluma
8
"0
„Słowa we krwi" oraz w „Wia- Iem był Staff :_ mówi dalej Tu„ 8 • 12 i pół. po poł. • „ Marjana Friszera
.takupił magistrat rur dom-0-ściach literackich" przekład wim - obecnie jest moim przyja-,
„ 12 i pół po poł. • „ Szmula Piotrkowskiego
• 9
„ 9 „ 1 po południu „ „ Juljusza Rozentala
11azowych
„Jeźdźca Miedzianego" i „Słowa cielem.
• 11
•
8 rano
• „ Rebeki Prussak
lgo~n uchwałą rady nadzor- o pułku Igora".
I znów poeta przechodzi do .
11
„
12
i
pół.
po
poł.
„ Sary Wyszewiańskiej
•i gazowni miejskiej została 0 •
wspomnień swego miasta rodzin-1 ~
• 13
, 12 i pół po poł. „ • Ulrycha Wołożyńskiego
;daj podpisana przez wiceprenego.
• 13
•
1 po poł.
• • Maurycego Monczki
,:nta R~p al.s~ie~o. oraz dyrekto
.
. .
..,.
- Ł6dź kocham serdecznie. "
•
8 rano
• „ Estery Kon
• 15
,aiow:u m1e1sk1e, pana KapuJeden z dz1en01kow warszaw- Tam napisałem pierwszy .wiersz
17
„
12 i pół po poł. „ „ Witolda Janusza Bekermana ·
nmowa z dyrektorem towarzy skich podaje wywiad ze zdobyw- t
k h ł
·
' ··.~ „ 17
„ 12 i pół. po poł. • „ Ludwika Wilczyńskiego
,.Ruropol" panem Iwanow.
. .
am oc a em pierwszy raz.
•
8 rano
• • Jetty Kellerowej
co do dostarczenia gazowni cą nagrody literackie, m. Łodzi
Łódź przytem wywarła
na · ' • 20
„ 12 i pół po poł. • • Eljasza Teplera
• 20
iej większej ilości rur gazo- 10.000 z~otych.
.
mnie specjalne wrażenie. Ciągnie
„ 12 i pół po poł. „ „ Juljana Szenwitza
~"w celu rozszerze11ia sieci ru- An'1 nawet me przypuszcza- mnie tym swoistym charakterem .;ff. „ 22
„
22
„
1 po połudn.
„ „ Szymona Wollmana
'u\'ljów w Łodzi. Ogółem zaku-1 łem - mówi wzruszony Tuwim, _ charakterem pracy. Łódź bo•
24
„
12
i
pół po poł.
•
" Maurycego Szeretera
on rur na sumę 200.000 zło- - .&e
moJ'e ukochane mi"asto •v
......... wtem
·
·
·
pj·. • 27 „ 8 ran0
.,,,
7est
miastęm
pracy.
Tam
„
„ Salomona Rozentaia
. h (p)
dz1nne
.
_
przeznaczyło im. na gruuę.
pracują wszyscy.
,:. • 29
„ 12 i pół po poł. „ "PrezesaDawidaNowińsJ<iego
Akurat byłem w Łodzi. Mia- liótt
iWiM47 CMW#W•
nm ,, ~ • 30 „ 12 i pół po poł. „ • Mozesa H. Grawe
• 30
• . 1 po południu
„ " Berysza ·Rozenblatta
łem w sobotę swój wieczór poeŻ
Or. med.
tycki w gimnazjum łódzkiem na
y
zaproszenie tamtejszych uc:zniów .. Dziś w ?ocy dyżurują następu- '1i1im~~
~
ft Wł asnie
· · t o samo g1mnaz1um
·
·
k . 1ące
u on
G apteki:
A n t on1ew1cz,
· ·
p a b'7anic
· k a 50 , t:
cjai:~a chorób skórnych, wene- czyłem. 14. lat temu„.
K. Chądzyński, Piotrkowska 1641 !
rycznych i moczopłciowych
W niedzielę o godz. 7 rano wy- W. Sokolewicz, Przejazd 19,
Pn);muje od 5 do ::.I wiecz
jechałem do Warszawy. Po obie- Remb~elińs~i, Andrzeja 28, J. Zun
"ewicza 34, tel. 59-40 29-5 dzie zdrzemnąłem się nieco, gdy delew.1cz .. P10tr~owska 25, M. Ka-1
n~
·a"e pod ałac y
o.agle zadźwięczał telefon. W sperk1ew1cz, Z~~erska 54, S. Traw ,
Z .:. .
P
JJ
Z
1
fliilililllliBlilililimłr!l!:&llilll[il!l@J h .
.. . . .
.
ł kowska, Brzezmska 56.
Jak już donosiliśmy od pewne-1 do energicznej akcji ratunkowej
c wt1ę pozme1 zona wmszowa a
.
.
. •
•
u11tki teatr rewjowo-kameralny
mi nagrody. Niezadługo nadeszła
ii'.i
::- ~"'d 11
"
go czasu, tv lasach zg1ersk1ch w ~o godzinie,, okop~~szy palącą
depe~za od uradowanych rodzirrZE1iu'.~
niJ!H
poszczegolnych
punktach,
a się przestrzen zaga1mka zdolarm
W środę ~n. :,; maja _rb. na , zwłaszcza w zagajnikach powsta- pożar zlokalizować.
ców, pótniej znów telefony, deZachodnia 4 3 .
przegląd kont o godz. 8·eJ rano ~ ją tajemnicze pożary
d .
.
..
kier. M. BRODEW:ION .
pesze„.
,''lac przy zbiegu ul. prezydenta ;
•
Jak się owiadu1emy pohCJa.
1
przedstaw.
Nagroda ta przyda mi się bar· 1Narutowicza i Tram'.rnjowej) win· j ~ównież w dniu wczorajszym która dotychczas, mimo bardzo
: codziennie
1
.
p
dzo. Pozwoli mi trochę oderwać ne być dopro\vad~one k~:m.1.·e z o_- 1Zgierz został zaalarmowany po- 1, energicznie prowadzonego śletlzocz. 9 .30 w1ecz.
się od pracy zarobkowej, a po- 11uęgu III
. kom~sarJa t 11 po llCJl, p~n: żarem, jaki wybuchł w zagajniku, twa, nie mogła wpaść na ślad
11
święcić si<> naprawde poez)'i,
f !Si\b;;i.•owilj.' n! aJęzące
do .w łas cfcleh położon)'m O pr?.:cszło kiłotnetJ I podoalaczy, W dniu Wczorajszy~
1 •.i
11
.,. ·
po~.:;c.aczv u 11auns\ci c1 na•
.
.
'
• .
. .
,
Kończę obecnie opracowywa- 1
iitery ::>.T.
' od szosy. Straz natychmiast wy- li schwyciła ruc1, ktorc doorowadzą
nie nowe~o tomu, który ma uka-l
~ ruszyła na miejsce i przystąpiła do ujęcia zbrodniarzy,.
Łódź przyznała

cięźkich cierpieniach rozstał się
~ywszy lat 69,

i

nagrodę jedne- zać się

Jakób Szreiber
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Kto za co 'WVlllierza
J
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J6ze: :'ęg~zyna grany będZU1~
c.ze .z:y: rotrue na naszei S<:.elli
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komitego

ustawa o postepowaniu.
karno-administracyjnem
\:
W życie z dniem IO mała r. b.

