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Potężny dramat najpiękniejszych dusz zamk•
niętych w złotych klatkach wschodu p. t.
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Wspaniała gra artystów, piękne widoki, oszałamiająca wystawa jakiej jeszcze
dotychczas nie widziano. Bestjalskich czynów jakich się dopuścił władca
na żonach i córkach spokojnych obywateli przechodzą ludzkie pojc:cia.
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v1ielka premjera !
najlepszego

podw6inego
programu!·

CLARY BOW
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szampańskiej

farsie o. t.

„ Dziewczynka z powodzeniem "
(czyli dziewczynka z powodzeniem).
Humor. Dowcip. Spazmatyczne wybuchy śmiechu.
seansów o g. 4.30 w niedziele, soboty i święta od 1-ej po
Orkiestra pad dyr. p. R. KANTORA.
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Dwa ciekawe momenty wczoraiszei dyskusji sejmowej
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Przebieg pos1edzen1a
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krainę na gruza

ą

w ciątu dnia wczorajszego o1 •
bradowali przedstawiciele partji
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czypospolitej w sprawie s onso iW czora1sza generalna debata 1 dziś po południu należy się już
•
,
fowania żywiołów demokratycz- budżetowa miała 2 momenty do-: spodzi'ewac' d k .•
1
•
•l
bloku wspo1pranioślejsze. Pierwszym z nich by-!
.
dysb USJi
d. t szczego oweJ
t,
nych na terenie
pułk. Sławka, na razie na
u ze em resor ow
cy z rządem. Wyznaczono na po- \o 'IUVstąpienie
„'
rolniczych.
Iowę czerwca zjazd • d~~łaczów prezesa B. B., stanowiące jednoSt. Gr.
obu rokujących orgamzacp..
cześnie jego mowę dziewiczą;
drugim wystąpienie
leadera
...
•
,
rząd
ukraióców P• Lewickiego.
Mowa pułk. Sławka wywołała
Dzisiejsz~ posiedzenie . sejmu
na ,,turecką u notę SO•
rozpoczęło sit; 0 godz 11 e rano
oburzenie
na ławach .prawicy.
·.
-budżetoj
·
wietów
,
W dalszej· rozprawie
Mowca bloku bezparłYJne~o w wej pierwszy zabrał głos p. RyWarsz. koresp. „Głosu Polskie- iposób kategoryczny przeciwsta- barski (ZLN), zaznaczając m. in.
fo" (St. Gr.) telefonuje:
wił się wszelkiemu pomawianiu te na komisji ujawniły si~ różnice
Dowiadujemy się, że w najbliż- ,,Jedynki" o sprzyjanie faszyzmo- zdań. między r~ądem a stronnict;zym czasie poseł polski w Mo- wi i o dążenie do zniszczenia par- wami. ~lub mowcy stał na_ tern
d
.
stanowisku, że budżet musi być
~kwie p. Patek doręczy odpowie ź la~e~tai:yzm~. Nie dla urzeczy- zupełny i zawierać wszystkie wyrządu polskiego na notc: sowiecką wistniema se1mu, ale dla lecze- datki państwa. W zasadzie tej' zro
w słynnej sprawie Turka.
uia parlamentaryzmu stawiła się biony był wyłom przez ustawy o
w sejmie „Jedynka".
inwestycjach i prze:i wyeliminowa
Tego się na prawicy nie spo- nie z. budżetu podwyżek płac u.
• .. t • ł t
rzędmczych.
a potem na urlop jedzie d z~e~a~o, WCl~Z 15 ma a am naAczkolwiek klub mówcy nie
min. Zaleski
dzie1a, ze uda się rękomą ,,Jedyn- odpowiada za obecne rządy, to nie
Warsz. koresp. „Głosu Polskie- ki" wyciągnąć dla siebie kl)szta- mniej, widząc mnożące si<: trudno
a~ z ognia.
ści i niebezpieczeństwa, uważa za
go" (St. Gr.) telefonuje:
Mowa pos. Lewickiego dowioff ~o.nieczne skonczyć z tym _przejW uzupełnieniu podanej wczo- dla ukraińcom że Polska jest ie· sc10wym _stanem fermentu 1 me
raj wiadomości o wyjeździe min.
,
'~
, • .
poprzestaiąc na krytyce, przedstalaleskiego do Genewy dodać na- dynem panstw ... m na sWJecie. w wiać pozytywne wnioski. Takie tez
·
t b
1
leży, że z Genewy mini.ster uda kt'
orem mozna z ry uny par a- stanowisko zajmie również wobec
się do Paryża, a nast~pme . n~ urmentamej wysuwać najdalej idą- budżetu.
lop, który potrwa około m1e51ąca.
•
dl ł
.
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Ch
ce aspiracje ruepo eg ośc1owe
. _o1ei przem~w1a pos.
~DaJ"odu ukraińskiego, nawet wte- dzynsk.1 (NP.~) ktory ubolewa, ze
•
.
·• .
rząd me wmosł ustawy o dodatko
niemi~cka dy, k1edy
skiet"o. wuJą się o~e
, czę- wych kredytach, przyznaJ·e rządoorzybyła do Warszawy Gciowo
przeciwko
pmaulatom wi zasług" ustabilizowania waluty,
WARSZAW A, 30 maja. (PAT). państwowości polskiej. Część mo ale odmawia mu umiejc:tności wal
W dniu 30 b. m. przybyła do wy pos. Lewickiego, zapowiada- Id z ujemnym bilansem.
Nastc:pnie. przemaw!ał po~. N~u
Warszawy delegacja niemiecka iąca utworzenie się w pnyszłosci
wielkiej Ukrainy niE:podległej na ~an tKoło mem), ośw1adcz~gc ze
do rokowań polsko - niemieckich
. ,
Klub mówcy głosować bc:dz1e prze
w zakresie ubezpieczeń społecz gruzach sowietow, wywołała bu- ciw budżetowi.
nych, złożona z 8 osób pod J>rze- rzliwe oklaski na ławach całej
Po tern przemówieniu, przewoWodnictwem dyrektora minister- lewicy.
dniczący marszałek zarządził przer
Debata generalna idzie stwo- wę w obradach do godziny 3 m.
ialnego min. pracy Rzeszy dr.
rzonym
przez marszałka Daszyń· 30 po poł.
Gńevera. Delegacji polski~ prze
Po przerwie przemawiał pos.
skiego
torem
bardzo sprawnie.
Wodniczy dr. Horowitz, kierowJuż wczoraj wysłuchaliśmy przed Dąbski, zaznaczając m. in., że donik depa1tamentu ubezpieczeń
póki nie będzie ściągnięty podastawiciela klubu „dzikich ', t.(t.óry
społec znych w min. pracy i opietek maj:ttkowy w wysokości 1
zaprezentował się jako organiza· miljarda stronnictwo chłopskie
ki społecznej.
tor „samopomocv". świadczv to, nie ooiwoli na żadna reforme oo-
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W dyskusji przemawiał

wice·

m1 n skarbu upowatmono do prze- marszałek sen. Posner oraz sen,

· k re dy tó w na ....
fi
~ b &t , Głąb1' n' ski' , Karski· , Zagle•
znaczenia
ro b ne ro1· ;:,za
nictwo i zapasów kasowych w niczny i Decykiewicz. Po ukończe
wysokości loo miljonów.
niu dyskusji referent nie zapropo•
Poseł Sławek w przemówieniu nował żadnych zmian do budtet11
swem
podkreślił doniosłą rolę stawiając
jednocześnie wniosek
przełomu majowego, konieczność o przyjęcie budżetu MSZagr. w re
współpracy z rządem, który dąży dakcji, uchwalonej pr1ez komisj-:
do poprawy gospodarczej państwa. skarbowo budżetową sejmu. Gło
Poseł Bittner oświadcza, że sowa nie nad tym budżetem odłoCh. D. głosować b„dzie
za budże- "'ono
do czasu ukończenia całej
„
~
tern.
debaty budżetowej.
Przeciwko budżetowi wypowia
da się poseł Lewicki (kl. białoruski) i poseł żuk (ukr.). Poseł
Bogusławski imienieµi grupy uOJOlVBj
kraińskiej, która weszła w skład
•
k
. ..
B. B., podkreśla, że od maja za- na budzetowej
OmlSJI
znaczył się powiew świeżego żysejmu
·
'ł
d
· t
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spo praca z rzą em . ies
Srodowe posiedzenie sejmowej
wspołp~acą z narod;~ p<>lski.m.
komisji spraw zagranicznych po·
P~ nim. przema~iałt prz~ciwk~ święcone było dyskusji nad ekspo·
bud~eto:-v-1 posłowie Jenmcz t se Min. Spr. Zagr. W dy~kusj1 za•
Wo1towtcz.
bierali głos posłowie:, Lewicki,
Na te~ rozp:awy odro~zono ~"I Dąbski, Okulicz, Czapiń~ki, Wauchwalenm wnios~u. w. sp~aw.e lewski, Kosmowska,
1argowski..
pomocy .dla ludno.~i .;woJewodztw I1 W odpowiedzi na kwestje poru·
w~c~od?'1ch, d<?tkmętych klęska: ! szone w dyskusji, krótrdch wyja•
m! z~w1-0łow~m1. Marszałek oznaJ . śnień udzielał mrn . .taleski. Zamy•
mił, ze. od n:1?· spr..wewn. wpły- kając dyskusje przew. pos. Ranęło pismo, i.z w z_wiązku z omył dziwił zaznacz ł że komis1·a 1·ako
kowem aresztowamem posła Lwa
.
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Baczyńskiego po dochodzeniu je- całosć aprobowała poko1.ową poh~
d n
k
.
k a"
tał tyk4; opartą na szanowamu traktae z om1sarzy u ar •·v zos
. .
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d . W
przeniesieniem karnem do wojew. tow i wsp~ pr~cy z naro ami.
~:
białostockiego, a drugi - sied- ~ee k~ę.sk zyw1ołowyc~ ~ Bułg~r~?
1 Grec11 przew w l!memu kom1s11
miodniowym aresztem.
. . ·
. przyaby wyraził
prosi. p. m1111stra,
„ •
"' j
łączenie się sejmu do przesyłanyclr
Krołk!B
przez rząd polski wyrazów współ~
za•e!'lk~ ugg
czucia.
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komisji budżetowej
senatu.

Na wczorajszem posiedzeniu se
nackiej komisji skarbowo budże
towej, wygłosił krótkie przemów1e
nie min. spraw zagr. p. Zaleski.
powtarzając w krótkości swe
wywody w komisji budż. sejmu oraz
wyjaśniając i usuwając wątpliwoś
ci, które powstały w komisji sejmowej, czy cała suma funduszu
dyspozycyjnego była w rozporzą
dzeniu min. i prosząc w konkluzii

łładuży&ia

w komisji

wyburcze

adminlstra•
cyjnej

Dnia 30 maja odbyło się posie·
dzenie sejmowej komisji administracyjnej z udziałem min. spraw
wewnętrznych
Składkowskiego.
Komisja omawiała sprawę nadużyć

przy wyborach. W dyskusji zabie
rali głos posłowie Czapski, Ko·
ściałkows ki i Karau. Dalsza dy<
skusia na posiedzen.iu 31 maia.
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jest nietylko prawem, ale obowiazkie

SP.jmu

tu

Marilon

Ostatnia gryze·ika
Paryż,

w maju.

gr;z~k:n~ciMo!;;~~:;se?statni:>

wobec rzadu
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Jest to świeże, zdrowe, pełne
rozprawiono się z nim już w i krajowi' i z melan(',ho lją przy· ma;
ts:n· y Je
nazaJ· ut rz po naturalnego
wdzięku dziewczę.
pierwszern czytaniu.
pominają rzą1owi jego posta- osbt~·ch wyborach i _spotyk~„ Liczy zaledwie dwadzieścia lat.
T k t · · l wesł' nie- wę podczas wyborów. Wtedy my się z meml obecnie. Nie Jest, rozumie się, modelką, pr7Jt lk 0 a ~ "'
ą t . Ję l c or:Jepchnął on stronnict..va u- trudao dośJiewać sobie w du- jaciółką, zaufaną wszystkich matYk. tpism
sa~ackyine, e z miarkowane które mogłyby szy ich koń:;owy morał, który Iarzy i poetów między Closerie
a ze • zw. mmar owane ...
' .
k .
d
d ·. des Ulas i „VersaiUes". Prawdzite same, które jeszcze prze .i dr,isiaJ ?Yć. Jego podpo'.ą, .3 naszża rea qa kot suw_a rził 0 ~~ wy „Towarzysz" w sensie Victo.
. 1ub nawe t t. v _ przyczyml się do wz:rnJcnie1
„TowaTzyszka",
paru m1es1ącam1,
d . 11a
. . mok e on· s u eczme
·1 s · um1
· ź ra .Mar<fueritte;
6
godniami, kruszy!y kopię 0 grupy lewicowyc}J, kbt?re z1s1a1 r? osz se1~0V.:y, o 1 e. zwtą e jak chce mieć Colette w swej oprawa seimu 1 0 konstvtueJ· 0 _ nabrały otuchy ! ro 1ą mu o· się z. prav:1cą 1 "? n1~J opr~e. statniej powieści. Nie posiada
D . · · ·ct
.„, pozycię w sejmie.
Prawica me będzie s11~ z mm cech powojennych. Możnaby po.
naIizm. . ZI::HaJ ~1 zą one w
N.
spierała 0 zakres władzy, byle wied:7.ieć. że w Marilon ucil'>leśnig!osowamach_ budzeto-»ych ~- .
ie po raz pier\\ szy dają t lko widziała że w stosunku ła 1tię nowa kohida. A ni ~lridu
bJaW ~~dy~~ltz nu, ~tó.ry z uh- się ::ilysze~ ze szpalt
pra~y
I ·c ok;zu1e on należytf\ „chłopczycy".
cy Wie1sk1e1 zagrazac za ·zyna prawicowe] podobne otrzeże· t ewt Yść .
.
Jetit naturalnie ubo,gą dziews anowczo 1 energję.
czyną. Mieszka samotnie w umebl
h
k · h
·
·
~!!!!!!!!!!!!!~~!!~!!!!!~~~~!!!!!!!!~!!!!!•~Rozumiemy,
że prawica ma
owanyc
po oiac ' n 1e przy1·
":
--muj~ absolutnie u siebie mężwidoczny interes w rozdyma„ czyzn. Z niezliczonymi przyjaniu rzekomego ,,k~nfli~t~" sej- ciółmi spotyka się w kawiarni w
mu z rządem, jeżeli jednak pełnych poezji godzinach wypo·
h
b · kt
·
· ć czynku w „Aperos" między szó~
W piąt"t?k ubiegłego tygodnia przejawiły się i w tym pojedynku, ~ ceruy. 0 Je ywme ocenia stą a ósmą. Gra w pokera, domiodbył się w Oxfordzie pojedynek który utrzymali walczący w stylu ich wzaiemny stosunek, to mu- no, „Zanzi". Przegrywa, nie ms
pomiędzy dwoma studentami. Za- z wieku XVIII. Odziani w krótkie simy się zgodzić, że owego czem płacić. Proponuje wtedy
łatwianie sp:aw honoro~ch z bro ł ~po?ni.' e, w )edwabne pońcrochy 1 konfliktu nara zie niema i nie· zamianę, uczciwie i sprawiedli·
nią .w ręku Jest w An.glJ1 od ~aw- ot1c1k~, ~pmane na. złot~ klamry, ma żadnej zasadniczel opozycji wie. Propo:zycja jej brzmi mniej
na JUŻ surowo zabronione. Po1edy przec1wn1cy skrzyzowah szpady
.
d .
. t tylk więcej tak: „Zamiast zapłaty o0 powiem
nek tedy, o którym mowa, był e- .1w spotkaniu, któremu arbitr~ał przeciw rzą ~WJ, a 1es.
zaimującĄ historyjkę",
wenementem niezwykłym i zupeł 1student medycyny z Monachium, w danym razie opozycja czy- lub: „Poradzę panu, jak się uhienie nieznanym w .Anglji.
specjaHsta pojedynkowy.
.
sto rzeczowa, bez której nie- rać i zachowywać". N'~ bowiem
Przeciwnikami byli p. Eyres
Mist~r Monsell został draśm. ę~y podobna sobie wyobrazić nor- Marilon we krwi poczuc~~ ~!ma
Monsell, z Merto111 College, syn w r~Imę. Pragnął. ~n pro.wadzić malnei działalności sejmowej. i dobrego smaku. Wychow ...:~
przewodniczące<So klubu konser- dale, walkę, le<:z swmdkoWle uzna J . .
. d . ł I . . moralnie swe z natury rozvri<tz~~
watystów w izbie gmin i p. Mauń li, iż ~o;iorowi s~ło się za.dość.
e~eh W . o~eme zia a_~o~ci towarzystwo.
ce Green z University College, reW 1m1ę tra.dyc11, spotkanie odby se1mu wy1dz1emy z załoz_ma,
Marilon nie jest zwolenniczką
daktor i wydawca pi-;,ma s.tuden.c- ło się na „~cieżce„niebosz<::zyka': że Jego wartość mierzy się nocnych hulanek. Napróżno jej
kiego ,,The Cherwell · Po1edynek („dead man s walk ), u polank'l stopniem zgody z rządem i szukać w „Jo<::key'u" i innych
.
wynikł na skutek artykułu w o- za miastem. Tam w dawnych cza- t . , . ....1
t
nu' ·
h kt ·
d ·
. dn
11a. mego, bo.
1
.,.:ę u,,....uł do- sach stu-'enci
i szlachta załatwia- US ęp.1w.osc1
'
o.•
e1scac '
ore aią zą emu
0
Wem Pl·s·m1'e, kto'rym "''
.......
ś
k d
sensacji cudroziemcowi rzekomv
tknięty p. Monsell.
łi tego rodzaju sprawy.
czyw1 Cle w az ym o 1aw1e tylko obraz 'artystyczne!f o ży-:łi
Rozmiłowanie tradycji i konser- J
(Sk.)
jego samodzielności, będziemy Montparnasse u.
watyzm, tak właściwe anglikom,
upatrywali rozrnyślną opozycj~
Zadz" . .
k b' tal Ch t .
.
L
.
1w1aJą.ca
o 1e
ę nie
1 P?Wód ~o. konf11Ktu. . ecz przyjmuje podarki od dobrych
takie zdame 1est zgoła meuza-t znaj-Ornych, lecz wywdzięcza się
słyszeliście już, że
sadnione i pozostaje w rażą- ~ nie. zaw$ze na .swój s~~só~.
'
,
cej
sprzeczności z konstytuoją, N1k~ me m.a <?dwag1_ poufahc s1ę
7
I
kt.
d ł
·
·
do z mą. PrzYJac1ele wiedzą o trage·
ara na a"'ytk
a SeJ~OWl
prawa . dji miłosnej w jej życiu, lecz ser·
'
ł1·rmv
al
J
zl~"zyl'3
J
re nego Uz U
„-.. "' le . ce M ar·il on zachowało zdolność.
''
z odpowiedzialnością i oba- kochania. Mówi sama otwarcie.
... b;era s;ę .,..
Łodz~-i
wiązkami.
ie czeka na nową miłość i że ta

Sejm odrzucił dwa projek·
ty podatkowe, wniesione przez
ministerjum trzeci zaś rząd
sam wycof~ł gdyż zdaniem 1eoo tworzył ~n z niemi 1·edną
_..,
całość. Fal\t ten obole strony
finansowe1· , ma też ogólno-polityczną i ta w danej chwili
posiada większą wagę.

