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się

podkreślił b. min. Thugutt na zebraniu Komitetu Współpracy Europejskiej
p ARYż 30 listopada. (Pat.) _ szy, że nie występuje ·w imieniu Pol.ska

o fakcie tym zapomnieć większem, tempie. Europa podob oją a Niemcami dla wspólnej praW amfite~trze RicheHeu (w Sor- analogicznego z komitetem iraQ.- nie mo·że,
na jest do gmachu, 2'hudowauego cy na·d utrwaleniem po.koiu. Sprabonie) odbyło się walne zgroma- cuskim. ~o~it~tu polski.eg~
~t.ć- . Polska, ~~óra. ~ysk~ł.a , s~ą z ~zewa, ~ któ~ ludzie rozst wa ta, oświadczył mówca przy
dzenie komitetu współpracy euro ry ~ł~si:iwie Jeszcze ni~ --~tnie1e, me~~łosc .~ęki wopue. s ·ria- pu1ą proch i _po kto~ ~acertll)ą ?ucznych ok.laskach . obecnych,
pejskiej, które zakończyło obr::i:dy choc1~ _Jest to t~lko kwe:.t1~ r~a- towey, .wie tez dosk~al~, ~e no- z zaipaJ0111en11 poohodniami w rę- Jest na dobreJ drodze 1 wierzy 00
zjazdu komitetów poszczególnych su, .os~iadczył, ze pt zemawia ie- wa ~o!na m<>gł~by Ją łeJ .mepnd- ku.
szczerze w jej urzeczywistnienie.
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Polsko-węgierski
został
Poczem

traktat

arbitrażowy

Rok twierdzy

podpisany w dniu dzisiejszym
nastąpiło

dekorowanie min. Valko
i min. Zaleskiego

L. Darowski kandyduje

za zabójstwo w poje•
dynku otrz1mał por. de na stanowisko pre•esa izby handl.•przem. w t.odzl
Warsz. koresp. „Głosu Polskie-go" (St. Gr.) telefonuje:
Rosset

Warszawski koresp. „Głosu Poi
skiego" (St. Gr.) telefonuje:
syljacyjno - arbitrarowego.
Ze
Wczoraj o godz. 12-ej w pomrony Węgier podpisali traiktat; łudnie stanął przed wojskowym są
min. spraw zagraniiicmyoh Valko,' d~m okręgowym 27-letni poru~z
ze strony Poliski zaś min. Za.leski mk l pułku ułanów w stame_ me·
L--.-.L.....: d
..
ł k
czynnym Jan de Rosset, ktory w
w °:ooec~"l e1egaoii
po s 0 - dniu 10 października rb. podczas
węglef'skiteiJ.
pojedynku na pistolety zadał śp.
Podpisany traktat zawiera po- płk.
Henrykowi Budkowskiemu
stanowienia
dotyczące
spraw ciężką ranę. Jak wiadomo, skut·

i

Dowiadujemy się, że wojewoda krakowski p. Ludwik Darowsk
został decyzją rady ministrów przeniesiony w stan spoczynku.
Na jego miejsce do Krakowa ma być mianowar.y dotychczasowy wojewoda tarnopolski, p. Kwaśniewski, a województwo tarnopol-

skie obejmie starosta rówieński p. Moszyński.
Jak dowiadujemy się p. Ludwik Darowski ma być jednym z
kandydatów na stanowisko prezesa izby handlowo-przemysłowej w
Łodzi.
.„,,,

Krwawa traged1·a w Andrze1·ow1·e
W rezultatie tajemniczego St8fCl8••jedeD

spornych, których nie moilna za- kiem postrzału płk. Budkowski
w &-odze dyplomatyczner. zmarł.
RO'Z.S'Łrzygane one będą w drodze
Na rozpra:wę której przewodni1
cięzko
k'CmSyljacyjno _ a.'l"bitra.żowej, a dczyłAszef. ~oJskowego s ądu_ _Płdk.
Wrzorai późną nocą redak- bój nrzebił mu szyję na wylot
.l.
r. rmmsl\"'• wezwano
sw1a - .
Gł
p o Is k"t~go " ~osta ł a
0' ·
I
. d
.. .l-!ła
g dY'b Y ta me oprow<WJLJ.
uio • ków, pomiędzy nimi sędziego naj; qa „ . os~
::>a~ ranni zosta i V.: s~anie
rez;ultatu, oddane on-e będą ko- wyższego sądu wojskowego Szul- telefonrnzme powiadomiona o beznadz1e1nym przew1ez1e111 po
m1sjti rozjemczej.
barskiego.
krwawem zajściu, jakie wyda- ciągiem do Łodzi. Trupa pozo
Po pod.pisaniu ttaiktatu nastą.p~
Oskarża prokurator wojskowy rzyło się o g. 9 wiecz. w An· stawiono · na miejscu, aż do
Ludwik Valko
akt d-etkorowan.ia ~złonków obu ppłk . dr. Zieliński.
drzejowie pod Łodzią. Według przybycia władz sądowo-lekarw~gierski minister spraw
delegacji. Mm. Zaleski udekoroP? wysłuc~a~iu .zeznań świad- tego telefonogramu, miało w skicl1 .
zagranicznych.
wał wielką wstęgą orderu „Pol<>- ~~; ;ka~:rp~~-w~~mRos~:~k~~at~~~ mieszkaniu rzeźnika Andrzejow
Na mie1sce krwawego wyW .Ą.RSZAWA, 30 listopada. - nia Restituta" min. spraw zagra- twierdzy.
skie ~o do1ść do krwawego padku wyjechali zaalarrnowani
(PAT.) - Dziś o go.dz. 5 popoł. nicz:nych Węgier Valko, minister
starcia z trzema napastnilrnmi. przedstawiciele urzędu śledcze
w ministersiwie spraw zagranlcz Valko zaś udekorował min. Zaledź
czasie te1 bójki rzeźnik ~o w Łodzi, oraz wojewódzr:ych odbyło się podpisanie poi- skiego wieLką wstęgą orderu „Po!
ą strzelił kilkakrotnie w kierunku Kich władz bezpieczeń5twa.
sko - węgierskiego traktatu kon- ur le Merite".
w sprawie umowy drze swych przec1wnurnw, kładąc
Szczegółową relację zamieś
wnej przywiezie min. trupem na miejscu niejakiego ci dzisiejsza „Il. Prasa WieHermes
Gługow~kiego, a raniąc bardzo czorna".
(:.!)
WARSZAWA 30 W poniedzia- ciężko brata zabitego Woicie· • - - - - - - - - - - łek przyjeżdia do Warszawy min. h
Gł
k.
I
Poszukuję
11a unji celnej z Polską
Hermes i przywiezie odpowiedź c a
ogows iego oraz ko eWarsz. koresp. .G~osu Polskie. rozrachunku za dochody celne w I rządu .Rzeszy na propozycję pol- gę jego Hermana Wutkego.
bu~vnku
'~ o" (St. Gr.) telefonuje:
r. budżetowym 1927 j 28.
ską o podjęcie rokowań w drodze
Głogowski Wojciech otrzy ·
UJ
J
Dow aóuJemy się, że naskutek
Jest to suma znaczna, gdyż we dypl~mat_ycznej w sprawie polsko- mal 2 kule w brzuch, a drugą
.
.
rozrachunków pomiędzy min. ska· dług umowy doc Il ody te maksy· mem1ec1nego ukłaJu drzewnego, w udo Zaś Wutke został u goj o po_w1~rzchm 6,00~ n:itr.. do ku·
bu, a senatem w m. (Mańska, se malnie wynosić mo6ą 20 mil10- nadto odbędzie cały szereg konfe
,
.
pienia lub wydz1er zaw~e,.11a. ..
·1at otrzyma od skarbu polskiego nów guldenów.
renc;i co d0 termitm wznowienia dzo~y k~larm w prawą lopat Ofertr składać w admrn1s;raCJt
i~ mil1onów guldenów tytułem
rokowań handluwych.
.Kę 1 szyj~, przyczem drugi na·
pisma sub .I. M. W. O
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1928

budżetu

Sens· uch-walania
Wśród

·wielu

naszych

~kich wynalazków,

swoj-" niema w ciele prawodawczem ża-1 dytu wojskowego, ale nawet i ona' mi wymaganiami. Któż zechciałbyJprzyznanych mu fundQzów

fen,

odróżniają- dnych wątpliwości, a jednak wi~· zachwiała się i gotowa była odm6; twierdzić, że tu rozstrzyga tylko kto dobrze rządzi, ten zaś, kto wy
1
cych „parlamentaryzm nadwiślań- · kszość izby może je odrzucić, o i' wić go, gdy car, wiedziony niezro cel sam w sobie, a nie jakość lu- kazuje się błędami, uchybieniamJ
ski" od zachodniego należą t. ile nie ma zaufania do zdolności I zumiałym kaprysem chciał miano- 'i dzi i praktyka ich rządów?
i brakami, pokazuje, że nie um:e

którzy mają
Oddają one wielkie usługi par-I zużytkować owe fundusze. Jest
tjom, którym wypada prowadzić przecież widocznem, że wadliwe
opozycję, a które od tej roli pra· i nieracjonalne ich zużycie nie o·
gną się za wszelką cenę uchylić. siąga właściwie celu i w większej
To też „konieczności państwo· lub mnte)szej mierze staje się
we" cieszyły się przywilejem nie.. marnotrawstwem.
tykalności w taktyce koła polskie
Trzecia diuna, przejęta carosłago w Wiedniu zarówno jak p6- wiem i szowinizmem nłe ośmieliła
źniej reprezentacji Królestwa w by się na odrzucenie żadnego kre·
dumie petersburskiej. RozważnJ
politycy oby tych ciał quasi parlamentarnych podkreślalł różni
zw.

,,konieczności państwowe".! umiejętności ludzi,

I

marynarki AleZresztą, według zasady parła. 1administrować budżetem państwo
ksiejewa, niefortunnego admirała mentarnej należyte zużytkowa- wym i powinien go oddać w !cp·
z wojny japońskiej.
nie budżetu, a dobre rządzenie sze i umiejętniejsze ręce. OczywiTen przykład jest kra6cowy, to są rzeczy, które się nawzajem ście co do zdatności i umiejętn<>
ale on właśnie pokazuje, że przed pokrywają. Dlatego to według u- ści owych rąk różne partje i odstawicielstwo przyznaje i po~e- stalonej praktyki parlamentarnej łamy opinii maję swe własne zda·
rza potrzebne fundusze nie ab· dyskusja budżetowa zawiera w nie, ale opierają się na wspólnej
strakcyjnemu państwu, lecz okre- sobie generalną krytykę i ocenę zasadzie,
kt6ra stanowi sens
ślonym żywym ludziom, którzy całej polityki rządowej i wszyst· wszelkiego przedstawicielstwa,
zwracają się do niego z odnośne· kich jej aktów. Dobrze korzysta z
T. Gr-ski.

wać ministrem

0

cę,

zachodzącą

pomiędzy

wzmacniają się
n Kresach

Niemcy

pań

..

stwem a rządem i oświadczali, że
ich opozycja st09Uje się wyłącz
nie do tego ostatniego. Co zaś do
państwa choćby nawet obcego i

Bunty
•

. BE~UN, 30 ~I PAT). Na _oo POMZU'11teniu z rządem rzeszy
•
.'
..1_
• j siedzeniu komis 1 główne1
seimu u,l111ow1ł n 1 ~zere~ lat dla pro
nieprzYJaznego, to .wyrząUL~me pruskiego uchw lono wyznaczyć w1nc1i kresuwe1 o i 10wiedn1e śr0d
mu szkody byłoby, ich zdantem, 1 600 tysięcy mrk. na subsv jun k1, kbreby za~war .i•1to#aty oka
burzycielstwem i anarchją. Kto dla zarządu pro .vincii t. zw. kr.:!SJ· tywanie odpowie:in!eJO st.:iłego
jej nie chce uprawiać, musi uzna& wej na przeniesienie centralnei oooarcia tej prowincji, zgodnie z
w całym szeregu przedłożeń rzę- administracji tej prowincji do Piły m Jlywami, jakie były w swoim
d
h koni
• •
ńst
Na wniosek sprawozdawcy prt.yję· -.:zasie dołączone do ustawy o kre·
• ~c •
e~n~ pa
wowe ła kom1s1a obszerny wniosek, ape-~ sach w.:;chJdnich.
l lOJalnie za mem1 głosować.
lujący do rządu polskiego; by w
Cała ta wykładnia jest niedo- >iNIO
rzeczna i fałszywa. Nh~ zgadza
się z zasadami parlamentaryzmu
i sprzeciwią się prostej logice.
W biały dzień, w obe~nośd spr;reiającyc~,
Jeżeli coś rzeczywiście stanowi
zabrano sz ~ atułkę z biżuterią
konieczność państwową. nie mo·
oni w niewytłumaczony sposób
że być przedmiotem poufnych
wydostać z gablotki w chwili kieBElUX~:50XI.
W
biały
dzień
układów i
kompromisów, dla
w jednym z najwspanialszych sKle· dy wydawano im resztę z tysiąca
każdego bowiem państwa jego inpów 1ubilerskich w śródmieściu u mareK, całą szkatułkę z brylantami
teres samozachowawczy jest i braci Friedlaender dokonało 2 i perłami 1 zbiegli nie tau ważeni.
Onia poprzedniego w tym samusi być dogmatem.
członków mii;Jzvnarodow~j szajki
Nie państwu, jako takiemu, u· złodziejskiej, którzy rozmawiali ła mym SKiepie zgłosił się eleg:inri,:
jegom ść. Jaoe się późnie1 o
chwała się budżety i kredyty, maną niemczyzną i przedstawili
się jako wytw 1rni dżentel neni, ło, był to wysłannik szajki z
!ecz danemu rządowi. Ten ostapodczas kupowania svilki do kra- rej ramienia do:Conano dziś
tni mO'Le zgłaszać żądania finaJl- wata, czelnej kradt.ieży bużuter1i dzieży, 1 przedsta w4~szy się,
francus
sowe, co do których słuszności na sum~ 200.00U marek. Zdołali sekretarz ambasady
zarroponował zamianę cennej

Kradzież

brylantów w Berlinie

żuterji,

którą

Jutro o g. 4 po
grać

ny

Alfred Strauch.

pLł.

WILNO, 30 listopada. (Tel. wł.)
Z Mińska donoszą:
W nocy z dnia 26 na 27 b. m.
~ obwodzie
Samochwałowickim
w szeregu gmin wybuchło powsta
nie chłopów. Do Samochwałowtc
przybyła specjalna: t. zw. ,,karalielnaja" ekspedycja w sile 200
bagnetów. Plutony tej kompanji
po 50 ludzi zostały rozmieszczone
po )Vsiach.
W nocy we wszyst-

WszponEch handlarzy żywym towarem
znalazła się pię'.<ność

wadzeniu zatelefonował do miei·
scowej policji w imieniu policji
miasteczka Jauer, że dziewczynę
odnaleziono błąkającą się w oko·
Hey Jauer. Policja dała się oszu·
kać i zaniechała dalszego pości
gu, wSikutek czego bandyci zyska
wości.
ł li na czasie i zoołali swoją ofiarę
atarcia śladów jeden z ban wywietć za granicę, prawdopow kilka godzin po upro- dobnie do Czechosłowacji.
,,.,.,--

ARTUR

ubins ei

Kpt. Byrd

Śilety sprzedaje Kasa Filharmonji.
!Im___________,______________________________________.....