=

Wśród przedłożonych obecnieJstracyjne nie obejmuje czynów ści;zwyczajne, nakazowe i pnyspie- staje zwykłe J,>08tępowanie z rozsejmowi do zatwierdzenia dekre- ganych dyscyplinarnie ani tet czy. szone.
prawą przed władzą, która nakaz
tów „majduje się doniosłej treści nów występnych objętych ustawą
W postępowaniu zwyczajnem wydała. Oprócz nakazów zwyrozporządzenie prezydenta Rze- 1karno - skarbową.
mamy rozprawę przed władzą ad- kłych mogą być wydawane doraźczypospolitej o postępowaniu kar
Gdy wykroczenie, ulegające ści ministracyjną. W wyniku roz,pra- ne nakazy karne w wypadk,ach ta
no - adm.inistracyjnem. Ustawa ta ganiu karno-administracyjnemu zo wy prowadzonej
protokularnie kich naruszeń prawa, jak wyskadoniosła jest z tego względu, iż staje
spełnione
właściwą do! władza administracyjna wydaje o- kiwanie w biegu z tramwaju i t. p.
wymierzanie kar za pewne czyny wszczęcia postępowania jest ta I rzeczenie. Gdy skutkiem wykro- W tych ostatnich wypadkach wyprzekazuje władzom administracyj władza na której obszarze popeł- czenia dozna ktoś szkody, może kroczeń funkcjonarjusze państwonym. Zakresu działania władzy są niono ~ykroczenie choćby nawet w postępowaniu kamo - admini- wi, lub nawet komunalni mogą wy
dowej postępowanie kamo - admi·skutek nastąpił na innym obsza- stracyjnem żądać odszkodowania. mierzać karę do 10 zł. grzywny,
. nistracyjne w niczem nie uszczu- · rze.
W razie niezadawalniającego stro- w ra'Zie schwytania sprawcy na
pla,
lecz uwalnia od balastu
. .
.
nę orzeczenia władzy administra- gorącym uczynku i jeśli winny ospraw drobnych. W drodze karno- . Jezelt przestępstwo J~t . zagro- cyjnej poszkod-Owany może wystą- świadczy, że grzywnę uiści bezadministracyjnej ścigane być mają zone konfiskatą P:~edmiot?w n.p. i pić następnie z powództwem na zwłocznie.
jedynie wykroczenia zagrożone władza ogłasza,. „iz mate!1ał wy-i właściwą drogę sądową.
Postępowanie w formie trzeciej
maksymalną karą 3.000 złotych ~uchowy ~nal~ziony będzie skon- Z chwilą gdy władza administra ujęte w ustawie jako przyspieszogrzywny, lub aresztem do 3 mie- fi~kowa~y w~wczas d~a zabez- cyjna orzeczenie swe wy<łała, o- ne może być wprowadzone w wy
sięcy, jeśli przytem ustawa dane pie7zenia konfiskaty, ktorą orzec soba skazana może w ciągu· dni padku nagminności pewnych wywylcroczenie wyraźnie przekazuje ~oze starosta, przy ro~p.atryw~- 7 zażądać skierowania sprawy n„ kroczeń. Wszystkie terminy są tu
orzecznictwu władz administracy}\mu sp:awy wła~a ad.nunistracYJ- drogę sądową.
W postępowaniu znacznie skrócone, gdyż chodzi o
nych. Jeśli więc ktoś, naprzykład, na moz~ przedmiot za1ąć.
. 'następnie toczącem się przed są- szybkość represji. Wykonanie ospełnia wykroczenie przewidziane i Jeżeli ten sam czyn wy~azu1e dem okręgowym uprzednie orze- rzecze6 i nakazów karnych władz
w kodeksie karnym zakłóca cechy przestępstwa ulegaJącego czenie władzy administra~yjnej za administracyjnych odhywa się w
spokój publiczny na przedstawie- I1ściganiu zarówno przez władzę ad stępuJ' e a.kt oskarżenia. W sądzte sposób przymusowy z chwilą u•
• • t
.
. k . d
b
n1~ w. teatrz.e, za czyn ten odpo-' ~m1s rac.YJną Ja i są . n. P· oso a okręgowym. odbywa się zwykłe prawomocnienia się tych aktów.
wiadac będzie przed sądem kar-j melegalme wykonywu1ą~ prakty- postępowanie dowodowe poczem Orzeczenie, skazujące. Władzy :idnym, jeśli jednak właściciel fabry-,kę dentv:styczną powod?Je uszko- zapada wyrok, zamykający osta- ministracyjnej przedawnia się uk_i, nie wypełni zarządzeń, inspek- dze?ie ciała. (zeszpeceme twarzy) tecznie sprawę.
pływem lat 5 i nie wolno wówcza•
CJ1 pracy za czyny nieposłuszeń- p~c1enta, w~wczas. z~ wykonywaDrugi rodzaj procedury kamo • czynić o nim nigdzie wzmianki, astwa tego ukarany zostanie orze- me pra·~tyk1 bez swiadectwa ka- administracyjnej t. j. postępowanie ni też brać go pod uwagę przy
czeniem ~">:dany~ w trybie k~r- rę w:ym1e~z)'.' starosta, za uszko- nakazowe odnosi się do tych drob wymiarze kar.
no - admtnistracYJnym przez m- dzeme zas ciała sąd, ~rzyczem sn- nych w:ykroczeń, gdy władza uWchodząca w życie dnia 10 ma
spek~ora pracy. Uprawnionym do :o:wsza kar~ pozba":'t~ma wolno- . waża za stosowne wymierzyć ka- ja 1928 roku ustawa o postępowawymierzania kar w omawianem sc1 pochłama łagodmeiszą.
; rę aresztu maximum na 3 dni, !ub I niu kamo - administracyjnem zapostępowaniu jest bądź starosta,
Co do samego sposobu wymie-I grzywny 50 złotych. Przeciw na- pełniając lukę w obowiązującem
bądź władza administracyjna u- rzania kar w interesującem nas kazowi można w ciągu dni 7 od- ustawodawstwie stanowi poważ~tanowiona w ustawie specjalnet postępowaniu zaznaczyć należy, wołać się, lecz nie do sądu, a do ny krok w dziele unifikacji naszeiak w naszym przykładzie inspek- iż nowa u~tawa zna trzy rodza}e wład~y. która nakaz wydała. Na- go prawodawstwa administracyjtor pracy i t. p.
procedury, a mianowicie: postępo skutek
wniesienia
sprzeciwu nego.
l?ostępowanie karno - admini- wanie karno - administracyjne, przez obwinionego zarządzone zoIC. K.
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Dzielny posterunkowy Kopania

roll

a
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.,..