J

Zdaniem Iewicv, budżet
rzą-lowy zawiera deficyt, gdyż
nie uwzględnia konieczne i po1wvżki plac urzędni0zych. Na·
„
le7.ało by go pokryć nie nowemi podatkami, lecz możliwemi oszczędnościami w istnieją cych pozycjach. Możnaby
te oszczędności uzyskać w
dziedzinie wojskowości, bądi
w drodze zmniejszenia liczebnoś-:i siły zbrojnej, bądź tei
skrócenia słu·lby wojskowe).

do

Po1·edynelr
n studento' w

Rozważenie i zatwi~rdzenie

bu:iżetu

jest bodaj naiważniej·
szem zadaniem scjtn'J. D-J prar.y tej powimen on wnosić
m.jl~psze swe rozu'llien\e oraz
sumienność. DJ niego należy
uiecza nad „workie·n•i podat··
ni!<ów, nad nująhi~n i docnodem pańshrowym i nie w~l l
mu tego obowiązku poświęc~ Ć
11
inn rn wze. Ię dom.
.
•
W żadnym zaś razie me
rnoina go obarczać zarzutami,
"'
·
t d ·
ze
swą opozycią u ru ma pra cę rządow;, że powstrzymuje
normalny bieg S;Jr:iw państwowych i czynności całej ma szy·
nerJ·1· W Z"rzutacł1 tych ukry
wa się 11e!lac1·a
pozytywne: ro„
~
1i sejmu połącz0na z opaczne m
mniemaniem, jakoby jego kontrola była zgoła zoyteczna i
pociągała jedynie strate czasu
i 1włokę. Gdyby tak się rzecz
miała w istocie, sejm byłby
instytucią bezużyteczną, a wtaściwie szkodliwą, z którą na1 ł b
·
·
eża o y ot W01rc1e
zerwac' 1· me
zastępować je) jakiemś surogatarni i dekoracjami. W Ż!dnym
zaś razie nie należy zwracać
do niego żądania, aby sam
·
zrzekl ~lę sweJ kons tytucy1ne1
prerogatywy i uchwalał bez
różnicy
wszystko, co mu

. . .
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przedłoż~.

Rzecz znamienna, że znaczna część prasy zdaje się być
zgorszona opozycją sejmową.
Niektóre z dzienników podno·
szą jako objaw nieby~1 ały, iżl
jednego z projektów nie odesłano nawet do
komisji, lecz
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Dr .med. H. Laichtr1·

~1oł

Konstant7nowska 9,

15.ał

telefon 49-66
przyjmuje od 1 1/ 2 -5 oo

Stomatolog

poł.

~t7J

Dziś i

Wystepy
ulubieńca Łodzi
«

przyjść musi. Marilon jest na nią
przygotowana. Wyczuwa się w
niej tę gotowość i to odbiera od.
wagę najśmielszemu. Flirt bo
wiem jest wrogiem miłości. Marilon mówi: „Los kobiety od nie;
samei za•leży. Gdy pozosta;e za.
wsze sobą, zmusza. mężczyznę do
sza<::unku, trzyma go w granicacr
koleżeńmwa. Aż zjawi się mi·
łość. Chłopczyca tak samo błędnie była brana za wzór, jak w
swoim czasie sawantka. .,Nowa"
kobieta jeszcze się nie urodziła",
Tak mówi MaTilon.

)

dni

następnych?

Skoniecznego

Program Nr. 20 p. t.

w ogrodzie
Ceni rrln iana
Nr. 16.
pod kierownictwem
Walerego J„strzębca

z

Wielkie cala braki wiosenne w 14 częściach pióra L. Starskiego, Toma, Nela, Własta, Cybulskiego i Jastrzębca, muzyka T. Sygietyńskie
go, Kataszka, Karasińskiego, Petersburskiego i innych.

Udział biorą: Władysława Jaśkówna, Czesława Popielewska, Lili Rostańska, Hanka Runowiecka, Stanisław Belski, Gustaw Cybulski, Walery Jastrzębiec, Bolcio
Kamiński, Skfa1 Laskowski, Adolf Nowosielski, Stanisław Sielański i Czesław Skomeczny, oraz zespół baletowy w składzie: Marysi Bargielskiej, Jadwigi Brauman, Zofji Liszewskiej, Klary Pałczyńskiej, Aldony Sozonow1czowny, Regmy Zmijewskiej i Heleny Zukowskiej,.,z--prim. bal. Ireną Soboltówną i baletmistrzem
Eugenjuszem Wojnarem na czele.
1) Zaczynamy:
2) Luksusowy pociąg.
3) Sielanka.
4) Ten krakowiak.
5J Wróć walczyku.
6) Prezent dla Fonsia.
7) Majówka w Rudzie-Pabjanickiej.
8) Rozbity kałamarz. 9) Kwiaciarka. 10) Gobelin. 11) Cwiczenia wojskowe. 12) Ja amantów muszę mieć trzech. 13) Jesteśmy już w ogródku!
Zapowiadają: Walery Jastrzębiec, Bokio Kamiński i inni. - Reżyserowali: Walery Jastrzębiec i Czesłdw Skonieczny. - Kierownik muzyczny: Tadeusz Sygietyński
Koncertmistrz: W. Lidauer. - Baletmistrz: E. Wojnar. - Dekoracje: S. Frasiaka. - Letnia scena pod dachem zabezpieczona od deszczu udekorowana przez art.
mal. St. Frasiaka. ·- Przy teatrze pierwszon.ędny bufet i kawiarnia. - Codziennie 2 przedstawienia: o godz. 8 i 10 wiecz. - W niedziele i święta - 3 przed·
stawienia o godz. 6, 8 i 10 wiecz.
Kasa sprzedaje bilety od godz. 4-ei po południu.
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demonstracje studentów

jugosłowiańska
ciężko osiem osób

zraniła

Zandarmeria
Brutalne
PO

wysfągipn~P.

Zbrojenia Niemiec

znalazły echo w obradach izby., Nota stwiierdza, ~ demonstraDeput()wany stronnictwa agrarju- cje są tak częste i li<::zne, że wyszy LCłz:icz złożył rezolucję, która gląida to na organizowanie ich
potępia
brutalne postępowanie zgóry i planowo. Dalej oska.rża
policji w stosunku do młodzieży . nota władze jugosłowiańskie, że
uniwP-rsyteckfoj i domaga się, a-! nie stosują dość ostrych represji
by winni przelania krwi młodzie w stosunku do demonstrantów.
iy poniesli surową karę. Posiedzenie izby odbywało się w atmo
Włosi dP.monstruią
sferze burzliwej.
ZAGRZEB, 30 ma?a. (AW). Z!
Suszaku donoszą, że w Rje<:e odbyła się olbrzymia manifesta<:ja 1
antyjugosłowiańska. Demonstranrą
ę
ci usiłowali przedrzeć się przez
MEDJOLAN, 30 maja. (AW). most na terytorjum Suszaku, jed„Corriere della Sera" donosi z nakże zostali po udążliwej uBelrłradu, że poseł włosk,i, Bo- tarczce rozproszeni przez żan- W dniu 23 maja spuszczono w Wilhelmshaven na wod„ now11
s
dannów włoskich.
6000
k
·k
D"
"'
J
drero, wręczył ministrowi spraw
RZYM. 30 maja. (AW).
sze.tonowy. rążowrn typu „ . Ochrzczono go nazwą ~Kolonja•.
2:8.granicznych,
Marinkowic'owi regu mdejscowośd
północnych .....,
::tmw+MV
o tM*" ewr-v••\Mi
••
ostrą notę rządu włoskiego, pro- Włoch donoszą o demon:stra.cjach · testującą przeciwko ustawicznymla~tyjug?słowia~skich. ~emo~s!rad
,
ł ,
CJe te, Jakk0Jw1ek burzliwe I liczirołe
emonstr~c1om
antyw oskun w ne, zostały przez oddziałv poliJugosłaWJ1.
cji stłumione.
ktÓ ra ł a t wo moze
• się
• skonczyf rozłamem

1· •·

II

łll)ł

BIALOGRóD, 30 maja, (PAT),
Dziś rano przed domem akademickim w Białogrodzie nastąpiły
nowe manifestacje studenckie. Na
skutek utarczek, które miały miej
&ce w ciągu nocy, policja wystawiła dokoła domu akademickiego
silne straże.

Mussolinif przygotowuje
os no f

Przy wyjściu z wykładów studenci urządzili na podwórzu uniwersyteckiem gwałtowną manilestację przeciwko brutalnemu postępowaniu policji. Patrole żan..;1· konneJ' rozproszyły madanne.,
niiestant6w.
W wyniku zajść nocnych ra•
niono ciężko 7 studentów i jedną

z

I

studentkę.

•

,
W~aysze. wypadki,, zwią.zan~
I manifestacjami studenckienu,

Burza w

r

porwał
C·Yklon
, •
·1 •
•,,
Cały sw1at USI Ule przyysc z

Hydroplan sowiecki

I t a INJb•J
e

''

pomocą

gen.

ę

~Głosu Polskiego" (Zast.) telefonuje:
Prasa żydowska zaimuje się bardzo gorąco ostrym zatargiem w
kole żydowskim. Na posiedzeniu koła doszło do takiej wymiany zdań
pomiędzy p. Grunbaumem i Reichem, że wyrazy .sprzedawczyki i łaj
daki" padały niejednokrotnie.
Na zasadzie uchwały, powziętej po tej burzy, imieniem koła ży~

Warsz. koresp.

''
I

o Ie

lon i ~nd.ole zostały zniszczone,.miarem udania się do Alaski,
t><>zbawieni oni są żywności. Ka- skąd rozpocznie
poszukiwania
pitan '!CiUa di ~1ilano'' donosi, ~źl sterow;ca _„I~alia". P.~zed odlote~
okr~t .Jego utkwił ..w l_~dach, nie Sa.belh osw1adczył, iz generałowi
traci
1ednak
·
t owar~ydszo m ~oze
·
1 e ·1 Jego
·
. dnadziei
dz" . mu N0 b'l
. .' 1z uda
s1ę posunąc
a 1e1 1 wysa te na pomóc tylko wywia
otruczy.
1
ląd ekspedyóę na nartach która
db'
'
'
nant pourozru<::y po 1e5 unow1
ruszy wgłąb lądu na rekonesan>S
rd
. R
. · d
· Sve. ruP. 1 asm~sse:i oswia„.~
czyh, tz poszuk1wan1a „ltal11
l'I
nawet przez sam.alo~ będą b~rd.zo tru<lne, poruewaz cały pełnocny obszar oceanu LodowateLbNDYN, 30 maja. (ATE). Lot- go i okolice podbiegunowe ponik .sahelli wystarlowal dzisiaj z kryte s~ gęstą mgłą, ~tóra zapolotmska pod Waszyngtonem z za w1ada się na czas dłuzszy.

przygOłOWilDY
. (PAT) _
MOSKWA, 30 mara.
Zorganizowano
tutaj komitet · po..
•
ekspedyc~1 gen. Nobile.
mocy da
't t1 t
ł
·
Korni e en za.proponowa wz1ęcie udziału w poszukiwaniach
Norwegii, Japonji i Stanom Zjednoczonym. Z Archangielska ma
wyruszyć łamacz lodów, wiozący
na swoim pokładtie }tydroplan.

w
.'łtałl·a'' wylądo"'nala
na Spitzbergu

z .

-'-·. .

r(

•

Mgfa UfrUdDl'I

poszukiwanii'

ł

BERLIN, 30 maja. (ATE). z!
Oslo donoszą, i.ż raporty kap ita-~
na „Citta di Milano" zdają się po-:
twierdzać przypuszczenie
o wy- i
lądowaniu „I taiji''
na półn0<::y.
Spitzbergu.
Przypuszczenie to
również potw.ierdza instytut meteorologiczny w Tromsoe, który
otrzymał w piątek o godzinie 11
min. 30 rano ostatnią wiadomość
'od gen. Nobile, zapytującą o prze
t>Owiednie pogody. W tym cza5ie
od bieguna w kierunku SpitzherJ!u nad.chodził wii.elki cyklon. Po
14 minutach indvtut meteoro1ol!iczny zamierzał ń.adać generało
wi meldunki i zapowiedź cyklonu, jednakże nie otrzymał żadnej
odpowie<l?Ji. W tym cza,sie przy-~,
DUszczalni~ nastąpiła katastrofa.
Położenie załogi może być bar-,
azo krytyczne. skoro bowiem ba Ostatnie zdjęcie .Italjl" dokonane wśród podbiegunowych lodów

zatopi· ą fosgen·
Nl•emcy
w
morzu Północnem

BERLIN, 30 maja. (TE). Jak do

z_.ydo ws k•iem

n

knięty

w

P . Grunbaum chciał przemawiać tylko za odrzucemem budżetu, pod·
czas gd~ większ.ość koła tak~ego stanowiska zająć nie cbciah. Koło
żydowskte raczei wstrzyma się od głosu. Zupełnie możliwe J. est że
·
· referatu budzetowego
·
·
· doprowadzi· znowu
,
pow1erzeme
pas. Re1chow1
.
,
. · .
. .
do rozłamu w kole żydowskim, rozłamu, ktory 3ak wiadomo 1stmał
.
.
.
,
JUŻ w czasie wyborow.
~-

szachteński

Proces
doprowadzit

może

kompromitacji
niemieckich
do

WI

francuscy postanowili

zwalczat bolszewizm i

mi.1szczema zapasow fosgenu na dro<lze chemfoznej, ponieważ jest to metoda
zbyt długotrwala. Postanowiono
~atopić zapasy gazu w morzu
P·t
F
b ,
o noc.nem. osgen ma yc zam-

*X$X:łi:X:l:~$A*X*-~X:ł="
~
c-.

I

Czy

słyszeliście iuż,
że

r

„li~& rmv Kohn~'

wybiera

się

Do toDzi?

zając

r;rądu

opozycyjne wobec

stanowisko

prawicowego

TULUZA, 30 maia. (PAT). - innemi stronnictwami, podkreśła
Kongres
partji
socjalistycznej bankructwo radykałów i zazna-

przyjął
dziś w nocy wszystkimi
głosami z wyjątkiem dwó<::h kompro~isowy

llBUSZ

wniosek,

cza, źe partia wobec
rządukon.cenbloku
prawicowego
lub rządu
tracyjnego zajmować będzie w łz
bie stanowisko opozycyj,n e i w
dalsz.ym _ciągu prz~ciwstawiać ~
będzie niestrudzenie programowi
takiego rządu..
„

l

dotyc:z:ący

10·1etn. kierownictwa polity~ii ogólnej.
wielkich cylindrach st<i- sprawami zagranicznemi
Wn10sek t~n głosi, i~ pairt!a
MOS W
.
zwalczać będzie bolszewizm, me

noszą dzienniki hamburiskie wczo lowych o objętości 300 litrów, aa p
K P:• 3o ma1a. {PA~). - łą,qąc się jednak w tej walce z
raj wieczorem postanow.iono po- ładowany na okręt, a potem na ś radsa tute1szada zatzOntacza, ze. w
.
.
.
.
.
. •
r<> ę przypa
- a rocznica filll!IW •w *
WMAZA
iifi'W+e
i:uać metodę

firm

MOSKWA, 30 maija. (PAT).
nagrodzenie. Naszywocznikow ze
dalszym ciągu procesu szachteń- swej strony określa twierdzenia
skiego zeznawał przed sądem inż. kolegóv-• :ako kłamstwo, za pomo
Naszywocznikow, starający się 1cą któ.-ego pragnęliby dowieść
wszelkiemi siłami dowieść, iż nie l1 sądowi, że nie byli sami, lecz
ma nic wspólnego z grupą inży- mieli bardzo wielu wspólników.
nierów, która według niego W · spo; Na uwagę zasługuje fa.kt, że
sób tak nieprzyjemny spowiadała przesłuchanie świadka Baiszkina,
się przed sądem. Na żądanie pro- który przyznaje się do winy, wykuratora zarządzono konfrointa- taczając równocześnie ciężkie za
cję z inżynierami, którzy już u- rzuty przeciwko wielkim firmom
przednio przyznali się do winy ł niemieckim, odra.czane jest z dniia
zeznali zgodnie, że Naszywoczni- na dzień. W tutejszych sferach
kow należał do organizacji sabo- politycznych utrzymują się pogfo„
tażowej, z polecenia której speł- ski, że Niemcy prowadzą usilną
niał powierzone mu zadacie,
w ak<::ję w Moskwie, celem uratowa
co też otrzymał odpowiednie wy- nia honoru firth niemieckich.

Socjaliści

Cziczerin
. b. obchodzi
.~U

dowsk.~ego zabier~e w dzisiej~zej debacie budżetow~j głos p. Reich.

parowiec 1 wywieziony na otwar objęcia przez Cziczerina stanowite morze. Na morzu ma być lo· ska komisarza ludowego spraw
sgen przeniesiony do małych bu- zagrani<::znych. W związku z tem
telek stalowych. Chociaż istniał pistba
przypominają
najwybiprzedtem projekt, aby butelki tel· tniejsze mome:ity !1 dz!.ałalności
•
.
•
dyplomatyczne) Cziczenna rozotworzyc _we w~dz1e, a w?·· cis poczynając od udziału jego' w rogaz rozłozyłby się na sw-01e skła kowaniach w Brześdu Litew- ~
dniki, ale dla ostrożności posta- skim.
nowiono cały gaz zatopić w mołaodzianin
rzu, aby w ten sposób zupełr..~e
go unieszkodliwić. Przygotowa·
t1
łPSZYC
nia do tych manipulacji zaszły uwoDniony z aresztu
1uz tak daleko, że za dwa lub
;za f<aucją
trzy dni rozpo<::znie się wykonaj Warsz. koresp. „Głosu Polskie·
nie tego nowego planu zniszcze-ll go" (St. Gr.) te~efonuje:
nia gazu p
ł d
.
.
Sąd apelacYJny
rozpatrywał
·
· rze a owanie zapasow i wczoraj sprawę fabrykanta łódzfosgenu na _okręty wojenne do- kiego Henryka Lipszyca, oskar-;
konane będz1e przez pionerów. żon ego o podpalenie fabryki dla I
Fosgen wywieziony lędzie na mo : uzyskania ase~_ura.cji. Sąd zde-1
rze na okrętach wojennych Rze·I cytdował uwolni~ L1psz•.;ca kz ar~- 1
. . k. .
.
sz u prewencYJneg<J ·"
auc1ą ·
szy mem1ec 1ei.
5,000 zł.
•

M
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Kryzys gabinetowy w Grecji

i

Htinr k L"

'

Y

Premjer Załmłs podał
do dymisji.

się

Ventzelos otrzymał misje;
utworzenia gabinetu.
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a olim ja

rugwai· poli.onał Hola

dię

!'łr,

1928.