,,NOC NIESPODZIANEK''
na rzecz NOCNEGO POGOTOWIA ,LINAS HACEDEK"
1

w lokalu re

styc~ny

z różneml 11iespodz1ankami
Poza programem na kt.óry składaJa się produkcie pier111szorzP,d
nych Brhstów, we:tmle w Wieczorze udz1 <1 ł p
K E Y W Hl TT
z kartą wstępu upoważnia do :.r; ,edzenia pierwszorzęC1ne1 .ko.a~ 1.

Stoliki muina zamaw1ac w

n1edz.e1ę od u-Il w1ect,

Tow .Linas-liacedek" teleton 15· Il.
Dancing do 5 rano. Jazz band 1 inne atrakcje.

11415-ls

1929 roku .zgromaBerlinie kongres między
go związku równouprambiet. Związek ten, do
ależą
ugrupowania konarodów, obchodzi w r.
25-lecie swego istnie·

Do Charbina jaKo delegat rz;
du polskiego wy1ezdża w pobwi
grudnia p. Stanisław Baliński.
P. Baliński będzie przedstawi
cielem Polski przy rządzie ch.ń·
sl<.m w charakterze specjalnego
·
, tądu polskie !O.
l Charbin 1e~t też największą kolu nją polską na Dalekim Wscho
dzie).

leci do bie,,,una
c:fn·owego

genJaln7' pianista

li!

ł'WCU

-mS. Bi1iń~ki

w Ch .n „ ch

w Filharmonii

W niedzielę dnia 2 !Jrudnia 1928 r„ku odbędzie się
stauracji .MET1{QJ:'OL" przy ul Moniuszki 1 ·

:>ngres równouprawnienia
kobiet

brylantam1,

stwierdzono do )iero po dokona
drugie1 kradzieży.

p.

w lokalu

Początek o ~. 9 w
K O M l T E T

brtomska

BYTOM, 30 listopada. - Międzynarodowa szajka handlarzy ży
wym towarem uprowadziła w sa... - ' •cl.zie 16-letnią Emmę Brandt
robotnika kolejowego
w
hei.m
na Dolnym śląsku,
niejszą dziewczynę w tej

zaprezentow?.ł,

z

kich gminach rzucono się na ż.t>ł·
nierzy, związano ich, poodbierano broń i amunicję, zaś 4-ch ofi.:e
rów zamordowano. W następn,~m
dniu utworzył się specjalny kom!tet powsta6czy i rozpoczęto syvanie okopów przy pomocy wsz .. tkich kobiet a nawet dzieci. żoł
nierze, przeważnie okoliczni chło
pi, połączyli się z powstańcami

.

deleqatem polskim

b~dzie

ielki Wieczór Art

pierścień

w Sowietach

Po za mordowaniu dowódców k.arnej eskped:1cJI
~ hłopi przystapHi do sypania s~aflców

inne µrzedm1oty. Przy tej spo!
nośd zdołał on skraść bardzo c n
Dyrekcla koncertów:

chłopskle

Celem przygotowania tej ~
czystości oraz kongresu
odbyła
się w Berlinie w gmachu pa.rlamentu międzynarodowa konferen
cja przedstawicielek grup narodo
Na załączonej iilumiejsca od strony
lewej ku prawej:

wośdowych.
stracji zajmują

połu•

WIEDEN 30. (Pat.i Prasa tutei
sza donosi z Londynu, że kpt.
Byrd zdecydował się dziś ~ozpo
cząć ekspedycję do bieguna połu
dniowego, ze względu na oomyśl
,1e wiadomości o waru 1kach atmo
;-,ferycznych w obszarach arktycz·
nych.

Trumna repu111k1nina

przykryta cesarską f Jagą

BERLIN, 30. Dziś odbył się w
W;.omarte uroczysty pogrzeb admi
rała Szeera. Charakte1 ystycznem
jest, iż trumna pokryta była flagą
wojenną marynaui cesarskiej. W
pugrzebie
wzięli
udział liczni
przedstawiciele ś.wiata polityczne·
go, wojskowych organizacji, oraz
rządu.

Koo.iere.ntja międzynarodowego związku równouprawnienia kobiet.
1)
cy),
pas
ber

P. Dorota von Velsen (Niem2) sekretarka mrs. K. Bom(Anglja}, 3) p. Adela Schrei-1
- Krieger zastępczyni prze-I
wodniczącej, 5) p. Corbett-Ash·
bee przewodnicząca związku, 6)
p. Hoda-Charaouk:i Pasza (Egipt},,

7)

p. Roza Manus,

zastępczynł

przewodniczącej (Hołandja), 8} p.

F randszka Plaminkowa (Czechosłowacja, 9) p. Ingeborga Walin
(Szwecja), 10) p. Germaine Malaterre - Seiłlier zastępczynl
przewodniczącej (Francja).

ZLODZIEJ SERC
wkrótce
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Rozsąde11
lr