!Zamach samobójczy ~!::~
nad oPllS'ZCZIOOent drz.ied

na Polesiu Konstantynowskiem

Jak się dowiadujemy, na wnio- uda się do szpitala,
w którym
W dniu wczorajszym gajowy Po
sek komendanta policji m. Łodzi przebywa Kopania i tu osobiście 1 lesia Konstantynowskiego przepodinspektora Niedzielskiego po· dokona aku dekoraci·i
: chodząc przez las natknął się na
.
'1 .
b
t
ś . k b' t
sterunkowy Jan Kopania któr
W tan'
d
·
t
k , ezącą ez przy omno c1 o te ę,
. .
. '.
. '!
s ie ~ rowia. po~ erun ?·,która popełniła zamach samobójpodczas posc1gu za złodzie1am1 zo wego Kopani nastąp1ła niespod?ie l czy 0 czem świadczyła leżąca ostał ciężko pos.trzelony, z?stał ot- wanie. zna~zna ~oprawa, tak, że I! bok buteleczka po kwasie siarcza
zn~czony krzyzem zasługi, W tycn obecnie niebezpieczeństwo życiu nym..
.
.
.
dniach pan wojewoda Jaszczortf jego nie zagraża.
f
Ga1o:wr ~aop1e~~wa! się nieoOO
szczęśliwą 1 przemosł 1ą do swego

I

„aoNO"

mieszkania dokąd też przybył za- Dziś po.Wflx:menie .'9--c;
wezwany lekarz pogotowia ratun- iry p~ty,t;. •.Nu~ 1
1
kowego. Po udzieleniu desperatce tem
ego ~$ll0łu ~
.
.
. ,
• !Petn ma.loomitej a.r.tystf
pierwszeJ pomocy przewieziono Ją . . „~....
··
w stanie bardzo ciężkim do szpi- ikieJ i. uv:iift.OlllMego artJI
tata św. Józefa.
rońsk;ieigo,
Jak .ustalHo do:hodz~ie despeusłyszymy.
ratk:'l 1est 25-letma Maria Grod~s,
Q
zamieszkała, przy ul. ZachodnteJ
I
nr. 41, bezrobotna. (p)
Dziś dwa przedsta.wienia~ o

Co

przez ra

d

dzii

;O

Dor~żkar~
zgnbił pasażera1przedstawiciele
sjo~istów z całej
Polski
Jff~E.-;..,.
P11aK rozbił sobie g.,_ wę o bru.li
..
. , .
,
• .
dła ma~
J

Widownią tragi-komicznego zaj dalej w ulicę Pustą. Dopiero przy
na
kia stała się onegdaj ulica Piotr- rngu Sienkiewicza zdziwiony tern,
radę
kawska, przy rogu Karola. Nieja- że pasażer zamilkł, obejrzał się i
ki pan Leon Dolewski, zamieszka- stwierdził ze zgrozą, że pasażera I
W niedzielę rozpoczęła sią w Loły przy ul. Petersburskiej 52 pod- wogóle niema.
Zaczął wówczas dzi konferencja przedstawicieli dziel
pi"."szy sobie z. okazji dnia nie- kląć i głośno narzekać, pytając się! nicowych sionistycznych komitetów
uz:iel~ego! ~yna1ął dorożkę i ka- przechodniów
czy nie widzieli• r,eotralnych z współudziałem pp. Lezał się w1ezc do domu. Był w do- przypadkiem gościa, który chcąc. witte, red. Heftmana, Hindesa,
skon~łym hu~orze i. ~odczas jaz- uniknąć zapłaty za kurs, wysko-lApenszlaka, Goldberga i Cejtlina,
dy ciągle s~b1e podspiewv:wał.
czył przed chwilą z dorożki.
wszystkich z organizacji b. KongreGdy. dorozka znalazła się przy
ldenerwowany dorożkarz za, sówki, zaś z Małopolski zachodniej
rogu Piotrko~skiej i Karola, pija- wrócił i dopiero przy rogu Karo~a pp. dr. SZ\\ arcbard, Warhafti~ i
ny Dolewsk1. wskutek. nagłeg_o' i Piotrkowskiej znalazł swego pa- Szpigel, zaś z Małopolski Wschodws t rząsu we h ik u ł u, s t raciwszy ro- sażera na b ru k u z rozbitą głową. niej posłowie Rajch 1 Rozmaryn
:W~owagę_ wypadł na bruk, rozbi-! Niewiele myśląc wsadził go w do- senator Szrajber i dr. Szmorak. '
Ja1ąc s?b1e głowę o ~a:miei;ii~. NleJ' ro.żkę i odwiózł na stację pogotoP. Rosenblatt na zjazd nie przyzauwazył tego dorozkarz i Jechał wia. (p)
był tak M otwarcia dokonał red.

postanow1b

z1ezdz1e powołac do ZYCla

"™*a

Ef dł

witte, poczem rozpocięły si~ narady nad unifikacją organizacyj sjonistyczn_vch w Polsce i koniecznością
wyboru wspólnej rady naczelnej,
Rada naczelna winna równocześnie rozstrzygnąc sporne kwestje,
wyłaniają1w si~ w parlamentarnym
Kole ~ydowskim.

bezpośrednio
dziś, we wtorek, dnia I maja

Polskiego'' ul. (Piotrkowska 106)
pr·enumeratę za m. maj

otrzyma
z

„Głosu

cenną

i

ciekawą książką

pośród dużego

·w yboru

browsJd.
17•45 -

ogóloegu

.j„.•• i „ ,.