•

Wpłaty

Zł·

149

na konta czekowe P. K. O.

Miarodajny jest numer konta, a nie
nazwisko właściciela

:O

carja} dał sygnał do rozpoczęcia zultatu już zmienić nie mogą.
Wskutek. po'Wstałych wątpliwo ną, a zwt"ot jej, względnie przewalki.
Urugwaj pokonał swego najnie- ści, co do odwołałności wpłat na pi~nie ne. inne konto, może naW ciągu pierwszych pięciu mi- bezpieczniejszego przeciwnika z konta czekowe, ~skutecznionych stąpić jedynie za zgodą właśdcienut obrona urugwajczykó-.v gra- olimpjady paryskiej w stosunku u PhPck ~ankietód . nada"!- la podnośn~k~onta.
.
ł
chaotycznie; rezultatem Sfł trzy 2. do O. Rezultat jest miernikiem ~~~tow~ ~trz:;ro:f;ę
tachzyza";:i:~:gobl~n~~wwpn~:
kornery die holendrów, zresztą sił.
wyj(lśniienie:
dawczych, wypełnionych przez
niewyzyskane. Niebawem jednak Cała drużyna urugwajczyk6w
Wpłaty, dok~mane na konta. za- nadawcę, miarodajny b~dzie tyldrużyna mistrza olimp;j$ldego :z gra świetnie, szczególnie celuje w P.omooeą blaink1etów Mdawezy~h, ko n~~r konta, wymieniony na
roku 1924 odz1skuje równowagę mądrej kombinacyjnej taktyce. nie mogą być przez nada~ow blan~ieme prze_z. ~dawf:ę, a ni1.1
•
f
B
k
St rt d
· t
t odwołane, bez względu na to, nuW11Jko wlaseiaelą. konta, uGra początkowo lekka, kom„ t roz~zyna o ~nsywę. . rC!:n erz
a
? Pl'łk'1 napadu Jes
wpr.os czy zostały zarachowane na wła- rzędnik pocztowy bowiem, wz~l~
binacyjna, Ale fuź po 15 minu- holendrow ratuie szereg ntebez- imponu1ący. Jedyne co mozna ściwe konta, czy też nie, Z chwi- dnie kasjer p, K. O, nie ma obotach obydwie drużyny opanowuje piecznych sytuacji. Wresicie w zwycięzcy zarzucić, jest brak de- lą wydania . przez urząd poczt<>- wiązku i możności spraw~zenia .
nerwowośt j gra obniża się do po 16 minucie piUlę otn;ymuje lewo- cyzji w chwili strzału.
WY,, ~l~dn1e kasę P. K. ~· „po.: czy ~any przez. wpłat;a1ą~e6,o
·
• ki ·
,ini
(st • • krz dłowy urugwa1'czyków
~ W druiynie holenderskiej wspa twierdz.~ma dl~ wpła<::a1ącego wł.a.śCl<:iel konta 1est nim isto·
ziomu, Ja n.te pow en
mec s Y
•
'
•
•
„
• wpłata 1est uwazana za dokona- tn1e. (o)
na ołimp)adzie. Przez pięć kwa- błyskawiczną szybkosclę podaJe nrałą była tro1ka obrony. Jedyme
----- -- __
dransów walka rozgrywa się nie- prawoskrzydłowemu, a ten o- dzięki znakomitej I ofiarnej grze
mal wyłącznie na polu Meksyku. strym strzałem w r6g LOKUJE backów i bramkarza Holandja nie
dwupłatowiec
W rezultacie ffiSZP ANJA WY- JĄ W SIATCE. Po upływie 5 poniosła znacznie poważniejszej
GRYWA MECZ ZE STOSUN- minut bramkarz &landji wspa- porażki.
spadł
Puławami
KIEM BRAMEK 7 : 1.
niale chwyta .piłkę,. którą ś~~W piątek r~yna ~ię DRUPUŁA WY 30 (AW) W dniu 25 śmierć na miejscu. Zginął równiet
D0
ult t 3 d 0
kowy napastnik usiłował wbtc z GA RUNDA. B1orą w ntef udział maja o godz. 18 dwupłatowiec towarzyszący oficerowi plutonowy
0
•
prze~ rez a
odległości 5 metrów. Urugwajczy- drużyny ARGENTYNY, BELGJI, wojskowy, typu „Breguel" zdąża- którego nazwiska chwilowo nie
Na godzmę 17
wyznaczono cy gniotą bez przerwy, ale ho- IDSZPANJI, EGIPTU, NIEMIEC, jący ze Lwow?. do Warszawy, a zdołano ustalić. Oficer, a prawdospotkanie URUGWAJU Z HO- lendrzy z powodzeniem murufę PORTUGALJI, URUGWAJU i należący d~ 1. pułku lotniczego, podobnie i ~odoficer, należą do
LANDJĄ.
b
k
PRZERWA 1 • 0 DLA WŁOCH
spadł z niewiadomych przyczyn
pułku lo'mczego.
·
'
•
.
obok folwarku Półka, powiatu puCiała zabitych w katastrofie S?
•
• •
ram ę.
StadJon wypełmł s1e do osła- URUGWAJU.
Runda ta trwac będzie do po- łaskiego
molotowej odwieziono do parku
tniego miejsca. 40 tysięcy wiPo zmianie stron publiczność niedziałku włącznie.
Sa m~lot został zniszczony. Pi lotniczego w Dęblinie.
dzów zaległo trybuny. PrtSm te- zaczyna w niepraktykowany spoW środę i czwarteli przyszłego lot Juljan
Dąbrowski poniósł
go tysiące osób pozostały bez bi- sól> animować swych pupilów. tygodnia półfinały. W sobotę roz·· · ·=-''""'~".!>
letó~, za ~ne~ oczekują~ ~e Rozlegają się przeraźliwe okrzy- grywka o trzecie i. cz~arte mie!zułtatu. Pablkzm>ść, ~zewazme ld, gwizdy... Do 39 minuty po sce. W pr~yszłą rue~elę g~a li1
holendrz!, ~a mesłycha.ny przerwie holendrzy z bohater- nałowa ~ę~ zwycięzcami roz· AUSTRJA POBił..A DANJĘ 4:1. ·walce o puhar Davis'a, które odbr~ objektywizmu, iaworyz!'Jąc skiem samozaparciem utrzymuJą grywek połfinałowych.
Wbrew powsze~hnei opinji u- I będzie się w Birmingham od 7 do
drużynę ho~erską Vf razący rezultat 1 do O. S~ć ~inut URUGWAJ GRA W DRUGI~J d~ło się. reprezentacji Austtji po-. 9 czerwc~. Ni~mcy reprezentować
wprost sposób,
przed końcem zawodow połpra- RUNDZIE Z NIEMCAMI, a mia- bić panię w stos~ku ~:1. . Za-I będą ~ro1tz~e1m, Prenn, Molde_n0 godzinie 17 min. 5 przybvł wy napastnik Urugwaju, URDI- nowicie w nadchodzącą niedzielę w?z1ęcz~ćk.t~ nal~dzY. św~etnebJ fo~- , hka?elr b1 Kl~:nsbchdrothC. Barlw aRng1el
• •
d • d
od
ł
rme, w 1a 1eJ zna1 u1ą się o e·cme j s ie 1 romc ę ą
ro e - ee!'
•
k • · h I d ·
Cło. stadJODU
arcy stąze •o en. er- NARAL, otr:r:ymuye piłkę o • sro o g dz. 4 po po '
N'
tennisiści wiedeńscy, Art ens i Cames, I-Iiggs i Gregory.
ski Henryk, pocum orkiestra o- kowego pomocnika i posyła Ją pę
Są ząc z tego, co iemcy po- Matejka.
W ten sposób Austria
degrała hymn narodowy i oby- wnie TUŻ POD POPR~ECZKĄ k~zali na. m~~z~ ze Sz:vajca~ą, zakwali~ikowała się d~ , trz_eciej W STR~FIE AMER~K~NSK;IE.1.'
cłwie drużyny razem wbiegły na 1 DO SIATKI HOLENDRoW. Go- !mistrz ohmp1Jsk1
będzie m1ał rundy gier o puhar Davisa ~na-I Jak st~)~owszechme sp~dz1ewa
boisko,
spod
z
a' się -do ataków,,twardy orzech do zgryzienia. ,Jeśli stępny ~ecz rozegra przec1wkof no ~tany Z1cdn~czone ~obiły ~uarze ryw Ją
•
•
boda'
Holandj1.
pełnie łatwo Chmy,
nie oddaiąc
• O fodzłnłe 17 mi.n. 15 sędzia zmieniają system gry, daJąc z go zgryzie - ma
J zapewani jednej gry i wchodzą w ten
uwod6w p. LANGF..HllUS (Szwaj siebie maksimum wysiłkus ale re- "lfonc młstrzosiwo.
f PRZED SPOTKANIEM NIEMCY sposób do finaln ~ier w strefie aANGLJA.
merykatiskicj. gdz:ie c;potkają ią
Wyznaczono już i;kład drużyn ze ZW'Yciczcą meczu Japonja na spotkacie Niemcy - Anglia w Kanada.
AMSTERDAM, 30 maja. (Tel.
Polskiego").
dniu dzisiejszym zakończyła
wi~ pierwsza runda olimpijskiego
turnieju piłki nożnej,
Sensacyjne spotkaniP. dnia (Hołandją contra Urugwal) poprzedziło spotkanie mSZPANJI z
MEKSYKIEM.
wł. „Głosu
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LóDż - KALISKA
Przyjazd:
1,46 - z Wi!rszawy osobowy
2,47 - z Poznania os()bowy
6,29 - z Poznania pośpieszny
6,43 - z Krakowa i Katowic,
osobowy
6,59 _ z Poznania i Katowic,

7. 4~::::::Łowicza

pt!ytem hłszowal kwtty, I 8,51 -

i

jazdy

niedziałki. środy i piątki)
19,02 - do Płocka przez Kutno
19,11 - do Ostrowa osobowy
19,20 - do Łowicza
"
20,00 - do Łasku
ft
(w ra·
zie potrzeby)
21,00 - do Krakowa i Katowic
21,56 - do Poznania osobowy

20
Kalowiof' LóD:o~·;::~:=~~„.,

Poznania przez Kutno
Przyjazd:
z Ostrowa
„
1,48 - z Koluszek osobowy
GDAŃSK, 30 ma.ja.
z Warszawy
"
5,00 "
„
Przez oba dni Zielonych świąt ! mi~jscach do krwawych starć z i lata.
11,01 -- ze Lwowa
„
6,50 "
11
wolne miasfo Gdańsk było wido- ~ 0:nunistami, których ofiairą pa•
. 12,23 - z Warszawy Lux. (w po- 7,24 „
„
wllli~ mi.lit?.Xystyczny~h pruskich dfo kilka. o.s_ób. lżei i. cię~ei ran- I
Przsźdz1eck
niedziałki, środy i piątki)
1,40 ft
„
manifestaq1, zorg~ruzowanych z nych. Dz1w1c s1ę nalezy, ze senat :
•
1..:.,46 - z Warszawy osobowy
8,40 "
„
oka~ii zjazdu związku „Wehr- woli:e~o mia.sta. Gda~~ka, który ! p !„Słem ~olsEum przy 13,10 - z Poznani.a przez Kutno
9,50 - z Częstochowy osobo'Wj
ćłost przy kazde1 okazi1 hasło poKwaryn . le
13,20 - z Poznania
„
11,10 - z Koluszek
„
woli .
Umundurowane oddziały tego r<>zumienia z Polską, dopuszcza
. 18,15 - z Koluszek
„
12,45 - z Koluszek
„
związku pruskiego, uzbrojone
ci.<' tego rodzaju antypolskich wyWarsz. koresp. „Gł?su Polskie- 18,18 - z Poznania Lux (w po- 13,30 - ze Skarżyska
„
pałki, uwijały się przez oba dni dąpień, które spotykają się z po go '' (St.. Gr:) telef~:mu~e:
niedziałki, środy i piątki)
14,40 - z Koluszek
„
~wiąteczne po ulicach wofo. mia- tępieniem nawet ze strony orga- . Dowia~~Jemy s1~, ze na op_róż- 18,50 - z Poznania osobowy
15,48 - z Koluszek
"
sta Gdańska, Sopot i Oliwy, na- nów prasowych obec ~ ej koalicji mone ~ue1sce posła p~lsk1ego 18,55 - z Łowicza
„
16,35 - z Warszawy
„
pastują<' przytem, zwłaszcza w iie<tlackiej.
przy Kwirynale ma być mianowa- 20,45 - z Płocka przez Kutno
! 18,48 - z Koluszek
„
'?Ociągach i tramwajach publkzny szef protokułu dyplo~atycz- 21,41 - z Warszawy "
I 19,55 - z Tarnobrzega „
- :?~-~·~,
nego hr. Stefan Przeźdz1eck1.
22,05 - z Łasku
" (w mia-120,50 - z .Warszawy pośpieszny
rę potrzeby}
20,28 - z Koluszek
ZłOfi'
23,12 - z Warszawy pośp.
21,25 - z Koluszek {w niedz..
ł ł ri y
k d 0 A lj"i 23,25 - z Ostrowa, osob.
święta) przebył major Duncan McCalu m
wys a
· or
ng
23,35 - z Kutna.
22,35 - z Koluszek
LONDYN, 30 maja. (PAT). LO~DYN ąo. Pat. . Przybył tu przebycia. W podróży tej, wyno· Bank Angielski otrzymał z NoOdjazd:
Odjazd:
wczora1 z Pektnu ma1or Dunca!1 sząc~J przeszło 24 tys. klm. a od- wego Yorku przesyłkę złota war- 0,05 - do Poznania przez Kutno 1,25 - do Koluszek
Me C~lum, c~łonek ochrony WOJ- byte1 samoch?dem P· Me Calum. tości 1,300,000 Iuntów szterlin- 2,01 _ do Poznania, osobowy 4,50 _ „
"
-:;~owe; tamtejszego poselstwa an- towarzyz;zyła ]~go małżon~a. Cała gów. Złoto. upakowane w 106 ba 3,03 _ do Warszawy
"
6,40 _ "
"
g1elsk1.ego. P. Me Calum odbył ol· ta podróż, obfitu1ąca ~ ~1ezwykł: ryłkach drewnianych, wagi prze- 6,38 _ do Warszawy, pośp.
7,20 _ do Warszawy pośpieazn,
'Jr~ym1ą_ drogę_ przez kontynent l przygody, trwała 11 ~iesięcy. Pa_n \ szło 7 tonn, prze.wiózł przez„A- 7,16 _do Warszawy, osobowy
8,30 - do Koluszek w niedzie.
~zp tyck1 . ~ P~kmu p~ przez . :lO ró stwo M~ Cal~1m ''racaią do Pek1- i tła.utyk parowiec „Maurytania ,
8,00 _ do Ostrowa
„
le i dni świąteczne
nych kra1ow i pustyn~~ Gob_1, uwa nu w s1erpmu rb.
~
8,30 _ do Koluszek
"
9,35 do Tarnobrzega
taną dotychczas 1a memożlnrą do . ...,
, . li . ·· ~~ :; „.;.~ ~·li
li 9,08 - do Poznania przez Kutno 10,35 - do Kolu.szek
12,31 - do Poznania Lux (w po- 11,50 - "
"
niedziałki, środy i piątki)
14,15
„
"
Lekarz-dentysta
12,59 - do .POZnania. osobowy
14,35 - „
"
13,15 - do Warszawy {bezpośre- 15,15 - „
"
spo c J' w
uze em po Io i e prze ł? At~antyk
dni)
16,20 - do Częstoch<>wy
13,35 - do Warszawy osobowy
17,20 - do Koluszek
WASZYNGTON, 2 · ml'!.ja. (Pat) mery ką Północną
i Środkow·ą, j
14,15
do
Kutna
118,25
- "
"
Słynny samolot Lindbergha, na '. przewieziony został do Smitbso-1
Andrzeja 2 tel. 3S-43
„
18,45 - do Skarżys1 a
15,30 - do Ostro·Ha
któ ym lotnik odbył podróż przez j nian Institution w Waszyngtonie, Gabinet czynny 10-1 i 3-7.
15,35 - do Lwowa
19,20 - do Warszawy osoFo·'ly
~ceaP .·\!~antyrl;i, oraz. przelcci:il w. którrm to mu~cum będzie u-i . · o:- ..- : ..
"
19,35 - do Koluszek
15,40 - do Łowicza
k1lkadz1es1ąt tysięcy mil nad A-fm1cszczo•v na wtcc-zne czasv.
~Jiij ·
IH.11111 •D 18.26 - do Warszaw'' Lux fw po- 20,13 - •
11

urządzono

W

szenia,

o

do

urzędniczych
własnej kieszeni
Wanz. 1C~. 3lłosu Polskie tern, iż redukcji wi~cej nie będzie
Warsz. koresp. „Głosu Polskie-,
~·· {St. Gr.) teJdonuje:
Sprawa uregulowania poboró .v u- go" (St. Gr.) telefonuje:
,.
Dowiadujemy się w iwiązku rzc:dniczych, nie rozwiązana w tej
Znany dzi.a~acz .,Ro.i~oju",.. P·
z deklaracją wiccpremjera P· Bar· deklaracji, ma być podobno w naj Ja.ksa - c„ham.cc ':;1 d11Ht w~zo: ,
tła w sprawie urzędniczej, że re- bliższym czasie tematem szerf'g:u ra1~zym ;,tanął pr-eci sąd:~ po I
prezentanci organizacji pracowni· wieców publicznych zwoływanych 1 koiu w Ciechanowie ze swe ie .wy
ków n 1"edyny pozytywny punkt przez
organizacje pracowników kłady. N~ Eprawę trz~~ 3 go było
.
,
sprowadzić przez polic1ę. Na wy
deklaracji uwatają zapowie~ 0 panstwowych.
kfadach swych p. Jaksa - Cha- I

Cid ,.. k

-

ans u, opo a~ 1 1
iwie
. został skaza'tly wczora1 na mie- j 9,00 (PAT). -;no~ć polską. Przyszło też w kilku '. siąc ares.ł:tu z zawtE'szeni.cm na 2 10,02 -

Hr. Stefan

t.