(llJn. Składkowski

c~otby"~u0!:1!iodrzuc:it

winna

tund~~Jnydyspozy·

Termin

Jo

listopada. Na ~~rgine~ie odrzuce

WARSZAWA,

•

lr

ł

I rycers110ŚĆ

być tarczą

składania

a

pos
ÓW
przeciwko awanturom

egzaminów doktorskich

przedłuzony

(~TE). WARSZAWA, 30 l~stopa~a. - .kłych s~aw:a.ch ~'\d?wych, żeby wieźć tyl1k o dwa miljony metrów narodowy). Wniosek wi kszoścl
rua przez komiSJ~ budzeto~ą. fun (~AT.) Na ~st.ępie pos~edze- Ja~akolwiek ?1na imc1aty~a :vtok sześciennych drzewa, to w roku komisji izba przyjęła w ~rugiem
duszu dyspozycYJnego
numstra jlll8; mars·załe}t oswi,adcz~ł, ze O· t01 ~.r~wy s1ę wdawała i mie'>za- 1927 wywiezfono go przeszło 10 czytan1u.
spraw wewnętrznych dowiaduje- procz zamknięć ra<:hunkow pań: ła, pok1 sąd marszałkowski, po- miljonów mir.3. z tego powodu
my się, że sprawa ta nie została l stwowych za lata 192~, 1924 ~ wołany. za zgocJ.1ą stron, swego wy .ceny drzewa poszły 0 ,g romnie w
h
.
dzon bowi
bak 1?~5 ~łY_n~ły . do seJI~U uwag1 ,.r-01ku me wyda . .
j górę. Wobec tego komisja proOZ.:U
Jeszcze przesą
ą,
em r . NaJJwyzsze1 l'Zby kontroli o zaMarszałek stwierdza
w odpo- ponuje cztery rezolucje·
.
.
•
jeszcze w tej sprawie decyz.ji sej- m~nięci:u • rachunków p::i.ństwo- wiedzi na zapytanie posła Lewic
1) w sprawie ścisłej kontro•li i
Proc~
tego 1dzyięto rezolucję
mu na plenum. Według ostatnich 1wych i wyko11aniu budżetu za. r.l kiego, że sprawa nie ma charakte ograniczenia wywozu drzewa 2) wz1)abącą rzą_: .
ł 0d
.
enunc1'ac1'i należy wn-os.ić że i tym i 1923, uwagi o wykonant.t budże- 1 ru zajścia między dwoma naro- 1·w sprawie zakazu wyworu ckze- ·
ab yd:nprhzyspltes~y
stąpie'
t
ik 1924
„
d - d · l
· t t
·· ·
·
n'łe z ę yc- P acow
paiistworazem minister spraw wewuętrzrzy.
_o~:iz. sp.dakoz ame i dam1, ecz Jłes . oCza1dsc1e -"~i~ . y ~ wa n~eobrobione-go, 3) w sprawie wych, koniecznie potrzebnych do
.
.
. o czynnosctac.11
o onywa- woma pos am1. o o uxug1ego sprawozdania z gospodarki leśnej ! . b d
·
·
nych w r • 1927•
za::pytania , to zwr:·"'"''"'
uwa.~e
z:· e i. 41 w sp.rawie
. pro1e
. kt u us t awy o ro.z:. u kowy miast
gromom,
nych me ustąpi.
.-...
~ _,
i
hl' powa:t·
1
~J~ ŚCIB a
niema żadnych ś!'odków, ani też przrmusowem zalesieniu nieużyt- ' ?-rm ~opera .rwom ~u. iczny;n1
rawozdan~e z~
1.11
I" ~
.
nie jest skłonny do używania żad ków.
ł m~iytuc10~ uzytecz.nosct pubh:zu
nych środków palicyjnych,
a.by l Wnioski te iziba przyjęła.
~ n~J, w takich rozmlM"ach~ w .J~ka warłał
zabezpieczyć bezpieczeństwo ho- )
'
'•
~ kich potrz~b~e są dane1 gminie
Przed. p~rzą~te:n. ~i_en~ym pn noru w kulua1"ach i sali sejmowej. t Przedłużenie
'do wypełm':ll~a planu rozbudowy:
p. Devey osobiście za• s~ł L~w:1ck1 (klub uuau~sln) zgło Marszałek może liczyć tylko na ~
~ ,
~ 2) aby ~ist.erstwo spraw .wo1
w i ezie do Am~ryki
&ł. OSWlaidczen~~· ~ ~forem w . jedn~: na zdrowy rozsąde~ .i !)O-;
e~zam . n~w
f s~owych. rlikw1do:vało te re1ony
. związku ze zni~w , .• eniem czyn- czucte naturalne) rycerskosa któ , Następme przystąpiono do wn10 ,demolacYJne,
kto.re dla obrony
~arsz. koresp. „Głosu Polskie· nem ~osł?- Chruc~ ie~o przez posła re chronią każdego z posłó~, od ' soku klubu B. B. 0 przedłużeniu l pań;8t:wa są be: z~czenia, a pog-o (St. Gr.~ telefon~! e: . .
Po!akiewicza z ot.11b ·1 B. B. . w wywoływania awanf:U!r, p-olega}ą- prawa uzyskiwania stopnia do- w~me ogramcza1ą roZJbudowę
. W sprawie zapow1edziane1 po ·dniu 2? b. m. w kuluar ac~ s71mu. cych czy to na obelgach, czy też krora na wydziałach lekarskim i 1nu.a.st.
.
.
.
3) aby ~~w.ie~e proJ':kty udroży p. Dev.ey'a. do St. Z1edno· ~pytu1e. maTszalka : l) w 1ak. spo na gwałcie fizycznym.
; prawniczym, ty:n studentom, któczonych dowiadujemy su:, że na· 5 c;>? zt1.mie:z:i P'i!l miJ.rs~ałe.k hro· ! Następnie izba
w pierwszcm rym ochotnicza słuiiba wojskowa stawy wmosł d~ se1mu
Jeszcze
stąpi ona po ukończeniu sprawo n~c godnos<?l ~e1m.u 11.kToca1ąc 1 a- · czytaniu odesłała do komisji skar przedłużyła normalny okres stu- przed rozpoczęciem sezonu hudowlanego 1929 .l"oku.
. „
zdania za IV kwartał rb. Doradca kie w:Yst~p1enta, iak postęope:k p. bowej projekt ustawy o sprzeda· djów.
amerykański zawiezie to sprawo Polakiewicza.,
2) co zamierza i;y_ nforuchomo'ści
'stwowe·1 w 1
.
Poseł Lang1er „Wyzwoleme
zdanie osobiście do Ameryid, a marszałek poczvuic, by zapewr.ic Warszawie.
pan
d Reke;rent _p~eł Less.er (.koło ~~ referował wn~osek w sprawie u•
•
ow~ .~e) oswia~cza, te w1ęks.zosc stawy o ponownem przedłużeniu
tekst polski ogłoszony będzie w ! posfom na tery tor1u:n sejmu ich
w arszawie już po wyjeździe P· bezpieczeństwo osobiste.
t
WYWOZU k?1111SJ1 pr~e.dłuzyła okres skład:i terminu przerachowania i konDevey'a.
Poseł Radziwiłł (B. B.) w ilnienia. ~gzaminow z prawem uzyski- wersiji zobo'Wliązań skarbu pańWyjazd sam nastąpi 20 stycz· niu swego klubu złożył następująWa!Ilia tytułu dokto~a według sta stwa z tytułu pożyczek państwonia rzyszłe roku.
ce oświadczenie: ,.sprawa, o któ-1 Poseł Madejczyk (Piast) zrefe- rego systemu do dma ~1 czerwca wych z lat 1918 i 1920, projekt
P
g0
\rej mowa, nie jest sprawą politycz rował wniosek o ograniczeni.u wy 1?32 roku dla wszystkich studen- ust awy, przedłuża ten termin do
ną, lecz osobistą i za zgodą klu- 1wozu drzewa. Mówc-.a zaznacza, tow.
31 grudnia 1929 roku oraz reguWie~
I
bu B. B. odd~na ::os~ała pod sąd że gospodarka w lasach jest ra_.- . Pos~ Błędow~.k;i (B.~.) u.zasad- luje spraw~ po~wyżs·zenia. ~siji
~arszałkowski. Nie 1est zwycza- ?unkowa. Gdy ~achowcy uzn:i..!i, nia. wn1osek mme1szości, w myśl 5 proc._ pozycz~ ko-:iwersYJ"?-0J do
•
Je!11.w sprawach honoorowyi:.:h, pó- ze po za51Poko1enm potrzeb we- kt~rego prawnicy i medycy, odby sumy, Jaka okaz.~ mę konieczna
za rzeczywistą wolno- kt się tworzy sąd, a nawet w zwy wnętxznych PoLska moiże wy· wa1 ący studija według pr~e:pisów na cele konwersp.
ścią sumienia
dawnych, mogliby składać egza- Poseł. Karwan (St??nnicł~
lminy
końcowe według tychże Chłop~k1e) re~erował wDiosek -w
Warsz. koresp. „Głosu Polskieprzepisów do dnia
31 grudnia sprawie wymiaru podabku <locho
go" (St. Gr.) telefonuje:
.
•
• · 1930 roku,
o ile złożą
przed ' dowego drobnego rolnictwa. Mów
Obywatelski komitet
ustalili
klubów sejmowych
dniem 1-go stycznia
1929 roku ca
wskzymania egze.
przynajmniej
pierwszy egzamin kuc11 tego podatku
dla goS!pOsumienia w Polsce urzą1za w naj·
bliższą niedzielę w Warszawie wiel
WARSZAWA, 3~ (Pat) Dziś oł
Marszałek ape,l?wał do zebra przepisany. Po pośle Langierze, · dar.stw poniżej 15 ha, att 00 prze
ki wiec manifestacyjny, który sta- godz.. 12 w połudnte po~ prze- nych? .aby zwrocilt uv.:agę przed-: który poparl wniosek wię.ksz·ości prowadzenia rewizji wymiaru. P.
nowić będzie początek akcji na wodm~twem l?arsza!ka se1mu o~- stawic1elom . P.oszczegolny~h kłu·. komisji, za.brał głos minister $wi- C;Z~wertyńs~i (klub narodowy)
rzecz wykonania art. 111 i 116 było się pos1.edzent~ przewodm · b?w w ~om1s1i. bu~żetowe1 ~a ~o talski, oświadc~ąc się imieniem oswia~~za się za wnioskiem, aby
konstytucji, ustalającej zasadnicze czących klubow s~1mowych. Na mecznosć spręzyste1 pracy 1 me rządu przeciwko wniookowi komi- wyrazie profast przeciwko obecgwaranc)e wolności sumienia, ale posiedzeniu tern obradowano nad przeciążenie komisji zbyt długiemi sji.
.
nemu :EiskaH2'Illowi.
nieposiadającej dotychczas t. zw. us_taleniem prac_ izby na cf> naj ~y~kusjami. ~'\arsz. Daszyński. ?·
Poseł Krzyżanowski (B. B.) poustawodawstwa wykonawczego.
bhższy. w wyn1ku obrad z~odzo- swiadczył, że 1eszcze w termime twierdza że w tej sprawie wszyst
•
•
ę
n~ się, żeby ~tc:isown : e do powzię przedświątecznym możnaby wn!eść kie rady' wydziałowe są zupełnie . Gdy przystąpiono do głosow~
te1 przez ~o'.111s1ę budżetową d~- na porządek dz ; en~y _o brad izby zgodne z p. ministrem, o:raz o- Il!la., pos~ ptli1'o (Str. Chłopskie)
cyzjl, ko:n1s1a ?bradowała do dnia spr~wę ~wentualn::!J zmiany ~onsty świadcza, że klub B. B. sprzed· wruos_ł o im1?n.ne głosow:irue. P.
21 grudnia rb. 1 obrady swe wzno tuC]i, o ileby tylko w na1bltższym wia się wnioskowi większości ko Krzyzanowsk1
proponUIJe, aby
p omiędzy rządami poi• wiła dnia J I stycznia 1929 r. Osta czasie zostały mu doręczone spra· misji.
~ il!lienne głosowanie odłożyć
do
skim i łotewskim
tnie pl~n~rne . posiedz~nie. sejmu :vozdania . kom!s.ji konstytucyjnej „Za wnioskiem więks~ości komi 1 nasiępnego posi~dzenia. Wniosek
przed sw1~tam1 odb~dz1e się w dn. i regulammowe1.
SJ)i przemawia
poseł Dubois (P.i ~sła D1;1ro p.rzyięto, pooła ,KrzyW ARS ZA WA, 30.11 (Pat) L. o- 14
bm.
•· -·
P. S.) o!l"az poseł Kornecki (:kl. zanow~k1ego odrz.ucono. W głokaz ii 10-ej rocznicv Niepodległoś
sowaMu
odrzucono poprawikę
ci Łotwy dokonana została nastę
wniesioną w czasie dyskusji i:)rzez
pująca wymiana depesz:
wówczu
Jego Ekscelencja
P. Zegmals, Prezydent
Po
do komi.gji spraw
Re publiki Łotewskiej, Ryga.
Lr
•
ł
Lr•
zagranicznych nagłego
wniosku
0
Proszę Waszą Ekscelencję przyOSnl
.j ąc moje serdeczne powinszowania
1 najszczersze życzenia, które
zaPRAGA, 30 listopada. (ATE.) p.rukich Cena Bega, posła albań- 1 nych kul raniła redaktora jednego ~o;ukl pbs~ Chołr_ński oświadc~
noszę za rosnącą pomyślność tot· Dziś dokonano tu morderstwa po &kiego i jednocześnie szwagra o- z dzienników włoskich.
Na sali z,~ bu 7egol s~o1ą-<; na kstanowłi•
•
•
SKU,
y re.zo •UCJa nte wy racza a
wy z okazji lO·ei rocznicy jej nie· t!
1C1tycznego w następu1ącyoh oko- becnego króla albańskiego Ahme powstała pan1Jka.
Aresztowany poza ustawę,
wndćsł poprawkę.
p odległości.
licmościach.
W
tuiejs.zym
sądzie
da
Zogu".
W
czasie
przerwy
w
sprawca
morderstwa
oświadczył,\
któ.ra
upadła.
Nie chcąc głoso.
(-) Ignacy Mościcki.
odibywał się proces
przeciwko procesie jakiś os()lbnik z grona pu iż nazywa się Aio i że jes t służą- ~ wać przeciwko rezolucji, klub B.
studentowi albańskiemu Bebi o- bliiczności oddał do oskarżonego cym brata zamordowanego posła B. uchylił się od głosowania.
.
L
•
· ' w 3 s·t rzały rewo Iwerowe,
kła d ąc i· ze
. przyby ł spec1a
. 1me
Na tern porządek dzienny wyJego Ekscelencja
sis.a.rzonemu
o zam0<rd owame
na pro- czerpano.
Jgnacy Mościcki,
w jednej z kawia.irń &bi trupem.
Jedna z zabłąka- ces.
Prezydent Rzeczypospolitej 1927 roku
._..................„ ......„ ............-Polskiej Warszawa.
Proszę Vlaszą Ekscelencję przy
jąć moje najszczersze podziękowa
nie za serdeczne powinszowania
które
i życzenia oomyślności,
rozwijając
najwi~kszą
możliwą
domagają się funkcjonarjusze państwowi
przesłała mi z okazji 10-ej roczni~nieżvca
D almacją szybkość. Amfłrykański parowiec
cy ogłoszenia niepodłegiości Łot
i samorządowi
WlEDEN, 30 Donoszą ze Spli· .Chief Maquilla" tonie w pobliżu
wy.
że na całem wybrzeżu Dalma wysp Allandzkich. Okręt ten ma
tux,
a)
podwyższenia
o
10
proc.
o
Warsz.
koresp.
„Głosu
Polskie(-) Gustaw Zegmals,
ckiem
szaleje od dwóch dni nie- pojemność 9394 tonny.
becnego
uposażenia;
prezydent Łotwy. go" (St. Gr.) telefonuje:
zwykle
silna burza. Snieg pokrył
bJ
wyrównanie
dodatku
miesz
NEW YORK, 30 Donoszą z
W doiu wczorajszym delegacja
wierzchołki
gór i wyżej położone Manilli, że ponad Filipinami prze
cały
rok
bieżący
i
kaniowego
za
związków i stowarzyszeń funkcjo
c) wyrównanie na poczet ewen miejsca. Burza wyrządziła wielkie szedł ponownie straszny cyklon,
,,M ądry książę
narjuszy państwowych i samorzą·
dowych
przedstawia
1dubom
poseł tualnej podwyżki podatku mieszka szkody, szczególnie w Splicie. Ca który tym razem szalał głównie w
Si.iłOdZ i B~'
ły szereg barek rybackich znajdu- północnej
części
archipelagu.
skim i komisji bu lżetowej najważ niowego.
Al. M : c.1 ałowicz nau- nieisze postulaty w sprawie popra
Wreszcie delegacja przypomnia je się w niebezpieczeństwie. Wie- Wszystkie połączenia są przerwa·
lu rybaków, którzy przed burzą ne. Straty wyrządzone przez orkan
c z ył s 11 ę żyt skromnie wy bytu. Sprowadzają się one do ła o konieczności stabilizacji.
wyruszyli na morze, me powróci· są bardzo znaczne. Pewien paro- ·
NOWY JORK, 30 (Pat.) Przy- następujących punktów:
ło. Zachodzi obawa, że zginęli wiec angielski rozbił się w poblibył tu szwagier cara Mikołaja li,
oni w we.lee z rozszalałym żywio· żu Filipin i wzywa pomocy. Szewielki książe Aleksa nder Michało
łem.
reg statków, ktore otrzymały sy·
wicz, w celu wygłoszenia szeregu
gnały S.O.S., zdążają na miejsce
odczytów. W wywiadzie dzienni·
katastrofy.
~ arskim oświa dczył wielki książe,
otrzyma ~ a Łotwa
iż ~ie widzi w bliskiej przyszłości
11511 Ił • •• •!
W'ASHlNGTuN, 30. Radjosta- •
m olh wości jakichkolwiek zmian
RYGA. 30.. - Po trzy tyg~ldnio: dalszym ciągu piastować będzie
poli tycznych w Rosji. Wygnanie wych _ro kowani_ach prezesowi ga 1 J otyc.: hczasowy minister Balodi!, cja tamtejsza przejęła sygnały S O.S
msd.
byłych klas kierujących nau czyło .i_etu Zelm1now1 udało się . wr ,s~ ministrem wojny będzie adwokat z parowca amerykańskiego „Chief specjalist a chorób uszu, nosa, ga rdła
1 płuc .
je, iak należy żyt sKromnic i być , cie utworzyc nowy !otewsK 1 gab1 Jsol lnacjonalista), ministrem spra Maquilla". Japoński parowiec „Ara
w1edliwości memiec Disterlo . bja całą siłą pary udał się we KOitSTl\NTYltDWSKft 9, Tel. Z7..S1.
dobrymi pral:owmkami.
łnet, yr.i w. c owy.
wskazanym przez okręt kierunku,
Przyimuie od l :.!-~ 1 g-7
1ek~ spraw zagranicznych w
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Warszawa (1111) BODENWIESER.
16.00. Program dla dzieci - trains.mlJaik wiadomo., znakomity balet wie- sja z Krakowa.
posu Na się szybko
deńsikl Bodenwtfe.ser, który reprezentuje
17.35. ,;z <1zi7J~w. l pn;eżyć n;11• 0J•1 ·
na~rz6d
Pan Vasa Prihoda ofiarował w.ydatnił się dopiero w koncer- nowy kierunek w tańcu nowoczesnym - prof. H. Mosci.cki.
y·1euxte.mpJa, k ompozy.:11,
·· cieszy się dzisiaJ staw• wszechświa<to- 1s.oo. Train&nidsia nauv..c.eustw'i
... ~„ ...
...
•
. Prace dookoła
.
Ł budoUl'V
K
~ 1 pływałnam program przeła d owany ta k cie
z v·
5
1
ll;1 na. bo sku : · · po~uwa1ą ' różnol:farwną mozajką z brył dro t.rącącej myszką , a mogącej inte- w11,. Katda osoba zesJ>Olu Jest odre)bną st.rei Bramy w Wilrne.
się r~zno naprz?d. Obec~i~ PłY"' gocennegc kruszczu i odłamków resować dziś tylko adeptów sztu- ~ooywi4ualnoścl.I\, a gdy razem wysto· Z-O.Ob • .,Boc.z.na Antena" - (O na.)nc ',\'