Koocert muzyki

fra~

w wyikooainiu Zofii Ossen·d-owski~
skrozypce i Jiadw~ Zalewskiej - i

l. J•ea·n Mairie Leclaire:
Z s~
skrZ')l1I)Ce i forte-pia.n - a) !..airgo, ~
""""~ ·
..,.,..
.... ,

„~.

a) Deb ussy·• 1) Ara bes·k
fardin sous la płu.ie;
b) Saint.
B!iude en forme de va.lse; c) Ch·

der: Scaramoucbe; d) Go<lard: E:
rrant - wykona p. J. Zalewska,
Debussy: La i>lus que lente; b) L
Fairfalle; c) Saint - Saens: Rood<J.
ciose; d) Chaminale - wykonają

(b)

ł

::.~®w··:.:.::..~::':'~~,,,
22.30 -

Tr~smisja

!(A

muzyki ta::cc

Zjazd b. związłtów polaków
wojskowych w Rosji

H.to

w admlnislracjl

wnłosi

Ałebander J.aoowskł.
l6.~ ••- Odcz)'lt p. t. „Uo7.C.i.v.u
SiPO'rc:ie - wn-ł<lsi p, W. JUD0S1.a

Po referacie p. Lewitte rozpo·
cz~ła si~ dyskusja, którą przerwano
nast€2pnie gdyż część zebranych
przemawiała na wiecu Filharmouji.
Po wznowieniu obrad i dłuższej
dyskllSji Z.Jazd zakończył się, po
upnedniem przyj~clU rezolucji, o
ntwonenia rady uaczeJnaj, zwoła-

enumerata prem·1·owa „.
wpłaci

~.racja„

,,Wielka
Prr.I
Htmryic M~Di.
16.00. Odozyit dla. mirturZl'Stów P
Urg1e, a przewodnictwo o~jął p. Le. ,,Polska WS!l>Ólczesma" - w;vilosi

naczelna

!

-

is.ao - Odozl't

.

Prac~ przygotowawcze do_ ma-,ności związków Polaków

1ąc~go się ~dbyć

~ Warsza-w:1e w wych

w Rosji.

Dr.

Z.

wo·~

dmach l~ .1 13 m_a1a b. r. z1aulu
~szelkich informacji udz;,
b prezydJow zw1ą~ków poła&ów1k~m1tet. organizacyjny, które,
wojskowych w Ros11 (1917-1918) biura m11:~szczą się w lokalu
są w pełnym tok?· .
iaonego Krzyża w Warszawie,
Zamteresowame zJazdem wśród• Mazowiecka 9
Prutek.torat· nad zjazdem ob
b. bojowników ? "".olno~, rozpro
~zony~h na ~1em1ach
dawnego Mar~ Putudski.
·
1mpequm carskiego, jest olbrzymie.
Do komitetu organizacyjnego zjazdu °:apływają bar~zo licznie Jiło
szema ze wszystkich stron Polski
jak również z zagranicy i z najod.
msd. R,~fi
leglejszych zak~tków świata. Zjazd specjalista ·chorób ..,.._, 1Ąisa. gar
łma na celu zebranie materjału hil i.iu-c..
storycznego, dotyczącee;o działał- it.Ob:,TAłłTYllDlllSU '1. TIL Zf.IJ

OWSH
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ćl · 1VIADOit10SCl SPORTO
E WIA OMOSCIHANDLOWE
Wyścigi kolarskie
O
Wielłtie sportowe święto
na trasie k~!ywie•Stry•.
gólno krajowy zjazd
)
robotnicze w Łodzi
związłiu zawodowego agentów i wojażerów

,I

zawody warszawfikiej Skry z Widzewem
T
· fak już s~ego czasu donie~li- godz. }5 przedmecz R. K. ~· " ·

~·y łódzki okręgowy komitet U. R. - R. K. S. „Szturm , o
'',w'arzyszeń sportowych organi- <fodz. 16.30 R. K. S. „Skra (War'
6
W
e w dniu jutrzejszym olbrzy- szawa) - R. K. S. " idzew".
biesiadę sportową

dla robo- Nadmienić należy, że „Skra''
Olbrzymie to jest zeszłoro<:~nym mistrzem _kl.
k
k
k
~ęto tężyzny fizycznej łódz- A o ręgu warszaws iego, w tóiłh robotników zakończy się rym cieszy się olbrzymią sympa· ymiastowym meczem P 0 • tją.
b' ęclzy warszawską Skrą a lód.z- Na boisko „Skry" uczęszcza ty
al Widzewem. Program ogólny sią.ce widzów, Czego nie można
. zmaicon:y.
Program zawodów powiedzieć o innych klubach war
l
_,_,
karskich następująąr:
szawS!Kich.
a boisku przy .r. W~~
·

a ko' w łódzkich.

.on - Orkan 0:0
Unl
•
· bł' I h-~-! do ł
w.

W dn. 29 kwietnia rb . odbyły
na trasie Krzywie-Stryków mię
dzyklubowe wyścigi kolarskie, zor
· k · ·
t
gamzowane przez omtsję spor ową łódzkiego towarzystwa kolar·
skiego, pod kierunkiem kapitanów
k · K · k.
W
·
Bin a 1 arptńs iegn.
wyścl·
gach brało udział 25 zawodników
a wyniki poszczególnych biegów
przedstawiają się następująco:
I Bieg „Otwarcia• dystans 15
klm„ udział 13 zawodników. Pierw
· ·
d b ł B
d Alf d
sze mte3sce z 0 Y ernar
re
(:,zturm) w czasie 31 m. 54 i 3 I 5
sek. II Rau Aleksander (sekcja kolarzy przy stow. majstrów) Ill Ko·
się