"

wl

24 tys. kim. samochodem
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amol ot Lindbe gha
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Wiadomości bieżące
o
Woiewódzkł

Łódź

tydzieó
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otrzyma 6 miljonów do arf:w

możliwie najlepszych w chwili obecnei warunłlach
W czoraisze przemówienie prezydenta Ziemięcliiego na plenum rady miejski ei

na

wychowania

I

i przysposobienia

Na onegdajszem posiedzeniu ra
Następnie prezydent zanaHzo-, wie jest zastrzeżenie korzyst:ie wiązków, bankierzy zawiadamia·
dy miejskiej prezydent Ziemięcki wał, dlaczego Łódź zaciąga po- dla Łodzi, że jeśli kurs emi:;yjny ją rząd, który z tych właśnie po·
W dniu wczorajszym pod prze- wygłosił całogodzinne przemówie iyczkę właśnie w wysokości 6 wyniesie ponad 89, to nadwyżką datków, ściąganych dla samorzą
wodnictwe~ woj~wody. Jaszc~oł-j nie, poświęcone zaznajomieniu ra miljonów dolarów? W wypad- tą podzieli się miasto i bankierzy du, wpłaciłby odpowi~dnią sumę
ta odbyło się po&edzerue kom1te- I dnych z wa.runkami pożyczki a- kach zaciągania pożyczki należy do połowy. Kurs realizacyjny v.ry oa rachunek bankierów.
tu wykonawczego W .. F. L P. W., I merykańskiej dla Łodz.i. Mowa brać pod uwagę dwa czynniki: nosi 83, podczas gdy dla WarMiasto zobowiązało się pozana którem postanowiono w cza- 1 ta wywarła duże wrażenie, a to potrzeb miasta i jego finansowej sza wy ~2,5, dla Poznania 82, co tern w ciąóu roku nie wypusz.
sie od 17 do 27 c~erwca r. b. ,na; z tego powodu, że utrzymana by możliwości. Suma potrzeb miasta znowu Jest znacznie korzystniej- czać nowych oblióacji oraz ab')
t~renie całego .woie~ództwa ł~d~ ła w tonie śdśle rzeczowym, . o- , jest w rzeczywistości znacznie sze. dla nasze.go miasta. Mia~to po <)gólna suma wpł;wó,~ była cztek1ego
~~rgan1zowac uTy<lz1_en 1 parta .w każdym sz~zególe na ltcz . większa, ~dy~ naprzykład na s.a.- nosi :vszystk1e koszta, ~w1ąz~ne rokrotnie wyższa od ogólnej su,
sportowy W. F. I. P. W. W ~ą- 1 bach il danych porownawczych w me wodoc1ąg1 potrzeba 5,5 mtl1. z pozyczką w Polsce, Jak row- my oprocentow..- nia i amortyzacji
gu tego tygodnia we wszystk~h I stosunku do pożyczek, zawar- dol. Ale li.cząc się z drugim czyn nież c~ęść kosztów na terenie wszystkich po°ż;czek. Os<atnią
miastach t wioskach odbędą s1ę ! tych przez inne miasta polskie, o uikiem magistrat musiał elimino- Ameryki, ale nie więcej, jak SO wreszcie
korzvstnieiszą ;troną
propagandowe zawody sportowe raz nie zmierzająca do przedsta- wać plan budowy wodociągów. tys. dolarów, podczas gdy War- pożyczk: łódzkiei od warszaw·
wszystkich gałęzi sportu.
.
wienia sprawy w zbyt różowych Wykonanie pierwszej serji robót szawa na ten sam cel musiała skiej jest iż w '.Y./a··szawie przed-.
Organizacją zajmą się pow~ato- barwa-eh, lecz z całą jasnością l kanalizacyjnych kosztowajć hę- dać 100,000 do.J. Miasto pokrywa stawiciel' bankie:Ó~ ma prawiwe, miejski.e i gminne kom1te~y 1ścisłością konkretyzująca faktycz dzie 4 mi:lj. dol., a wraz z suma- również ;,óżnice w terminach a- wglądu do gosp::>darki finansowei
W. F. L P. W. oraz zrzeszenia ny stan rzeczy. To tę~ rezultatem mi na budowę mi~szkań. ~obotni- mortyzac11, co wynosi 47,5 tys. i otrzymuje od miasta 4 tysiące
sportow@.
tego referatu było Jednomyślne I czych suma ta daie 6 mili. dol- tys. d<?I.. .
.
dolarów pensji rocznej
podczis
uchwalen,ie pożyczki; jedynie inż. 1 właśnie tyle wynosi pożyczka. . Ob~1ązenie . Łodzi z tytułu po- gdy Łódź nie ~otrzeb~jc utrzyPrzegł
\l?ojewód:ki nie pod~ósł rę~i a-j Przy oblic.z?-ni1: ~n;giego c~ynn!- zyczk1 wynosi przez pierwsze 4 mywać takie.g~ przedstawiciela
Ił
n1 _za pozycz.ką, ~1 przec1w~o. ka - mozhwoset finansowe} mia lata .8,6 pro.c., a to. z tego P?Wo- bankierów.
·
JUTRO, t. j. dnia 1 czerwca r, pozyczce, am„. wśrod tych, kto-' sta za podstawę brane były nor- du, ze mag1stratow1 udało się u.,
. .
bież. na przegląd koni 0 godz. 8 rzy powstrzymali się od głosu. my ogólne, stosowane również zyslc~ć warunek, że w tym okre- , W k~nkluz11 prezyd.ent Z1e.m1ęc
rano (plac przy zbiegu ul. PrezyNa wstępie swego przemówie- przez finansistów amerykańskich: ~1e ~ie będą płacone raty amorty- k1 _Prosi~ o uc~waleme , p~o!ektu
de~ta ~arutow;i-cza i Tramwajo- nia p. prezydent wyjaśnił, czemu Ogólne za.dłużenie miasta Łodzi zacVJne . Ma t~ wielkie znaczenie! pozy.7zk1, 1 co t.e~ po ~rotkie1 _dywe1) wmny hyc dopro~iad~one ko. Łódź zaciąga pożyczkę zagranicą, wynosiło 10 milj. zł., co wraz z dla gospodarki miasta, gdyż w i skusp. rana mie1ska 1ednogłos !l~
~i~. z o~rębu X~ komisa:1atu po-. mianowicie, że niema wogóle l obecną pożyczKą uczyni 63 milj. tym okresie będzie ukończonaj uczyniła.
hc11. p~n~twoweJ, . nalezące do j poważnych źródeł kredytu we-I zł. czyli 105 zł. na jednego miesz bucfo~a. kanalizacji, poczem zaKron.
wł~scic1eh lu~ posiadaczy 0 na- wnętrznego, a wszelka taka po-I kańca. Przy tych obliczeniach ewą JUZ n~pływac znaczne dotw1skach na htery:
życzka musiałaby się skoń-czyć na wzięto zadłużenie maksymalne, C~Qdy z te1 inwestycji. Po upłyM, N, O, P, R, S, T, U, W, Z. pożycz-ce w Banku gospodarstwa bo część dawnych długów, pacho JVt~ ..teg-0 o~resu obciążenie ~y~
"
•
kra1owego, przyczem pożyczka ta 1 dzących z tytułr. sum na zwalcu- ~os.1c ~ędz1e . 10,47 proc. J1:.śli
pożyczki dolarowej
POCZ!O\VB ka jest droższa od zaciągniętej nie bezrobocia, będzie prawdo- l~te o mne mia~ta. to w Wars~a
dla Łodzi
d
.
. 1. tr I bezpośrednio z zagranicy, a to
podobnie umożona. Jest to sytu- Wt? sp~awa t8: się o tyle kompliWczorajsze posiedzenie rad-,
Ro~porzą !f~em d . ~1J1 s a tego powodu, że Bank gospodar- i acja nienajgorsza, bo naprzykła<l ku1e, ze musiano złożyć kaucję miejskiej rozpoczęło się 0 godz. ~
. t
poczt i telegr o~ z rua
ma- stwa jest w tym wypadku jedy- w W a•r szawie zadłużenie na ;ed- w wysokości 400,000 dol., jako za .
ł .
. t
ja 19~8 r. zostanie, wprowadzona nie pośrednikiem, który za swe nego mieszkańca wynosi 181 zł., a b~zpieczenie regularnego wpła- mm. 15 1 . rwa 0 rowno 4 ~unu y,
w obieg nowa edyqa P?C.ztowych pośrednictwo również musi za-ł ogólnie przyjęta no,r ma, zwłasi:- can1a rat, czego dla Łodzi niema. Przewodruczył obradom w1cepre·
maczków op.łaty wartosci 2~
robić.
cza w Ameryce, wynosi 18 dola- O?ciążenie
pożyczek innych zes Klim, który wobec braku
szy z pozdo~dtz~ą ge~erała Jbo~e~ a
Następnie prezydent zazna<:zył \rów na mieszkańca.
mk iast wynosi 10,66, pożyczki Ban mówców, poddał pod głosowanie
Bema.
naJ ujące się w o ie.su .
h ,
.
.
.
'. z k 1 .
d
h
k
u gospodarstwa kra1owego _
. k
· . . .
.
k' cl
'25 groszowe znaczki opłaty po- z~ c o~ warunki o.zy7zk1 w ko-1
ei rezy er s~ a1,a ·terr t 1, 18 proc.
pl rO<je t. zalc1ągmę~ia pozyc.z l • oK
tj
.. , .
ś . ł arowe) da Łodzi. Również 1 w
przednich edycji są nadal waż- ro:vnanm. zk.nohrma. nytam1 war_un ła- j zow~t prze .ieg . s akran o ecnet.,,o
m.i,
na 1a te m.iais
zaciąga y mag1s ra 1u o pozy-cz ę oraz os awes a moz11wosc1 wcze nie - drugiem uchwaleniu przyjęto pro
(0 }
ne.
pożyczki przed wojną, są niesły-. teczne dojście do porozumienia z szego wykupu, która jest bardzo .
,
. .
.
.
chanie ciężkie, to jednak nie mo- · przedstawicielami banków Lam- ważna dla miasta, również zosta- 1ekt Jednomyslrue, 1edyn1e z tą
ty-eh warunków bez-1 pert et Co i Holga.irten et Co.
Lodzi jaknajkorzystniejl
tym razem
WojeDziś w nocy dyżurują następu- względnie, lecz należy porównyUzgodnione o-stateczlllie warun- , załatwiona. Jak wiadomo, przy wódzki podniósł rękę, gdy była
iące apteki: G. Antoniewicz (Pa: wać je z warunkami, jakie udało ki pożyczki przedstawiają się, wc~eśnieiszym wykupie stosowa- mowa 0 wstrzymującvch się od
bjanicka 50),
K. Chą.dzynsk1 się uzyskać państwu polskiemu i jak następuj~: Kurs emisyjny nie na !est zawsze pewn3. premja. Wy głosu.
·
(Piotrkowska 164), W. So~o!!- 5:amorządom t>O oshtniei stabili- został ustalony, co zresztą ob- / no.st ~:>na przy pożyczce shbiliza~icz (Przejazd 19), R. Remb1elm- zacji, a w tej płaszczyźnie porów chodzi miasto jedynie pośrednio, ~YJne1 ~ proc., przy pożyczce war
Również jednomyślnie przyjęto
ski (Andrzeja 28), J. Zundelew~cz nawczej pożyczka łódzka jest bar nie wyniesie on jednak prawdo- ~ szawsk1e1 premja zaczyna się od wniosek 0 zaciągnięcie pożyczkł
(pl. otrko „ska 25), M. Kasperk1e- rlzo kQlfzystna.
podobn[e mniej, niż 89. W utn.9-! !) proc. i maleje stopniowo, wy~
"'
· o k resie 2 pr. w Banku gospodarstwa
krajowe··
54), S. Trawkow+
„
u~sz.ąc w os t atmm
.
..
wicz (Zgierska
~ka (Brzezińska 58).
~odz uzy~kała warunki następu- go
na budowę nteruchomoscs
rące: do r. 1935 c~n'1 wykupu 104, przy ul. Napiórkowskiego.
tl11 1938 r. 103, do r. 1941 f
.
d
102, do r. 1944 101, ~reszcieł
res.zc1e
po re erac1e ra .
od r. 1944 wykup pożyczki mvże An~rzeiaka uchwalono wyasygncr
się
stawić
Kamisję
nastąpić bez żadnej premji po kur· wac 10,000 zł. na pomoc dla e>
Jutro, t. j. w piątek, dnia 1-gol poborowi rocznika 1907, zamie s1e 100, co może mieć ogromne fiar trzęsienia ziemi w Bułgarii.
K
czerwca r. b. przed komisjami' szkali w obrębie XIII komisarjatu zm. czenie dla miasta w razie popoborowemi winni się stawić na- policji państwowej o nazwiskach prawy stosunków kredytowych w
Pols-ce.
stępujący poborowi:
na litery:
!.l=111=1=1
"
Przed komisją po'1orową Nr. 1
S od Sza, T, U, W, Z, ż.
W końcu prezydent Ziemięcki : 1
-=
-- -- (Pomorska nr. 18):
Przed komisją poborową Nr. 3 schairakteryzował zabezpieczenie
poborowi roczmka 1907, zamiesz(Zakątna nr. 82):
pożyczki, które Łódź zagwaranDr. med.
kali w obrębie V komisarjatu popoborowi rocznika 1907, za- toiwała wpływami z podatków w
licji państwowej o nazwiskach na mieszkali w obrębie Xl ko·m isar- wysokości czterokrobnie wyższej
Iitery:
jatu policji państwowej o nazwi- od rat procentowych i amortyza•
E. F, G do Ge.
skach na litery:
cyj.nych, a mianowicie z podat- Specjalista chorób skórnych, wene·
Prze4 koniisją poborową Nr. 2
Kod Kom, L, L, M do Mar.
ków przemysłowego, dochodowerycznych i moczopłciowych
{Ogrodowa nr. 34):
go, od nieru-chomośoi i od spiryPrzyjmuje od 5 do 9 wiecz
tusu. Szło tu o wybranie podat~·
ków, ściąganych przez państwo, Sienkiewicza 34, tel, 59·~0 29..()
Tańczę z tobą jui trzeci raz
gdyż w razie, gdyby miasto nie
z rzędu. Czy wierzysz wreszcie, że
wywiązywało się ze swych o·b ouruchomiła
Ł.
cię kocham?
wo~skowego
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K. D.

Z dniem 1 czerw-ca 1928 rokulcałkowitą przestrzeń, uruchomio- !!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~•!!•

na lilllji Łódź - Zgierz - Ozor· ne zostają pociągi lokalne:
Gdybym choć ków i Łódź - Pa1bjanice 1 oprócz
1) Rynek Bałucki-Radogoszcz i

Stulecie dr. uraefe

az mógł zobaczyć, jak ty tańczysz! dotychczasowych
pociągów na
2) Plac Reymonta - Kolej Ob'2!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!::~•!!1•!! wodowa, podług następującego
-;...._.
rozkładu:

Bezdomna Carmen

RYNEK -

BALucK1 - RADoGoszcz.
Odja·z d z Łodzi o godmnie: 6.10,
650, 7.30 i t. d., do godz. 21.30, co
40 minut.
5.55,
Z Radogoszcza odjazd:
6.30, 7.10, 7.50 i t. d. do godz. 21
m. 10 co 40 minut.
PLAC REYMONTA - KOLEJ
OBWODOWA:
Z Lodzi odjazd: 6.30, 6.50, 7.10,
7.30 i t. d. do godziny 21 m. SO co
20 minut.
Z Kolei Obwodowej do Lodzi
odjazd następuje o godzinie: 6.20,
6.40, 7.00, 7.20 i t. d. do godz. 21
m. 40 co 20 minut.
Jednocześnie pociągi linji ozor-li
kowskiej od Łodzi do Zgierza bę
dą się zatrzymywały na wszyst- ~#"'~"'-'"
~ich przystankac~ li?'ji Zgierskie)
. . -~··"' ~„. ,, . . '· ·~, '•'· ·''''"'
~ ~b1era.ły pasazerow w oby-j l
...,, ....~-~,,.,...,. ' ,
·, . ·~, ~<.' '", «"+ith
'
•
d~?ch. ~~erunk.ac~ podług t.aryf_y •
i.
'-~
.
.
.
~·--~·
teize lm11, Po-c1ąg1 ŁKD. w gram-1 ;o.,..._ _u-_..._..._._..-.._...._.._,.._~....,-..,..:;,.;;.;.--...,,.......,...,........_,,......,_ -·Szynk Eńtana w Sewilli, kłóry dz 7.ęki bohaterce opery Bizeta zdo- cach Łodzi kursować b~dą: ::ia libył sławę św'afową, ma być ob.ecni~ zrównany z zie,mią w zv.riązku nji ~gi.ers.k~cj co 10 minut,, a na Pomnik znakomitego okulisty, d-ra Graefc~ w Berlinię, gdzie uczo.
z wielką wystawą hiszpańsko • ame?ykanską.
Pabiam-ck1e1 co 5 do 10 mmut.
DJ ten urodził się 22 maja 1828 roilu

l

'·

•

Gł.OS PC'JLSK.1

lf.V.