. walma została. JUŻ c.ałkowi~ie. wy tak pośledniego gatunku materja- \d skrzypco~ej i to w gmachu puJą oddadą swói wysoki kunszt w sł•Jt s.zyoeh zdarzeniach w nauce i te..:hnk.e)
beton~wana 1 .w ciągu nuesiąca I łu że trudno doszukać się czyste konserwatoąwn.
ble ied.n.ego wyramt. Swietn.y ten b*t - I>. Bruno - Winawer.
styc.zma naistąiP1 przerwa w pra- l go' natchnienia sztuki . tam, g..:lzje , Nastąpiła przerwa i kres nu- pod wodzą 1.lOOkomirtel tlllDCerGd Gertra 20.30. Koncert włecromy.
cy i opracow~e b~staną
pl~y punktem ciężkości są utwory, o- dy. Ukazał. s.ię poncwnie ko~cer· dy Bodenwdeser, bud?.i Podz.tw nietylko 22.~. Trainsmis}a mu~yki tan.:,;zttei r.
pod. urzą~e~ie ka .in.• p{sRruby, bHczone na zewnętrzny efekt. tant, ale JUZ o własinero obh~. n•• sztuką baletową,
lee.z
przede-,d:znclllllgu „Oaza". Or,k1estra „01'1,.i •
ogrzewalm,, filtrowm i t. · 0 o- To też dłużyło się słucha<Cz.om w 1 „Paganini redivivua". , Im płytsze wsizystldem harmonią ruchów; oudoM11ą Balll'd" pod kierunkiem Waicla.w.a Ro.sz·
ty ponownie rozpoczęte zostaną pierwszej części wie~zoru ~ cza- ; były utwory, tei;n w1ęks~ym
gra barw. mimiką. a:estem ł wyrazem.• kowski·ego.
w lutym.
sie wykonywa.nia dzieł, ma1ących strzem okazał się p. Priho~ 1 Zapow1ilcdt dw·uoh występów tego bai- Kraków Oficjalne otwarcie pierwszej w usprawiedliWić pretensjonalną naz tem wyższą była skala entUZJaZ· letu we wtorek. dnia 4-io Oll'az w śro 12.10. Muzyka gramofonow&.
Łodzi pływalni nastąpi w miesią- wę koncertu „mistrzowskiego", mu • wśród
publiczn~ści to dę.,
daria 5 grodtila J)Od.7ialala n.a Pil·
16.00. Audycja dła diz.łed.
cu czerwcu. R<>hoty, prowadzo.ne ale nudził się i sam koncertant, pewnik,
charakteryzu1ący stale bl!ic7JOOŚĆ ede~llt'Y.zu:iąco.
Wilno {435) są pod okiem inż. Weiddynera i opuszczony przez swego towarzy- naszą
publi.c~ć. kon<:ertowłl.
-v17.10. Ai.dyc}a r~y.tacyjin.a w wyk.
Rymsza.
sza świetnego współwykonawcę Ale
sprawiedhwosć
nakazu1ej
.zesp. dram roi.gł. w.id.
son'.aty Francka, p. Cerne, gdyt przyznać, że p. Prihoda iest praw
ł
18.00. Tran&misJa niaboż. z listrel
•
nastąpiła Ciacona" Bacha.
dziwym artystą w błaJi~tkacb.
CZY
Bramy (na wsz;ysbkie polskie stacje).
Indywid~a.lMśĆ p. Prohidy o- „Taniec hiszpański" Sarasatego, ODCZYT o...a WlLłIBLMA ł'ALLEKA. 18.4.5. „lmpre\SJonizm 1 eks.pr-:lSj~'o1zm
1
na tor ol - r ki
bejmuje dość s..zczupłe ramy •. ie- „Ka.p rys" Elgara ~ądż ~ubaya -i W niedzielę, dnia 2 grudnfa b. w SiZtuce staroży'tlnej".
•
.
żeli ulubione przezeó środki za- to cał~ „poe~aty ~.Jego inter- 1 r. od.będzie Siię w miejskiej gale- Bena Były mistrz Polski na.. t<>ne1 stosowuie z niedostatecznym kry- pretaci1. ~a1wydatme1&Zym mo- rji sztuki 0 g-0.dz. 8 wiecz„>rem od- 20.00. Transmicija z Munstera z Bakraikowianin. Łaza.rs~, kt?ry . od tycyzmem po·glądów i do utwo• ~entem wieczoru było ~k~a- czyt znanego literata dr. Wilhel- zyl-e( ,.Requiem" Berlioza..
d'Y'uch lat ~ie startu.1e więce)t za rów starych mistrzów. Są one nie wal<Ca z „KawaleTa rozy ~· ma Falleka na temat: „M~ciwość
Hambur: l394) mierza ~_wiosną p:zyszłego ro?tu mianowicie niew.spółmierne z pra Straussa w zgra~n~ ~ładzi~ Szajloka na tle epoki".
20.00. „Jaai z Puyża" - opera kop:zys~pic. pono~me do tn~~- wa.mi śpi.towetni, postawionemi konc~~tanta. Tu u1awniły się na1· 1 Ze względu na temat i osobę miczna Boieldieu.
gow 1 .wz1ąc ud.ział
w ~łeJ- jako po$tulat niezmienny przez cen~ie1sze. wa-lory szt.uk~ oJ~ór- prelegenta wykład obudził żywe Praga (34B} _
szy~h 11mpreza-ch kolankich w wielkiego kantora z E~s~nach w cze1. p. ~rih.ody: zac1ęC1.e, unuar, zainle1'esowanie.
20.00. Boccaccio" - ®eretka SuP·
"1-a1u.
nieśmiertelnei „Ciacome , prze· wdzię;k .i mJ.Sterna t.echn1ka.
i
pego.
znaczonej dla potentatów gryl Sollś::1e akompan1ował doako-j
ODCZYTY
Wrocław .m0\V8
skrzypcowej. Wie~ki tal~n~ P· nale p. Ka.rol Ceme.
,T. WIENIAWY-DLUQOSZOWSKIEOO
2-0.15. K00i0ert z fllharmonii $ląskiei a:
u
Prihody w zakresie techniki uF. Halpem.
.
iłkarzy t.. K. S.
- -uQO
Redaktor ..PolskieJ Wol.nośc:ii'' Tad~- udziałem prof. tlenrj Mair.teau -.skr.z.).
TEATR MIEJSKI
f
TEATR KAMERALNY.
usz Wieiniawa - Dlugosrowski wyglo5.
~:uttgart (3791 Piłkarze ŁKS. u ćwiczą już od
„
dZie
„Wieira. M.ircew" od dziś przenieslo- w Łodz.! I okolicy kilka odczytów.
20.15.
Koncert kameralny - Brahms.
,.Proces
Ma.r~
Dugllltl
Oan7
bę
'
na
1J0Staje
do
teatru
kaimera.Lncgo
z
1)
W
!JJObo.tę,
1
grudnia,
w
Pabian:.
tygodnia w Ośrodkll Wy~ho..vania
-cu.K
W
Leooia. Ba:rwitisJc• w roli tytułowej. caob n. t. „Wailka mnilchów" (w.iecz. o
Fizycznego pod kieruni<1em . por. dlZiś .~. l)C)lud.ntu..
DZJS4e1sza
premiera
•
upca
en~Wl~ra"
grama
bęó?f.e
dziś
wieczorem,
go.lz.
7.30).
Kuźmckiego. W zaoraw1e zimo·
WYSTAW A R. ROZENT ALA
)
·
·
·
wej bierze udział przeszło 60 pił· ltieg-o", nłegr111nego w Łodiz.i od la.t bh- 1Jutro oraz we wtorek i środę.
sko dwud.ziestu, a•rcydzLela szckspiirowJ utro po -"'
dni. u oraz w po11i.e..,z
, „ 1a- odz
J W mediuelę 2 ~rutl11.ia w Łodzi (,
,
ł'V"u
lO 15
zed
ud ·
· ,
karzy. Pozatem ćwiczą również inZn~ny lód.ziki artysta. „ mala.rz p. Ro·
pr.
poi k" ~•em '!' dl1~.
ne sekcje jak bokserst..va, lekko· ~ego, a za.razem pierwszy występ Ka l~'k ostatnie powtórzein4a ,,Br,zy<lJkiego g .
man Roze111taJ zaw11,ał do Łodzi, gdzl.
roła.
Adweot<>Wlicza
w nowej dla znako ferraintew z Kair<>iem Adwelbtow.ic.zem. nacy ulro Z~~cz:,~ .. w
irue ..Zac:ii;ta
atletyczna i t. d. Srodk )WY na- mitego artysty roli zaPowdada się Jako W
Clk
.
k
„
pr.zy . gn.er-1e1 26 pow11órzy oo:„z~. w na.jbliższJ"Jn czasie przedsta.wi nam
3
00
pastnik I ej ~rużyny U(~. Kró~ u- w....,i""n eweci.emelll<t w kulturalnem ZY· 1· ·'·t hc:z.w a.rtM hpremierRaol ornt·tulJa
w
na tern.
,,Lew ·ed
Tolst()lj". Na. odczyt
ter. swój d10trobe.k airtystycZlnY w posra.ci
.....,
dJJ\ ac
ę
y
ową o
l
.
5 . aug auma.
prawia obecnie z zamiłowaniem oiuruIWl&Zego
m1asta.
.
wyg -0\Szony ru awn'°
w fiłnacm·Jt, studiów pejzaż-0wych i rzeczy r-Odz:.l··
sport bokserski i okazuje si~ do·
degra Loon~a Barwu\ska.
w.ii.:le osl>b nie zdo.lalo otrzymać u.·t iowydt, jako owoc kilkum! esięcz.ncl pr:i
skonałym materjałem na pi~ścia
~ a.rcydtJ;eła ~sklego j Reżyseruje Jaat B<Meoki.
•
LÓW v
1tek przepel.nienia sr.ll.
cy w uroczym Kazf..mierzu nad Wi s ł ą.
llJęta Jest w proJog oraz cztery oorJUTRZEJSZY KONCERT ARTURA
3}
iwz...eJę, 2 gruunta, o gm.
rza.
Ze względu na wybitny taJle.nt any ;t:r
~ atlety, Z k.tór~h aikt II pod,ziel0tnyl
RUBINSTEINA.
·u w Ozorkowie w Sc:U.i. iu. oraz oryginalność tema.:ów za.J)O\\ ied zi~
Jest na 3 obraizy.
Jutr<>, t. j. w ll!i.e<Lziclę, grać bę~
ia tern. „ W alka mn.;::16 w . n.a wys ta wa wzbudzila zrozumiale T-ainteresowan.i.e w sferach a.rtystyczn y.;łl
Widowisko rooJ>OCzn.ie się o gooz. 8 w Jmllłarmonai mis•rz fortepiainu Ar
.Uie.ę, Z grud!l.!J. w l~i~ r l
min. 35 (po tym terminie drzwi na s.a- Rubit:i.stein, który ostatnio zdiobył
wiec.z. na tum „L:\\ . ·- naszego mias.a.
łootbalowy
lę b~ zamk.lllięte), skończy się za.ś o obu półkulaclt olbrz.ymi sukces. Będz
·to pożegna.I.ny koncert genjaLnego a:rn
~ ~ ~ i:;r ~ ... , „. '1".~ ,_., ~ !D",,.
Jak dalęce sezon sportowy iodz. 12-ei.
..l)z'Leje grzechu" raz jesz.ezie i os.ta- sty. Pro.gram skła.dać się będrzie z nal
W STO\ł ARZYSZENIU
·U.~ ;i-n t/ ~i '. . .• ~ ·~ iU1 ~ ~
ttważać naleiy w mieście naszem
piękn~ejseycb pe.reł litera,un fortep.ia.
ł SZKÓŁ •ZAWODOWYCH .
Dr. med.
za zakończony świadczy fakt, iż !ni ukaiżą się jul!ro po l)C)ludm.iu.
Odbywają Slię pełne próby z 3-aikto-- nowej. Początek kGnceriru o i?dz. 4-ei
I
.C
mimo znośnej pogody odb~dzie
I
1ie n.auczyck1i szkól za- li
.l
11
si~ w dniu jutrzejszym w Łodzi wej komodii Wł. fooora „Sekretarka po południu.
o łódzkie urząd.za dnia
Ortopeda
jedyny mecz footbalowy ~ to o pana pr.t:zesa". w rdi tytułowej wystąARARAT"
o godiz. 5 tttin. 30 Po (:Spec1al1sta 1.:n ro, ,,uśc1 . stawó w
mistrzostwo.
Pozatym piłkarze pi po ra.z pierws-zy w obecnym se.ronle
'." d .
·bl'~ 1 k: de- i
. :xi.u X. X SalezjanÓ\\ przy li •~k~ztPł:ema "re':!o~t u ri a I kon..:~ yu
N a ogÓ.„,e
zą iarne
pu 1'-'z, {)
1 Wł łSna pracown a wszel'~1ch
wszystkich innych klubów udali Stefainja Jarkowska.
Jednocześnie reżyser K. Ta.ta:r.kiewicz mo11s...ruje caly szerei zin„1 k 1m i! y1>.:.1 ·i
„u::e1 L. 34 cx!czyt ~a tomat:
aparatów· ortoped;yczn:ych
si~ już na spoczynek zimowy. J~·
rozp.oc.za.ł
przygo,owllllllia
do
wystawiesz.lagierów
p.
n.
,.Nasza
dz':ilw:i."
Na„Wyksztaken..e
ekoncom1czne,
a
mo'->dań„aa 2&. •e • 41.46
dyny jutrzejszy mecz o wejście
n.ia
sensacyjnego
dramaitu
ameryirnń- 1eży za-znaczyć. że wielki pr' n~.m ·en cars: wowy rozwój Pol<;ki".
pr„;-irn. o d ó uu •.
do klasy A mi~dzy drużyną B~rza
skiogo
,.Broadway".
powstaje
na
af:szu
tylk.o
do
.zwa:-t.ku,I
Odiczyt
wygłosi
prezes
stowarzHzei Bieg odbt;dzie sit: na boisku
t J, do dnia premJ.~y IV ptogram.
ma dyr. J. Stefa.n C~a·k.
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mochodowa nie przebyła całkowiNOSOROŻEC NIEBEZPJECZrzekę Ruvu suszyliśmy się w ste·
cie cl.rogi od Kapsztadu do NairoNIEJSZY OD SŁONIA.
pach afrykańskich, gdyż droga do
bi w porze deszczów. Nie chcieW pobliżu granicy Tanganiki i .Moshi prowadziła przez równiny,
liśmy więc sobie psuć rekordu, Sudanu w ciągu jednego dnia spot porośnięte wysoką trawą.
M.ieilembardziej, że mieMśmy poza so- kaliśmy trzy stada nosorożców po scami ślad drogi był znaczny, lecz
bą tyle pokonany<:h trudności o- kilkanaście sztuk. Zwierzęta spło w niektórych miejscach była ona
(Samochodem z Kapsztadu do Sztokholmu)
raz opinję
Wschodnio-Afrykan- szone furkotem motoru, pierzcha- tak zarośnięta trawą, że bez kom
skiego klubu automobilistów, że ły trwożliwie, kryjąc się szybko pasu określenie jej kierunku było
Chevrolety nasze do.konały nie- w zaroślach, taik że na'Sz operator wprost niemożliwe. Droga byb
zwykłego dzieła w hi'Storji auto- 1 kfoematograficzny ledwie zdąż,ł miękka, ale jazda ogromnie twarmobdlizmu. Mimochodem pragnął-~ pochwycić je na film. Sądząc, że da, żartował kap. Lacey. Całą roz
bym zazJ11aczyć, że dzięki działal- ' sam widok samochodu wystarcza kosz tej stepowej cl.rogi ocenialiś
ności tego klu:bu wiele miejsc, nie! w zupełności, aby nastr~szyć. no- my na p<>dstawie k<>ntrastu, wspodostępnych dla samochodów we sorożca i w ten sposób u<:hronić minając nasze przeżycia nad rzeką
Wschodniej Afryce, jest dzisiai u-' się od bezpośredniego spotkania Ruvu.
częszczanyoh przez automobiili- się z nim, nie uważaliśmy za ko-j Pewnego popołudnia straciliśmy
stów.
nieczne trzymać w pogotowiu na- zupełnie drogę w gęstej i wysoszych karabinów.
Droga była kiej trawie. Wobec tego, że noc
BEZMYśLNA żĄDZA KRWI.
względnie niezła. Ciężarówka tym już zapadała, postanowiliśmy za1
Każdy, kto udaje się w pod:ró:! Irazem szła pierwsza, a za nią N trzymać się na nocleg na pobliprzez Afrykę.' musi być ~etyl.k~ odległośd kilkuset me~rów' jechał 1skiej polane~. Zauważyliśmy !iczdobrze uzbro1ony, lecz musi um1ec 1sedan. Wtem, z zarośli wytoczyło ne slady lwow w okolicy, położy
być dobrym, o zimnej krwi strzet-1 się olbrzymie cielsko no:sorożcakj liśmy w <>dległości jaki<:hś dwu„
cem, żeby w razie potrzeby umieć który zaczął pędzić w kierunkuj dziestu kilku kroków od n:iszego
zrobić naileżyty użytek z broni.
sedanu. Postanowiliśmy ustąpić z obozu mięsną przynętę, od której
Myśmy używali broni bardzo drogi potworowi i skręciliśmy wlpoprowadziliśmy krwawy ślad ku
Przeprawa przez rzekę M 1Lali w Afryce centralnej podczas po- rzadko - tylko w takich wypad-I bok. Nooorożec za nam.i. Nie wi- sąsiednim zaroślom Rozłożyli:,my
wodzi. By dostać się do pontonu, ciężarówka musiała przebyć kil- ikach, gdzie nie m<>żna było w inny I dząc możLiwości ucieczki przed li ognisko. Dym podnos:ł się prcka kilometrów po zalanem wodą wybrzeżu.
sposób uniknąć niebezpieczeństwa, nos<>rożcem w zaroślach, kap. La- stym słupem ku górze.
Myś
lub gdy trzeba było dopełnić na- cey postanowił
ucie,kać przed mv siedzieli do'<.i.:i ognisl:<a : tozV
jeszcze zupełnie niedootępny dla sze zapasy zwforzyną. Nie chcie- 1wściekłem, Dtiewiadomo z jakich 1prawialiśmy na temat naszych wy
W inspekcji wzięło udział kilku komunikacji samochodowej.
U- J.iśmy bowiem Illiszczyć bezcelowo' przyczyn, zwierzęciem dokoła sto 1 darzeń z dni ubiegłych. W teru
mieiscowych mynie.r ów.
Wozy strzeżenia te nie odwiodły nas od i tak przerzedzającej się fauny a-' jącego obok rozfożystego drzewa. nasz pies Polly, masicot ekspedynasze znaleziono w zupE>hym po· nas.zego postanowienia, gdyż nie frykańSlk.i.ej, jaik to czyni wielu po Nosorożec zrobił dwie tury, dał cji, zaczął gwałtowme szciek:tć
rządku, mimo, iż odbyły ooe trzy- wyoibra.żaliśmy sobie, żeby mogły dróżników, których, gdy dostaną ' za wygraną i popędził prosto w kierunku przynętv. ~łyszciismy
miesięczną podróż w najgorszych być na świecie goorsze drogi ocr S>ię na równiny afrykańskie, opa- przed siiebie. Koledzy, którzy je- 1jakby ktoś coś c1ą~n~ł przez zana świecie warunkach. Stwierctzo ; tych, iakieśmy napo•t kali w Tan- nowuje jakaś dziwna, meokiełzna- chall ciężarówką, obserwowali nie rośle. To było wr.zy~ tlrn. Przyn~
no, że są one zdolne do dals.zej ' gani:ce.
na żądza krwi. P.oczytują oni so- bez strachu, a - jednocześnie z za- ta zginęła. Postanow:li<>my Zćah
1
d ro l!i i że wszelkie reperacje są' Po~uwa•no . na~ kusz<\ce pro- bie .wprost. z.a ob~w~ązek i:sianie ciekawieniem,. ucieczkę se~anu ży~. drugą bliże1 ~h~z.u. Przyw1ą
zb yteczne.
pozyC)e udania się statkiem po swe1 drogi 1akna1większą 1lośc1ą przed oosorozcem. żartowaliśmy zahsmy całą
cw1artkę
mięsa,
,..; y u sz yliśmy w kierunku Suda . Nilu do Mangall, aby w ten spo- trupów. Zupełnie W1ięc słuszrue później wesoło, że jzdna.k sedan skierowaliśmy na 111ą rełlektory
nu przez Kcnję i Ugandę do Gon· sób omhqć złą część d't'ogi. Nie władze afrykańskie stawiają tamę Chevr<>let okazał się zwinniejszy ' samochodów i przyszykowahś1ny
dokoro i M a ngalli. StM'ano s1ęluleghśmy tym pokusom, poniewat temu bezmyślnemu mordowan.1ujod nosorożca.
wszystkie nasze strzelby. ~ ciągu
przekonać nas, że pod.róż samo- mieliśmy już za sobą wspaniały re azikich zwierząt, których całą witrzech godzin nic nie zn.szło. Zmę
chodem przez Sudan południowy kord, przez nikogo nie pobity,Jf ną jest to, że są dzikie,
NA śLADACH LWóW.
czeni wy.czekiwani~m. pouliśmy
jest szaleństwem, gdyż rest to kr:a1 gdyż żadna dotąd ekspedycja sa·
.
p. ciiężikiej przeprawioe przez ł spa~
(.D. " Ji,, ).