łodziejski Alfred (Union). IV Ra-

W dniu 28 kwietnia rb. rozµo- zap;ądu

częły

wygłosił

~

Ob{ady U-go Ogólno Szewczenko; mówca podniósł waż·
Krajowego Zjazdu Agentów i Wo· ną sprawę zniesienia patentów
jażerów.
dla agentów i wojażerów, spraNę
Obrady zagaił przewodniczący ulg kolejowych, poddał surowej
St. Szewczenko witając delegatów krytyce sprawę um JWY
najmu
przybyłych na zjazd z Krakowa, oraz kasy emerytalnej. Wspomniał
Lwowa, Łodzi, Kalisza i Lublina o legitymacjach wojażerski.:h wprooraz przedstawicieli ministerstwa wadzonych przez
ministerstwo
przemysłu ·i handlu del„gata cen- przemysłu i handlu.
Nad sprawozdaniem wygłoszo
tralnej organizacji pracowników
umysłowych, związku pracownikó PJ nem wywiązała się dyskus1a w
umysłowych, handl. przem. i biu- której zabierali głos m. in. p. p.
rowych, oraz stowarzyszenia ko- Streisenberg (Lwów1 Thaler (i<ramiwojażerów.
ków) Grauzalc (Kalisz) SzejeroNa przewodniczącego zjazdu wicz i Weltman (Warszawa) Langfir
powołano p. Adolfa Stępkowskie- i Blumental (Łódi).
go, na jego zastępcę Stanisława
Sprawodzanie finansowe przvSzewczerikę, na sekretarza Tadeu- jęto do wiadomości.
sza Orzechowskiego
(Warszawa)
Sprawozdanie finansowe Zwiai1 Jakóba Szpunera (Kraków).
ku referował p. Langfir.
Przemówienie powitalne wyPo szczegółowej dyskusji zjazd
głosili:
prezes Lewandowski w uchwalił jednomy.ilnie absolutoimieniu Związku Zawod. - Pr:Ic ·
· um dla ustępującego
zarządu
ników Handl.-p. Szczepański o '· _,,:ównego.
centralnej organizacji pracowników
Następnie wybrano
komisję
umysłowych, p. Fliderbaum od statutową, budżetową, rezolucyjną
stowarzyszenia komiwojażerów.
i prasową.
Protokuł z I-go zjazdu odczy·
Uchwalono jednomyślnie wysłać
tany przez F. Wilczyńskiego w ca- depesze hołdownicze do pana Pre·
łości przyjęto.
zydenta Rzeczypospolitej oraz do
Sprawozdanie z działaltJości ·Marszałka Piłsudskiego.

tajczyk Henryk (Szturm).
..i..u-·
d f
li Bieg „Główny" dystans 25
druzyną nteo teza - c UQ2ól
g osu.
1•.mute e en- klm udział 6 zawodników
, i : ze słabym . przeci":'n~.~ zywna gra pomocy, która wraz z
Reul Alfred (ŁKS) Ii Patzer
egrywa, natomiast narsiln1e,- fenomenalnym obrońcą, Durką. Paweł (niestowarzyszony) lII Ko·
zespoły A-klasowe nard& na dokazywała cudów, zadecydowa· prowski Bolesław (Resursa) czas
a~ę ~unktów. Niedzielne spot- ła o WY;Oiku. Dobrze ~ówniet spl- 54 m. 26 i 4 i 5 sek.
'
e nelonyc~ z Ork~nem przy- syw~ł się bram~arz z·1elonyc;h, ~a
m Bieg •Turystyczny• dystans
sło sensa~YJDY wyn~ 0:0.
~Otn?-ast atak memal zupełnie nie 15 klm., udział 7 zawodników.
Po. ostatnim występie <?rkanu tstruał.
.
• .
I Grening Maks (Radogoski
ecrw ·purystom . spodziewano
~~onałą lekcJę ~<t;CeJ się do klub sportowy) w czasie 38 m. 30
; wys,okiego zwycięstwa . k~1'o- ostrei 1 ~oul gry; druZym_e Orkanu i 2 I 5 sek. II Jabłoński Stanisław
~s~1e1 ~rużyny. Stało s1ę Jed-łdał s~dz1a p. B'll'a, k_toremu na- (niestowarzyszony) III Woźniak Lu
k m~cze,. .
.
. 1letą s!ę . słowa ~ma ~ po- domir (Unja).
Wp1erw:szey ..części zaw~owlskrom1ente krewkich pił~arzy.
Reasumując pod względem spor
bn, mtmo JiZ g~ał pod 'Wla~r, Przedmecz r.ezerw ~wyzszych towym osiągnięte wyniki, można
.ewats., to samo 1 po prz~e, drużyn przyn1~ł zwyC11ę6two Or- je uznać jak na początek sezonu
?n począ~ko;w~ przec1ws~aw1ałj kanu w stosunku 1 :O.
za zadawalniające, a nieliczny sto
1akoś, poźnieJ wogóle nie do,,.
sunkowo udział zawodników w
l
·•'
biegu „Głównym• tłomaczyć nale·
ty tem, iż poważniejsi kolarze nie
•
•
•
•
•
•
•
•
posiadają
jeszcze dostatecznego
Zawody o mistrz0stwo klasy A.,grywa powamą rolę. Wojskowi treningu i sam widok na starcie
czątkowo przebieg gry w ni- zupełnie słusznie postępują; prze- Reula, który jest dzisiaj bezsprz~Na prywatnym rynku dyskonem nie przepowiadał pogromu chodzą<: do gry defenzywnej, . by cznie najlepszem w Łodzi średmo towym w ubiegłym tygodniu nażyny G . .M. S. od'Wl'otnie mia- zaoszczędzić sił na drugą poło- dystansowcem, zniechęca ·naszych stąpiło ożywienie w związku z po
się wrażenie, ii W. K. S. opu-I wę.
·
.asów• szosowych do przed wcze- prawą sytuacji ną rynku manufaPo zmianie st.con
W. K. S. snej ·rywalizacji.
. boisko co najwyżej z wymktury.
em remisowym.
przejmuje ini-cjatywę i ~ pa.
Nadal jednak daje się zaobserG. M. S. zasilony wiatrem zdo- da;ą jedna za drugą. W W. K. S.
AA~ wować niedostateczną podaż pierwa w pierwszych minutach pro ł! wyrożnił się
Klimczak, Thiel,
~'YV..., wszorzędnego materjału wekslowe
tdzenie, w niedługim jednakte Kaźmierczak; w G. M. S. zaś Bar
go. Stopa procentowa_nie wykazu
isie wojskowi .wyró;wnują. .G. ~ Łosz Cieśl~k. Przed~ecz rezerw
ĄN
je ostatnio zmian: weksle zaopaS. nadarza się kilka św1e- !ukonczył się sensa<:YJną porażką
·
' .
trzone w żyra firm pierwszorzę
'eh okazji do podwyższenia 'WYj G. M.
w stosooku 8:2.
~fóry ob~cny. był wczoraj pr~y
tu w czem pomoc wiatru odmcydencte między kasjerem a Je· dnych dyskontowane są po 1,5 do
'
\dnym z kupujących (sprawa biletu) 1,7 proc. w stosunku miesięcznym
11
11
·
,
przed kasą W. K. S. (Turyści-Po- drugorzędny zaś materjał wekslonoszyłlowka
goń), u~rzeJmie proszony jest.o wy po 2 do 2, 25 <proc. miesięcznie
przybycie do lokalu klubu w dmu
W 13 dniu turnieju na fandusz
~ czternastym dnia osiflgni~to 4 maja, ul. Kilińskiego 145, o go~_;.
Na giełdzie walut obcych w
mpijakl UJskano n~puj~ wy- wymtf:
8 wiecz„ względnie p<Jw1ad.on11eme
Warszawie
kursy nie uległy w dn.
listownic o miejscu swego zawczorajszym
zmianie. Na giełdzie
mieszkania.
SIATKÓWKA.
SI.ATKuWKA.
Klub Turystów. łódz~iej obracan~ jedynie ".V1~k
P.S.P..!. gim. Orzeazkowej
szemi banknotami dolarowem1 po
Seminarjam Naucz. - gim, Ro: 24; gim. Sobolewskiej ·- gim. thcrtowej 29: 17 (2: 15); gim. So90
obrotach
oiłlertowej ao : 9; gim. Szczanle- bolewskiej gim. Skrzypkowskiej • . . . . . . . . . . . .
iej - T.U.R. 80: 16; gim. Szcza· 30: 11 (16: 6); gim. Krygierowejprzy minimalnym ruchu i dostateckiej - P.S.P..A. 30: 11; Ośro· Seminarjom Naucz. 30: 25 (15: 11); Dziś upływa
tecznej podaży materiału do1aro1k W, F. gim. Kopernika o: 30 gim. Orzeszkowej gim. Pryses~tadania zeznań
wego kurs dolara wynosił wczoraj
ralcoorer)
8.90 w płnceniu ~.91 w oddawawicz ao: o (nlcoorer).
0 dochodzie
niu. Bank Polski ofiaruje za dolaKOSZYKÓWKA
W dniu dzisiejszym upływa o- ra zł. 8.~5 i ~.84. . .
KOSZYKÓWKA
Gim. Zimowskiego-gim. Braustateczny
termin składania zeN_a g1ełdz1e akcy1ne1 w yvar& SO : O (nlcooTer) P. S. H. M.
Gjm. Zimowskiego - Włókien_
.
szaw1e przy zupełme spoko1nym
0
Is. Młyn) gim. Pilsudsl•iego nicza 26: 6 (8: 1, 11 : O, 7: 3, ó: 2) znań
dochodz~e na rok ~odat- nastroju i niewielkich obrotach
6: 13.
kowy 1928, t. J• o dochodzie o- kursy akcji nie wykazały zmian w
Cll8C>
siągniętym w roku 1927. (z)
porownaniu z notowaniami sobotniemi. .Na pogiełdzie poziom kur
północ· ISÓW oficjalnych został utrzymany.