Koleżance Edzi Kodow·
skiej z powodu śmierci Jej

•

Cztery r cent
zaproponowali

OJCA

szczere

Hr. 149

1928.

współc z ucie wyrażają

włókniarzom

I

przedstawiciele

przemysłowców

w dniu wczorajszym o godz. się ze zgodą przemysłowców.
cały czas icłt trwania minus pierw
11 przed południem rozpoczął się
Po kilkugodzinnej, chwilami sze trzy godziny.
c:rst:~IZilleii:iD?.:5lDEl!mldm'2Eliit. dalszy ciąg konferencji przedstawi bardzo burzliwej dyskusji nad spra
W przemówieniach swych przed
cieli wszystkich związków zawodo wą delegatów fabrycznych, przed- stawiciele związków zawodowych
N a marą.inesie
wych z przemysłowcami w spra- stawiciele związku klasowego zgło domagali si~, ażeby postoje były
wie żądań robotniczych w przemy sili następujący konkretny wnio· płatne od pierwizcj chwili, ponieśle włókienniczym.
sek:
waż nie wynikają one z winy roJak wiadomo w dniu onegdajRobotnicy w fabrykach mają botników. Na tern konferencja zoIstnieją w Łodzi bezrobotni - szym · omawiano sprawę rewizji prawo wybierać z pośród siebie stała przerwana do godz. -4.30 po
jest to prawda, jak słońce, oczywi osobistych oraz stosowania wyż· delegatów, którzy w czasie pełnie południu.
(p)
st a. J est ich około 24.000 _
ten szych płac dla robotników obsłu- nia swych obowiązków mogą być
Konferencję popołudniową zadalszym ciągiem
fakt najmniejszej nie ulega wątpli- gujących. zwiększo~ą ilość maszyn. wydaleni z pracy jedynie za do- początkowano
.
• .
W dniu wczorajszym zaś przy- puszczenie się czynu nieetycznego dyskusji nad sprawą wypłacania
wosc1.
Bezrobocie datu1e się u , stąpiono do rozważania sprawy de
W odpowiedzi na wniosek ten robotnikom za przymusowe postonas od kilku lat - o tem wie każ- legatów fabrycznych oraz płac za przedstawiciele przemysłowców o- je.
Przedstawiciele robotników
dy: maluczki i dostojny, ubogi i postoje, nie wynikłe z winy robo- świadczyli, że wstawienie punktu wskazali, że według przepisów
bogaty.
tników.
. .
.
o delegatach do umowy jest 1by- ustawowych nie wolno obniżać
oto stała się rzecz dziwna,
Przed~ta~tciele robotmków. ~ teczne, i że zresztą muszą w tej płac robotniczych bez dwutygo•1
•
przemów1er.1ach swych wskazali, tz sprawie udać się do swych moco- dniowego wymówienia, ftie wypła1.ueoczeknv:inal
• •
• delegaci fabryczni winni być tym dawców, sami bowiem nie mogą canie zaś za postoje wynikłe wskuPrzez dziwną asoc1ac1ę tych ZJa czynnikiem, który pośredniczy za- decydować. Co się zaś tyczy za- tek nie dostarczania robotnikom
wisk ukuto nowotwór, urągający łatwianiu zatargu pomi~dzy robo- gwarantowania, że delegaci b«:dą przędzy względnie osnów jest ob·
już nietylko bezrobotnym, naigry tnikami a .przemysłowca"?i. Pr~e- nieusuwalni dlatego tylko, że są niżaniem płac, mając bowiem dowający się z ich nędzy, głodu _ m_Ysł~wcy l~dnak~e, ~daniem mow delegatami, to przedstawiciele prze stateczną ilość przędzy mogliby
•
•
•
od- cow 1gnoru1ą sobie memal zupeł- mysłowców wypowiedzieli się prze wyrabiać sta\vki · cennikowe, dlate1.ee~- wpros~ pomewiera1ący g
nie instytucję delegatów fabrycz- ciwko, stojąc na stanowisku, że go też przedstawiciele związków
nosc człowieka; przez absurd no- nych i nader często del~gatów przemysłowcom musi przysługiwać domagali się, by robotnicy otrzy·
wego terminu wyszydzający jego wyd~lają za pełnienie swych obo- prawo decydo°"ania czy dany de- mywali zapłatę za cały czas trwaclężkic warunki matetjalne, jego wiązków. W nowej umowie winien legat może u nich pracować czy nia postoju od pierwszej jego
biedę, chłód, nędzę, termin ten przeto znaleźć si~ punkt gwarantu,me; skoro jako robotnik,· nie zaś chwili.
brzmi _ zawodowi bezrobotni!
jący robotnikom swobodny wybór jako delegat, będzie zasłu~iwał na
PrzedstawiCiele przemysłowców
delegatów, delegatom zaś możność usunięcie, to przemysłowiec może w
odpowiedzi
oświadczyli, iż
I oto coraz częściej na la- swobodnego wykonywania abo- go usunąć. .
nie
posiadają
odpowiednich
mach prasy, w rozmowach i roz· wiązków. Delegat fabryczny może
Przystąpiono. do dalszego pun· pełnomocnictw do
rozstrzygnięmówkach, przy szklance pół-czar- być wydalon)' ~ pracy jedynie za ktu porządku dziennego tj. do spra cia
tej
sprawy
nie
czują
nej,, ba! nawet w kuluarach sejmo dopuszczenie się czynu nieety· wy wypłacania robotmkom za po- si~ zresztą w niej kompetentni,
wychl _ coraz częsciey, coraz cznego.
stoje wynikłe nie z ich winy.
wobec c;zego wystąpili z wniob
h
W odpowiedzi na powyższe
Jak wiadomo dotychczas wo- sid em powołania do życia komisji
głośniej mówi się 0 bezro otnyc ' wywody przedstawicieli związków bee nieuregulowania sprawy tej fachowej, któraby zajęła ii~ zatraktujących swoje „zajęcie"- za· reprezentanci przemysłowców o- przez umowę w całym szeregu fa- równo tą sprawą jak i sprawą
woclowo.
świadczyli, że przemysłowcy nigdy bryk wynikały ostre zatargi, z te- ustalenia odpowiednich stawek dla
Jako pendant tych rozm6we· nie wyste:powali przeciwko insiy· go względu, iż właściwie niewiado robotnik:ów, którzy wskutek reorczeli na arenie życia występuje, tucji delegatów fabryc_znyc_h, w ~a m.o był0 za jaki .czas po.staju wi: ganizacji pracy obsługiwać muszą
{)rzez jednych spostrzegane z ma- łym. szeregu wypadko.w 1ednakz~ men przemysłowiec p łacić robotni zwiększoną ilość maszyn.
ł d
ół
.
mi dz
stwierdzone zostało, ze delegaci kow1.
Po dłuższej dyskusji przedstaą ~zą wsp. czuci~,
ę Y o- nie pełnili należycie swych oboW myśl umowy zwyczajowej wiciele robotników na wniosek
słatniem daniem obiadu a deserem wiązków; w posiadaniu przemy- przemysłowcy wówczas tylko pia· powyższy zgodzili sie:.
przez drugich wogóle ignorowane słowców są dowody na to, że de· cą robotnikom za postój, o ile
Z kolei przystąpiono do roz_ ciekawe zjawisko: kronika po- legaci wywoływali strejki na wła- trwa on dłużej niż dwie godziny, trząsania najważniejszego punktu
łicyjna łącznie ~ kroniką pogoto- sn~ rę~ę bez porozum~enia się ze 3eśli zaś. postoje tak~e :n~ją miej- porządku dziennego, t. j. sprawy
wia notują solidarnie, wzrastającą zw1~zk1em; tego ro_dza111 . postępo- sce w c1ą_gu tygodnia.· kilka razv, po dwyżki płac.
d • ,
god •
g
wame delegatów mgdy me spotka to robotnicy otrzymu ~ zapłatę za
Pierwszy zabrał głos inż. Rum•
d
zdzinę
manieledwie,
na zten, nienormalną
z
z111y nailość
o- .~~!!!!~~!!~!!~~~!!~~~~~~::!~~~~~~~~~~~~~~!!!::E~~~~~~
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samobójstw.„
ł
z~

Bala i Zygmunt.
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zawodowi bezrobotni''

•

•

Zajrzyjcie proszę, panbwie!
panowiel - do mieszkań „zawodowych bezrobotnych", raacle za
uważyć łaskawie ich nędzę, za·
kosztuJ•cie smaku ich życia co-

Po zys a
.

Q

.

pel, który zobrazował zebranym
ciężką sytm1.cję vr jaktej znalazł Si<:
ostatnio przemysł włókienniczy.
Przemysłowcy nie spodziewali sit;
bynajmniej, że związki zawodowe
w tak ciężkiej dla przemysłu włókienniczego chwili wystąpią z ja·
kiemikolwiek żądaniami podwyżkowemi. Wystawienie żądań 1.ych
jest tem dziwniejsze, le od chwili
zawarcia umowy arbitrażowej w
marcu 1927 r., drożyzna wzrosła
tvlko o 5,74 proc., zaś artykuły
spożywcze zdrożały zaledwie o 3
proc.
Pozatem robotnicy nie docenia
ją dobrej woli i wielkiego wysiłku
ze strony przemysłowców, którzy
mimo krytycznej sytuacji w prze·
myśle nie przeprowadzili redukcji
robotników. Wobec powyższego
przeto żądanie podwyższenia płac
o 15 proc. jest stanowczo nie na
miejscu.
W odpowiedzi zabrał głos p •
Walczak, który oświadczył, że powody, które skłoniły robotników
do wysu-:;~cia Żądań podwyżko
wych podane zostały w piśmie do
związków przemysłowców. Zarobki
robotników zatrudnionych w przemyśle włókienniczym są b3rdzc
nikłe i najniższe poza płacami r0botników rolnych. Zarobek olbrzymiej wi~kszości robotników włó·
kienniczych wynosi zaledwie od 3
do 4 zł. dziennie i wobec rzeczv·
wis tego wzrostu drożyzny sytuar.::i a
;:iajszerszych mas robotniczych jest
katastrofalna. Ządanie podwyższe
nia płac o 15 proc. jest mini malne i wysunie:te zostało tylko ula tego by dać możność przemysłow
com zrealizowania ich. W koi1cu
swego przemówienia p. Walczak
apelował do przedstawicieli prz~·
mysłowców, by uwzględni!! te siu
szne żądania robotników i wy po·
wiedzieli sii: jakiej wyso ,rnści po rl
wyżkę ma1ą zamiar robotnikom u·
dzielić.
Głos

ponownie m z.
Rllmpel, który oznajmił, że ac z·
kolwiek wskaźnik drożyźniany prze

I

·

zabrał

mysłowców
nie obowiązuje, je~nahe hy _~ e_ zraż<fć robotników

·

się

1 przyczymc

do

polubownego

d l:.i
•
• h
„
h
,
sprawy postanowili upo atnowan1e wszysti J1C m1eszir~an-,dzielić 4 proc._po~wyżki. I~ż. Rum
,
•
t
-:il
J....
„
••
pel zastrze?:ł się, ze od te1 decyCOW m1as a na
UuOWę nana ·lZ8CJ.
'zji przemvsiowcy nie odstąpią i
interwencje ze strony orga·
załatwienia

1

żadne

dziennego, płyną~ między dwo
Projekty inżyniera Skrzywana, które mnją być przedsta .111jone
nizacji robotniczej na terenie czy
ma biegunami: nadzieją i rozpaczą
prezydjum magistrału
to Łodzi czy Warszawy na nic si~
starajcie się sobie wyobrazić egzy; W związku
z uchwaleniem nych w ciągu 3-ch "fo 3 i pół lat. wej pożyczki na budowC( wodc c!;::- nie zdadzą.
stencję, tych, oo pobierają kilka: przez radę miejską po·życzki ame- Licząc ten czas już od chwili o- gów.
Odpowiedział na to p. Kazi·
złotych tygodniowo a nade·jrykańskiej w kwocie 6 miljonów becnej, na 1 stycznia 1931 roku
Mogłoby się wyłonić pytanfo, za mi•rczak wsl~azuj~c', że ~tanowisk~
· · ld I
4 ·1·
·
b
· l'b
·
,
ł . , . . orzemysłowcow 1es~ mesłuszne 1
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lrzechu Magdial~ny Samozw.ankc ra,.
Inż. Skrzywan jest zdania,
że jednak jestem, że nie dałoby
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Prof. Smolik ławnikiem wy ziało os wiaty szk~~z~r:!~;ł~~! !:' Ł~kd~tzy~
i kultury w magistracie ł6dzliim
~f~~~~:t:1'~1~~e1{~~!k1~~:ny ~
8

Jak się dowiadujemy z wiaro-

Powierzenie

~odne~ iróclła,

sen. dr.

ury
Ciekawe te

Kopciń- ~~ako~ie, przez cały :zas stu-

projektowan.a skiemu. zaszczytnej pia.cówki w
pro1ektowanc
t:a wydziału oświaty i kultm ma było już oddawna,, Jednakże nogistratu m. l.odzi. Obecny ławnik wemu
magistratowi łódzkiemu
dr. Kopci6ski ma być powołany weżało, aby przynajmniej w pier
•
,
·
.
do centr~• P. P •. S. do W~rsza- ~eh ~esiącach jego dz1ałalwy dla kierowmua pracą oswiato llOlłCl twQrca powszechnego p.auwą w parlfi i słanie aa a:ele to- czania w Lodzi 11;asiadał w socjawarzystwa uniwersytetów robo- Ustycznych władzach komunałtniczych (T. U. R.). Na jego miej- nych. Obecnie po nadaniu spra•
• •
sce ~ staDOW1sko laWDib ma wom 0$Wl8.towym odpowiedniego
by~ powołany
prof. Pnecław biegu, sen. dr. Kopciński ;t.decySmolik, znany pedagog i aator dowal się opuścić swą odpowieszeregu prac naukowych prezes dzialną placówkę i zafęć stanowitow. bibljołilów polskich w ł..o- uo które powierzyło mti fego

,est zmuma na stanowisku ławn1- centrali P. P. S.
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zawody odbędą się w nadchodzącą

. .

niedzielę

leck1ch. W r. 1914 władze auW na1 bhzszą medz1elę Turyści
strjackie internowały go w oho- gościć bt;dą lwo wską drużynę, Ha·
zie jeńców w Steinklam, co unie- smone~, ~tóra ost~tniemi wynikamo~liwHo ~u wstąpienie do sze- Im.mi os1ą~nu:tem1 . w zawodach
regow legionowych. W obozie m1.strzowsk1ch, bądz też towarzyjeńców zmarły przebywał dwa la- s~1ch zm~s~a d.o zwrócenia na sieta. co zrujnowało mu doszczętnie bte ba~zme1sze1 uwagi.
zdrowie, tak że w r. 1916 zo·
Zasilona poważnie pierwszostał jako chory z obozu zwolnio- rzędne_m.i grami Jutrzenki kran~ ~ wyjechał . do znajomych na k?wskie1, Hasmonea wykazuje o.stat
w1es, będąc 1edoak na4al pod !110 stałą popraw.~ formy, znajduk<mtrolą władz llU$trjackich.
iącą potw1erdzeme w bezapelacyjPo rozbrojeniu niemców wra- nych zwyci~stwach nad Sląskiem
ca do Lodzi i pra=uje w charaik- (~:O), TK? (5:1), ŁKS <3:1) i w wyterze
urzędnrkq
wojskowego, mku remiso ·.vym z Wartą (2:2).
gdyż stan zdrowia nie pozwala
W tab~li . mistrzo~s~iej Ha'
mu na służbę czynną. Od r. 1921 smonea za1mu1e 10 m1e1sce, lecz
dzi.
stronnictwo, (y)
ś. p. Woźnicki poświęca się pra- ma ona za sobą najmniejszą ilość
w ~
cy pedagogicznej i na tej niwie rozegranych spotkań, przy 7 punkpracuje do ostatniej chwili, za- tach straconych, co nakazuje trakskarbiając sobie sza{:Un.ek i sym- tować ją na równi z Wartą, Crapatję kolegów i wychowanków. c~vią, Warszawianką, .które, jak
Nabyta w obozie jeńców chora- Wll\domo, tworzą czołową grupę
postanowił zapoczątłlDwać aktję
ba nie dała się już wyleczyć i tabeli.
zmarły, pra{:Ując niezmordowanie
Najlepszym jednak potwierdze ·
podwyżkową
pomimo postępów choroby, uległ niem doskonałej formy niedzielJ ak się dowiadujemy, związek pracowników otrzymuje bardzo jej wreszcie w kwiecie wieku, sto n~ch gości jest kl<;ska zadana
ba nkowców postan<rwił wystąpić ni~kie wynagrodzenia.
jąc do ostatniej chwili na poste- 5 ynnej drużynie węgierskiej •Varun.ku obywatelskim.
sas•, ktora dzień przedtem gładko
z _akcją o poprawę .bytu pracowni Co się tyczy akcji pracowników
Cześć Jego pamięci.
sprawiła się z Pogonią 2:0. Jest
kow bankowych 1 w tym celu Bank Zachodniego. to akcja ta wy
--x-to druga przegrana węgierskiej
zwrócił się do swego zanądu głów wołana została indywidualnie bez
drużyny w Polsce, przyczem pierw
5
nego w Wa-rszawie 0 instrukcie. udziału związku i pracownicy aoW niedzielę, dnia 3 czerwca pzą, W: stosunku 2:l, zadała im
'łd ' I ść po1s ka .ś W1ęclc
· · · b I oloma.
Akcja ekonomiczna pracownł- magail\ się 40 proc. podwy7.Jki, po- dsp? zie czo
ę- ·
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w bankach łódzlcich tylko niektó-1 cło tego terminu podwyżki n1e u- :wa mhtljo~~ rodzin w nt l:Ch zdrz~- i zwrotnego Kru mho Iza dopełttia
ik
l
k .
. .J_ b
b
szony-c ZJ~noczą w
ym
mu do k
l
k ·t
t 1
k ,
.
re k ategoI']e pracown ów są, e- zys a1ą 1 przystą,pt'\ uu ezro oda. swoje myśli i uczucia. Rozwiną się
s .ona e zna om1 Y s rze ee, rol
uiej wynagradzane,
a lwia część
(b)
tęczowe sztandary braterstwa ht· rzutow W?lnych, St.euerm~nn, lotne
). -- '·' ....._.
.
.
dów i ludu i załopocą na wietrze skrzydła 1 dobre. k1ero:-v~1ctwo naQ ". ponad głowami szeregów, złącz.o- padu tworzą ś~ie~n~ hnJę. W .PoC nych ideą r~O'Stlą wvq>ólnej pra- ~ocy gracz teJ miary C? Schne1der
cy wszystkich dla dobra wszyst- 1 reprezentacyjny obronca Lwowa,
Warsz:awa, (łlll młt.) o" - w,'11tcm orldesin. 2. $i»ew. 3. kich
Redler, tworzą doskonałe tyły,
, 12_.oo. . Sygnal ~ hetml s 'll"f~y o-..Strams: Intermezzo z ap. „Cm<r wa.1Miljony ludu praicującego we zdolne zaszachować najlepszą linję
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TEATR KAMERALNY.
11:eillda, b) Kiuiaw[aik wy.kona z tow.
lZ.30 - SYttiifonja nr. 5, Tańce stod:i.iu u ś~r:t: naszego wyciąDziś, czwartek.
w sobotę i w nie()rllńestry prof. Jain DwoMkowiSkt. -ł. Z. wiańskie li Hm:oores.~a Dwioraaka, Dwtie gamy ręce do wszystkich naszych
dzielę Oubro, pia;tek, pr.zedstaiwieme z.a...
Noskow~: „Staclt".
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Mossaikowski
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zo...ao - Wieczór 'utworów Mm.airta. cy z wezwaniem:
..Prza,śruicizka':
Ladomk R&!yclcL·
Medłol- (&36) _
Wszyscy do bratnich szeregów „Codziennie o 5-ei" z Jarko.wską, Qry.
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sp6łdz1elczych!
wińską, Morską, I<rotkem, Mrrozińskim,
I<rakowu.aik z bailetu .,Pan Tftlfdow.ski , 20.5() - Qpe:n1J Verclego „Tiravi•aita",
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c) ~·Namysłowski: Ma.rur ..Kuba • luRz:rm (.fiO) rek - .w ykona orklestira.
21.ló Opeoretka Kailml!ln:t „B::iJadera".
17.45 - Aud~a lł!JeNdm. Tta1tS!łli!ła
Włedc& (517) i Krakowa.
19.00 - Opera Wagnera „Wa1J.kir]e".
20.00 - KOIDIUlll1kaf Tow. Zach. óo Ho Berłlll {483) i K~swusterhausen
dowii lron1 w Pd.sice.
(1250) 20.00 - Popdan1'& ,.Ddełe ~",
20.16 - Qperetka OHiberga
„Zfota
"Yrlosi prof. Stam. łohwładomsad.
ry1Dlca z Amenro".
20.00 - Koocert .wlec:1Jc:Jlmy. .Mw;ytra frMkfurt (428) _
leiika.. Wykonawcy: ~ P. R.pod 20.15 - Opera Miairschner·a „Hans Hei
dn. Zdzisłiawa Qórsy:6skiego. Liijaoa liQi".
~ (i§!piew) i ~w, NawtrocUpsk (365} li (imlromp.) Cżęść 1-.a. l. a) P.dl.: Marsz 21.30 - Koocer!f: (Uw-ertura Goldmaxz ®eretki ,,Kstę7miczka.'', b) Linoke: ka, Serena.da na smyczki Hofmana, Rap
fffa.lc z Ql)e!retki ~". c) Ned- sodia G~moll Dworzaka. SuHa op. 25
bał: Uwemra do op. „CociCSlrwa .zna~łSul!liivama.).
~