o.

MAKEPEACE

Romantyzm naszych czasów
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Odroczenie se 11s3cyjna~
- go prouesu

Koniec strejku na Widzewie

W~adnmości bieżące

-·Pogoda
w t.odzi

wedłu~

GtOS POLSKI -

Przeszło 500 robotników przystąp~ ło wczoraj do pracy

P•

Fins~erowej

ko

przeciw•

m~ż>wl

Sytuacja w. ~ającym od bli· jed!1ost.kowe do p~imu ccnni~a I~ robotnik?D1 ~bić sobi~ -zda.
W dniu wczora1szy111 na wo..
sko dwuch m1es1ęcy strejku
w 2!Wią%kowego wxela robotm. we o tem, 1ak ma1ą post'łpu:.
kamlz e sądu okręgowego wydzia·
•
aC}I me• przędzalni „Widzewskiej Manufa 1 ków ~głosiło się 'samorzutnie do 1 Według mego zdania robotni· łu sądowego :mCJiazła slfs' sprawa
łeorolog1czneJ
ktury'',_ ~egła wczoraj decydui,- pracy, tak, .że do wieczorn wcz~- . cy \Yidzewa przysti!pią do pracy, z. powództwa p. Frnsterowej prze--

w na-

jedvnei

szem m;e 13~c e st

Stacja meteorologiczna przy cej zm~atUe,
Wobe~ • złożem~ , rafszego dma
przę~lnia ,,W1- ~ p1~ i:zędz1e dlatego, .te c1wko mężowi Teodorowi t. kt<).
g~ mnazj um meskiern niem. stow przez flrtDę znaneg? JU,~ c~yt':ln1· dzewskief Manufakt:ntY
zatrud- 1qdarua _podwyzkowe zostały.
rym uzy::ikała ~oz wód w konsyslo_·
gim n. komunikuje:
t kom „<!ł~ P~ego p~m1en• niala ~o 500 robo~ników. •
~ względruone. prz4:z. zarząd f1rJUy rzu warsz:awsk1m, 0 2o,ooo ru oh,
dniu wczorajszym miasto nego oswiadczem.a o p;z.y1ętych
W ciągu wc„..ora1sze.go ~ieczoru w całej rozC1ągłosC1.
.
p~dział ~aj ą!ku i 5,ooo złotych
nasze nawiedził pierwszy śnieg, przez ~ąd „Wuł:zewsk1eJ Manu do pracy ... w ~cho!11100~1 .na no· . - Przypuszczać zatem nale:i:y, miesięcznie _alimentów. z powodu
przy temperaturze maksvmalnej w faktury w~runk~ch płacy, '1tóre ~ PJ'Z.ęd-;alni zgłosiło. się 1estczc ze zatarg nal~ży wob~ ustępli1~ niedoręczenia wezwań spra..va po·
ciągu dnia 2 stopnie, minimalnej p~uoszą, Jak wiadomo, pobory k1lkudiies1ęciu robotników.
wego stanowi.ska. 11W1diz. Man. wyższa została odroczona na dz. ieil
w nocy o godz. 2.30 - 0,3. Ba- '
•
•
•
•
uważać za zlikWJdowany?.„
7 grudrna rb.
lP)
1
rometr
szybko
Prawie,
tak p.
ci ągu dnia pogoda sucha, po PO·
Ale zlikwidują go nie l
łudniu spadł drobny szybko tozwiązki, lecz robotnicy sami, któł.
pnie ący śn ieg.
•
rzy tak samo przystąpią do pracv,I
\V uDOZI
Prawdopodobny przebieg poKierownik kbsowe,;!o związku przy odpowiedniej okazji ?ędzie- jak samorzutnie ią porzucili, przy
N
t tni
. d
.
o- my w dalszym ciągu o nie pro- stępując do bezrobocia. A po:ia- 1g· tra t"'s a ~m P'.°81e zentu t m~Ć
gody na dzień dzisiejszy: W nocy włókienniczego p. Walczak
przymrozki, nad ranem trwalszy świadczył nam:
wa-hili walkę.
tem - dodaje nasz rozmówca - dis at t ~s anowiono przys ąp1
śnieg, .zwiększenie zachmurzenia Oświadcunie „Widzewskiej Ma - Umowy nie podpisujemv, jak trzeba wziąć pod uwagę, że to- ko za 0 1enia w Lodzi cme~tarza
przy rrawdopodobnym dalszym nnfaktury" wyczerpuje btotę ze- również nie wzywamy strejkują- botnicy
„W1dzewskiej Manufa- ?bda nelo, na . któryi_n c owa·
s padku temperatury. · Wiatry połu- targu, za wyjątkiem punKtu d"OtY· cych robotników do podfęcia pra ktury" w przygniatającej większo :: ę
cz ~nk.)wt.e dg~m b1'zta·
dn iowo wschodnie, umiarkowane. cząc::ego delegatów fabrycznych i cy w przędzalni
„Wklzewskiei , ści nie są zrzeszeni w związkach o7c ' 0.::_ pos:\ a1ącyc ~ a.
Obserwator: Kestenberg.
ingerencji związków zawodowych Manufaktury".
!wobec czego owe samorzutne J>od snyc cmen rzy
ezwyznani-0w
w indywidualnych zatargach z ro· 1 O obecnej fazie znacznie złat.:o jęcie pracy, iest poniekąd cafko- cy.
I!
botnikami.
dzonego zatf!1u informujemy ro- wicie usprawiedliwione.
W związku z powyźszem wyTe dwa punkty uważamy za b. botn 1ków otwarcie i obiektywnie,
Gel.
dział ' budown1ctwa otrzymał po·
składa nam doroczn:11 ważne. Mimo to Jednak 54dzę, te,S11dzimy, ie infonnacje te ~wo 1
lecenie wyznaczenia odpowied""1:
ni<:h te.renów i O?J"acowania pia·
WiZJłę
nów budowy cmentarza komuna.I

u-,

w

zaczął

spadać.

wlOp1n1a k1erown1ka zw. klasowego 'Walczak.
I>

walcza

a

że

odparł

Cmentarz komunalny

I

h

·d •

liP Emlil grypy

to' dz' w s1ec1
. . eIelit ryczneJ.

Od miesiąca jut w nlieśtie
szale je enidem ia ~rypy i w lżejszei tormie anginv spowodowane

~~~~~~jącą się wciąż pogodą i

•

.. .

uO

d

k•

.

spółki
d la eksploataci·i linji
lo t niczy-.h

Magistrat postanowił zakupić
trzy udziały mającei powstać spół
Ki z ogran k zoną odpow1t!dzialnością pt. .Polskie Państwowo-samo
rządowej Lin\e Lotnicze.
Spółka ta obejmie z dniem J
stycznia 5b. eksploatację linii lotni
czych na terenie Polski.
Ka;i i tał zakładowy soółki wyno
si 8 milionów zł. i dzieli się na
100 ud1iałów po 80.000 każdy.
Z ogr-lnej ilości 100 udziałów
skarb państwa zakupuje 60, pozo
stałe zaś -gminy: m. st. Warszawy, Łodzi, Lwowa, Krakowa i Byd
gos.zczy, skarb śląski i poznański
wojewódzki związek komunalny.
W skład rady nadzorczej spół
ki wchodzi 10 członków. z których 6 mianuje min. komunikacji,
4 zaś wybierają samorządy.
Powyższa uchwała magistratu
podlega zatwierdzeniu rady miej·
skiej. (m)

.

w.s.N.s. i E.

komisja Jlcwid.aicy;Ba bratnie!

t)(llDOoo

I

I

„

kap1elowe

„
JOWa

·,w

Pren

1~10 bezpośrednio
dziś, w sobotę, dnia I grudnia

w~łaci

wadministr,cji „Głosu Polskiego" (ul. Piotrkowska.106)
prenumeratę

za m.

otrzyma, zwyczajem

grudzień

rządzed,

miesięcznym,

starosty

W dniu wczo-raiszym objął w
starostwie grod.zkiem stanowisko 1
starosty
p. Denys, na miejsce p. Szera,
który został przeniesiony do innego miasta na stanowisko starosty. (x)

„

..

i

dninastęonych

l

rtajcennie ,sza perła
naszego repertuaru
Wspaniała ilustracja muzyczna w wykonaniu wielkiei
orkiestry symfon. pod dyr. reodora R. Y .iJE ttA

fi
li

rorowotności

nocne dyiury aptek
ł D:lliś w nocy driuruia

n·astępuaa-ce

a.1heki:

N. Epsztein, Piotrkowska 325; M. Bat
Piiotnkowsika 95; M. R~
blum, Ceglelnłan.a 12; Clorfeln, Wscbod
nda 54; J. KoprowskJego, No~ejska
nr. 15. (b)
Łoszewski_

..

• • • ~ ._. -~ ''°};.~, • '~)'

Dziś

wydział

publicznej wystąpi do słarostwa
~rodzkiegu o ukaranie właścicie
la danego za•kładu w drodze W•
ministracyjnej. (m)

grodzff iego

zastępcy

bratniei pomocy .

f
I k
dz
.
W1
•
CY słuch. w. s. N. s. i e. !>Odaie oo
ennnim re eratu ee tryCZ•
ona jest enell!1czna propagaG•
w sprawie g&1tJOdarczego okrę wiaidomości, iż b. cz.łookowie StOWQl"ZY
nego dyrekcji robót public::znych da elektryfikacyjna, jednak bud'>- ~u łódzkiego należy zaznaczyć, że szenia briatniiei pomocy mogą n.aibywać
inż. Szyszko opracował niezmier- wa małych elektrowni w gminach jest projektowana bud.Jw• -oko· porosrare oo skfadzde skryipta Po 25 rr.
nie ciekawy reierat o elektryłi· jest niepożądana, gdyż mara pro- Io Łodzi 3 obwodów !inii wysokie za pełny egizem,pJanz każdie-;go pr.zedmk>
\
I
tu SkrJ11pta nabywać można w cf gu
kacji o.kręgu łódzkiego.
dukcja siły fest nieekono.mfoz.na t rei napięcia, z który~n 1edna prze : .
d _,_ . d . ,
ą
I
•
•
1m.es1ąca CZJaS111 o
w1.iia
;>;l•Si1e1szego w
O ile w roku 1914 było na tere droga, a poządana iest elektryh· chodz1łąby przez Zgierz,
druga lokaJu mieisilciei biiblioteki publicmei. ut
1
nie województwa 7 elektrowni. to kacja przez okręgowe elekt:row· p•.zez Piotrków,
trzecia przez Andrzeia 14, w rodzinach od 10 r.aino
w roku 1927 było i-1' w··
ry ! nie.
Kalisz, a połączenie tych obwo- do 9 W1ieczór.
czem ogólna moc p
ię ' Elektrownia okręgowa w (;zę~ dów z głównym ośrodkiem Lo•
zwiększa dzięki ro:;
~- st.ochowie buduje linił wr.rokie~o cizią, dałoby sieć elektryczną upo
Zakłady
ktrowni łódzkiej, w
r ' napięcia od CzęstochoWJ do Ra- dobnionę do sieci pajęczej. Sie6 są brudne 1 'niechluine
Kaliszu.
domska długości ·40 kim. następ· ta zasilałaby · energją elektrycną 1
l
.. .
.
Elektryfikacja łót
• ' nie isłnieie linja z ł '>dzi do Pa- wszystkie
ważniejsze ośrod\i Mie1siI<;ie dozory saru~~e prze
•
l • • •
•
1
•
•
prowadziły w ciągu m1es1ąea Iiw6dztwa postępuJe
- b1amc 1 z Piotrkowa do Tomaszo-lprzemysłowe 1 gospodarcze WOJe• stopada r. b. kontTolę sanitatnłł
1
"J opracowanego ph
a.
wództwa ł6dzkiego. (b)
jwszystkich zakładów ką.pieto'
~ 1wych na terenie miasta w celu
stwierdzenia, czy odp<>wiadaią one wymaganiom rozporządzenła
ministerstwa zdrowia publicznego
o urządzeniu i utrzymywaniu za.
8
kładów kąpiel owych.
W większości zaikładów kont."'O
la komisji sanitarnych uiawnaa
s2ereg uchybień przeciwko przepisom powvzszych rozporządzeii.
W tych wypadkach wydane 10
stały zarządzenia usunięcia tych:!e w wyznaczonym terminie; niezależnie od tego szereg właśd·
cieli
tych zakładów obłożono
mandatami karnemi.
W razi.? stwierdzenia, ~ ?:21kład nie zastoMwał się do wyd11nych prze:.e: komisję sanitarną za•

j
ko
bezpłatne premium
Tf"I t
Strzemińskiego ' I e do pierwszorzędnago kina lub cenną, ciekawą ks!ązkę !

zastępca

Komlsia likwidacyjna

Kl -~--"-

I .

z-a c1onarJUlZBm

rtowy

Trzy linie wysol\.iego napiecia przejdą
Iz
I
s
przez o no ie zn e miasta

0

91ówna ilość zachorowań przypada na pacientów, którzy po gry
pie zbyt szybko opuszczają miesz.
d j k
l"k .
k ~n.1ed
C~ ~O.WO U et Omf I 3CJ~,
nie1 e no ~ o n•e ł na we
po ączenia
z z3Ja!~mt~m
rfer~~- ra 01·e s d . '
1
•
•
t l" m.
u J 1· oa ·nie
t nIE> u s a l się po~o a, t ezą się w
sfe rach lekarskich i epidem ą 1·eszc~ e groźn1e1szą, niż w ro~u U•
biegłym.
.
{bip)
ł. , „

nego. (m)

Dzieje n1eszczęś . 1wych dziewcząt, zmitszonycb przez fatalny los i skra1ną nędzę
do kupczenia swem ciałem.
Najgenjalniejsza i na1popularnie1sza para
Janet Gaynor J Charles f arre 1 ł.
Ceny miejsc na I seans od zł. 1.- w SOtlOty,
j
I
zł
niedz iele od godi. 12 - 3 wstystkie miejsca pq
· tl ,
•

_LEl

5 nr

1

_ _ _. & _ &2LL$

GS
ostatni Rozkaz '- '

E , IL JANNI
Dził

i dni nastepnych t

ą ,ek O

"·-· _
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12• e ii _

Dla uniknięci a n atłoku, uprasza dyrekcja O łaskawe przyhycie na
Passe-Partout i bilety ulgowe niewatne
; = :a::;
l"ja 01e1·wez7 seans cen;y wa&ystłi.ich mieisc od 50 gr. - I U.
11

WCZtśniejS.le

seanse
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N 333

1928

Napad opryszków na policjanta
Uciekający złodziej został

p. Jakóbowi Englowi z powodu śmierci

wyratają

raniony

OJCA JEGO
serdeczne

współczucie

Ulica Wólczańska była ooeg- Wólczańskiej 222, znanej policji, się · okazało uciek1n:iet" został uKoledzy Biura Technicznego WidzeNskiaj Manufaktury S. ~.
daiszej nocy terenem pościgu po- jako melina złodriejska. Opry- godzony kulą przez policjanta, o- ~-·•••m•••••••llll••••••••••IEI
hcjanta za niebezpiecznym a wan- szek wi .łząc, że pooterunkowy trzymując ranę puistrzałową pra- ~
turnikiem
nie zrezygnował z zamiaru przy- wego pr~edTamienia i pier&i. Do
Około godziny 2-ej w nocy po- 1 trzymanfa go, rzucił się do u- rannego wezwano pogotowie, któ
sterunkowy poHcji Szczypi0trski cieczki. PoHtjant wezwał ucieka- re przewiozło go pod konwojem
Zarząd
Plalqgnowanła
za•uważył pomiędzy prowizoryc.z- jącego, aby stanął, a gdy ten w do szpitala św. Józefa.
nie wz:niesionemi przy ul. Wól- dalszym ciągu uciekał posterunRannym okaZ'ał się dawoo poczańskiej zabudowaniami kanali- kowy .strzelił w powietrze, a na- szwkiwany przez władze policyjJ
zacii znanego poli'C'ji złodzieja i stępnie w kierun'ku uciekające- ne złodziej Jan Chybocińsiki, za.
podają do wiadomości, te w miesiącu grudniu 1928 roku
opryszka. Gdy posterunkowy usi- g'O. Na odgłos strzałów wybiegli mieszkały przy ul. Piottikowsikiej
odprawione bę1ą riabożeństwa tałobne w Synagodze Tołował go ~aares-ztować, złodziej z meliny towarzysze n:ieznanego nr. 231.
warzystwa przy Placu Wolności IO, na które krewnych,
począł uciekać w kieruDJku placu opryszka, którzy UiSiłowaH poPo powrocie do zdwwia zostaReymonta.
W pewnej chwili bić policianta. Posterunkowemulnie on przekazany do dysipozy<:ji :: przyjaciół i znajomych nieboszczyków zapraszają, a mianowicie:
wpadł do restauracji przy ul. przybyli z pomocą policjanci. Jak właidz śledczvch. (d)
dn. 3 o g. 12 i pół po poł. za b. p. Markusa Szykiera
• 4 „
8 rano
• •
Mendla Lewina
• 5 • 12 i pół po poł. • •
Izydora Szykiera
„ 6 „ 8 rano
• „
Jakóba Paperno
„
6
„
8 rano
•
„
Leona
Pilichowskiego
ściowych
• 6 •
8 rano
„
Felicji Neufeld
powies~ł się b. żołnier4F
budżet
„ 7 „ 12 w poł.
,, „
Betty Feinerowej
„
7
•
12
i
pół
po
poł.
Abrama
Dawida Saubermana
Po·Nodem
samobójstwa
Władze nadzorcze zatwierdziły tylllo budżet
•
7
„
1
po
poł
„
•
D-ra
Izraela
Margolisa
depres;a duc owa
zwyczajny
Czł. Zarz.
Łód7.kie władze samorządowe że odrzucenie poprzednio uchwa
Od wielu lat zamieszkiwał w
Eugenii
Krongold
8
rano
•
•
• 9 "
otrzym , ły w tych dniach zaw .ado lonego przez radę m:e ską budże Zgienu 45-letni Stan'islaw Michal8 rano
„ • Benjamina Halperna
• 10 "
Józefa Landaua
m1en1e z min spraw wewn., że tu nadzwyczajne:;o Łodzi nastąoi ski. Był on przed 10 laty żołnie
• •
• Il " 8 rano
Wilhelma Glazera
normalny bud~et administracviny ło z 1Jowodu rozbicia się pertrak· rzem armji zaborczej i brał udział
8
rano
„
" 18 ,.
Ch. J. Kadisona
Łodzi na r 9~3 ! 29 został praw tarii o
amerykańską pożyczkę w wojnie światowej.
8
rano
„
" 16 "
nie zatwierdwny, natomiast nad-'! która w budżecie była prelimino
Przeżycia wojenne nadwyręży
„ 16 • t l i pół orzed poł. „ „ Ludwika Guttmana
Z\\ vczajnego . tzw. inwestycyjnego wana na pokrycie wydatków in we
ły jego ustrój nerwowy. Po PO·
„ • Ignacego Weinberga
• 16 • 12 w poL
budżetu Łodzi na ten okres -- nie 1.stycy nych.
wrocie z wojska i przybyciu niem
Abrama Nussbauma
„
16 " l<:l i pół po poł. • •
zat '1erdzono.
W zw ązku z tern władze samo ców do Łodzi został on jako były
Mojżesza Z.urkowskiego
1
po
poł.
•
•
16
•
•
1
W temże piśmie ministerstwJ 1 rządowe Łodzi m 1ją orzystąoić do żOłnierz rosyjski internowany w
17 " 12 i pół po poł. „ • Niuty z Zylbersztromów
zwróciło s.ę do ma~istratu z pnle I ponownego o 1racowan a nadzwy- jednym z obozów dla jeńców. Po
Wołkowyskiej
cen em opracowania no•ve~o bu-, cza1nego budżetu na rok 1928-29. byt w obozie całkowicie poder
„ „ Daniela Dobranickiego
" 20 :. 8 rano
dżetu inwestycyjnego, wyjaśnia1ąc,a
(g)
wał stan jego zdrowia; mimo to
8 rano
• „
Markusa Oderberga
" 21 "
!w 1918 r. brał on udział w wal" 23 • 12 i pół. po poł. „ • Marji 1 Fuksów Rozenblatt
0
1 po poł.
• •
Gustawy Segał
" 23 "
8 rano
„ • Rozalji Cukier
• 24 •
Warszawy
„ 26 • 12 i pół po poł. „ • Heleny Szreterowet i
Stefanji Szajerowiczowej
została W
.Później 1.eczvł się wytrwale. Ku
raCJa ta
nie wpłynęła snać do„
Rysia Kopia
• 26 • 1 po poł.
1teC5 e
datnio na po~rawę zdro~ia; skor?
8 rano
„ „ Rebeka Krawcowowa
• 27 "
z każdym rokiem czuł się gorze)
8 rano
„ „ Dawida Prussaka
" 30 "
Po referatach p. Czet"nichowWczora1, korzystając z nieobe
W dniu 29 listopada odbyło się
8 rano
„ Hindy Kon
"
30
"
z inicjatywy p. wojewody Jasz- skiego o „Gazach", naczelnika cności domowników Michalski,
8
rano
„
„
Beli Gelbartówny
"
30
,,
czołta zebranie w urzędzie woje- Dychdalewi.cza
o propagandzie 1 znękany tyciem, popełqił samobój
Zofji z Kurlandów
" 30 ., 12 w poł.
wódzkim przy udziale starostów, idei obrony przeciwgazowej, insp. stwo przez powieszenie.
Rozenblat.
prezydentów miast wydziel011ych, Rusieckiego o organizacii w straPo powrocie do mieszkania żo
• 30 • 12 i p6ł po poł. „ •
Adolfa Wobla Cz. Zan.
przedstawicieli D. O. K., przyspo żach pożarnych specjalnych od- ny samobó1cy stwierdzono tragicz
30 „
1 po poł.
„ „ Karola Marksona
sobie.nia ~ojskowego, cze~oneg~ działów ga.zo~y~h . i po treści- ny jego zgon: Michalski powiesił
31 „ 12 i pół po poł. • „ Luli Saubermanówny
krzyza, hg1 obrony pow1etrz:ne1 wych przemow1emcah pułk. Vo- się na klamce drzwi wejściowych.
państ;va
oc~omiczej. straży P?- gla, mec. Bilyka, przedstawi~iela
Po zawiadomieniu władz polizarne1, na ktorem za11~owano ~tę D. O. K. ma1o·ra. Dm~<:~rnwskiego, cyjnych trupa samobójcy zabezpie
sprawą <?brooy przec1wgazo:wei. l nacz. dr. Skal.sk1e~o 1 lin. ~chwa- czono na miejscu do czasu przy
Zebranie otworzył p. wo11ewo- 10010 na wmosek p. w-01ewody bycia k misji śledczej.
„
męz•
da Jaszczołt, wsikazuiąc w swem przystąpić do energicznej pracy
I
•
•
przemówieniu na doniosłość akcji na polu r-0zszerzenia akcii o·b rony ;
Smterć
przemys'łe wło'Jiienniczym Łodzi·
1
obrony przeci.wgaziowej, która na przeciwgazowej PTZY pomocy saterenie województwa
powinna morządów i innych zaintet"esowaWczoraj w ka~torze fa~~ycz·
„Robotni:czy Przegląd Gospo-'oo czwarly chory w szpitab.ch
przybrać już realmejsze i poważ- nych czynników, zaś prace orga- nym przy ul. PiotrkoV{Skte] .31 darczy" za miesiąc październik łódzkich był suchotnikiem".
niejsze kształty, niż to miało miej ni.zacyjne powierzyć specjalnemu nagle zasłabł przybyły tam kupiec zamieszcza artykuł p. Ryohliń-f Urządzeni.a hygje:niczne są ni~
s·ce dotychczas. Wspólna praca na komitetowi, w skład którego o- 1 8 ?~~k ~a1st zamieszkały przy ul. skiego o „Przemyśle włókiennt-isłychanie marne i istnieją tylko w
tem polu wszystkich czynruków prócz ligi obrony powietrznej i J Kthnskie.go 30. Wczv:any . le kar.z czym w Po1lsce", w którym stwier największych faibrylkaoh. Zarz;ą
rządowych, s•amorządowych, woj- czerwonego
krzyża
weszliby pogo.towia, celem udzte~e~ia . La)- dza, że udział kobiet w tym prze dzeń
inspektorów fabrycznych
skowych i społecznyc;h ~da za-lprzedsfawiciele straży pożarnych .stowi. pomocy 7 a 5 tał JUZ zu~rne myśle stanowił w r. 1926
52,9 1nikt nie słuchaj ośmiogodzin·ay
pewne plon zgodny 1 obft:ty.
l D. O. K. (pat)
zwłoki.
(w-i)
proc. Jest to cyfra przeciętna, oo[dzień rohoozy nie przestrzegany,
istnieją, fabryki, .szczególnie ~ c~ęsto przed.łuta.ny za zezwole1
C ·
w •
•.
przemysle bawełnianym, w kio-lruem władz.
•
,scJą
W m1eJskieJ galerjl
rych kobiety stanowią 80 pro<:.
Przemysł włó1denniczy· nie h• ' •
•
,
•
sztuki
ogółu zatrudnionych.
czy się z bem, u prze.z przeprofUJDUJe JiUpleCtWO łodzli1e
Dziś
sobotę c1n· 1 g dn.
Jeżeli w marcu r. 1927 prze- 1wadzenie odpowiednich teform :
.
.
•
b 0' w d:zini
ta
ł ta mysł tekstylny zatrodn±ał 147.257 ·przestrzeganie ustaw mógłby oZ nowu skan da I 1czna 1icytac1a
ir.
:•
go . e -.ei po po:• na. robotników, to na pracujące w' siągnąć większą wydajność pracy
istąp1 otwarCie gwiazdlkowe1 wy- ·
b. t
- .J_ hl.L'> k o 79 fro b otn'·,_,
ł .
.
mm ,_
.is.iO' 1e y
przypaua
mow.
Przy ul. Zgierskiej 7, znajduje siedzi, którzy rozpoczęli pertrakta Stawy, na k",
· 1.orą z o·zą się prace: ,
·
T
dzi · ·
się sklep niejakiego Blumenfluchta cje z sekwestratorem. Nie mając A Neumana
którego dzieła na- „ys·1ęcy.
o samo
eJe Mę z praieą nocW D
Jeś1i dodamy, że odsetek mh- . ną kobiet i nieletnich, z urlfYpa który od dłuższego czasu zalegał 1rady, na ocalenie towaru sklepiku, iby.i 0 muzeum' N .-..J
1
1·
arvuowe,
. o· d ·
h t
· 4
t
~
· · t
w podatkach na sumę około LOO jedynego źródła dochodów Blu- browoliskiego - studja z Caipri i oc:ian)'."c . s anowi
pro-c;.. o o-1m1 t • p.
•
,,.,..
g
tr
t,
ł,
.J.-k.
h
L.
ka.ze
stę,
Jalk
olbrzymia
hczba
&tł
Sfery przemysłowe, t. J. p.,..a co-_
złotych. Na poczet tej sumy wpła menfluchta, sąsiedzi zebrali kilka- S
z-e por e ow oaz 1c osooib
h
· · d
h
d
·
·
·
· d ·
cił on tylko kilka rat, z powodu set złotych, za które odkupili od stości. Pozatem prace A. Bradc- ro oczyc t mme1 o J>Ornr , zmu·; ";1-jciY~eral~ s~ę . zą ani°m okrytycznego stanu materjalnego. .kupców" zlicytowany, w skanda- go, E. Dońskiej, E. DWOTskiej, K. 1sz1a 1es pracowac w ym prL;e-,. pt~ d
~a ąd1tki~emow ę:abm1,
Wl~ ząc, ze wy a
na t~ z ytWobec tego naznaczono mu na licznych warunkach, dobytek bie- He.ssówn R Rad ańSkie<łn 1. A mys e.
6
w· la y, ·
w
Wskutek fata.mych wairunków nio obarczyłyby przemysł. Kosz1
"
dzień wczorajszy licytację. Gdy dnego sklepikarza.
._li ·
i....... ta
k ł k . pracy Zibiera gruźlica liczne offa..1 założenia
żłobków w samy!a
do sklepu p. B. przybył wczoraj
Warto nadmienić, te tego ro ·
tewą ....t' heart
~ ~ cia 1 ry w ośrodkach przemysłu teksty}' przemyśle
włókienniczym -- osekwestrator .z 4 ,kupcami-. zroz- dzaju licytacje, spotykające się ze
pr~
znan~~-.
"
.r
ys
ow
iłzaśm.ke~e-.
nego.
śmiertelność
na
gruźH:ę
I
świadczają
wynosiłby 28 miijo
paczony sklepikarz w obliczu rui- słusznvm oburzeniem ludności, są su1e szeru;.is.1e 6 rono m o ru ow
I' _.J_,
· !C
· h
tł1 1
·
b d wynosi·1a w 1AJ'Ua
w r. 1926 - now zł., a k oszt utrzy'1la.nta
ny zaproponował wpłacenie pew- niestety, zjawiskiem dość czc:stem. 82 t ki kt.,
'
ui •
• • ~rzy b tni
D?'Tllt(
·
e
)przy
ę
ą
237
zgonów
na
100.000
mieszk'łńokoło
30.000
zł.
dziennie.
(f)
nej części długu. Jednakże sekweldJ
·n a werntiSUJZ SOI <> • m
ców. „Co siódmy umierający, a
~tr~tor kategoryczn.ie o~mówił. przy . . . . . . . . . .. . .
1c:cia raty, domagając su: całe] na-
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Magistrat opracuje na klamce drzwi
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I
Kino Spół. Prac. Państw. I ucze Inia dla urzędników
5 N1· ew1" az·ski·
I nstytut prawa a dm1n1stracy1nego
. .
.
.
w

„ •

DYWANY

t:1

Dr. med.

du. Nie pomogły protesty p. B.
który prosił o pół godziny czasu
•
na pożyczenie pienic;dzy. Sekwe · SpeCJalista chorób skórnych, wenestr~tor s~rzedał cały towar, znajrycznych i moczopłciowych
du1ący się w skl~piku, a potem ?rzeprowadziLsię na Andrzeja 5
z~rnknąwszy drzwi na klucz pole , .
I el 51:!~0 _
.
cił
kuprom• zapakować towar przy,mu1e od 8-10 1 od =>- 9 w1ecz
Ski• 'k
'd 0 k t .
·
Oddzielna poczekalnia dla pań ,
epi arz na ~~
. ei ~ce~y ze~
dlał. Jednoczesme zb1egh się ·- są
•
.........
,~~·~:.-'0..:/~\21~'2A':::.'.':- ·~J@(ą} @@@)@)@)@@@@@@@@

KILIMY

·1

Sztuka Ludowa

,,MARGOTu

Sienkie'Wicza 40.

Od wtorku, dnia

'i;·

27

l:stopada

tk~niedział~uł5 gruinia "'~·
ie i w~pama Y p; ~ram,'
małzenskie"

ŁCJdZP

Jak wiadomo na wniosek pre- Wszechnicy Polskiej w Warszawie
zydenta Ziemięckiego magistrat
Jak się dowiadujemy magistrat
wyraził zgodę na otwarcie w Ło- postanowił pokrywać narazie wsze!
"
dzi w roku szkolnym 1928 I 29 In kie wydatki .związane z organiza8 aktów rozwodu na próbę.
t t t p
Ad .. t
.
. .
d
.
.
w rolach sllównych:
s Y.u u rawa
m1ms r~CY)neg~, CJą i prowa ~emem Instytutu, az
Harry Halm, Liljana Harvey, ma1ącego na c.elu po~łęb~e~te wie do wy~okośc1 tysiąca złotych, z
Jutta Jol i Hans Sturm.
dzy zawodowej w dz1edzm1e pra- kredytow, przewidzianych w budw.a .administracyjnego w.śród urzęd żecie Łodzi na rok administracyiNastępny prn2ram
mkow zarządu m. Łodzi oraz oko ny 19.::8 I 29 11a opłacenie wp1sow
Tajemnica gabinetu restauracyjnego licznych . związków komunalnych .•szkolnych za dzieci pracowników
W rolacn S)lównych: Ellen Richter
W związku z tern upoważniono mie1·skich kształcących s1·P w śred1 Bruno Kastner.
"'
orez. Ziemięckiego do omówienia riich zakładach naukowych.
W dni powszednie, z wyjątkiem soszczegółów z kierownikiem tegoż
W ten to sposób tódt. wzi>obót. początek seansów o ~ · 3 m. 30,
· t t t
d
T H'l
·
zaś w soboty, niedziele i ~więta o
ms y u u
r.
•
l arnw1czem, gaci się w najblizsiym
czasie o
~odz. 2-ei po pe>! . Ostatni seans o prof•. prawa admir1:istracyjnego i jeszcze jednll wyts~ "°einic:.
godz 8 .50. - Na 1-szy seans ceny prodztekar.iem wydziału nauk eko'wid)
•..__ _ _ _m_i.e;1-sc_z_n1_żo.n.e•.,--8-'J._-„1.z_. nomicznych i społecznych WohAej

wakacje
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Burzliwe zebranie
Walka konkurencyjna w

POLSKI:;

branży

kupcćw

Przed.łożenie

winno-kolonialnej

godzin handlu

w 0Kres1e

przedświątecznym
Zabiegi organizacji ku pie::kich

Wczoraj -0dbyło się w lokalu towego kapitału, nabywania postowarzyszenia kupców i przemy szczególnych artykułów za gotów
sł owców . chrześcijan. zebranie kę. To ~łaśnie przyczynia się do
kkupców wmn~ - kol0111Jailnychf.' na nab~arua. tdańszym ..i~~sztem t.~tórem omawiano sprawę i.rmy wairow
1 o sprze~y po 01.;e.·
B-ci Ignatowicz", która sprzeda szych cenach.
Szereg mówców
11
je towary po cenach konkuren- 1przeciwstawiało się wnios<kowi p.
cyt~y~h, ~· j. o wiele niiższych, Bermana, przyjęcia jakich~olwiek
amzeh w. mnyc~ sklepach. .
u-ch~ał
g~ą~ych w interesy
Na posiedzenie to z.ostali za. „B-c1 Ignatow1cz •
proszeni przedstawiciele wszystk ich bez wyj14:tku fa:brydt tej bran

Po kilkugodzinnej dyskusji
o
Wobec zhlitających się świąt trzenia się w niezbędne artykuł~
godz. 1. w nocy wniosek p. Ber- j B_o.żego Narodzenia stowarzysze- i prowianty świąteczne w godzi~
~ana ni..e poddano pod głoso~a- nie kupców m. Łodzi i stow. poi nach wo.In ycb od pracy zawodondte, ?atodmiast ~cdhwalon? dzt?O~k·e- 1 ski-eh kupców i przemysłowców wej.
zenie o roczyc o ponte 1a11 u. h
„
, •
•
•
,
•
•
Na posiedzenie to zo·staną za- c rześci1an zwrociły się do miniWspomn1ane organ1zac1e kuproszeni „B-cia Ignatowicz", aby sterstwa pracy z wspólną prośbą pieckie złożyły jednocześnie peja.!to ;z~~nk?wie zW.ązku uspra- o udzielenie zezwolenia na prze- tycję do starostwa grodzkiego, awiedhwd1 się. (p)
dłużenie godzin handlu w skle- by na mocy art. 10 rozporządzeh
k ·
d' .
·
d
• • pac
":' o res1e prze sw1~tecz- nia p. pre,Zy enta z dnia 22 mar·
nym, t. J. od 17 do 22 grudnia, clo ca 1928 r. po otrzymaniu od in·
ży.
godz. 9-ej wieczorem.
spektOTa pracy zezwolenia na
Refer~m„ wskazał,, że „B-cla
•
Organizacje kupieckie moty- przedłużenie czasu pracy, zarzą1
Ignatowi-cz sprzeda.J~
po
re1·estra~1·1·
w.
. . god.
h
·.el'
"'
u1ą swą prośb ę
c hęci ą umoz·1·1- dz1'ł o prze .ilł uzeme
zin h andlu
. n3żs.z towary
cenach znaczrue
yc , amz 1
• • · t I'
„
.
. .. 1
kl
h
1
obowiązujące na rynku łócbikim.
Na zasadzie rozporządzenia p. ' posiadacza, 3) tłomaczenie polisy 1 ";en .a tn e igencit pracu1ące1 Jak w s e'Pac
w wy.tej wskazanym
1
Ignatowicz" ustalili swói prezydenta Rzeczypospolitej o li- na język polski, 1) świadectwo o- rowmeż szerszym warstwom robo okresie. (z)
11 B-cia
bardzo obni.zony cen:nik. W dal- kwidacji mienia b. rosyjskich o- 1bywatelstwa ew. inny dokument tniczym - wcześniejszego zaopa
szym ciągu
swego przemówie- 1sób prawnych minis,t erstwo skar- 11 stwierdzający obywatelstwo pot1
nia referent pt:'ZYPUS.TJCZa, iż poli- bu wyznaczyło likwidatora b. to- skie petenta.
tyka .„.B-ci I~na~w~". dąży do w~stwa ub~i~c:zeń „Rosia",, Odnośnie zgłaszania r~zczeń
p1en1~z•
zmobdtzowania i ob1ęcta w swe ktory przystąpił JUZ do swych . do b. towarzystwa ubezpieczeń
't
ręce całego handlu winno - kolo- czynności, polegr.jących na spie-1„Żyzń" i "Piotrogrodzkiego tow.
Starachowice 41.25, 41.SO
preklu- Ceduła giełdy pieni~il"lej · Zawier.::.ie 18.njalnego. W konkluzji przemówie niężeniu majątku tow. "Rosia" i ubezpieczeń" - termin
warszawskiej
nia rrlerent domaga się uchwale- po<dziale funduszu pomiędzy u- zyjny nie został jeszcze ustaloSlła I Swiaitlo serja I 111. - . ser ja II'
GOTOWI<.A:
nia jaknaidalej idących środków bezpieczonych. K:lkakrotnie prze- ny. (z)
108.Dolairy 8.88 1 Jedna czwa.rta
r epresyjnyoh wobec tej firmy, nie suwany termin zgłoszenia rosz..
•
Pi.rley 56.-, 57.CZEKI:
wyłączając odmówienia dosławy czeó upływa osfa.tecznie w dniu
C~iels · +tHolaaJdja 358.25
p oszczególnych artykułów winno- 8 J!rudnia r. b., spóźnione zaś
O
t. y .~
Modrzejow 34.25, 34.5()
Loodyn 43.26
kolonialnych.
zgłoszenia uwzględniane nie hę1. ~.
11 •
Ostrowieckie serJa B 1 H.-, 101.!I
R eferaty wywołały
ożywioną dą, a posiadacze polis niezgłoszo- firmy Ejtingon
contra New York 8.90
Rudzki 42.-, 43.25
P3Jl'yt 34.86
dyskusję, obfitującą w bardzo bu- lnych do dnia 8 grudnia tracą Kesten oerg zapaanie
Ursus 5.75
Praga 26.42
rztiwe momenty, podczas której prawo do udziału w zlikwidowa- 1
4 orudnia
Szwajcaria 171.80
bardzo cha.rakterystycznem było nym majątku b. towarzystwa U· •
PAPIERY P~~STWOWf I LISTY
przemówienie przedstawiciela fir bezpieczeń ,,Rosja".
I Wczoraj odbył się w ł6dzkim Sztokholm 238 35
ZA ST A\\'Nt!
my "Winkelhaius·e n"
p. Pod.ko- I Wyjaśnić należy, że państwo- sędzie okręgowym proces firmy Wiedeń 125.35
Dolarówka
110.-,
111.-, 108.~
morskiego ora.z członka zairządu wy 7.arządca nad b. rooyjskiemi Ejtingon przeciwko spółce akcyj. Wlo~hy 46.74
5 pm: K0n"' ersyjna 67.kup-ców p. Stachlewskiego. Wska towarzystwami ubezpieczeń {War nej „Jakób Kestenberg", na tle Marka niemiecka 212 56
5 roc. konw koleJ0owa 60 1
cywano, że należy zbadać doikład szawa, Bcxł.uena 6), który dotych- zatargu powstałego pomiędzy teT<olelowa tOZ.50
'lie przyczynę sprzedawa.niia przez cui.s zajmował się temi sprawami, mi firmami, o czem doncsił obAKC.Jl!.
8 proc. B. O. Kr. 94.1B-ci Ignatowicz" poszczególnych z chwilą przejścia towarzystwa szernie wczorajszy „Głos Polski". Baink Dyskontowy 134.50
4 i pól proc is•y zastawne z!emstdt
lrtykułów tani-ej, niż konkuren- "Rosia" w stan likwidacji prze- 1
Po kilkugodzinnej rozprawie, 1
l Bairnk Polski 174.d. 49.25, 48.50
J(jje\\ ski 96.~j a. Wiadomem jest, że firma ta, stał być organem właści~ a zabrali głos obrońcy - przedsta4 f pól proc. m. Warszawy ~Q 50
aiko jedna z najpoważniejszych polisy 01becnie należy rejestrować wiciele stron,
którzy wygłosili j Chodoró w 230.5 proc. m. Warszawy 55.Cuk+er 51.50, 51.1a terenie naszego miasta karzy- w państwowym urzędzie kontroli dłuższe przemówieniL
8 proc. m. Wairszawy 69.:50, 69.ZS
;ta z obszernego konta kasowe- 1 ubeLpi.eczeń (Miodowa 11}.
I Po przemowach tych sąd odro.. Węg;ieJ 104.-, 104.SO
PO'lyc?Jka in westycyj111a Tl. 115.fa, oo prawdopodobnie daje moż j Przy zgłoszeniu należy przed- czyi ostateczne ogłcszenie wyr.o- LiL~ 39.116.-, 115.75
Norbłin 215.1ość fopszej kalkulacji i tern sa- sitawić: 1) oryginalną polisę, 2) ku do wtorku. dnia 4 grudnia b.r.
(eł)
Pa.mwozy 6.25
n.em, wskutek iposiadania robro- odpis polisy (poświadczony przez

8 b m. ostateczny termin
no11·s
tow • ''Ros1·a''
„

I

R yne k

• ·•

ny

WyrPk w proces·e
ZOO
d"I

I

1

ECZNICĄ

w11e1u1 Klnematourat

ekarzy specjalist6w i gabinet

łenU-st:yczny

Drzv liórnym t<Yni<u

?iotrKowslla

~94,

rzy przystanku (tramw

Utw1atow~

Rokicińskiej).
Tel. 1826 lJ01a:r:1t tramwa1am1 lti 1 lv
Od wtorku, dn. '!7 listopada do
poniedziałku dn. 5 grudn.a 1U28 r W•

Wodny Rynek(róg

tel. 22-89

pal>ianicklch

r zvimuie chorych w chorobach wszvstich speaialno:lci od <:.! l'J ran ro d.1 7-e
o poł. Szczep ienie ospy analizy (mo•
zu, kału, krwi, plwc.cin etc.) operacje
opatrunki.
•orada 3 złote . Wizyty na miesc1e
a1neg1 1 operacie od umowy. Kqp1ele
Wletlne. Elektryzacja.
NadWietlame

UOROSŁYCH:

OLA

DZI ~DZ.CTWO

KRWI

Dramat.

Dla

młodzieży:

(z:

„SNU OK"

1mpa kwarcową

ł{oentgen.
Zęo}'
~tuciłe, korony złote platyoo111e 1 most)
I niedziele 1 śW1ę1a do ll&J•h I oo po

Obraz z życia esklmosów

··········~····„Q······

Dr. med.

Cecylja Fokszańska LECZNICA
Le k~rzy Spenialisló\11

i li ibinef Dentyslynzny

Piotrkowska 101, tel. 30·16.
Gimnasty.Ila lecznicza,
oddechowa i masaż.
Djatermja, lam pa kwarcowa,
kąpiele ś w ietlne Solux
i elektryzacja tomizator
Godz. przyjęć od 11-1 i od 4- b

ul. Piotrkowska Na 62
tel. 31-53.
Wszystkie specjalności.
Lampy
kw arco we. Elektryzacja. Roentgen.
Analizy. Wizyty na mieście.

----------·------------·----,..
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AG A

() statni model Chevrolet
odznacza się przestronnosci~
CHWTLĄ kiedy samochód stał się
środkiem lokomocji obhczon<') na da-

Z metc;, uwaga n·abywcy przy_ wyt>" rze

le ką

maszyny :skupia su; przedewi1zystk1em
na przestronność jej karos('rji i wygodc;
stedzeó, 01etylko w głc;bi, .tle i przy
lnerownicy. Wystarczy wsiąść i wysiąść
przez szerokie drzwic~k1 Chevrolet nowego modelu, ażeby stwierdzić że posi·
ada on te wszystkie zalety, dające caf·
kowitą swobodę ruchów wewnątrz samochodu i przy kierownicy,
Pozatem. oczywiście L hevrolet po~iada

hamulce na cztery ko.ta, wentv laqę kar·
teru filtr do smarów 1 benzyny, oraz
wiele innych udos k onaleń, specjalnie 1.astosowanycb pn:ez General Motors. Udoskonalenia te dają pe.łną gwarancj ę trwa·

,

Zakład czy nny bez prze:r 1y ·o J„e, .wo ti•eJ "#~ e c z.
.Agent~w firma nas ~a n i e. wy syła.

W"11.elkie de(ekta, oru

uszl<0dzema w drodze.

To też nowy model samochodu Chf'V·
rolet moze być bezwarunkowo uwatany
za tdealny typ wozu osobowego, który
poza wszy tkiemi wyżej wymienionerni
zaletami posiada przytem najwatniejszą,
że przy swych rozmiarach jest do Da•
bycia za stosunkowo niską cent.
Próba wozu, nie zobowiązująca d8
kupna, jest dostępna dla katdego po
porozumieniu się z pnedstawicielem General Motors. WJ'rób Gm~ral Mow-1.

Wystawiamy na Powsz«hntj \J?'.ft.f.
wie Krajowej w Poznani11. w roku

1,J,_

V p•w•inlont

Zuł~P4tfltO

zyGMUNT DMOWSKI I Ska,

i' ódź, Piotrkowska 150, tel. 29- i<> l 72-iO.

CHEVROI~ET

1

Od P•P• Amatorów przyJ . u ,e s ~ waze!l<L rD 1J Dły
t o tograticz e.
Niepogoda n ie ro ~• r · żn,cy v1 z ·jęciach.

łokł ł wykluezaią

GENERAL MOTORS
•. -

..... ---- ~·

· ·-. „

---··----

W POLSCE,
-o -

WARSZAWA
- ---------· ..:::::..-- -=

•

_ . _, -

Gł.OS

POLSKI -

~

1928
Następny program:

Mimoza „Kobieta cz~ lalka"
Dziś

i dni

Nas t ę1Jny pro 2_ram:

Tułaczka Księżny Tru Jec~~n!
i

Najwspanialsza obsada. Najznakomitsi artyści świata: GLORJA SWAN SON i E. DBRIEU.

następnych

333

4Bi&t4t~~

Z CHóREM ROSYJSKIMI:.
Dr. :med.

LUBICZ

Rada łódzkiego Banku Depozytowego,
HRJbEPSZY PDKRRPI dla DZIECI
SMACZNY i WZMACNIAJĄCY
Riezbf!dn7 podoz :ł e odłqozaaia od
oierai i w okreaaoh ro•ni11cia.
Ułatwia zabkowanje i
zapewni•
prawidłow7 rozwój ko6ol.
Niezastąpiona odżywka dla mamek.
matek i rekonwalescentów.
iĄDAJCIE SLYHEJ •ARKI FRAICUłlUIU

:z

„••••

„„.

edown ict"1
Taoheri•

z

l 'S

Nadzwyczajne Walne l gromadzenie
AKcjonarjusz6w,

(Zachodnia 63)

Dz· Ś,

odbędzie się

Towarzyska gra w Lotto
Wstęp wolny dla członków i wprowadzonych gości.
Początek o godz. 9 wieczorem.

następującym porządkiem dziennym:

W

Sobotę, dnia 1 grudnia 1928 roku

własnym przy ul. Sienkiewicza Nr.

""J. z wy1·ątkowe1· okaz1·i ' ~
rzyst
•K
O ii
•• ~
'
Wl~~.ą~!!w~!~~~AZ ~~

dla

po Mrócił
Szkolna 12
Chorot>y włosów,
skórne, weneryczne i moczopłciowe
Naświetlania lam•

Kołnierze rełlłamowe po 75 groszy
sztułla. Palta jesienne i zimowe od Zł. 140.
Bielizna wełniana,
Pyjamy,
Bonjourki,
szaliki wełniane i jedwabne

1.75.

zamknięcia
został nie na dzień
lecz na dzień

ao

PO NAJNIŻSZYCH CENACH
T TL KO
w firmie
TYL K O
~:CC>T..R..K.C>'gvS

Puder Coty'ego

.::...A

I
"

6 7.

Zł.

31 O.

Z

dniem dzisiejszym ceny wszystkich artykułów kosmetycznych ob-

_,

niżone

o 25 proc.

1

Perfumnrja J. ORUKEaA ~!::~!!!.~ •

1

lokalu

odbędzie się

subskrypcji

Są<lzie

ł

Alfred Zauberman, apl. adwok.

Kasa Chorych m. Lo"zi

największy

wybór

(zawsze n!I skladzte wszys1 1, e tason y : w.e

k o~ci)

prz

wym w
mas:i. Chorzelski
zamieszkaty w Ło
dzi, przy ul. Sieok1ewicza 67 na za
sadzie art. 1030 U.
P. C, ogłasza, że
w dn. 6 grudnia
1928 r. od g. 10 r.
we wsi Chojny,
przy ul. t<zgow·
sk1e1 pod ,'i! 1 ;9,
udt>ędzle się sprze·
daż
z przetargu
publiczne~o rucho·
mości,

nalt:żących

do Franc1sz1ca
i Mari i małt.
wąs ew1cz

44

PIOTRKOWSKA

44

KALOSZY
SNIEGOWCÓW
uz 1eclnnych od zł 4 90
dziecinnych od zł. 11.•
męst.1ch
• • 9.• dziewczęcych gat>ard.
• 16 .'J reu~otnik
• damsk1cn
• 14.50
•
J ~ysk1e
• • ł0.50
• gab1:tra1nowe
• ll.:»O
Szweuzkie
„ .kytikle
19." „Tretora" • • 15.50
„ szwedzkie • Tretora•
: 2&.Wetnian• bielizna najmodniej aza 1 eweetP~, poolower 7
Hirezberga i Wilcz~ńa•iego.

sumę zł. !:!;;i ~ . -

f poszukuje do ol>sług1

pogotowia poiazau mechanicznego Łódź, dn.16 Xl.2~ r.
4 osol>owei;to na dwie aoce tygodniowo po U godzin, t. j,
Komornik:
1każde~o tygodn .a z soboty na niedzielę i z niedzieh na
T.
Chor z.elski
1 pon1euz1ełsk wraz z posto1ami.
M
ł{etlektanoi zechcą złożyć oterty do dn ia 5-go gru
Uo akt
dnia r. o. w WyJz liospodarczym Kasy C uorych, przy ui. Nr. 1711-1928 r.
W61czańsK1e1 Nr 225 z po 1aniem ceny za 12 godzin Jazdy
wraz z posto1ami oraz tvou i mar .o po 1azJu.
Ogłoszenie.
Kasa Chor;ych m. Łodzi
Komorn11c pri.y
(-) Dr. E. Samborski
( ) F. H:alut,,ń•ki Sądzie
Okręgo
u ~re lur
PrzeWO J fl iCL!:l<.:V L. a rL ą IU wym w Łodzi .A.
Łaqodziński, zam.
w Łodzi, przy u!.
Kilińsldego 55, na
Dra .Marji Lewinsono wej
art. 1030
zasadzie
. .
l.;eg1elr11ana u, 1ront l p.
Ust. Post. Cyw.
Za1ęc1a nowe1 grupy rozpoczynają się 15 stycznia,
osilasza. że w dniu
lnformac1e 1 zapisy codziennie od ~-4 po poi,
11 grudnia 192~ r
od godz. 10 rano
w Łodzi przy
ul, Piutricowstuej
Nr. 66
l.ECZV

łtEMDllEN
pnetwar ·ze!a34

1--.------------------------------~--------------------:
DO SPRZEDANIA

Rury

żebrowe

ogrzewalne i do suszarni. Belki
żelazne. Szyny kolejowe. Rezerwuary różnych
wymiarów oraz
części transmisy1ne.
Południowa 37. felef. 59-07.
1510-'.Jz

' renuR1seratai
ked.aKtor:

Dr. M. Rubinlicht

MAGISTRA

Ii

KLAWE

Chor. wewni:trzne i dzieci
teł. 68...00,

powróc sł

ORVGINALl''fV TYLKO Z FIRMĄ

OKAZYJNIE

sprzedam piękne lóżlto niklowe z ma·
teracem. Andrzeja o~, m. Id.
551-2
~

.........

~----~----

DOM

w Koninie '11c; a vis dworca
kolejowego, nada1ący iuę na hotel i t .
p. do S:>rzedania. Wiadomość stacja
Konin, Majewski,
501-2
oięlrowy

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

kupuję.

BlżUTERJĘ

Pełną wartość płacę .

traktowanie
Nr 125.

Solidne
.Precyzja• Piotrkowska
!!44-2

~KŁAD NICA
papieru na Pomorzu do sprzedania.
Wiadomość , Tczew, Krasińskiego 25.
455-2
St. Sokolowsk1 .

bDdfthi I PllBSZKł\iłlA
narożny.

SKLEP
z mieszkaniami,

nadający się

na f)IW1arnię, .kawiarnię, na tratdy
inny interes, przy Batucltim Rynku do
sprzedama, Wiadomogć: Zawiszy 20,
skład wódek.
478-3

POKóJ UMEBLOWANY
dla samotnej kobiety do wynajęcia
Kilińskiego 61, m. 16 w godz. 11-1 i
oS-1
qo Abrama dek era od 7-9.
1 skladaJących się
z µ1an1na 1 garm
turu męsk1e~o
ocen1onych na
Komornik sticlowy

A.

Ł.agodzlnsJu

~~r§l

4••••················.....

~ KUP•10 i SPRZaDAż

odbędzie się
sprzedaż przez
ltcytac1ę ruch o ·
motlci, należących

sumę zł. 4 ~ 0.
t.odź,dn. ~9.11.1928

ul. Wschodnia 23,

MANICURZYSTKA

z Cegie1111ane1 19, m1e~zk'\ obecnie
Piotrkowska 88, li brama
5.!2 - 12

KREDENS
stylowy, ~arderooa, lcucnnia szamotoi sklada1ących się wa do sprzedania. Prze1ud 15, portjer
z meoli 1 maszyny wskate.
5J0-2
do szycia
oszacowanych na

Kursy Kosm.etyczne

wmagazynie uniwersalnym

Dr. med. H.

Okrę!!o·
Łodzi. To

--------------------------------------I

Jedynie

Zł.

PORADA 3

T.

Komornik

ustalony

Syndyk Tymczasowy Masy Upadlo~ci Zeli!ła i Chiła
Majera i...1pszvców wzywa w1erzyc1eli teiże Masv. aby w
tf'rminie czterdz1estodniowvm sta Ą.11li s i ę os t>iście lub
przez pełno nocników i ośw1adczy11 z iakie Qo tvtulu t na
1al<ą sumę są wierzycielami I jednocześnie zlożyd t}'tuly na
ręce syncJyk11 (W Łodzi. ul. Przejazd Nr 4til lub w kance1ar1i Wydz1atu Handlowego Sądu Okręgowe~o w Lodzi.
Po uplyl\ ie vowytsze~o terminu odbędzie sie dn. 9
stycznia 19ł!:ł toku s;!udz I<! w p oł. w Kancelarii Wydzi alu
Handlowe 10 ::i&du 0Kr. w l'..odz1 sprawJzen 1e w1erzytel.
1nośc1 trybem kontrady1<tory1nym przed ::>ęt1z1ą Kom1~arzern

}

1 urologiem.
Gabinet Swiatło·lecznlc:zy
Kosmetyka lekarska
Oddzielna ooczel<a1nla dla Kobiet .

Choroby wene ·
ryczne skórne
STROJENIE
reperacja fortepianów 1 pianin. Gdań•
· wlo s.ó w
L eczen1e 1am· ska 67 m. 5 tel 72-79.
296- 4
p-. kwarcową.
'
'
Andrze1a nr. i.
DYWANY
Tel 32-28
uodzmy przyjęć reperu1e Tkalnia Sztuczna, Piotrkow•
9465-29
od 1.00-2.30 dla Pań ska 1:1~.
od ti-'I dla Panó\\o
W niedziele 1 świę ·
L.AGUBIONY
ta od 10-1.:!
został kwit kRucy1n'1 Wydany przez
Elektrownię Łódzką w du u :.!5 '3-1927
na imię Mordki Cu <ier11, Piotrirnws ka
ł18, który niniejszym unieważnia g•ę.
05- l
Do akt.
Ogłoszenie.

31 grudnia b~8 r.,
grudnia 1928 r.

Syndyk Tymczasowy.

Konsultacja z neurologiem

Kli noer 1oon1Es1ert1n nz111.1

\'"• 814-1928

Obwieszczenie.

I

na

Doktór

Zmąd Stowarzyszenia Komiwo1alar6w Ł O. H. P.

termin

kwarcową

krwi i wydzielin
syfilis i tryper.

'

W Nr. 332 Głosu Polskiego z dnia 30
listopada 19211 r. w ogłoszeniu Banku Handlo
wo-Przemysłoweg) w Ło izi, Sp Akc
o subskrypc1i na Il emisję akcyj wkradła się w p. 5
omyłka, a mianowicie:

Krawaty jedwabne od
1.50. Rękawiczki ciepłe od Zł. 3.Wełniane pończochy od Zł. 4.5C; skarpetki

!Zi~G- tv.I. UN'T'c

pą

Badanie

Różaner
prom l{oentgena
(ekzemat)", no
Narutowicza 9, tel. 28-98.
wotwory zło• Chor. skórne. weneryczne, moczóołcle·
iliwe)
we od 8-10 rano I 4-8 po poi
przyjm u ie od 6-9
Oddz. poczek, dla pań.
vo nol

Sprostowanie

Kolorowe po 7.50.

leczenie chorób

weneryczn1cb, mocup ł cio·
w1cb i sllóroycb

Stup ei

członkówp:::ą~=~z~sz;;~:.i 9~~ro;::~:~nych gości.

444 -2z

czynna od 8 rano do 9 wiecz .
11-12 ) przyjmu1e
2- 3 ) lcobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-2 pp.

Dr med.

Towarzyska Gr a w Lotto

...,...,.,,..,~l'V'l,...,.,,l'VVV"ll~'YVYY'YY-·----~....,...........-,cxxx:ffi

_.. ........

H
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w

ZAWADZKA 1

co wą.
Przyjmuje od g. 8
do 10 rano i od
5-b wiecz.
Dla pań od 5-5
oddzit=lna poczek alrifl

Stosownie do § 19 Statutu Banku, Akcjonariusze, pragnący uczestniczyć w Walnem
Zgromadzeniu, winni złożyć swoje akcje,
względnie świadectwa tymczasowe, bądź też
kwi ty depozytowe lub zastawowe instytucji
kredytowych najpóiniej w dniu 16 grudnia
19:ł8 roku w Instytucji Centralnej w Łodzi lub
O 1działach Banku w Warszawie i Lwowie.
Pełnomocnictwa do głosowania winny
być przedłożone władzom Banku najpóźniej
19 grudn.a 1928 r. t§ 18 Statutu).
13-lz

Maistro·a Przemnło Włókienniczeuo Woiew. totlzkłeoo

Le Karz,,-• spectalistó w

płciowych. Naświe
tlanie lampą kwar·

321 :z 1928 r.).

Związek

WENERDLOGl~Z~l ~;

Specjalista chorób
skórnych, wenerycznych i moczo·

1) zatwierdzenie przewaloryzowanego
bilansu na dz. 1 lipca 1928 r., c;tosownie do
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiei z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 33. poz. 352 z 1918 r >;
2) zatwierdzenie zmian niek1órych pa·
ragrafów Statutu, celem uzgodnienia tegoż
z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Pols'<iej z dnia 17 marca 19..?8 r. o
prawie bankowem (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz.

FOSFATYHA FALIERA
W s ze~ ić się na~I
Paryż, tr&
d• la

Cef!f.'~f-~~-43

Spółki Akcyjnej.
zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że w dniu
23 grudnia 19 ~ 8 r., o .godzinie 11 przed południem, odbi:dzie sii: w lokalu Banku w
Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej Nr. 5,

PORADNIA

r

I : GIELD~ PRBCf :: I
ZDOLNA
fryzjerka i manicurzystka poszukaje
posady. Oferty do .G1ost1" sub „Eusienia ·
505-2

mies 1ęcz na • ułusu t'olsk1egu" ze Wdzystk imi d~o:-:;d;:a;;tk~a:m::-1':'.w:y:-"""7.lll:;------------.--O~gl:-o-sz_e_n_1 a_;_z:..a.:w::i.::.er..:.z..:m=:.:t!J:.:m:.:e=ir:.o:w:.y__
l" -sz_p_a-lt_o_w_y_:- - - - - - - - - - - - n0s1 w Łodzi zl. 5.60, za odnos~enie - 40 groszy; z przeI stron.a . 1 w te k ście 40 groszy, strona 5 8 z pait. _ Ne.<rolflgi 30 gr. str 5 szpalt. _ N adesłane
S)llką pocztowa w kra1u - zl. ti.bO.-; zagranicę - zl. 10.po rek:sc1e, 30 gr. str. ó szµalt. - Z.vyczajne 10 gr. str. 10 szpalt. Urobne 12 gr. od wyrazu, Namni eJsLe 1 20 zr. Poszuk wame pracy tu gr.-Ogloszen 1a zaręclvno.ve 1 za~lu t> 1 noJJc JO zł . Oglo
szenia zam1e1sc0Wt! .o.•ccin r:: s ą o bO nroc. t1rm za ~r. o WJ proc , za zastrz e żon e mie 1sce do p łat

Jan Urbacn.'
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