i

głównego

się

I
f

!

pieniężny

Rynek

W K S - G M S 7'2 {J•})

Dyskontg prywaine
w Ludzi

I

„ •••••

A

p

!

I

s.

SiatkÓWll.8 i

Dolar i akcie

zł. ~ '

pozagiełdowych

termin

Gosławski l Mila
kontuzjowani we Lwowie

W ubiegłą .niedzielę

IHBkfryfikacja
. nego Kaukazu.
,
.

we Lwo-J pujący: Mila, Cyl, Gałecki, Go'le odbyły się zawody· pomiędzy' sławskii, Trzmiel, Jasiński, śledt
Prace nad ~konczeme1.n elektr~w
: K. S. a lwowską drużyną Czar II, Janecki, Hoffman, Sowiak, ni w Artemow1e postępuJą naprzod
1. Mecz ten łodzianie przegcali Stollenwerk.
w przyspieszonem .tempie. ~leltt.rowtł stosunku 3:1. Przebieg gry oPo doznany<:h kontuzja<:h Mila Dla ma dostarczac energJl do ~t;y, przyczem łodzianie już w 3 i Gosławski niezwłocznie odje- kładów przemysłowych w zagłębm
nmucie uzyskali ze strzału głową! chali do Łodzi. Miejsce ich na za- doniec!dem i tagaurogskiem. Posn·
~f~ana pro-:rad~eni~, poczemj wodach prze.ciw Hasmonei zaj- wa1ą siQ takte nap.rzód pi:ace n~d
zięk1 „strą<:emom kilku graczy i mie Małek w pomocy i Piltz w budową elektrow01 w G1zeldome,
rzez Czarnych odda.li inicjatywę! bramce.
która będzie dostarczać prądu do 4
ręce lwowian. Utrctcony został Rok 1928 zaczął się dla Ł. K. okręgu niJftow6~o Grozne i do Wta-1
yll, potem Gosławski. a na po- S. feralnie ,tyle kontuzji i wypad.I ,1 ykaukazu.
Rozpoczęto budowę
zątk~ drugiej połowy (12 minu- ków nie notowano dotychczas wei! elektrowoi w Baksanie, która ma '1
~) Milla, którego miejsce zajął wszystkich drużynach ligowych. zaopatry \lać w prąd 1~tniska na
iltz. Skład czerwonych był nastę
Kakauzie.

I

1

Szczyt sensacji,

Dziś

.Dz .: ś

napięcia

i emocji nr

Yoc Prz

O
I

P~z. seansów o godz. 4,30.
:i1e<lz1e.le, soboty i śWJ(iia o 1-ej.

••••••••

W rolach
głównych:

Liana Ha„id

europejska
~w1nz da filmowa

...

jli~iJrzerwan_v

j\uraąan śmiechu i namięh1cścj

warszaws leJ
OOTóWI<A

Dolacy 8.89, 8.88 i trZY
łfolaooia 3.59.48

I

LISTY

Dola·rówka 76.50, 75.75
Kolejowa 104.Dolarowa 85.50
5 proc. konwersyjna 67.8 proc. listy zastawne Baoku OosPo-

d.arstwa Krajowego 94.5 proc. kot 62.8 proc. li5ty za5tawne ziemslde zl. 8.1
4 i pół proc. listy zastawne ziemskie
zJ. 5'5.25, 55.8 proc. listy 1,astawne m.. Warsz&·
wy zl. 77.75, 77.50
5 proc. listy zast. m. Warszawy zł.
60.15, 60.25
4 i póf PIOC. listy zast. m. Warsmwy
zl. 56.25
6 p,roc.- obi. m. War sza wy z r. 1926
zl. 63.8 p.roc. listy ui.st.aw,ne m. Kali-sza 70.-

~ntowanlH

1Jurnuo!

W dniu 60 kwietnia 1928 r.

Za I.OO

złotych:

Londyn

Zurych
Berlin wypl.
Warszawę
Poznań

na
Wiedeń

wyp!.

Warszawę

czeki

Praga

45.50
58 20
46.60-47. ·46.775-46.91
46.-:,0-47.57.42-57.56
o7.o9-57.b5
79.62-7980
578.25

Orzedowa oiotda goafiska. ·

UlJAN:::>K, 50 kwietnia 1928 r.
!'\a dz1s1 ejszem zebraniu giełdy $!dan

kiej r.otowano w guldenach !ldańskich
100 złotych polsk. 5·7.42-57,56
57~-57,53

Warsza'«e
Londyn
- - - - - - ·-

Przepiękna
I

i'arsa

-±-~ -·

·

25.00.1:2
_ _ _ .SE&2J

-

życiowo-erotyczna

p. t.