. Jak widzimy Turyści b~dą mieli
melada zadanie, a sądiąc z dzi·
s iejszej formy fioletowych: zdobyci~ przez nich dwu punktów będz1e bardzo cii>żk.
h
1 któ
grac~y daje si~ z~~~waży~ ~rzer~~
czeme, rezerwy zaś stale znajdujlł
się w ogniu walk 0 mistrzostwo
klasy A, nie mogą wlc:c po~pie·
s~yć z pomocą pierwszej dru~yn1e.
Słaba forma obrońców fiolet.owych, przy pierwszorz~dnym ataku
Hasmonei nie pozwala $nuć ró.iow_ych nadzieji; brak umiejętnegQ
kierow.mka napadu (na tej pozycji
Kulawiak w ostatnich czasach zupełnie zawodzi) zatraca wvsiłek
łączników i najfepszej jednostkiFrankusa.
Są to najważniejsze obecnie
niedon:iagania w drużynie fioletowych i od ich usunięcia zależą w
znacznej mierze losy niedzielnego
spotka,1 ia.
Ciekawe te ze wszechmiar zawody odb~dą się na boisku WKS
o godz. 5 po południu.
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przy obeonośo1 60 slucllac.zy,
Film ten opowiada dzieje moc- a po cLzien d2lb•l-eiszy ie~t 42 uczniów ł

W filmie tym Jł«"a Liana Haid. no

w ~ktaidy

'

podtatusiałego
ziemianina, uc•enic.
~t to wystarczy najzupełniej. który się wybiera TUI. hulankę do Szkola 1ia. w swym programie przetocza ta utystka ma tak wielu stolicy. Ziemianin jest pod panto- .„ t: 1jc
\\ ~zcc'is ·c nn~
przy {Oto wanie
~olenni.ków w naszym śWiecie l flem u swej nie tyle nadobnej, ile uczniów z wiC'dzq za.wodowq. handlo.•mowym, że udział jej w filmie korpulentnej i okazałej małż on- w q 1 ogóJnq, co je·. t w'leik'•n .krokiem
le~\ gw~rancją jego. powod.~enia.1 ki. Lian.a ~ll:id jest ku~ici elką. Nie 1 rti!prićd w tlzii.:Jnc 11 z:rn•oo11 ~J.rogfstow
wi Uszme. ~ai;ia Ha1d .ro~w11a ~o l o~arł. s 1ę _J CJ . w~zię k.o m. nas7: zi.I?- ~kiego .• T nk dyr. s?.ikoTv p. :nż. Wn..:t
w „Winie, rulecie 1 kobie- n11an111, r uwn1e 1ak 1 w 1d 7. s1ę 1m to,•v Il 1n11l:iknwsl..I, j~k niwn:c>. c:tły
kac tyle ~zczeref!o. _hun:ioru, I. a - ~p rzeć ni e pot~a ti . Bohaterow;c ! zcsp(;f n.1ncz ·ie!· tak gor 1"w": rnit,-11
ą werwę .1 wesołosc, ze gdyby fil mu , przeżywaią szcre.~ zabaw-t ~ie szkołq, ii rnnżru \I icrzvć J)i)gio- ,
J~ała on.a 1edna, f.ih? b~łby i.ut nych r1yh i:1c ji. smtti nych rnot- c dia~"kom, ii, szlrnh l<idzb heLf;:tŁ dro.~c- '
n skHon.ały. A przec1ez proc z Lia- ni ch, lecz zabawnych db wid zów.I w.sk.1r.c111 dln 1•111.rcll szkiit w Pn•c.~r-t
lt
a.id wvsteoui~ jeszcze Arno.
posJ)!)l.1tel Polsklci.
t

ir

b.

r:

. Nowy ŁZOPN., powołany do ży.
po zlikwidowaniu pamiętnego
~ozłamu piłkarskiego , nie posiada
!eszcze swego statutu. Prace podjęte w tej dziedzinie przez specjalnie wyłonioną komisję zostały już
zakończone i wkrótce przedłożo
ne będą walnemu zgromadzeniu
do zatwierdzenia.
Jak się dowiadujemy termin wal
nego zgromadzenia ŁZOPN. %o~
stał wyznaczony przez zarząd na
dzień 3 czerwca r . b. Na zebraniu
tym zostaną wręczone dyplomy i
żetony przedstawicielom tych klubów, drużyny których zdobyły mt
strzo lwa Ł.Z.0.P .N. w 1926 r.

Co robi

wydział

o. ID ?

Od dwu miesięcy kluby A i Bkla.iSowe ubiegają się o palmę pier
wszet\stwa w zawodach o mistrzo·
stwo, a w klasie A nawet pief1Vsza runda ma się już ku kotkowi.
Dotychczas jednak współzawodni
czące drużyny nie wiedzą nic o
ramach obowiązujących przepisów
rozgrywek o mistrzostwo, bowietrt
wydział gier i dyscypliny nie zdołał jeszcze opracować regulaminu.

Opóźnienia w załatwianiu niektó-rych spraw, względnie odsuwanie ich w nieskończoność przybra•
ły ostatnio charakter zwyczaju.
S:Dubertem I Zrriczem.
Centralny Komitet
Czyżby dla dobra sportu nie przyD • S ół..!-' I ś · p I
dałaby się bardziej intensywna pn
ma p wole czo et w o sec.
„GONO" W OGI(óDKU.
ca
wydziału gier i dyscypliny.
Szkoła
llJ
Dwuidiziesty program symiJ)aityczmego
ł.
W
tea.trzy.kJu „Gong"; przy ul. Ceg:ieł·niainieJ

U
Zł
16 cie%Y się wciąż nies!abnącem po.Z iinkJatywy stow arz,yszernLa wtaści. w•odzeniem. Na calooć wyooce urozmaloi~i sldadów aiptooznych w Łodzi w conego i weso!eigo programu skla.da~ą
roku ubiegłym Powołaoo do tycia w Się dQskonate skecze 1 płoo~iki pióra
naszem m1ieścle koe<l!ukacyjną ~kotę Stairskiego, Tooia;, Wta;s.ta, Jasitirrz:~bca l
db da-ogiistów w Łoozi. Powstanie tej innyicłl w znak'()mit~n wykoinamtu calego
piaioówikl zawodowego w.yksztatcenia zespolu na czele z Jaśkówna, RuooWllec
należy również w lwdej części do za- ką, PoJJidewską, Belskiim, 03 "1.lłsikim,
sług wydziału oomaty i kultur y przy La-skowskim, Slelańskim i nowopo~a
ma1glstracle m. Łod·nl , gdyż dzięki u- nym ulabicń c:em Łodzi CzesJ.a.wem SkQ.
dziele:rnl!t.I tej szkole odipowiedn.iego lo- ł ntecro}<irn. Ci, którzy nle widzieli Jeszcze
ka.lu ~ labara.torQ.um chemicz;nego, urze- doskonałej rewlł p, t. ,,ZACZYNAMY",
czywisfniono dO'll'io9fy ten plan.
niechaj po~pilesza. ~o „Gongu", albo1..:r
•
J.aik szkota ta prosperuje, wystarezy wlem w dniach na.jbliższyich odbędzi e
1
tylko podać, że do otwarcia roku szikot,si~ premiera r ewii 2'1-ol p. t. „Na raty,
ne:go w roku 1927 z.głoszonych kaindy- f na wek!elki".
nowa gwiazda komiczna na ekra- <iatów było okot-0 10, roz.poczęlo .>Ię ~ Cod:clenrue z przed'staWiTenla o goo;z.

Ruleta i Kobiety" nie niemieckim.

na

3 czerwca
cia

fł:X$X$X$X*A*X*-~XO~C

N a sreb rnym enranJe
~Wino,

wyznaczono

ezy ...słyszeliście

już,

że

„Zi~ć firmy Kohn"
wybiera

się

io foBzll

!Pl'---=-:a=--=-izm------mti----

1
-------.

g
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szereg

złośli wych
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ozwan ee
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spostrze.te1i na temat:

l

o

Zdcrnaskownny pan stworzeni a. Miłe w salonie
- n ieznośne w do mu.
Biicty wcze:jui ej do nabycia w kasie hlh annonJI od godz. 10.50
do 2·giej i od 4 -cj do 7-e f.
504-\
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31 maja 1928 r.

maja 1928 r.

Konjun t y ek portowe to
nie

przedsta~iają się

z yt

•
Zł

poniyślnie

Rumunii i Turcji. -- Walka o tranzyt rosyjski.
Eksport i rynek wewnętrzny

firyzys w

Sir Alfred PJond

-.

W wydanem ostatnio
przez nych terminach - do 3-ch mie- wych w Smyrnie
(we wrześniu~Aveundouk Zadeh Freres wysprze
związek przemysłu włókiennicze- sięcy.
1927).
dawała ostatnio swe skła<\Y pon.i•
Na targach tych 14 firm łódz-, żej ceny kupna, czyniąc w ten spo
go w państwie polskiem sprawozdania. z działal?ości za 192~ rok
Chiny mogłyby się stać najpo- ki;~ zostało l'l;agrodzony:h złote-I sób krzywdę in~ym ~omom manuznajdu1.emy m. „m. szereg ci~ka·1ważniejszym bodaj odbiorcą to- rru 1 s~ebrne~1 me.d~lam1.
faktu:owym.' ktore rue m~g~y ofe~ru~1em, n1e mme! c~lowem po :o-yac takich ce~.
M1ers.co"'.'y
wych. inf?rmac111. o .poczynama:ch warów łódzkich. Przemysł łódzki
włók1enructwa polskiego w dzie.I zna dość dobrze potrzeby tego sumęciem było załozem.e w Smyr swiat handlowy 1est zdarua, ze
rynku z okresu przedwojennego. nie i Konstantynopolu przedstawi bankructwo oczyści rynek Kondz1nie eksporlu.
Na rynkach światowych zapo- Jest to rynek pod wzólędem swe- cielstw związku eksportowego. stantynopola i pozwoli innym firczątkowano szereg wysiłków w go obszaru potężny i 0 wielkiej
Zapoczątkowane w ten sposób morn pracować regularnie, narakierunku wzmożenia wywozu ma- pojemności.
drugiej strony po- ściślejsze stosunki gospodarcze z zie jednak sytuacja ryinkowa jest
nufaktury.. Na .wielu rynk~ch. prze trze by tego rynku pod względem rynkiem ture:kim natrafiły jed- ciężka~ a zaostrzenie jej powodomysł włok1enn1czy umocnił się, na jakości towarów odpowiadają pro nak na powazne przeszkody pod wane 1est przez "naczne ogranł prezes angielskiego trustu chemi·
innych zaś - cyfry eksportu spa- dukcji łódzkiej.
postacią trudności wewnętrzno - czenia kredytowe ze strony ban- cznego wyraził podczas pobytu w
dły.
..
.
.
Przemysł włókienniczy podjął gospodarczych i konjunkturowych k?w "! stosunku do grosistów włó Rzymie uznanie dla gospodarczych
1
W Rumun11 np., ktora do nie- już akcję, zmierzającą do utworze Sw1adczy o tern nadesłane nę.m· kienntczych.
owoców pracy Mussoliniego.
dawna jeszcze zakupywała poło- nia na terenie Chin skłaJów kon- sprawozdanie państwowego insty-' Ostatnie wiadomości wskazują,
wę w~zystkic? eks~~tow:anych sygnacyjnych towarów łódzkich.. tut~ eksportowego, które m. in. że trudności wynikłe w związku !'!!!!!!!!!!!!'.!!!!!!:!!!:!'!!!!!~~-!
z Łodzi towarow włok~enn!czy.chl Projekty te nie zostały zreah- stwierdza:
z bankructwem Avound-0uk Zadeh
- konj~nktury kształtu~ą s1ę m~-, zowane. ponieważ niepokoje weTrybunał ha;idlowy w Konst~n- Fre~es przen~ooły się również i
~yślme. Wskutek ~ueurodza1u wnętrzne nie sprzyjały sfinalizo- t~n?polu ogłos1ł b~~r;ictwo w1el- na m~e branz~; dotyczy to zwłasz
siła nabywcza l~dnośct spadła b. waniu pertraktacji, prowadzonych kieJ czysto tureck1e1 firmy hurto- cza firm tytomowych.
macz~e. V( zw1ąz~u z .tern pr~e- w tej sprawie z przedstawicielem wniczej branży manufa~~urowej,
~
•
mysi 1 kupiectwo łodzk1e ponto- konsorcjum polsko - chińskiego w „AvouudO'k Zadeh Freres . Trud- Eksport do kra1ow Bhsk1ego
sło powa.żn~ .straty, . bo bardzo Szangchaju p. Wyżańskim.
ności finansowe tej . firmy zn~ne ~s·chodu ujawnia w:z.r.;st: w sty::zl
•
•
o poważnych możliwości.ach były na rynku m1e1scowym jut! ntU 1927 roku - 275 ~ys. złotych,
I
Z?aczne 1losci zakupionych towarow pozostały na skła.dach u bur- wzmoż.onych stosunków z China- oddawna; passywa wynoszą oko-l w lutym - 332, w lipcu - 394,
.
mi świadczą cyfry eksportu towa- ło 2.500.00 funtów tureckich, z;w listopadzie - ,)()6,
. K~rs~ wal.ut obcych n~ .wcz?•
towników rumuński~h..
•
ra1sze1 ~ełdzte w~rszawskteJ me
Na tem tle zrodził s1~ powazny rów łódzkich na Daleki Wschód. czego 1.650.000 funtów tureckicll 1
kryzys. który doprowadził szereg Styczeń _ 9, luty _ 134, marzec. na niekorzyść fabryk europejskich I Koniunktury włókiennicze Ło- ul~gły z~dn}'.~ zmianom. Na gieł·
mniejszych, a na wet większych _ 174 tys. zł., później gwałtowny Jw szczególności włoskich. Preten- i dzi kształtują się niejednolicie. W ' d~te ło~zk1e1 obrac~no jedynie
lirm włókienniczych Rumunj: do wzrost w kwietniu do pół miljona ! sje swoje zgłosił również Banque każdym bądź razie przemysł dą-: wu:ksze~1 banknotami dolarowemi
zachwi~a. Mas<?we upa~ł~ci po złotych, w maju _ do 198 tysię- d'Affaires do 500.000 F. T., Bank żyć winien równolegle do pogłę-! po kursie 8.~o.. prywatny ku~ d?·
raz w_tory. przyniosły_ włok1enmc- cy. w czerwcu już do mi!lj·oina 300 i Ottomańsk~. d? 300.000 F. l
i bie~ia ry~u ~ewnętrznego ()'l'az para przy ~mn~malnym otywi~niu
twu łodzk1emu powazne stra~y. a tys. Maksimum natężenia eksportu· Bank Belg11sk1 do 150.000 F. T.
do 10tensyfikacJ1 eksportu. Zagad-1 i wystarczaJ~CeJ p~daty ~ater1ału
ten stan rz~czy ~~a dotąd iesz- , przynosi grudzień - jeden miljon ! Firma ta, będ.ąca jec..ną z najpo- nienia eksportu muszą znaleźć po! d~larowego wynosił w dmu. wczo·
!ważniejszych firm manufakturo- parcie rządu, przemysł zaś parnię- '.aJszym zł. 8.89,5_ w płacemu 8.9C
cze. Osta.tme. m1es1ące przyn10~ły . 596 tysięcy złotych.
zaostr~eme St~ kryzysu,
ktory
Liczby te są najwymowniejszym 1 wych w Turcji rozwinęła się znacz tać musi o tern, że do najważniej- 1 pół .w oddawaniu. Bank Polsk:
wył~e fa~e na eksp~rt towa- ·komentarzem, zwłaszcza na tle nie
i jak oceniano nadmiernie, szych warunków, od których za- ofiaruje nadal za dolary zł. 8.85
row łodzkich do Rumunii w roku malejącego
eksportu towarów przed gwałtowną i niespodziewa- wisło powodzenie akcji eksporto- 8.84.
1928.
•
•
.
łódzkich do Rumunji, który w m. Iną zwyżką liry, co było bezpośred wej zaliczyć należy:
N_a giełdzie akcyjnej w War
styczniu 1927 roku wynosił 2 i pół nią przyczyną bankructwa.
\ 1} kalkulowanie cen w sposób szaw1e pomijając zwyżkę akcji Bar
Jednym z rynków zamoTskich, miljona złotych, osiągnął w kwietNależy się liczyć z silną reper-Jaknajwięcej konkurencyjny.
ki: Polskiego (z 180,5 na 182,'
na których ekspansja włókiennic- niu swe maximum - 6 miljonów kusją wypadków tych na całym , 2) ścisłe stosowanie się do wy- większych zmian kursów nie noto
twa polskiego ma pomyślne wido- 467 tysięcy, poczem spadł w listo-,tureckim rynku włók.ienniczym, o- 1 magań odbiorców zagranicznych wano. Z papierów procentowych
ki rozwoju, jest Persja.
pa:dzie do 624 tysięcy.
raz z trudnościami płatniczemi in ' pod względem terminów dostawy, zwyżkowały dolarówki (z 83,75 na
Pierwsze tranzakcje haindlowe
•
nych hurtowników
tej branży,. sposobu opakowania i sporządza- 84 50).
na szerszą skalę zrealizowane zoNa rynek turecki przemysł łódz zwłaszcza pracujących dotąd
z ' nia kontrwzorów wysyłanych toNa pogiełdzie poziom kursów
stały za pośrednictwem związku ki wkroczył niedawno. Celowem Włochami; przewiduje się upadek warów i
oficialnych został utrzymany. (rz)
eksportowego w r. 1926. Przedmio i posunięciem w tym kierunku był kilku mniejszych firm manufaktu-, 3) Dostateczne i dość wczesne
łem stałych. tranzakc~ w. znaczniej udział szeregu wielkic;h i średnich, rowych, ~ak M. Mi!tiad~ ~ure~ 0- ~ nadsyłanie kolekcji i cenników.
Ceduła 9iełdy pieniężnej
szych roznuarach sta1ą s1ę towary firm w targach m1ędzynarodo-1glou, B-c1a Sebouh1an, 1 m. Firma
A. R.
warszawskiej
ubraniowe i niektóre gatunki to44
warów wełnianych. Istnieje jed- -!!!!!!!!!!!!1:!*!!!!!!!!!M!M&Wk~~"'!:"'~!!!!!M!!!!!!!!!!!!!*!!!!!M*~!*!'!"~•~-!!M~M~'!!!'•!!!i:!*!!*!!!!!*!!!!&!!!!!!!!!!!!!!
CIOTOWKA
nak poważna przeszkoda: kosztow
Dola't'Y 8.89
ny i długotrwając1 tra111Sport towarów.
Eksport
bowiem do Penijj,
Londyn 43.53 i siedem~
zwłaszcza północno - wschodniej
Nowy York 8.90
kierowany ~yć musi drogą okólną
przemysłowców
łódzkich
zyskał
Paryż 35.11
przez porl KaTaclci. Zjawisko to
Praga
26.41 i pół
mogłoby być usunięte przez uzySzw'*ada 171.85
S'kanie stałego tranzytu przez RoWiedeń 125.48
sję. co iednak uzależnione jest( Podatek przemysłowy od obro- cyjnym, któremu m. in. przypisy-I twarza się sytuacja wprost nieWłochy 47.od zawarcia stałego traktatu han- ' tu jest jedną z podstawowych ":ać należy fatalny brak kapita- 1zno~na,
~rzemysł bo":iem ma
dlowego pomiędzy
S. S. R. a 1 bolączek naszego systemu po- łow.
. .
swoje okr~slone s~ony 1 na mie f Marka niem. Z13.416
PO'lską. Towary polskie na podsta l datkowego, ·który ~d dość dawna
Pod:itek obrotowy stał ~1~ Je~- siącach, prz~ada!ących w .tY«:h
wie specjalnych licencji korzysta- ~ wymaga gruntowne) re~ormy,
nak 1 ~a. przemysłu . włolrienn1- ~kresach, skupia się olbrzymi cię
ły z tego prawa, ale tylko na ogra! Dla kupiectwa stał się on do- czego , c1ęzar.em dotkliwym: Po-łzar podatkowy. nie pozostający Bank Handlowy 117.mczoine sumy i przy ograniczo-I tkliwą plagą, czynnikiem destruk sz':zegolne ~y napotykaJą .na w żadnym stosunku do przecię- Book: Dyskontowy 134.-,
••
.,.1 duze trudnosCl naskutek obow1ąz tnych obrotów miesięcznych tych
Baink Paski. 181.-, lSl.ku opłacania podatku obrotowe- firm.
Si!a i Śwlioatl<J 180.go z tytułu dokonanego w. ciągu
firley 69.50, 70.miesiąca obrotu - już w mie· zh uwagil ~ to, że realLz:icja
siącu następnym.
t}'.'c _postu atow ~ga z~any Chodorów 153.W
Trudności te skłoniły związek Dlekt~rych przep~ow, związek Łazy 8.SO. 8.25
Węgi~ 104.-, 105.50
---------~°""··------,..,....---------,„--,.----;:, ' 1 przemysłu włókienniczego w pań- zapro1ektował sposob opłaty P?- Ostrowieclcte
128.-, 161.50
·. ·
listwie polskiem do podjęcia inter- datk~ • obrotowego. w okresie
wencji u min. skarbu Czechowi- przeJs~o~ym, . by me wytwarzać Rou<lz.k.i 54.cza, by pobór tego podatku do- !=ałkowiteJ luk~ w. poborze. Pro- :0ieleniewski 158.łfaberbusdt Z28.1 konywany był dopiero po 3 mie- 1ekt tel! naraz1e me uzyskał apro
Cbodorów 153.! siącach, Wystąpienie to przemysł baty mm. skarbu.
Cukiar 72.włókienniczy motywował całko·
(-(
L'll>o.P 42.50, 42.{witą zmianą, warunków od czasu. m=~
Parowozy 58.wprowadzerua podatku obroto-1
Starnchowiice 62.75, 6.l.50,
wego. Zamiast tranzakcji gotówZawliercie 31.•
kowych, jakie przed paru 1a1y 1
1
były dokonywane przemysł'
·
j ' .i:
PAPJERY PA'IQ'STWOWE I LISTY
wszedł na drogę tranzakcji weSKŁAD
ZAST A w:-re
kslowych, W ten sposób podatek 1
Narzędzi Chirurgicznych i Lekarsk;ch
J pobierany jest właściwie jeszczej1
Dolarówka 84.-, 84.50, 84.2!5
•
•
przed zrealizowaniem faktyczLodz, Traugutta 8, tel. 70·64.
Kolejowa 104.nem obrotów, Wskutek tego w
5 proc. kmwersyjna 67.'25, 67.-
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11~0 i Koncert Symfonłcznv
pod dyr. TEODORA RYDERA.
stanęła w miejscowości Shannon. Pędzona siłą wodną posiada ener·
aję

120

tysięcy

koni.

W pro.:.1ramie ulub1o{la symtonja Mendel
sohna .Szkocka" or-z utwory War.mera,

lpolitowa- loowanowa i C.7aikowskierrn

5 proc. konw. kolejowa 6Z.8 proc. listy zastawne Banku GOJPO'
darstw.a Krai<>wero 94.4 i pól proc. listy zastawne ziemski•
zl. 53.75, 33.85
8 proc. listJ zastawne m WarszawJ
zt. 76.75, 77.8 proc. listy zastawne m. Kalisza zł
68.8 PC'Oc. listy zastawne m. Łodzi 70.75
70.90
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192S.

~lagi strat m. ł'Jodzi-Wydzial. Podatkowy-niniejszem podaje do wiadomości, że w dniu 13 czerwca 19;!8 między godz. 9-tą
a 4„tą popołudniu: odbędą się przymusowe licytacje ruchomości u niżej wymienionych osób za niewpłacone podatki:

rano,

I

92 Alter J. Narutowicza nr. 22 136 Szymańska E. Wschodnia 24 174 Haman O. Towarowa nr. 3
meble
meble
meble.
mebte.
2 Bakszt H. Al. I Maja 15, tre- 49 Kac E. Aleksandrowska 26 93 Bergman E. Lipowa nr. l! t 37 Szefner R. Wschodnia nr. 29 171 Hurwicz Sz. Gdańska nr. 92
meble.
meble
zegar
m~ble
mo
s Basserman M. Nowomiejska 50 Kirsitajn M. Pl. Wolności 7, 94 Bilander I. Piramowicza 14 138 Szwarcowski W. Narutowicza 176 Herc M. Rokicińska 10, urzą
36, 10 łóżek
dzenie sklepu
10 palt
meble samowar
22, 2 szafy
139
Steinbrecher
A.
Cegielniana
62
177
Kapelusznik
R. Sienltiewicza
51
Kochański
J.
Al.
I
Maja
7
95
Białostocki
A.
Piotrkowska
64
4 Erziglewicz Sz. Konstantynowpianino meble
52, kasa ogniotrwała, meble
meble.
meble waga
ska 38, meble
Główna ur. 33
5 Freilicb K. Konstantynowska 52 Lichawski J. Lutomierska 29 96 Beme R. P10trkowska nr. 89 140 „Setalana" ~p. Akc. Al. Koś 178 Kuliński F.
ciuszki
9,
kasa
ogniotrwała
meble.
mebk.
.
meble
45, maszyna szewcka, meble
6 Orinberg E. Konstantyno•ska 53 Lusternik O. Konstantynow- 97 Berger S. Kilińskiego nr. 60 141 Szwarcbard D. Konstantynow- 179 !\ryształ A. Główna 60, 20
szt. palt
ska 42, zegar
ska 40, meble
meble
24, meble
142
Teitelbaum
i
Jakubowicz,
Piotr·
180
Kalert
G. Główna 41, 150
J.
Smugowa
Nr.
28
98
Barski
L.
Zeromskiego
nr.
77
54
Morawski
7 Gross M. Nowomiejska 9,
kowska 46, 15 mtr. towaru
mtr. zefiru
meble
maszyna do pisania
200 szt. talerzy
8 Hamburier B. Al. I Maja 11, 55 Mi~tkiewicz J. Narutowicz:a 36 99 Drajhorn A. Al. 1 Maja 14, 10 143 Wiślicki J. Ch. Piotrkowska 83 181 Knapp W. Kilińskiego 109
meble. pianino
meble
mtr. wc:~la
meble.
meble.
9 Helman S. Konstantynowska 56 Offenbach J. Aleksandrowska 7 100 Dobrzyński M. Narutowicza 38 144 Warchaft A. Cegielniana 43 182 Lipowicz J. Główna t:>L 60
mendli jaj
kredens
meble
kredens
19, meble
145
Wiślicki
M.
Piramowicza
9
183
Litmanowicz
A. Główna 53
57
Oluer
M.
Aleksandrowska
131
101
Eisner
W.
Narutowicza
36
10 Jakubowicz: J. Al. I Meja 9,
obuwie
meble
mełJle
meble
Ulfa
11 Jakubiec J. I<onstantynowtka 58 Pilarczyk St. Klinka 4a. szafa 102 Fajwisz H. Cegielniana 57 146 Wiener M. Główna 42, szafa 184 Choda Lipmiin, Kilińskiego
147 Zylbersztajn I. N.-Cegielniana
109, maszyna do szycia
59 Patykowski P. ul. Piwna 13
meble, maszyna do szycia
2G, obuwie
34, meble patefon
mebłe.
103 Filipowski M. Narutowicza 39
meble
12 Kuszmirak T. Południowa 10
148 Zduński S. Kilińskiego 50 18) Ledennan Ł. Rzgowska nr. 12
pianino
60 Paciorkie•icz Cb. Wesoła 12
meb~
pianino
meble
104
Orinberg
Ch
i
S.
Cegielniana66
meble
13 Leslau M. Nowomiejika 6
Sz. Piotrkowska 186 Ma1erowicz A. Andrzeja 56
t49
Zalcensztajn
61
Prastkier
I.
Narutowicza
47
meble
meble
m~ble maszyna do szycia
meble, pianitto
105 Oothelf S. Cegielniana 46
14. waga
14 Majewski T. Konstantynowska
187
My~lioorski
D. Kilift$kiego 86
62
Rubinowicz
B.
Aleksandrowprzędza
150
Zylbesztajn
H.,
Al.
Kościuszki
22, ubranie
J,
kasa
ogniotrwała
ska
101,
meble,
maszyna
do
106
Gertler
R.
Piotrkowska
64
meble
15 Mansfeki A. Al. I Maja 9'
188 Nusbaum Ch. Zamenhofa 12
szycia
przędza
szafa
meble.
16 Pinczewski, Wschodnia Nr. 16 63 Szymańska E. W5chodnia 24 107 Gothajner M. Kilińskiego 37 W dniu 15 czerwca r. b, między
9-tą rano. a 4-tą po poł. 189 Peizold F. Główna 8, pianino
godz.
meble
waga,
5
kg.
świec
meble.
. t7 Ro%enblat N. Komtantynow- M Smolarek A. Wróbla Nr. 12 108 Goldberg A. Piotrkowska 54 151 Andurski A. Al. Kościuszki 69 190 Pelta M. Główna 57, meble
19 l Pt>ltz M. Główna 57, 7 stoli·
Kredens
ska 19, pianino
mebłe.. k . a· 1 Wschod- 109 Oertner
meble. J. Konstantynowska 177
18 Rorman A. Konstantynowska 65 S zymans a 1 1rge,
152 =l~.A. Kopernika nr. 25 192 J~ó;;sch P. i A. Piotrkowska
nia 24, meble
szafa
46, otomana
121, maszyna do pisania
19 Rudzki B. Konstantynowska 42 66 Serwatka R. Rybna 1, 2 obru- 110 Hflndeles i Rozental, Piotr- 153 Cielecki M. Główna 26, radjo
sy
kowska
83, bielizna
aparat
meble
meble.
Kiliilskiego 86
20 Stefański P'. I<oustantynowsn 67 ~zczygielsk.i G. Aleksandrow- 11 t Haneman B. Cegielniana 96 154 Henechowicz S. Główna 56 193 ~zachno L.
ska 34, meble
kanapa
54, obuwie
meble
meble
'1 Szajbe Ch. Nowomiejska 15 68 Szlem Joffe, Pomorska 1 112 Jelinowicz S. Piramowicza 14 155 Kahlert E. Główna 41, 60 194 Szaniawski Cz. Podleina 10
mebte.
meble, fortepian
zegar
mtr. łowaru
meble
Główna nr. 49 195 SmiE'!chowski J. Piotrkowska
22 Skorasiflski I. Od<rńsłca Nr. 11 69 Skóra l. Konstantynowska 42 113 Judenherc A. PiotrkoW'ska 41 156 Lehman K..
1t8, otomana
sz:ała
czekolada, sardynki
me'b1e
23 Wolberg J. Al. I Mija 5, kre- 70 Szwarcbard D. Konatantynow- 114 Kon M. Narutowicza nr. 22 157 ~:~J~yński J. Andrzeja 58 196 Trzcinka B. Piotrkowska 120
ska 42, meble
meble
dens
meble.
mel;>le.. • .
,
24: Wałłacb J. Konstantynowska 71 Tyger J. Konstantynowska 115 Kon i Natkin, Wierzbowa 46 158 Serwański F. Główna 50, pia- 197 Wo1tasmsk1 St. Radwanska lJ
zeg•r
.
maszyna do pisania. kasa O·
48, szafa
nino, meble
meble.
gniotrwała
ł198 Wetter ~· P?dleśna 6, maszy·
25 Wąsowicz R. Konshntynow- 72 Wajnblum L. Wschodnia 22
zegar
i16 Krumholc C. Kilińskiego 67 159 Tochterman B. Piotrkowska
na do pisania
ska 46, meble
meble.
199 Woliński A. Główna 41, obu·
26 Wachowicz K. Konstantynow- 73 Wajs M. Aleksandrowska 82
132, meble
40 kg· mydła
117 Kaczka J. Piotrkowska 33 160 Zylberszac 1. Główna 41, 50
wie
ska 47, meble
kredens
200 Wermińska L. Nawrot nr. 32
27 Wolrauch E. Konstantynow- 74 Wajnert E. Konstantynowska 43
mtr. towaru
pieb~e. .
118 Ł~czycki S. Narutowicza 35 161 Zalcman Z.
Główna 24, 10
trerr.a
ska 54, meble
201
Zylberberg
N. Sienkiewicza 74
kasa ogniotrwała meble
28 Wajserman Ch. Pl. Wolności 75 Zytnl<:kt J. Jakuba 16
garniturów
119
Lubiński
R.
Skwerowa
6,
memeble.
3, szafa
162 Bek A. Podleśna 12, biurko
ble, pianino
29 Buhlego G. Sake. Aleksan- W dnhl 14 czerwca, b. r. mię
t 63 Bornsztajn O. Główna nr. 6
drowska 41, kasa, biurka
dzy godi. 9-tą rano a 4-tą po· 120 Lichtenfeld M. Cegielniana 41
30 Borke A. Borysza 10, szafa
meble.
164 łfe~~e·o. Kopernika nr. 25 @@@@)@@)@@@@@@@)
południo.
121 Liberman B. Piotrkowska 66
31 Blachman J. ł\leksandrowska
meble.
maszyna do pisania
76 Berger S. Kilińskiego nr. 60
9, szafa
165 Bek W. i A. Podleśna nr. 14
122 Lipińscy R. i O. Zakątna 83
32 Brz~czkowski F. Piwna 2S
kredens
meble.
77 Beer I., Południowa 6, otomeble.
166 Berkenwald S. Piotrkowska 110
meble
123 Landau H. Zielona 8a, kremana
33 Baum G. Aleksandrowska 1
szafa
dens
78 Klawir L. Piotrkowska 47 mabeczka nafty, mydło
167 Bcnichowa J. Gdańska nr. 89
124 Mędrzycki R. Kilińskiego 30
34 Biernacki J. Rybna Nr. 3
szyna do szycia
meble
kasa ogniotrwała
79 Ciepłucki J. Piotrkowska 47
168 Cbas1delewicz Ch. Pl. Wolnomeble.
125 BereK Łaja, Zachodnia 49, 30
35 Działoszyński, Wschodnia 43
ści .1, 60 szt. palt
meble
pończoch, stół dębo 169 ChE:ciński I. Kopernika nr. 42
tuzinów
80
Dobrecki
J.
Al.
Kościuszki
10
meble.
.
wy, J pluszowe kołdry, ma·
36 t.Jsner A. Narutowicza 24,
waga biurko
meble
szyna do szycia, kredens 170 Drajhorn
81
Kac
S.
Anndrzeja
4,
meble
H. Główna nr. 61
meble ·
tremo
37 Flancbattm A. Rybna Nr. 15 82 Lipnowski M. Al. Kościuszki 1
Łaskawe oferty do Adm •• Głosu
126 Margolis Ł. Kilińskiego nr. 33 171 !Pr~~l~iel I. Juljusza l, meble
meble.
meble
maszyna do szycia
Polskiego" pod „s. J. 22•.
38 Uebe"t Ch. Drewnowska 12 83 Margulis L. Andrzeja nr. 11
meble.
Kamienna 7 172 Gomoliński Z. Kilińskiego 97
t 27 Melszpajs Z.
c:zaf a
meMe.
szafa
84 Pik M. AL Kościuszki nr. 13
biurko
@@@@@@@@@@@@@
39 Ganc A. Rybna 17, meble
128 Markusfeld W. Cegielniana 114 173 Grabski F. Wólczańska 75.
40 Gmter A. Drewnowska 52,
kredens
biurko
85 Pelcowicz F. Piotrkowska 17
kredens
mebłe
129 Poznat'iski M. Kilii1skiego 50
200 tabl. czekolady, meble
41 Huberman H. Wolborska 9
@©@@(o)@©@@©@@@@©@@@@@@@@@@@a
pianino
. 86 „Sklep Bławatny•, Andrzeja 3
meble.
~130 Orbach A. Piotrkowska 20
"·
I szt. towaru
42 Hensch Z. Lutomiersk:.- 34
maszyna
do
szycia
87
Szulcowa
E.
Wierzbowa
22
meble
131 Orbach M. Al. l Maja 38
że
łyszeliście
meble maszyna do szycia
43 Herszberg Ch. Pomorska 4,
88
Tabakman
M.
Andrzeja
nr.
22
meble.
meble.
132 Radzyner S. Kilińskiego
44 Herszberg Ch. Pomorska 8,
meble
89 Wan•zawski M. Al. Kościuszki
meble.
nrnszy11a do szycia, lustro
133 Rabinowicz J. Wschodnia 50
10, towar biały
45 Jakubowicz N. Pomorska 14 1
meble, kasa ogniotrwała
90 Wajsman A. Piotrkowska 56
kredens
134 Rawsiri A. Cegit>lniana nr. 55
25 mtr. lmvaru
46 .Jakubowicz J. Al. I Maj;i 9
91 Angerstein L. Konstantynow·
meble
meble
1~5 Rozes N. Piotrkowska nr. 92
ska 182. 2 biurka
47 Kuszer R. Lutomierska Nr. 30
meble
meble
1 Bande M. Al. I Maja

Nr. 8,

48 Kalsztajn A.

meble.

Rybna Nr.

17

Maturz~st a
poszukuje

praktyki biurowej

Czy

ZIO' tirmy
" wybiera

"

Szampafiska i pikantna komedja
w 10 aktac •, P• t.

ino, Ruleta i ~~i t
11

.\
I

~!!!~===~~~~!;!!!~~

dni

następnych

!

0

W rolach głównych:
Liana Haid, Małgorzata Hupfer.
Jail.6b Tiedłte.
Nad program: FARSA.

n

"
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Łó<lzki Okręgowy Związek Bokserski
urządza w dniu 2 czerwca 1928 roku
o godzinie 18-tej

Plac Sportowy

~e

''

,

''

eno

Gł.OS

Prze~o~impijskie

zawo

POLSKI -

1928.

-

IE

Ul.

łłarułowlcza

13. a

z5 . .oo.

Telefon

lZ fotografii m biust
Zł. z
,, 3
6 Pocztówek ~~i~sii~~::ych
10'
6 fot ograłH ~=r~nt~~~~th
"
!lJ rl et duz· y rozmiar 40x50 cm.
z nat. cala figura ,, 10
1 I" o r

inteligentna
rutynowana polsko - niemiecka

.K. A." do adminstr.
Polskiego". 215-5

Głuchota

uleczaln~!

.I

Żeńskie gimnazjum T-wa ,, Ku It u r a,,

iJleJski Kinematograf Oświatowy

Piotrkowska 85„
25 z~otych :miesiscznie.

Vrz42dnlc::r państwowi zwol ~ieni od opłat.
Egzaminy pn:edwakacyjne od 21 czerwca r. b.
!({,,

Koronek i Wstążek

Dokt6P

Klinger

Emil Eisert i Schweikert" c~~;~~.k~~~;
:

w Lodzi

włosów

Leczenie laDl·

zawiadamia, te zwołane na dzień 29 maja r. b.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

pą. l\warcow~

Andrzeja nr.?
Tel 32-28

Uodziny przyjęć .
od 1.50-2.30 dla Pań
od 6-'1 dla Panów
tie doszło do skutku, ponieważ ilość akcji, przewi- W niedziele 1 święta od 10-1'.ł
dziana statutem, nie była reprezentowana.
.
Powtórne Zgromadzenie odbędzie si~ dnia 14 go
Dr. :med.
czerwća r. b. o godzinie 4 ·ej popołudniu w tymże
lokalu i z tymże porządkiem dziennym, które b~dzie
ważne bez wzglądu na liczbę akcji, reprezentowanych
przez akcjonarjuszów lub ich pełnomocników.
Cegielniana 43
Tel. 41 32.
Specjalista chorób
skórnych, wene·
rycznych i moczoużywaj tylko
płciowych. Naświe
tlanie lampą kwar·

LUBICZ

Cterplsz na: REUMATYZM, ŁAMANIE itp.
,,SAPDP1EliTHDla NATULr'

cową.

W od ny Rynek(róg Rokicińskiej).
Tel. 1826 l>ojazd tramwajami 16 1 10,
Od wtorku, dn. 29 maja do poniedziałku dn. 4 czerwca 1928 r. wł
Dla dorosłych:
Dla młodzieży:

MOGILA
Nieznanego

Zołnierza

według

slynnei nowie~cl
ANDRZEJA STRUGA
W poczekalniach kina codi1ennie
do siodz. 22 audycje radiofoniczne

I

I tługpug
n ł. SP RZEDRż

Liczne podziękowania. Pouczaiącą broszurę wysyła oezplatnie na żądanie ·
EUFONJA'" Liszki koło Krakowa.

Z prawami gimnazjów państwowych

Fabryk•

Oferty prosz<: składać do administracji • Głosu Polskiego•
sub „Centrum•.
3256-1

.Głosu

Zak.iad uzyony bez przerwy od 9-ej do 7•ej wiecz. Fenomenalny wynalazek .EUFONJA"
zademonstrowany specjaltstom. - :::.ami
A ' entrw firma 11asza nie wysyła.
się w domu wyleczycie z przyte. pionego
Od pp. Amatorów przyj an uje się klisze do retuszu. słuchu, szumu i cieknięcia z uszów. -

Akcyjnej

śródmieściu,

od I.VI poszukiwana.
Oferty sub

n i e robi różnicy w zdjęciach.

Zarząd Spółki

w

do odnajęcia na m~esiące letnie

Młoda,

korespondentka

UWAGA:

I _Czesne

umeblowane z kuchnią i z wygodami, (łazienka)
koło Piotrkowskiej

000000000000000

Ceny konkurencyjne:

lłiepogoda

.. S!W&

3- ~ot~jowe miesz~anie

przy1m1e posadę w tut.
gimnazjum. Ofelty sub
.Doktorat• do administr.
.Głosu Polskiego•.

u ,:Ziednoczonych Fot ogr a ł ów«"
łiódź,

-

·------------------------------------------------j

TYLKO

.

o

Sensacyjne "-potlrnnie 2 mistrzów Polski: Ku~ka, Mistrz Polski wszvstkich w_ag, G. Sląsk. Gerbich, Mistrz Polski wagi półciężkiej, Łódź.
Prócz wymienionych biorą udział m'strzow;e Okręgu Łótlzkiego, oraz zawodnie\ z klubu: „Un ion , .Kruszender', .Sokół". MakkablC, Ł. K. S.,
K. S. yJ. K. Poznański . Dochód przeznaczony na zasilenie funduszu olimpl.1skiego. Ceny mie jsc od zt. 1.50 do 4 złotych. Przedsprzedaż
biletów w ~kładzie Aotecznym p. A. Dittla, ul. Piotrkowska 157.

gdzie tanio i dobrze

U

y

~~ ~

PENSJONAT

t1.~z. w~fcicklej

1-------·------·

w Krynicy, ul. Pułaskie

~ go, Willa „Jerzy"

poleca pokoie sio.
neczne, ladme umeblowane. Kuchnia
dietetyczna, wykwintna Na pierwszy
. NA WYPŁATĘ!
sezon 9 zł. dziennie. Bliższych infor
Eleganckie damskie płaszcze. Wetnia· macji zasięgnąć można: Łódź, ul. Orla
Nt 25, m. 22, od godz. 2·ej pp. 503-J
ne towary na pa lt a, suknie. Crep·de·
chine. Jedwabna popelina. Tafta. Me·
PENSJONAT
salina. Poleca Leon Rubaszkin, Ki·
lińskiego 44 .
4244-15 w Podd~binle pod Tuszynem R. Skor·
_ _ _ _. ._ _ ..... _ _ ..._ kowef w willi .Slonecznej9 pokoje
suche, słoneczne, kuchnia W}'kWintna.
NA WYPŁATĘ!
Cenyprzystępne. Wiadomość: Tylna 14
Firanki na metry, dopasowane okna róg Targowej, od 4-6 pp.
291-5
tiulowe, etaminowe.
Kapy tiulowe,
etaminowe. Sztory. Roletowe. Narzutki
W SR6DBOROWIE
Poleca Leon Rubaszkin, Kilitiskiego
Nt 44.
4244-10 (przyst. kol. za Otwockiem) w plęk.
nym sosnowym lesie YI nowoczesnym
llmachu. Pensjonat .Srddborowiank!ł"
NA RATY!
, wygody, djeta. WiadomoSć
Krawiec męski i damski wykonywa komłort
J- 8ródborów.
4966-lC
wszelkie roóoty solidnie 1 tanio. H. Podmiejsu
Milner, Cegielniana 64.
4800-5 f
_ _ _ _ _. _ ...,. ....... _
LETNISKO
SIODŁU
Willa 7-mio pokojowa w ogrodzie,
. .
. w pobliża Łodzi, 10 minut od tramW&•
o~azyinie ~uptę, ewent stare W st~n1e jtt konstantynowskiego wydzierżawię
uzywalno~ci. o:erty pod •W. ~ do :zaraz. Adr. 1'oblacelli-Bechcice, pi1CZ•
admin.• rnosu
298-1 ta Konstantynów pod Łodzią. 5264-5

LECZNICA - -

-

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

ŻALUZJOWE
LETNISKO
viurko dęhowe w dobrym stanie pos:zu· .ustronie• odległe
1 lrlm. od Lutomler·
lel\arzy specjalistów i gabinet kiwane. Oferty tełetonicznie ~·9!:1.
ska. (przy lesie) posiada do odnajęcia
dent:ystyczn:y przy Uórnym Kynku
581-3 mieszkania jedno-, dwu-, trzy· i czte·
Piotr.dowska ~94, tel. 22-89
ropok:ojowe. Miejscowość sucha. Ko
przy przystanku (tramw. pabjanickich)
munikacja tramwa1em do Konstanty·
przyjmuje chorych w chorobach wszystnowa I autobusem do Lutomierska.
kich speojalno~ci od ~ li.) rano do 7 ·ei
Informacji udzie la właściciel, Jungo•
po poł. Szczepienie ospy, analizy (moski, Lutomiersk, telef. 4.
5290-.
czu, kału, krwi, plwocin etc.) operacje
opatrunki.
Porada a złote . Wizyty na miesc1e
LETNISKA W KARGULCU
POSZUKUJE SIĘ
Za.tneg1 1 operacie od umowy. Kąpiele
przy tesle :tstlenkim, różne lokale Ił
śwtetlne. Elektryzacja.
Naświetlania 5 lub 6 poko1ów w Łodzi w wiłll; ko· nfo do '9Jł1ajęchl. Wszelkie ..,,„~,
lampą
kwarcową.
Roentgen •. .Z.ęb] niecznie dobre warunki higjeniczne i par~_łazienki, lód ki. 20 minut drogi
sztuczne, korony złote platynowe 1 mosty i ogród. Ofertyl';r; podaniem ceny po- od ~ierza, przystanek tnonra.J. Ozor·
W niedziele 1 święta do ge~r ~oo po! dać pod .M. c.• do red. .Głosu Pol· ków. Wiaclom~ na miejsca a wiat.
skiego•.
266-2 R. Rejoowski~
65-2

'- ._.................._..........„

lbDKl\bE i llllESZKftNIR

~

Polonista i1il~lo~ ~ oon•es•E•H" ROZPI.

.._=_01e_r.0R_•R_"c'-'=

Przyjmuje od g. 8
Ogólnie znany i
przez licznych do 10 rano i od
lekarzy polecany! - Prawdziwy tyl5-t- wiecz.
.
ko z marką ochronną „PALMA" Dla pań od 3-5
HANDLOWY
WDOWIEC
oddzitlna poczez pierwszorzędnym dyplomem na- Sądu Okręgowego w Łodzi wyrokiem potrzebaf~ gospodyni w starsz~m wi&
kalPia.
ł
uczycielskim i długoletnią praktyką z dn 22 maja 19'28 r (.l'ł z. 6/128) po- ka do dWOJ!ł• d1ieci. Wymagania skro·
stanowił: ogłosić upadłość Moszko111i- mne, .Wiadomogć VI restauracj~ Z1·
Fabryka Srodk6w Leczniczych w Krakowie
Dr.
5i56-.
posadę Chilowi Mullerowl i Joelowi Outgla- chodma NI 11, od 8 do 9 r.
sowi: chwilę otwarcia upadłogci <?zna· - - .......... - - - ...
w Gimnazjum. Zgłoszenia .A. S. • czyć na dz. 1 marca 19łB r.; zamianoPOSZUKUJEMY
Dr. .
wać Sędzią Komisarzem Sędziego Han• agentów - ink:asentów na pro111izję.
poste restante Lublin
dlowego Klemensa Poznański~go; za. Pierwszeństwo dla obeznanyc!J w sle·
~horoby skórne
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 miano'łJać kuratorem up11.dłośc1 a. adw. rach urzędniczych. Ofen1 do .Głosu'
Sienl\iewicza 40.
1 weneryczne ·
Stefana Glattera oraz nąkasać opie. sub
:t11.uc1ą"
528S-:
czętowanie papierów,
ruchomoś~t i
Od wtorku 29 maia do poniedzia!
rzeczy upadłych, gdziekolwiek się on.e
rtawrot 7.
ku 4 czerwca właczn1e
POTRZEBNY
znajdują.
jednoczegn1e wzywa się
chłopiec do szczoturni. Zamenhofa 11.
Tel.
28-07.
w
doskonałym
punkcie:
2-u
powszystkich
wierzycieli
wymienionych
l przyjmuje od 6-7
5299„1
upadłych do stawienia się \\I dn. 6
Przyjmuje od
kojowe z używalnością kuchni 7
5
J Al.
1 10-l"l od - na l-em piętrze z oszkloną weran- czerwca 1928 r o godz. 12 w poł.
w sali Ni 57 Sądu Okręgowego w Ło
POTRZEBNY
!
Dr. med. dą od 1-go czerwca do 15 go lip· dzi celem wyboru kandydatów na elektromonter
!
• .Piotr"otlłSka 1'ł 9'2.
Dr.
ca do wynaj~cia.
5505-1
syndyka tymczasowego Sędzia Komi•
t N C>C Ze:n:is1iy)
sarz (-) Klemens Poznański. Kurator
Informacji udziela: Tel. 22-44.
upadłości (-) Stefan Glatter, a. adw.
Wielki erotyczno-sensacyjny dramat
613-1 CHCESZ OTRlYMAt! POSADĘ?
serc niewinnych i podłych w Q.riu
praktykuje' przez
Musisz ukończyć kursa fachowe kort·
wielkich aktach
Ginekolog ·
lato w
apołldencyjne prof. Sekułowicza, War·
szawa, Zórawia 42. Kursa -wyucza11
W rolach ~łównych - 5 mi edzynaDYWANY
listo\\nle: bachalterji, rachuakowole'
rodowych potę~ ekranu:
powrócił Ciechocinku
reperuje Tkalnia Sztuczna, Piotrkow- kupieckiej, korespondencji handlovll'
(dom Wolmana,
Marcela Albani, Sandt<a MiloPrzyjmuje od fl.50
ska
9~.
29315
przy pa1ku)
stenografii, nauki handlu, pra'lfa, kat!·
do 7.30 W.
wanow, Werner Kraus, Karol
grafji. pisania na mas:i:ynach, toWlll'O'
Choroby kobiece i
r.1ając
własn~
lokal
BEZINTERESOWNIE!
znawstwa, angielskiego, francuski~
Pomorska7
Vanel i Alfons Fryland.
wewnętrzne.
w Krakowie chętnie
Czytelnikom .rnosu Polskiego•. Napisz niemieckiego. Po ukończeniu ślfli'
Nad prngram: Farsa w 2 aktach.
imię, nazwisko miesil.lC urodzenia, dectwo, Ządajcie prospektów.
otrzymasz darmo broszurę, określenie
ANONS!
Nastepny pro~ram
charakteru, zdolności, przeznaczenia.
"Czego mężatce niewolno•
Poznasz kim jeste~, kim być możesz
Adresuj: Warszawa, Redakcia „ Wiedza
•
,
Choroby skórne
w branł.y manufakturowe).
Początek w dni powszednie
o g
Choroby słlori weneryczne
Tajemna". Skrzynka pocztowa 57 l. Za·
4-ej ostatni seans o 9,30.
ne i weneryczelektroterapja
Na żądanie najlepsze gwarancje lączyć niniejsze ogłoszenie, znaczek
W soboty, niedziele i święta o ~.
4080-15
Moniuszki li i w razie potrzeby kapitał. Oferty pocztowy na przesyłkę.
ne.
2,50 po południu
ZAGINĘŁA
MONIUSZKI
tel.
t&..:,
pod
„Zastępstwo"
do
admin.,Głosu'
Na t-szy seans w dni powsz. oprócz
książeczka
wojskowa
wydana przet
5
Przyjmuje od 8-10
sobót od 4 do o, w soboty, niedz.
telef. 70-50. rano i od 5·8 wiecz
i :Mi ęta od 2.50 do 5.30 ..c eny miejsc
•
~~il pies wyżeł nalirnpiany, biatoczarny P. K U. Łódź-Miasto ; na imię Leonar;
ll65~·
czarna lata na prawym boku. Odebraó da Malinowskiego.
PrzyJmuje od 1-8 W niedziele od
po 75 i 50 ~r
Panie od 3-4.
10-12. Panie od5 ·6
.
-··~~n~a=:~X:..;K~o~r~n~is~a~rj~a~t~P~·~P~·--~:280::.,..:,1,:_____~~~------....„~.,.,.!l!l!I
miesięczna „Głosu ł'olskiego" ze wszystkimi dodatkami WY ·
Ogłoszenie za wiersz milimetrowy I szpaltowy
,~'
· "': ·· ·· ·
nosi w Łodzi zł. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z przę
r strona i wtekt1ole 40 groszy, s~rona 5 szpalt. - NeKrologi 50 ::;ir. str. 5 szpalt. - N~dealł
'
•10 tekgcle 50 $tr. strona 5 szpalt. Zwyczajne 10 groszy str. IO szpalt, - 01roszania '-811'
&ylką pocztov;ą w kraju - zł. 5.-; zagranicę - zl. 7,20••
.·~,·nowe i zaśłubi n1lWe 10 złot. - Ogłoszenia zamiejscowe obliczane są o 50 proc. •d lai
1
niniC'znych o :• orocent droż ci .

WYDZIAŁ

Wytwórca: Eugenjusz )tatula.

J

obejmie
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--------------·-.....
Kino Spół. Prac. Państw.

Za kulisami

KABARETU

J. Ajzner

ludwik Falk

.z

Mieszkanie wSopatach

i powrócił
Kościuszki N~

.

' J. Szwajcer

Zeligsonowa

siBUind.ark st. óiberua1 ob jąłbym zastępstwo
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