I

-·

Zygfryd Arnop George Aleksander

bticucn Qui f ro Quo.

llł,·

ZASTAW„IB

Gdańsk

Lcrndyn 43.50
Nowy Jork 8.90
Pairyż 3.5.10 i pól
Rr.a.ga 26.41 i pól
Sziwajcaria 171.80
W~edefl 125.44
AKCJB
Bank Dysk-0ntowy 130.Ba.ok Handl-Owy 123.-

I

PAPTERY PA1'1STWOWE

na
na

CZJW.arie

CZEKL

Jl

i dni następnych!

.„.....„~,~··~·······

Ceduła 9iełdy pieniężnej
k" ·

Book Polski 160.50, 160.Bain.k Zachodni 36.Baltllk Zarobkowy 90.50
Spiess 162.5Q
Węglie! 95.-, 95.25
Cegielski 50.Moorzejów 50.-, 50.50, 50.2
Pocisk 12.75
Stairacil<YWice 66.-, 66.25
Borkowski 18.75
Culdeir 78.25
Nobel 39.-, 39.25, 39.UlJJOp 43.50
Ostrowiec'kie Seria B -· 100.-,
R.oozłd 57.75
Za.wiercie 33.50

-

Orkiestra poa uyr „

ę.

i\.

l

i ...

laaiłMl.

GtOS !'OLstI -

J. 't. -

19~.

Kino-Teatr

lrt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=.!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~~·}!!!!!!!!!!!!!~!!!!?.!!!!!!'J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

MSTDTER U D NATIONALBANIC
AUF . AKTIEN
~OMMANOłTCJĘSELLSCtłAF.l

Dziś pręmjera!

ul. Kilil\skiego 178

Monumentalne dzieło sztuki filmowej!

,,Romans

Adres telegraficzny: DANATBANK.

dzień

BILANS na

. zne,
Kasa, monety za qran:c.
kupony oraz

I

znaczniejszych

W rolach głównych:

miejscowo-

31 grudnia 1927.

Mk. niem

ni.leżnosc1

obrachunkowych (clearin·
gach) - - -- -- Weksle i bezprocentowe
bony skarb owe
Wierz yt elno!k1 w bankach
1 firmach bankowych na
rachunkEłch nostro Reporty 1 pożyczki pod
zastaw papierów ~ieldo·
wych obrotnych
- P ożyczki bod zastaw towarów i ładunków okręto•
wych - - Papiery procoa towe własne
Udziały konsorciu lne Stale udziały w innych ban·
łrnch 1 tirmach bankowych
Dłużnicy
ua rachunkach
b1eżą1:ych Umachy bankowe

I

65.267783,10
427.710.409,67

Pasywa

Ml<. niem.
akcyjny
60.000.000.Rezer\\ly 50.000,000.Wierzyciele
1 565.908.407,52
72.564.766,71
Akcepty - - - l<'undusz pensyjny dla urzęd ·
ników - - 3.000.000.Różoe pasywa
- - H 228.947,0'3
Zysk - - 16 270.553,08

I

K. Przerwa·
Telmaier
- laureatem Warszawy

217.656.628,84
109.607.251 ,96
J50.6S7.555,50
23.214.781,80
25,941 . 556,5ł

I'

Wszystkie

> •• •

727 .595 ':.!70,38
25.000

1.771 ,!łh. ol 4, : !ł

:1'.186' 4d

Md

•ARMA

&dl&

gzg:M@

granłłu,

Francis~Kańslta

Lódi, ul.
Firma egz. od r. 1898.

1

marmuru I piaskowca

19, tel. 61-21.
Firma egz, od r. 1898.

Poleca pomniki z czarnego. i czerwor:ego gra1!itu .szw~dzkiego oraz z "!ar·
muru i piaskowca. Nasza dewiza: tamo, sohdme .• p~nktuahi.1 :!.
Pierwszorzędne wyroby nasze zyskały sobie powszechne uznanie zarnteresowanych
sfer sDołeczeństwa łódzkiego.
Wykonujemy również wszelkie roboty marmurowe, wchodzące w zakres
stolarstwa, budownictwa i elektrotechniki.
929 - 11

- - Nini-eiszem zawiadamiam moich P. T.
t6w, że z dniem 1 marca :&92 8 r.

p. Icek

Dr. 7ned.

K!ijen· Do akt.
,\• 217-1928 r.

liołdman

.

LUBICZ

Ogłoszenie .

Komornik przy
Sadzie Okręgowym-w Łodzi
Tomasz Chorzel"_.
g
z d i bi
t...,..,.
ski, zaW7'S t l\Pl• .z me 0
pr e 9 ę ors ....,. ,.. mieszkały w Łodzi,
i już nic wspolnego z moją firmą niema.
przy ul. Konstan·
~
tynowskiej 5,

Fryderyk Ganter
·

Młyn
·,

y

Parowy

WŁ ACZJCY
't

·.:'ff/;._~~

..

10-1

Dziś. wtoreK o godz.

kału Klubu

Kupców

m.

•

9-ej wiecz. w
Towarzyskiego przy Stowarzyszeniu
Łodzi (Piotrkowska Nr. 73)

Towarzyski Wieczór GrJ wLotto
Wstęp

I

wolny dla

Majątek

członkÓw,

ich rodzin
wadzonych gości. ·

ziemski

z browarem na Pom?rzu, całkowicie
przygotowany
do uruchom ie nia
i rozbudowy, z liczną klijentelą w
dobrei okolicy zbożowej do sprze•
dania za wyjątkowo dogodną cenę
I dogodnych warunl<ach płatniczych.
Oferty, możliwie w języku niem ;ec
kim, pod adresem. Hugo Damrath,
Berlin - Friedenau, Kaiserallee 67.

i

wpro-

Do akt.
Nr. 461-1927 t.
Ogłoszenie

1dzie

Cegielniana 43
Tel. 41 32.
Specjalista chorób
skórnych, wene·
rycznych i moczo·
płciowych. Naświe
tlanie lampą kwar·
cową.

na~t.za:(~5o u. ~~zr~m~~~~::(o~

P. C., ogłasza,
:te w dniu 10
maja 1928 r.
od godz. 10 r8no,
we wsi Huta. W!·
skicka,gm. W1sk1·
tno, odbę·
dzie się Sprzedaż
z przetargu publicznego rucho-

• Dla pań od 5 ......5
t oddzit:lna pocze·
kalnla
; ------~

~
I
~

'

-

-

Ządać we wszystkich księgarniach.

-

-

-

w

WW\

I.M. a lllanik
Plschanlczna fabryka wyrobdw z

wydała

Warszawa. Moniuszki Nr. li.
-

M

prozą

Wybór poezji w druku.

Wybór poezji w druku.

ooo.-

tif.;..tif'ł, -~

Dywidenda za rok operacyjny 1927: 12 O/o.

+

dzieła

.BibljoteKa Groszowa•
- po 95 gr. za tom. - -

21.491.676,82

I.li i

Wschodu"

Maharadży)
W rolach głównych·

Bernard Qoetzke, Regina Thomas,
·
George Melchior,
Kamille Bert,
Nast. program: .,Gd7 mętcz;yzna kocha"
Początek w dni powszednie o godz. 5-ej po poł., w sabot~
o godz. 4·ej, w niedziele i świ~ta o godz. 2-ej po poł.

Kap i tał

w t>antcach emisyjnych i

Kapłanłli

(Orobowiec

ściach świata.

Aktywa

l~~Dl~I

MIMOZA

Berlin W. 8, Behrenstrasse 68·70.
Powyżej 100 filji-korespondentów we wszystkich

rn

'Nr

Dr. med.
Rozaner
'.

•
mości należących ~
Dzielna 9
do Michała
Tel. Ji& 28·98.
Ulrychsa
Choroby skórne,
i składających się
weneryczne 1 mo·
z 12 krów
czoplc1owe.
oszacowanych' na
Przyjmuje
sumę zł. 5.600.od 8-10 i od 5-8
Łódź, d. 29.111 28 r.
Leczenie lampą
Komornik:
kwarcową .
T. Chorzelski Dla Pań od 5-5pp.
Oddzielna pocze·
kalma dla Pań!

Do akt.
Nr. 025-1928 r.
Ogłoszenie.

Komornik pn.y
Sadzia
Okręgo
wym w Łodzi,
1.'omasz Chorzeł·
ski, zamieszkały w
Łodzi, przy ul. Kon
stantynowsklej 5,
na zasadzie art.
1030 U. P. C.,
ogłasza,

PENSJONAT
w Podęblnie pod Tuszynem R; Skot
kowej w willi p. Bujnicldego, pokoi·
suche, słoneczne, kuchnia wykwintn.
Ceny przystępne. Wiadomość Tylna l
róg Targowej, od 4 do 6 pp.
8.5-

że

w dn. 9 maja

NIEMKA
1928 r. od godziny (Reichsdeutsche) udziela konwersacfi,
BEZINTERESO WNIE!
10 rano w Rudzie prowadzi lekcje interesująco i zapewnia
Czytelnikom „Głosu Polskiego". Nap~
Pabianickiej.
szybkie postępy. Of. Olówna 41. Il front imię, nazwisko - miesl2'c urodzen:
odbędzie się
m. 7 Tel. -ł6·65
087-2 otrzymasz darmo broszurę , olrreśleni
sprzedaż z przecharakteru, zdolno1ki, przezna<"zdoia
targu publicznego
Poznasz kim jesteg, kim być możesz
INżYNIER
ruchomości,
wróciwszy z Francji udziela francus• A.d-resuj: Warszawa, Redakcja „ Wie~u
należących do
Stefana Stypuł· kiego, fizyki, matematyki, wyucza W Tajemna". Skrzynka pocztowa 571. Za.
cią$!u krótkiego czasu elektrotechnike, łączyć niniejsze ogloszenie, znaczi.
kowskiego i
4080-;
budowę odbiorników pocztowy na przesylkę.
sktadających się z radjotechnike i
mebli, roweru, 2 radiowych w· krótkim czasie. Oferty
4052-5
k:oni, wozu, rolwa sub .• Inżynier"
ZGUBIONO
gi, 400 kg. barwni
książeczkę Kasy Chorych oraz kar
ka. 100 kg. kwasu
odroczenia 1906, na imię Euge11jusi
4 beczek syropu,
::>wlątka, Wydaną przez Komisję Pobc
1 beczki oleJu, 2
rową w Łodzi.
4217be<:zek soli i 7 ka
dz1 drewnianvch,
oszacowanych· na
Al Al KUPUJĘ
sumę zł. 8· 130.i sprzedaję różne meble, dywany, fu.
Ł.ódź,dn. 16.IV.19~8 tra, maszyny do szycia. Płacę na i·
Komornik
wyższe ceny. Ch. Łatnik, Gdańska
T. Chorzelski. (Długa) 44, telefon 62·5<3, Uwaga: Za
ubrania męskie płacę najwyższe ceny.
PANłENKI
5985-5
które chcą się uczyc szycia mogą 1
Do akt.
........
~ ~
zgłosić Lipowa 40 m. 57 oficyna Il p:
Ni 287-19'28 r.
TARTAK
tto
I~
sprzedam tanio całkowite urządzenie
w zupełnie dobrym stdnle, przytem
POSZUKUJĘ
heblarka. Tamże do nabycia 2600 a mtr.
drzewa w surowym stanie, Wiadomog ć inteligentnej dośWladczonei wychowa•
czyni. Piotrkowska ~ 101, m. 19.
Pabjanice1 Polna 21. L. Gra111bor.
1634203-4

I

KUPBO i

SPRZEDAŻ -~

I : ĆiłBLDI\

---

-- --- -

--

-

PRl\CY =

:•=·=·=·===·

PIANINO
WYKWALIFIKOWANA
nowe z powodu wyjazdu oka· hafciarka do luksusowej bielizny or:
zyjnie do sprzedania, Wiadomogć w podręczna mogą się natychmiast z~l1
administracji Głosu Polsk."
202-1 sić. Marja Jacobi, Piotrkowska IV

zupełnie

---~---~~~~m

&

WILLA
POSZUKUJĘ
6·pokojowa w Rogach .Pod Łodzią do
wynajęcia na lato
W1adomogć Kon · zdolnych a~entów·(tek) do dobrei
4083-4 artykułu, Piotrkows1<a 27, m. 7, frc·
stantynowska 51, m. 5.
205il P•

Stenotypistka
potrzebna od zaraz.

Wymagana gruntowna znajomość
j~zyka polskiego i niemieckiego.
Oferty pod
T. • do administr.
"Głosu Polsk. •.
182-~

.s.

Lekarz-dentysta

M. Inwałd -flamenbaum
N"a"'1Vre>t
tel. 33.55

...„ ........:

