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MorderstWo w parku Belwederskim

z ok azj i IO•lecia Polski
zostało

ł

Teleło~
„Glosai Polskiego•Redakcfa
nocna
redakcja
dru.karnia od
godz. 9 dzienna
wiecza 19•7'1
7•99

przedłużone

Od kul rewolwerowych padł pełniący
służbę żandarni H.oryzina

Warszawski koresp. „Głosu Poi
skiego" (St. Gr.) telefonuje:
Dowiadujemy się, że w najbliż
szych dniach zapadnie decyzja o
przedłużeniu wyjątkowo w r. b
terminu nadawania odznaczeń O·
bywatelom
zasłużonym
orderu
Jak doniosła wczorafs- „DuPolonia Restituta z okazji to-lecia
nieoodległości Polski. Termin ten strowana Prasa WieQ:Oma" wczobędzie
przedłużony
do końca raj około godziny 3 raQO .służba
marca 1929 r.
pałacowa i oficerowie dyżurni mar
~ałka usłyszeli odgłos kilku s:zyb
ko po sobie następujących strza·

Czy uiety w Łazienkach osobnik jest sprawca zabójstwa?

wadzone na miejscu w całym par- szpitalu Ujazdowskim.
„
'jeszcze śledztwo, przyczem jak lic
ku nie natrafiły na żadne podejSzczegóły wypadku w parku dowiadujemy, władze zdołały u·
rzne ślady.
Belwederskim trzymane są w ści- stalić, że zaszedł fakt zabójstwa,
Na terenie parku Belwederskie słej tajemnicy.
Inne szczegóły ze zrozumiałych
go zarząd.zono obławę z psem poPark Łazienkowski i Belweder- względów muszą być trzymane w
ucyjnym.
ski oc1 wmorajszego rana są zam· scisłe; tajemnicy aż do zui>e'tnego
do min. Zaleskie go łów.
Wynikiem tej obławy było .za· knięte dla publiczności. Przy bra- wyjaśnienia sprawy.
Zaalarmowano wartownię bel- trzymanie w budce dozorcy par. inach stanęły warty.
Narazie nie jest wy1asm0Jl8i
Warsz. koresp. „Głosu Polskie• wed~~ą i po. krótkich poszuki- kowego od strony ul. Agrykola 9,
Odnośnie do osoby zmarłego w ~y żandarm Koryzma ~dł sku~
go" (St. Gr.) telefonuje:
waniach znaleziono koło tarasu jakiegoś osobnika.
tragiczny sposób sierżanta Fran· kiem zamachu, czy też popełnił
l powodu choroby króla an- pałacowego BEZWŁADNE CIA.
· zka K
st • rdzo
· · samobójstwo.
gielskiego Jerzego V mirt. spraW" O STARSZEGO SIERŻANTA
Odprowadzono go na wartow· as
oryzmy
~
no, iz
Po
ze
adzon .
se1c..a
zagranicznych p. August Zaleski~
nię Belwederu, gdzie okazało się, miał on podobno wkrotce wstąpić
pr prow
eJ •
":"
. jaki' K
ki (N _ w z„.:.Nt.: małżeńskie.
zwłok
Koryzmy okazało Się, ze
esz„
z wyrazami ŻANDARMERJI z plutonu, t~y- . • t t
dep
ł
ł
przes a
„
.
wł • .
b' "ł • %e 1es o me
ossows
o
"~
kul
od k ,
dł
.
współczucia do s~r Austin C::ham- ma1~ceg~ . asme ~! u tea eJ \ wosielecka 8), były wywiadowca Jak si dowiadu' m K zma
e,
torych pa ' posiadały
berlaina.
W dmu w.czora1szym ~traz, l~zące~ bez zycia w kału· 11 oddzi~łu M. S. Wojsk., obecnie k ,
~nił art Je y,
k ł' pancerz, podczas gdy pozostałe "'
nadeszła depesza
dziękczynna zy krwi. Z kilku ran w skroń są-1 • funk •
•
traż gr .
tory P
w ę w par u 0 ~ rewolwerze
systemu Smitha.
od min. angielskiego.
ozyła się krew. Przybyły na miej-łza~
CJODal'JU'Z s
Y amcz- tara~~ pałacowego,. w i>_ewne1 Wetsona, były zwykłe, ołowiane.
sce lekarz stwierdził śmierć żan. ne~odc{ano g
. ..
b' t •
chwili podsze~w ki~:.CJ~~Zabity FrancisQ:ek Koryzma, laf
1
darma.
wyniku ktC::jre=;:: ~~ ~:' z ~· . ,
aią 2s, był starszym żandarmem. w
·
·
•· ~ \ .
Zabitym okazał się starszy sieT- •
•
~
.
SJę ws
ywac
yc cza.wwe wy wojsku polskiem służył od 1918
. . w Kr akowłt!
~· . t 1 '~-· .:. __ _.__ •. F
• nim rew<r1wer Smith Westsona % niki śledztwa, padły strzały z u·
p
__ ..._:_ ł . ł
•.
za.n; P U&.UBU ---.:naer'Jl
rana- t
ładUnkami
.
.
r. opr~ s uzy w armJt a.
KRAKóW, 5 gi-t.i~. lPAT). szelit.. KoiryzlD.&,. pe1n.i4cy wówczas rzema
•
krycta.
strjackiej.
~ ~obot~ wy~uchł stt:~1k pracow-1 służbę w parku Bełwedenkim.
Indagowany Kossowski zaprzeW sprawie zaaresztowan_ego w
01kow mtrohgaOO<rsk'IJCh. W edl~ I
••
•
• zył wszelkim sławian
zarzuki
informacji „Głosu Na.tool\l", praco. Na m1e}SCe wypadku ztechali c
. .
.
. :ym.
bud~e
dozo~':Y
Kossows ego,
Tło
wnicy introiligatorscy żądają
przedstawiciele władz woj.9b- tom, OSWMldcza1ąc, ze zdążał do stwierdzono, iz był on wydalony
70 do 100 proc. podwyżki swoich wych, żandarmerji z pułk. Piąt- pracy, lecz ponieważ miał jeszcze z II od.dz. M. S. Wojsk •. za pijaó&ar~bków. Pracodawcy 1iaś cm~o; kowskilll na czele, komendant gł6 dużo czasu, wstąpił do Łazienek, stwo.
Jak nam w ostatniej
wpalt ~ki! 5 ~o 20b P~· ~dwyzki./ wny policji Jagrym Malestuwski, aby pogawędzić z dozorcą, a re·
Dozorcy parkowi znali Kossow- chwili
komunikują
ze
odwy~
te1
ro
otrucy
me
przy·
•
kt
C
.
ski
---~'
.k
wolwer
nn.d„cfa
J'ako
służbista.
A·
ki
t
h
,
'-!ed
I
sfer
urzędowych
wszel•
i~H, wobec czego strejk trwa na· mspe or
zymow , ~1Dl
r~ •
,
• •
s ego z yc czasow, .1U y pe lub
lal.
urzędu śledczego Suchenek.
resztowano go, Jak rowmez dozor- nił jeszcze służbę, czem należy kie do polityczne
zamachowe wypadku w
„ .........Park Belwederski i pałac obsta- cę Salacha.
tłomaczyć, iż dostał on się przez parku Belwederskim jest
wiono silnym kordon.em policji.
Zwłoki ś. p. Franciszka Koryz- bramę do ogrodu Belwederskie~. bezwzglqdnie wykluczo•
l><mlźne poszukiw-.ia. przepro- my przewieziono do kostnicy przy
Do tej chwili prowadzone jest ne.

Depesza Chamberlaina

:r1

!:'7'

Stre. k ·ntroligatariw "

polityczne lub
zamachowe wykluczone

od'

Dar Olea

św.

dla ofiar trz-=sienia
ziemi w Chile
RZYM, 5.12, AW. -

Jak do·
z bli:tonych do Watykanu, Ojciec św. asygnował
jeden miljon lirów na rzecz dotkni~tych katastrofą trz~sienia ziemi w Chile,
oraz
przesłał na
ręce
nuncjusza
papieskiego
w Chile wyrazy gł~bokiego wsoół
ezucia dla dotkniętego kl~ską
kraju.
ftoszą

z

kół

Wolna Wszechnica Polska
nie otrzyma praw

wyższych

uczelni

państwowych

wbrew domaganioni się kół lewicowych w sejmie

głosowała za wnioskiem, który d.ne z dyplomami szkół państwo- jewicza (BB) izba w głosowaniu
wyznacza rządowi terminu wvch.
przez dnwi przyjęła wnY:>sek pa.
Wa'f8 z. koresp. ułosu Pol~kie- wniesienia tych kredytów.
Podsekretarz stanu min. wyzn. sł~ /ędrz~ wilza ~ skreś!e1!iu
fo" (St. Gr.) telef~uje:
Gł
. ~. .J
•
rel. i ośw. pub!., Czerwiński, O· atr21' -go
g osam1 przec1w1to
U n
. wczora1szym
.
osowame
. · dcza, ze
. rząd me
· zgo d211'ł s1ę
·
.
1
na p1ena<T. i.o pos:iaua
.
. znainuen.
swia
•
W dniu
energicznie Uum1
·d ·
·
ł t · ne znp.czenie, stwieroiza.Jące, ze do na przyznanie praw absolwentom Po prze.mówieniu posła Rybar•
nem po&e
zemu.,,.+„..,.;.
se.imu _za
a wio- bra wola prem,era,
.
·
.
·
A ni· min1s
· · t er- s k't>&
· ba przy1ę
· ł a znaczną wię·
owstanie
t
.
u1awn1'0na
wi w-o1ne1· wszec h mcy.
1-5 0 1z
1
P
110 w rzec1em c... 7 ~u iMynną u·
·
·
t
·
·
·
k
·
·
gł
·
·
k'
kl
WIEDEŃ 1 5
dn'
(PAT) _
.
. dyskusji budżetowej w kie?'Wl1ku stwo, am nurus er nte za1m-u1ą szosc1ą osow z wy1ąt 1em uPr do • z g~da.
że 'we- st~wę o czyn-szo~aich w woie- ustalenia modus vivendi pomiędzy ; wprawdzi~ zasadniczo negatywn~- bu narodo~ego i mni~i~.zośc.i na_ro
dł asa · dost ś ·
~J--c eh z wodztwach wschodmch. Za..noto- .
·. Igo stanowiska co do naidawama dowych wruosek kom1s11 o pn~ę~a omo
Cl poc .~ Y .
ć
nal ezy,
.
· popraw k'1, kt"ore se1mem
a rządem,
została
na'lezy-lpewnych uprawnień tym absolwen ciu
tuguganistanu
przeotw
wa
ze
.
.
p
.
k do
.. wiaid·omości sprawozdaliia
powsta.me
1
kr6lo 1· A
uli h .
olał b zl'
d &k . ·
C'le zrozunuana. oza nawiasem tel tom, ale nie mogą się dla senty- om1s1i budżetowe;.
· : ' • Aman
acti Oh'W'l rozszerza.al wyw~ Y ur .iwą · Y USJę przy go zroZ'Utnienia została tylko na- mentu zgodzić na wprowa.d.zenie
1
.n.iro
~u ao . w:st0&0w w d~g1em czytaniu, zgłos-zone pr~ez rodowa d~mokracja.
do nowego ustawodawstwa szkol„.
kt po~~cow . u~ tum, k rząd, tym razem przez rz:ąd popi~.
nego ustawy, dającej uprawnienia
w::O~&mi!-f!a. się ~~a~~g~- rane nfo były i ustawa przeszła w
•
uczelni prywato.ej bez równocze- Ukrainiec z B.B. głosuje
dzm.
nta ~tę w Cl't6U
- red.akcji, nie zawierającej ogranisnego z:i-~~a.ranto~c;i.nia kontroli
z klub em „U n do''
czeń dla *vdów Natomiast ust.rządowe} 1 mgerenci1 rządu co do
W
k
Gł
T..1 l k'
-~
·
N
·
· dz · k pracy i egzaminów tej uczelni W
ał'sz. oresp. " e>su ros 1ewa o doktoratach, pomimo sprze- ..~ ":cz~Ta1sz':m I?051e en1u ~- t h d · h
• · t
od '., ł go" (St. Gr.) telefonuje:
fYZąCJm
m1·911 osw1atowe1 se1mu po.seł Pro- yc
mac
nurus er P pt::;a
~b
•
.
ciwu ł'Ządu i BB. przeszła w re· ch•ni.k zreferował projekt noiweli dwa rozporządzenia, nadające peW dniu wczoirais·Żym na po-sielewał suknie kobiet dakcji opozyoji prawi<:owo • -lewi- do ta
k lifi'1-- . h
. !wne uprawnienia tym abs01lwen- dze.niu komisji oświatowej wyni•
us wy o wa l\lć1'CJac nau
k 1 · kł
· k
d k ·
·
BERLIN, ~ grudnia. Policja kry cowej.
czycielstwa szkół średnich. Pr'J- 1~ t0!:!1 na tereme prac~ w szi o Ol~- a' Cle a,~a rs. US.Ja w sprawie
i.ma1na ujęła 30-letniego męŻ<:zy·
„
: ekt noweli uchwalony w komisji . twie, ale z pewnymi wanmkam1, . szkoł mme1.;zosc1owych. Głownym
'-ni\ który od szeregu miesięcy
Przy dyskusi1 nad sprawą t. brzyszedł do skutku przez uzgod- ·zastrzegającymi władzom kontro- tematem obrad były specjalnie
g~aso~ał w h~cli tary!owych i na zw. zamknięć kredytów do.datk?· nienie stanowiska wszy5 tkich klu-, lę lla;d pra~ą i egz~~nc;i.mi. końco- szkoły ukraińskie. . Zasadnicz~ ooty;wionych ul1cach 1 pod wpły.-: w-ych klub narodowy okazał się b6w ze stanowiskiem rządu. Ter- j'W)'.'Illl· . Mowca dz1w1 się, ze :wła- br~d1:' zostały odłozone na okres
Wem dziwnego zboczema seksu-i zupełnie odosobniony.
Imin ootate<:zny zdawania egzaml- dzt ":niosek o ta;ką zasadę, zeby l posw1ąteczny. Jako mome.nt c~'.lalnego oblewał mocnym kwaseml
.
l .
d0 01 nów u roszczon eh
rzedłużono n<idac - rawa takie szkołom pry-,rakterystyczny zanotowac na.ekob.iety i młode dziewczęta lepi'?j . Z1~o:~on~ e.wica_ za ~ a 0 dwa 1ata. Tylk~ je<l:n punkt po watnym bez ~ontroli państwowe;. ży, że w głosowaniu .w tej ~praodzian~.
s1ę wyJasniemam1, ktore złozyl w
t ł
d
. d Mówca wnosi przeto o odn11ce- wie poseł Bogusławski, ukramiec.
.
.
.
:iJO-s a sporny, co o uznania Y· .
,,_ ł
kl b
Kwas ~alał w odzieniu dziu- swo1m czasie premier p. Bartel na plomów wolnej wsze~hnicy pol~ me tego arty1Ku u.
z BB: _gł?sował r~.zem z u em
ty.
.
.
komi11ji budżetowej i wra~ z BB. 1 skiej w Warszawie za równorzę-i Po przemówieniu posła Ję.:lae- ukramsk1m „Undo •
1
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(Il) Rewolucja
za rewolucją' dy, kto był w Polsce, widdał ów wstałą dla poprawienia przegranei cówki.
Kiedy po wieku
się najważnieii.z~mi w jej pt'zesz•
wstrząsała Europą, chęć zni&zcze- ' ciemny krucyfike
w Krakowie, bitwy. Wędrowali oni po Polsce jak przysz~dł wiek 18~ty - a wfocie łości. Od najdawniejszych czasów
oi;i chrześcijańs1kiego cywilizowa- 1przed którym, jak głosi podanie, I armja, która kroczy po zawojowa- dobrze, czem był wiek 18: nawro- 1 był to naród ta•k doskonały, że aż

r;ego narodu polskiego dzięki Bo- ~księżnicZika polska modliła się w : nym kraju, a że było wielu ludzi, tem do przerwane~o ruchu naro<lo ~zagrożony przez możliwość stania
gu, zost<\ła udaremniona. Ale przy ' ewe noce, nim zdecydowała się którzy żałowali tej katolickiej re- wościowego przy pomocy opubli-~ się cesarstwem. Przez wszystkie
~omnii·~Y sobie hist?rję tyc.h d~ie- na. chrzest całe.go narod~, ~~świę·I akcji,, pow~tałej w ~olsce, nie wy. kowania wielkich ha.s~, ,jak. na·1W~~ki ~.ył. c~ołową plac,ówką cyJÓW. Nie była to mesprawiedhwa C6Ją<: mu swą własną miłosc. Sta- łączaiąc wielu patriotycznych ?O- przykład hasła godności człowieka w1hzacu 1 me mogło hyc żadnego
wojna przeciwko jakiemuś szcze- rał się o nią w owym cza1'ie pe- I laków - to będzie tego żywą ilu- - tak się zdarzyło, że gdy P<Jlska zjawiska, któreby zmięnUo Anglię
powi,,jakiemuś „małemu" narodo- wien austriacki książę: kt?ry, ja~lstra.cją, j~śli p~wiem, że szła ra m~gł1t być uważana za .bar~arzyń-1lub F;ancję, ~ie zmien~ając jednowi. Nie.
To był zatna>Ch w celu przypuszczam, był pociągaiącym l akCl)a z siłą odsrodkowego uderze. sk1e państwo, mogące istnieć w cześnte Polski.
W wieku 18-ym,
zniszczenia czegoś w rodzaju Fran uroczym młodzieńcem, oraz wódz I nta. Polacy wiedzieli o wszystkiem dzikości nawet po rewolucji fran- w tych czasach cynizmu i brutaleii lub ;\.nglji i to zniszczenia cał- litwinów, który, wyobrażam sobie , I co się działo aa świecie. Zwróć- cuskiej - jednakże miała 011a oajJ nego ateizmu politycznego, próbokowitego. Kiedy zbliżam się do a-,1b,I wysoce niepociągający. Hi•to-1 cie uwagę, że ruch jezuicki rozpo- 6wieższe informacje juf z rewolu-! wono zniszczyć ją całkowicie. _
ktualnych szczegółów historycz- rje te i podania dotyczą Polski i 1czął się w Hiszpanii wśród hi'Szpa- cji amerykańskiej.
Każdy może stwierdzić, że się to
nych, napotykam na różne trudno jej unii z Litwą.
Nie zamierzam'. nów i przeszedł wzdłuż i wszerz
Między tymi, którzy walczyli zri. • 11i~ mogło udać. Jeżeli wy, albo
śc1, z których największą jest mo- dłużej mówić o tych szczegółach, Europy, aż do tej wysuniętej pla- idee demokratyczne
w Stanach 1ja spróbujemy jutro zniszczyć Ania ignoMncja, a naiwatnie;szą, jak gd~rż idzie mi o ustalenie linii wy-1 .
Zjedno,c zonych, było wielu z tych,'. glję, lub Francję, zadanie to wyda
przyzna mi wię~siz~ść anglików, tycznej argumentów, któ~e m~j~ g,@@@@@@@@@@@@' których nazwiska próbowałem wy; się nie~konafoeni. A jednak tetrudność wymawia.ma po~~kich na scharakteryzować len naJhardz1e1
mówić
i tak prędko znowu nie• go zadania
spróbowali dokonać
zwisk: Myśl~ czasem, że dobry ~ył na ';~chód wysunięty posterunek
j spróbuję, ale jedno wymienię ja-! lr~ej racjonalistyez;ni despoci 18
by soiusz m:ędzy Po 1ls:k.ą a ~ngl1ą, cyw1ltzacfi. „ •
.
.
l ko argun:ien.t _ Kośduszko. Ten -"·,eku:
~a mocy kt~r. m~ ~op1erahbyśm~ P~z'Y't;>°mm1c1~ sobie, ze. było to 1
!!enfalny pola.k
wielki przyjaciel
I~tmeje ~ała mas~ . a.rg~rnentó';"
1ch słuszne zą<lama 1 prawa, a oni dom111u1ące panstwo, załozone w
I Jeffersona, 0 nowem pojęciu bra- z~ 1 przeciw włelk1e1 woj.nie. ~tuprościliby nazwiska, które mamy srodowisku ludów, które wo·góle
lerstwa ludów. walczył 0 wolność gdy nie wygłaszałem ópinji 0 wielwymawiać.. Kiedyś n~wet z·r eda-j nie był~ ~arodami. Następnie na~e
.:tanów. a wróciwszy do Polski, kiej wojnie i to jest pewnie przy·
gowałem Sp1os, proponu7ąc, aby Ko 1żv wziąc pod uwagę fakt, ze
•oruszył chłopstwo. walczył, choć czyną, dlaczego moje opinie nie
ściuszko nazywa~ się CoopeT, lub d~c~o.dziły tam
z~wsze os~a!nie
. małych pa-tyczkach z wrogiem, były przyjmowane przei bieiącą
coś w tym rodza.Ju.
. .
w1esC1 z Europy. ~1ało~ to ~~eiisce
_hcącym. dokończyć zniszczenia pra~ę ora~ polityków. W 11owocze
Przech?dzą:. ~o drog1ei części, do p~wn~go stopni~ ~owntez w 1
rozhinru Polski i zdobył sobie imię . sne1 Anglii osoba, wyrażająca bez.
chcę stwierdz1c, ze ten bardzo sta średniowieczu.
Mieliśmy tam w ,
KA.1'1CL·
które nie za<finie. Jeszcze raz Pol- stronne zdanie, uwatana jest ZJ:l
~ cywili~~any naród, (a J>?<likre s~oim :zasie Do~inika~~~ i Fran
tHA'VPKr,
ską poruszyl prąd elektryczny _ fant~sty~zną. n~wat~.rkę. Ale chcę
siam cyw1hzowany dlatego, ze w C'1!zka~ow, a.ile naiibardz1e1 zazna- 1
PAZCRYWAl.ł.
stanęła w bezpośrednim kontakcie powiedzieć, ze- Jeżeli wielka wojna
?wym czasie t;zy narody, .~tacu-- c:z:ył stę ten kontakt w czasach
_.A.
z naiważniejszemi wydarzeniami nie przynio~ła . nic innego poza
7ące Polskę nne były cywthzowa- Odrodzerua. Pewna dama włoska,
&wiata.
,
ws·krzeszen1em 1 odrodzeniem Pol:ne: Rosia wogóle nie była naro- należąca do rodziny, która między
gki - o.płaciłą się śmier~ ~ażdego,
•
•
i
Leonar da d a
A
Tyle o ogólnym zarysie dziejów kto zginął w tej wojnie, dlate,:fo,
dem 1 a Prusy i Niemcy nie po~da- u:nem1
protegowa1111
dały kwltury) był w owym czasie Vin-ci, została królową polską i jej
KARPll'ł.l'KICC.O
Pol~, które to dane wydają mi że Europa bez Polski byłaby Eu,
skrystalizowanym światłym na.ro- wpływ na humanistycznych mo- 1
ropą bez centralnego eywilizowa·
clem, poważinie ra.gro.fonym impe- narchów etl!'opejsikich rozciągał się
·
nego ośrodka, któryby był gwaran
rjalistyc.Z'tlemi dążeniami.
Naród na cały kraj. Renesan.8 wzeszedł
'U N" ~
cją równowagi narodów.
'
ten wkr~ł do hiistoiiji z pewne- w niektórych krajach jako świt po
. „
I tu jest kres moich wycię~zek
go rodzaju swoistem, acz niedoce- ran.ka, w tym kraju była to raczej
t'T C>
politycznych.
·
nfonem d<>§wiaidczeniem. W następ błyskawica - błyskawica Jowinych okresach historii Euiropy prze sza z Rzymu.
waga ta wytworzyła Z>eń prawdziiW na~ępnem stwleciu miały miej
wy ośrodek cywilizacji, która pro- sce podobne zjawis'ka. Wiem, że
mieniowała w niezwykle szybki mogłaby się rozwinąć ożywiona dy I
w roli
lekarzy •peejali•tó_. i gabinet
głównej.
sposób
na naj·bardziej oddalone skusja na ten temat, która dopro-1
dent:Y•łyczny nrzv iórnv 'n •{vnlrn
krańce wschodu.
wadziłaby do burzy w tym lokalu,
PiotrłiowsK.a '294, tel. 22-89
orzy przvstanKu (tramw pabianickich
Nie będę mówił o biistorji Pol· ale chcę mówić bezpartyjnie i po-1'
,.1rzyjmu1e chorych wchorobach wszyste.ki z dwu wysiarczaiących po-W.O- w1edzieć, że prawdą jest, iż reforkich speoialno:ic1 od <:! W ran'.' -:Io 7•e
dów: ponieważ jej nie znam i po- macja i nowe idee 16-go wieku :ło
po pot. Szczepienie ospy analizy (mo·
u kozał si~ nasz KATALOG odbior-:zu . kału. krwi, plwc;cln etc.) operacje
flieważ obecny tu profesor Dybow Polski przyszły.
Wywołały oae
ników, zawtera;ący PORADNIK dla
ł
opatrunki.
ski ją zna. Dużo możnaby powie- wielkie ożywiettie i zainteresowarad jo-a.ma torów i JE T WY l)A WANY BE ZPLA TNIE
Porada 3 złot
Wlzyt,y na 11uesc1e
L.ao1eg1 1 operacie od umowy. Kąpiele
dzieć 0 głęboko wzruszających i nie. Wolno każdemu powiedzieć,
PIOTRfOWSKA 142•
~w1et111e. Elet<tryzacia,
;>Ja~Wie tła nie
bohaterskich okolicznościach, w iż byłoby korzystniej, gdyby o:ie 1
Xel. 15 51
1ampą kwarcową
t<Qeargen.
~ęoy
sztuczne, 11.orony złote plarynC1111e 1 mosty
których zawarta została unja Pol-· zwyciężyły. Jezuici dokonali tu
IN1.
i s„ha .
_.,.
/>J niedziele 1 sw1ęta do 10<11
I !:'O pe
ski z Litwą. Przypuszczam, że kat kontrataku, byli armią nagle
w-

j
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na1nowszej produkcji 19Z9 roku
Na

pierwszy

.

seans wszystkie

miejsca 50 gr.
Początek seansów o g 4 ppoł.
w sobJty i niedziele o g 12 pp.

„

1

K1no•Teatr

PA
LACE
Piotrkowska 108.
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·y
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„m ·
fdmie

połężn

Celem
po raz ostatni!

.ZŁODZIEJ SERC z B

Wielki As Sezonu!II 8

Dziś 'i dni następnych I
Na pierwszy seans wszystkie
miejsca po 50 gr. i 1 zł.
Początek seansów codziennie o
godz. 4-ej po poł., w Sobotę
i Niedzielę o godi. 12 po poł.

Dziś

E·DI

w roli gł6•nej

I b"
-·
dó w,
u 1en1 ~c n Jr J
słynny s.en;ac , on .sta

Edle!"
'

L·
Wielki ls Sezonn Ilf
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Os ta tri.i · Rozkaz
' wszystkim bywalcon1
„
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miejsc
•
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Miklas prezydentem Austrii

Szalę zwycięstwa

ZtłAŃE

-on

15 LAT

przechylili socjal-demokraci

WIEDEŃ, 5 grudnia. (Telegram nie otrzymał wymaganej większo- publiki austtjaclciej Miklas, dT.ięwłasny 0 Głosu Polskiego").
ści głosów, odbyło się wieczorem ki pomocy socjaldemokratów, któ
Dziś o godz. 3....ei po południu o godz. 6-ej drugie głosowanie, w rzy oddali puste kartki.
zebrało się austtjaickie zgroma- którem prezydent rady narodowej
P.rezydent Miklas urodził się 15
dzenie związkowe, celem wyboru Miklas otrzymał 94 głosy, dr. Ren patdziernika 1872 r. w . miejscowo
ner -91 głooów i dr. Schober 26 ści Krems. PoświęciW1Szy s·ię uinowego prezydenta republiki.
W pierwszem ~losowaniu pre- głosów. W trzeci em głosowaniu wodowo nauczycielstwu, został w
zydent rady nairodowej Wilhelm <>trzymał Miklas 94 głosy, Scho- latach pótniejszych dyrektorem
Miklais (partja chrześcijańska) 0- 1 ber - 26 gł0$ów i 91 posłów so- gimnazjum, a na.stępnie przeszedł
trzymał 94 głosy, dr. Renner (so- cjal demokratycznych oddało pu- do polii'y.ki i został wybrany precjalista) - 91 głosów, prezydent ste tkartki.
zydentem rady narodowej, k~óry
policji Schober - 25 głosów.
W trzeciem głosowaniu z:atem. k tU"ząd piastował po dzień dziPonieważ żaden z kandydatów został wybrany prezydentem re- siejszy.
B. E.

sypialni
Przez
otwarte
drzwi
chory król angielski
przekazał

radzie stanu

LONDYN, 5 grudnia. (PAT). - spraw wewnętrznych, zastępujący
W czoraj odbyło się posiedzenie nieobecnego lorda Baufoura na sta
rady tajnej, na którem omawiano nowisku lorda prezydującego w ra
powołanie do życia rady stanu, dzie tajnej. Tym. sposobem lord
mającej zajmować się sprawami przewodniczący
był łęczni1oem
państwowemi w zastępstwie ł z między radę tajną, a chorym kr6ramienia chorego króla.
Iem, któremu odczytywał teksty
Posiedzenłe odbyło się w sali orędzi rady i zdawał sprawę z
przyjęć, sąsiadującej z sypialnią przebiegu narad.
chorego monarchy. Drzwi, wiodąPo posiedzeniu rady król pod.
ce do tej sypialni były otwarte, a pi~ał nominacje 6 członków rady
w progu stał sekretarz stanu m.nu. Dekret królewski daje "10C

Iczłonkom

rady stanu w knmplecle,
lub conajmniej w liczbie
tr:rech osób zwoływania i odbywa11ia posiedzeń rady tajnej, która
podpisywać będde w imieniu króla wszystkie rozporządzenia, wy.
mttgająoe podpisu królewskiel!o oraz załatwiać będzie wnystkie te
sprawy, które uzna za konieczne
dla interesów bezpieczeńsh-;
i
sprawnej działalności rządu kró-

I

Właściciele pisma giełdowego aresztowani

PARYt 5.12 (Pat) Wykryto tu sensacyjną aferę giełdową na tle
działalności grupy stojącej na czele znanego pisma giełdowego .GazdtP. du France•. Wczoraj aresztowana została właścicielka pisma p.
Hanau i jej były małżonek Lazar Bloch. Zostali oni aresztowani w
swoich mieszkaniach i następnie odprowadzeni na policje, poczem
.
·
1- · ·
t
t ·
k ...
b d k
ł
. ..
~as k~misarz. po 1~11 ~ owar~ys wte ~s a~.c.onyc
o ona rew1z11 w
zch mteszkamach t biurach pisma, zab1era1ąc dokumenty odnoszące
się do administracji .Gazette du France•. Władze nakazały zamknięcie 400 filji tego pisma na prowincji.

Niemcy nie
do

P.

0 !!~~w!!~Zu~zcza Katastrofa kolejowa w Zyrardowie

warszawę

i wyjeid:l:a
do Wiednia

· na stałe
w sferach artystycznych Warszawy rozeszła się pogłoska, że
znana artystk~ p. <?rdonówna oo~s.zc~a stohcę, mimo popularnosc1, Jaką tu zdobyła.
Powodem wyjazdu jest nieszczęsna piosenka 0 Koperniku,
Mickiewiczu i Marszałku, w której
część publiczności · dopatrzyła

obrazy

uczuć

narodowych.

przyznają się

wywołania

wojny

światowej

I domaga~ się będą zniesienia kontroli
BERLIN, 5 grudnia. (PATJ. - dzialności za wywołanie wok.y.
Fra.keja n.iemieclt~ - narodowa
Reichstagu zgłosiła 5 wniosków i
in1terpelacji, w ktM-yoh żąda od
!rządu, a:by oświadcŻył w Hdze narodów, że w razie niezwo ła "·a na.
przewi.d.ziany termin przygo.towaw
czej kOtllferenoji roz;broieBiowej
Niemcy wycofają się od ws-półpracy w tej komisji. Drugi 'lł.· 11iosek ŻZ\da, aby gahinet Rzeszy pod
jął inicjatywę co do utworze.1ia
międzynarodowej komisji, złożonej
z obywateli państw neu•trnl11y.:h,
która.by zbadała sprawę odpowie-

Trzeci wniosek
ż~ wydania
p!"zez rząd Rzeszy ofiqaln-ej dekia
racji. oświadczającej, że Nit:mcy
nie w:na;ą narzuconego i;.:.>blc w
traktacie wersal.Slk:im pny.•r-ania
~ię do winy za wywołanie wojny.
Ostatnie wnioski dotyczą w·esz
cie ogłoszenia sprawozdania o dotyc:hczasowych świadcze.nia.eh na
rzecz ententy i domagają się akcji, któraby oswobodziła Niemcy
od ograniczeń w dziedzil"Je lotnic..
twa.

I

1lewskiefłc>.

Wielka aferą we Francji

-~"""'"____.

władzę

nadkonduktor zabity. •· Siedem
zdrui'gotanych

Jak się okazuje, zabitym n.adkonduktorem jest Jan Ostalek,
liczący lat 43, żonaty, którego
zwłoki wydobyto zupełnie zmiaż.
dżone z pod szczątków wagonów,
Na miejsce katastrofy przybyło
pogotowie kolejowe z Warszawy
i Skierniewic. Pnybyły równieł
władze śledcze z podprokuratorem Blausteinem i sędzią śled
czym Pęskim na czele, Po przeprowadzeniu wstępnych dochodzeń aresztowano zwrotniczegG
Walentego Struhla, bezpośrednie.
pełnie zmiażdżony,
go sprawcę katastrofy, oraz za.
Sprawcą katastrofy był zwrot- 1wieszono w urzędowaniu dyżurne
niczy, który fałszywie nastawiłlgo ruchu Lisowskiego,
zwrotnice.
Rozbiciu uległo 7 wagonów to.
powodu katastrofy wszystkie warowych, w tej liczbie brankard.
pociągi,
przychodzące rano do Brygada robotników pracuje eW uszawy, uległy opóźnieniu.
nergicznie nad usunięciem spi.ę.
trzonych i rozbitych wagonów.

W c.?m'aj w nocy na stacji kolejowej Żyrardów wydarzyła się kataistirofa kolejowa.
Na bocznej linji stało 30 węglarek. Wskutek złego nastawienia
zwrotnicy pociąg towarowy, zdą·
żający od P:otrkowa, najechał casię łą siłą na stojące węglarki. W skutek zderzenia kilkanaście wag..:r
nów zostało zdruzgotanych. Lokomotywa została zniszczona. Kierownik pociągu, nadkonduktor,
który wówczas stał w otwartych
drzwiach brankardu, został zu-

I

z

• * •

Lawiny sn1ezne w Tyrolu
I

•

BERLIN, 5.12 (ATE} Pra·
sa tutejsza donosi, iż do Lugano na ses1ę Rady Ligi Narodów dnia 6 grudnia przyjedzie
Mussolini. Premjer Włoski
pr~wdopodobnie odbędzie tam
konferencję ze Streseman11em.

"Deutsche All~emeine
Ze··
tung" twierdzi, it minister
Stresemann szukał już od
dłuższego czasu okazji, aby
spotkać się z Mussolinim, ale
dotąd z pewnych względów
wzbraniał się złożyć wizyti!.
Okol1ezność, ie obecna sesja
(Jdb~dzle się w Lugat10, w mie1seowośd, µołożonej w pobliżu

e

WIEDEN, 5.12 - W północwygwizdano, prasa nym Tyrolu wskutek silnych opa·
warszawska pewnych odłamów za. dów śniegu, trwających już od
częła napadać na nią, a prasa niedzieli, pomiędzy stacjami Lanprowincjonalna np.
poznańska gen - Dalaas
spadła
lawina,
doszła do groźb, że gdyby si~ u- zasypując tor kolejowy na długoś1
kazała w Poznaniu, będzie oddana ci 50 m. a głębokości 6 metrów.
Ligi narodów
pod pręgierz i wyświęcona z mia-1 W pół godziny póiniej
druga
Ilawina zasypała magazyn towarogranicy włoskiej, zez~oli Mus· sta.
Ordonka wyjeżdża do Wiednia. wy dworca w Landen. Sprowadzo
solini'!mu na przybycie z poW
styczniu
występuje tam paro- no 170 robotników, aby odgrzebać
minięciem terytoqurn szwajcar·
krotnie w jednej z największych zasypany przez lawinę magazyn
skiego.
rewji, a od września pozostaje na kolejowy. Wczoraj robotnicy, zastałe.
grożeni przez nową lawinę, muOrdonównę

Mussolini jedzie do Lugano
na sesję rady

„Niewolnica Demona"
to

średniowieczn~

Wykona~

muzyka na tle

współczesnej

epoki -

wkrótce w GRAND-KINIE.

Wegener •• Petrouriez •• Alice Terry

sieli

porzucić pracę.

66 mieszkańców kilku domów
leżących w pobliżu dworca, u-

mieszczona w pociągu, stojącym
w tunelu.
.
_
. Ws~ute.k. ciągłego obsuwania
si~ lawrn. smeżnyc~ ca~y ruch ko!e1owy między staqam1 St. Anton
1 Bludenz Z?stał _wstrzymany.
Prawd?podobm~ stacia
Lange11
:o~ta~ie zupełnie zas~pana prz.ez
s~iegi. Wł~dze poleciły op~ożme
nt~ gmachow i zabudowan sta·

cy1nych. . _
. .
Na szosie c1ągnące1 się wzdłui
toru kolejowego lawina zasypała
2 samochody cyrkowe, w których
znajdowały się egzotycztte zwierzęta.

Węg iel

polski

do M eksyku
GDAńSK,
wyruszył
z

5.12. AW. Dziś
portu gdańskiego
pierwszy statek z węglem polskim
do Meksyku.

JANET GAYNOR
i Charles Farrełl

Dziś

po raz
ostatni!

wagonów

Dziś
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rozp1san1e
Natychmiastowe
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SPORT
nowe władze sekcji

jest p_alącem :żądaniem całej ubezpieczonej Łodzi ~0 ~.~~~~1~w:.i.!'!~~~~ię

wa~ne zebranie se~tji mot-0cyklo'--·
st
t
we1.
Wybory przyruosły następUJI\·
·
•
d
·
·
Onegdaj 0 godz. 7 wieczorem iż ~~z~dzenie. O. U ..u., zaw~rte cbywatel stwa,. prawa ~1astowanta zalący, .ze ~a ie . go owa prze- c~ rezultaty: przewodniczący sek()dbyło się posiedzenie za.rządu w pism.ie z dnia 16 listo-pada, 1est urzędów publicznych i rozporzą· ~r~wadz1ć ~ormalnte wybory w C')t motocyklowej p. B. Fude, t.a·
kasy chorych m. Łodzi, · poświęco- interpretacją mylną ustawy;
dzania swym majątkiem potrzeb- Kaz<lym czasie.
stępca p. W. ~r:ibowski, sekretarz
ne specjalnie sprawom o<lroczo·
2) nigdzie przy wyborach do nym jest jedynie władzom zatwier 1 Postanowiono tedy, aby delega- I -J Pw·R. He1clnch, sekretarz II 1·
·
k rotn1e
· -w!b orow
• c1a
· ł ustawo d awczyc h , samorz<t do - d ~a1ącym
·
· do okr. urzędu P·
·
ernei-,
gospo·darz
inych już kilka
wyb ory, cel em. dokona
b • c1a,
która uda s1ę
Schonbe>rn,
kapitan
i:;portowy P·p. H.
rl.
0
do rady kasy, oraz kwest11 w.;ta- wych lub ka.s c~orych powoł~~e n~a aktu .prawomocno~t . wy • ubezpieczeń, przedłożyła mu po- 1 Grabowski, zaster>ca _ p. E. Drelcnia terminu następnych, w myśl przez władze panstw'lwe komisie 1 row, a więc przedstaw1erue za- wyższą uchwałę z o<lnośnem 0 • bert, zastępca II p. O. Ai. Komisja
:tyczeń zarządu, przy uwzg1lędnie- wyborcze nie żądały od kandyda- sw1adczeń komisji wyborczej, ja- świadczeniem, że Łódź życzy 50 • 1sp~rto~a p W. Steinert, inż. K.
niu ustawowego kalendarzyka wy łów przedstawienia dowodów;
ko ciała przygotowiającego wybo- bie aby wybory zostały przez Seipdel 1 Hdn. ~· Nestler..
3)
b
h d
d k
· t b t
.
rzewo 1czył powyzszemu ze.
borczego.
•
przy wky ~a~
o 4ra yk ~sy ry J)es z y e.cz~em, b •
. władze nadzorcze rozpisane na-. braniu wiceprezes Unionu p. Lan·
Jak wiadomo, dyrektor głowne, chorych w wietmu 192 ro u ow
5 przesunięcie wy o·r ow o 1e- , tychmiast, gdyż t1'wanie istniejące.· deck.
go urzędu ubezpiecze6 P· Kors~il o•esny k?~i!;iarz wyborczy, t. j. den Łyd.zień jest bezprawnem z~- 1 go stanu rzeczy uważa za niewła~gra
oświadczył delegacji kasy, która przedstawiciel władzy państwo- rządzeniem, sprzecznem z przep1-1 ściwe. Delegacja, 0 której mowa
.
udała się do6 specja! 'e do War- wej, od kandydatów wspomnia- sami ustawy,
powyżej udaje się do stolicy w k~at lla~omo sw~,to cz:isu Po!szawy celem umoit
wania de- nvch dowodów nie tądał, przyzarząd kasy chorych uchwala dniu drlsieiszym Rozpisania no- s ~e do d'Jltmd s~dztów o~tar~wał.o
'
.
.
'
t
'b
k . L d
. . Ił t b
·
005ro ę a ruzyny gra1ące1 na1·
cyzjii. zarządu, odracza1ącei po- c~em w en sp&So
przeprowa- zas arzyc •. 0 na~zszei;o ry u- wych wyborów spodziewać się ba:rd1ziej fair w r.o,zgrywkach o miwtórnie wyznaczony przez okr. d?.cne wybory zostały przez ~fa- n.ału admirustracyplego ~ą~e- zatem należy w najbliższym cza- strzo~tw~ ligi. Obecn:e dowiaduie·
urząd ubezp. termin głosowania - dze państwowe mtWlerdzone 1 ·o nie O. U. U„ z:awarte w piśmie z sie.
my d1ę, {ednaj!roda U\ przypadła
oświadczył, że władze nadzorcze wych przepisów,
zmieniaiących dnja 16 listopada".
g. w u ziai e ruż-;:nae Rn~hu z Gór.
b
·
(po- stan dotychczasowy niema·
Zarząd kasy chorych uchwalił
:nego Ślaska, ktora w (;Jągu cało·
przed 9 grudn1a r. · rozpiszą
•
:_ .J •
•
•
k
·tn
.
rocznych rozgry-.vek o nistrzostwo
raz trzeci) wybory, przy ścisłem
4) przepis ustawy o pos1acanm natomiast wn1ose ogo y, stwierPolski miała naimniej zdyskwat:fi.
uwzględnieniu opinii łódzkiej kakowanych zawodników
i niemal
sy chorych.
wszystkie nroto1<~1ły sęc1 · n w~ld"' z
Otóż na onegdafsize posiedzenłe
orłbvtych zawodow l=ą pr1.ychylne
·
d'
I
•
•
dla Ruchu.

Dzisiaj udaje

się

do Warszawy specjalna delegacja kasy chorych

I '
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wSZYS111•111emu

:~::: i:voo!:~;w:z:nistr::~:~~

•
Winny SWIDie...

o rozpisanie wyborów na 10 marca 1929 r., który został przez wię
łódzkich
kszość odrzucony. Również upadł
•
wniosek przewodniczącego zarzą•
przyłirego
du p. Kałiuiyńskiego i pł'ezesa
<
ł ak „
'alist cznej P· Kuka w
Wcz~rai sąd okręgowy ro.z pa·~ Molłacki„ handlarz. niero~acizną.
runków panujących na stacii Łódir CIJ~ SOOJ
„
trywał ciekawą sorawę przeciwko
W dniu wczora1szym sprawa ta Kal1ska
interwen ował
proces
spraW1e zaiskarzentia . decyz!1 okr. hurtowemu handlarzJwi .nieroga- oparła się o sąd Matłacki eświad- chrleśc 1 jańsk1eg0 ZNiązku kupców,
urzędu ubezpieczeń, iaiko meusta- cizna, Teofilowi Motłackiemu, o- czył, że od dłuższego już czasu b. poseł Szybiłło, również bez
-wowej i nieformalnej do najwyż· 1skarżonemu o rzucenie obelg na na stacii Łódź-Kal i ska panuje nie powo lzenia.
szego trybunału a<hninistra.cyjne-J naczelnika stacji Łódź·!<aliska p. porząue~ Przez kil o<a dni prze
Krytyczne~o dnia,
kiedy to
"
Ekersdorfa podczas rozmowy te- trzymy..vane S'\ wag.Jny z towara miała miejsce owa rotmowd tele·
0
~ •
•
•
• ·lefomcznej.
mi na bocznvch 1 njach, nie wy- fv 1czna wysłano dJ Motłackiego
Aezkolwtek . wmos:ku tego ';"e .
W dniu 5 sierpnia r b. w ga- ładując ich. Często rów {ież się 3 wa5uny św in, na stacię l(aroprzyjęto - wmoskodawcy zaime-1 bi necie naczelnika stacji E1<ersdor - zdarza na staqi Łódź ,alis<a, iż lew. vVa "" ony te jeJnaK oJesłano
t'Zają osobiście zaskarżyć go doifa zadzwonił telefon. G:ly p. E wagony z bagażem przeznaczone na stację ŁóJź-Kaliska i usta..vioN. T. A.
i kersdorf podniósł słuchawkę, ktoś na gtację w Karolewie orzetrzy- no tam na boczne i linj1, me ba
W formie w jakiej g.o pnedło-Joświad~zył, że mówi .r~eżnia ma~j- mywane są na stacji ~alis ki ej. Naj cząc na nielwykły u iat, który
.
' .
. .
· j ska, ktora pyta o m ·e1sce posto1u bardzie) poszkodowani z pow o.lu te ~o dnia panował, z po.\ o !u
łono ~owi do przyJęc1 a brzmi ich wagonu z towarem Gdy na- nieporządków tycn są rzeźnicy, e t. ego świnie te zachorowały; świon na'Stę.pująco:
czetnik odpowiedział, że towar Którzy już niejednokrotnie zwnica- nie rrzez 18 godzin z ·ia1Jo .vały
ze'
1·eszcze
nie nadszedł, osobn ik ro h sii: ze skargami i memo jatami się w wa:;onacn n ie wył .H1owane.
" Z.,.,.._., .. szy
:
t) prze.pis ustawy 0 posiadaniu zmawiający w imieniu rzeźni mi ei do ministra kornunikacii li\ edług Z po.volu niewyla i) ~·a tia ty-.:n
skieJ rzucił na p Eker:-dorfa sze- słów Motłackiei!;O komisie . W\Sł •- lr le..: h wagon )W s.vi1i, zaora <10 na
przez kandydata: a) obywatel- reg obelg, uwłaszczających jeg ne na tę stację u:.ta l1ły 1·rn wdzi ryn , u mięsa, z cze,... o sk 1rzystal
·stWB.t b) zdolności r~ządzema godności.
-wo~ć zażaleń rzeźni ów i wyda ly neź cy i prubowali śrub0wać
swym majątkiem, c) zidolności piaP. ~kersdorf zwróc!ł się do odpowiednie instrukc•e
ceny.
słowania mandatów publicznych prokuratora o wszt:zęct"' w t~1
~r.l.ez ~ewien czas · o _lustr_a"ji
;)ąd nie wzią~ ied a< ood u. wsk
. „ po 'adanie kw:i- sprawie śledztwa .
Dochojze 111e kom1s11 działo s i: na sLic11 Łodz- 1 w gę t) en W\ ~ o d o v p, Motł ac
~~ „ azu1e, iz.
st
. 1 wykazało, że osobnikiem, który w t<aliska
le.:iieJ,
lecz
tein kie o 1 st<azuł .;u na l mies . ąc
łiHkaci1 wspommanych udowodnić I ordynarny sposób zwracał się do wszystKo powr.)..iło na t.la .v .i e to 1 are::;, tu.
(p)
musi kandydat, a zycle pokazało, nac-zelnika, jest
niej akt
Teofil ry. Z powodu anor111a1m eh wa-

Nieporzadki na
przyczyna

! .

dworcach kolejowych
incydentu

I

··--hn..

I

fair

•* -

Sprytny oszust
i naiwny goniec
. W dniu wczorajszym ofiarą wy.
rafinowanego oszusta padł goniec
fabryki trykotów przy ul ZgierBlumskiej 30 niejaki Izrael
szta n.
Blumsztajn został wysłany z
oaczką swetrów do biurd eksoedycy 1nego na ul. Piotrkow5ką 95,
gdzie miał wręczyć przesyłkę ow q
p. Rubinsztajnow1.
Na sch.)dach jednak zatrzymał
go jakiś osobnik, którv oświad·
czył mu, że w . firmie przeprowaizona jest kontrola ks i ąg przez
urz~dni .u w skarbowych 1 wobec
tego proponował c:htopcu, ażeby
orzesyłkę jemu pozostawił .
Ct1łof11ec otrqmawszy na kwi
de orzesvłkowym stemoel wróctł
do f . bryKi na ul. ZgiersKą. Tutaj
o 1iero p, E igiełka s::>astrzei;ł, że
na kwicie orzesyłkowyru w1dri1e1e
obcy stern iel, nic nie ma ący
ws~iól11 ->g1) z er<speJvcją p. Rubin·
szta na. Wówc 1..as cała afera wvsz.
ła na ja w.
Po 1v1adomiona o powyższem
policja wszcz la za sprytnym O·
szustem poszukiwania.
(w-1)
.

MAKEPEACE

,
Romantyzm naszyc h czasow
(Sam e eł '~a!iem Z Kans 7 a

'"'

,

·;w.

1

sposób również naiwny.
v. on
czas, kiedy Allach stwarzał wicibłąda, by umo żliwić człow:c1~0 ·,.,·i
podróżowanie po pustyniach, nie
przypuszczał prav. cl opo ob nie, ŹI::
k:ed yś w Ameryce powstanie 1ct1rT,..J M oto.rs, którego samor::l • .!y
o·_ ażą się szybsze i wytrw'< l::1c
n..: jego wi1.: ,Ja·.:i y. I niewątpl iwi e ,
gdyby Allach r~zpoczął na nowo
d7icio tworzenia, to napewno Z'\.·
· !bł d.
t
ł
1 · t
b,as
wiei t~ ow, w~rzy 1
i... parkę
evro a ow: s·e 'an Clł}-.row ę.

wy. Powietrze było tak s~che, ż~
błona śluzowa na usta ch i w nosie wyschła do tego stoonla,
że
co ch wi\u pękała i krwawiła. I'h->ek był tak ro zpalony, :<.c s!c nmr·cie b są n<J~ą n1rnżało na hole.me
0p:i-ze fa Bo te ż i i pał był str :ts~
'1 Y - 130 stopni Fa.re . he:ta.
• ~
U J
Ch"
10
6
k ~a·1;!z lcd,,,o
°t'"Y~ ~p
5
u, koct.
hącke ? . I
'?pm, d ~
czas
oryc
orue 1 u0 zie pa a 1 ą
wskutek udarów słonecznych, ·wvdały się nam przyjemnym chłodem
.
. z upał ami. J'1.1ryK1
,.
w po-rownan1U
PRZEZ OCEAN LOTNYCH PlA· podzw:-otnikowej.
.

!

paCb

d

rd

100

1

,

stwie których wkroczyliśmy ~ry·
umfalnie do Kartumu , witani entu
ziastycznie przez mieszkańców mia
sta, którzy tłumnie wyszli na na·
sze spotkanie.
·
Wieczorem
odb'-'ł
' s.ię b.1nk 11?t
wyd~ny na naszą cześć. w którym
wz:ęli udział ~ubernator Sud~11..i
oraz cały szere~ osób ze śwh!a
przemysłowego, handfowego i to·
waTzyskiego.
KRĘTEMI DROGAMI DO CELU.

W Kartumie zatrzymaliśmy m:
zaledwie parę dni, by nieco wypo·
cząć 1 oczyścić nasze maszyny,

SKóW PRZY 130 st. FARENZASYPANI PIASKIEM
HEJTA.
'
Od El Obeid do Kartumu m1e- . Do W~rmadani, m~asteczika p~fo
Ostatnia część dro·gi, jaka nam
liśmy do przebycia 450 miJ. WJ.- zoineg-o medaleko Kartu!llu,. wy1e· jes·z cze pozostawała do przebycia
runki po<lróży na tym ood'1•ku Ly 7h;ało na nasze. spotkarue ki!k.ana- po terenie Afryki, przedstawh.ła
ty zgoła odmienne od tych, ja•k ie se.ie Chevroletow; Droga mteJ3~a.- c~ły ~zereg trt~dności. których ~,,.
t owairzyszyły
nam od El. Obeid. mt była wz:~lędme dobra, a m1.e1· mmąc było n.tej>odobpa,
wobec
'ala'llych wodą obszarów i trzęsa- s.cam1 tonęhs1?y~ w gorących ~a- cz.eg?. trzeba było
J~ zwalczvć .
::isk aru ślad-:i. Rozpościerało się s~ch P?~tyru Ho·oboossor. Z~1n1 Miehsmy . d'? przeby.c1ą w~.t!orzii
.,.
,
_. .
.
_
_
~"'- _ _ _ •
•
,
. ..
t,,,„.
_ _ _ -:.
. .'
;ato przed nami, jak okiem się- do1~ha~~my do ~artumu, zd~zyły BerberyJsk1e 1 pustynię Nub11ską . .
.
_
„
gnąć, morze Lotnych piasków. O na~e?zic n.a s duze burze z p;o ,·~iNa przestrzeni 200 mil nie spatBy ucnronić Chevro:iety Jd .u...,adaw.a się w p iasek, budowano przy odnalezieniu śladu iakie]kolwie!c ~tru 1 ulewą, o.~az trzy z.am~ecte kaliśmy ani jednego strumyka, '.lllt
pomocy tubylców „jezdni~", wykładane chróstem pustynnych krze· ' drogi ni<e mogło być mowy, ślady ~~szTys.te, trwai1ące po ktl~ah go- jednej oazy - tylko piaski i pia.;·
wĆYw afrykańskich
lpo naszych Chevroletach, jak ślcłd ~mk bl~ koszone~o W11! urą ki bezbrzeżne. Samo.::ho-dy nasze
'
po okręcie na morzu, ,;. .ikały pra- plias u. kylky at. gę~te, zeł na .prze zapa.dały się tak głęboko w p1a~l' ~
. ze
. na t yc h mias
. t . s·1
1 u s op. . ruc
. d a stawał a s1ę
. zupe łnie
. nie. zc5·o a n1e by że 1az
wte
1 ny ~5 orący Js rzent
•
•
,
IIl._
' K~psz.tadu do Sz1,okh.o~m1:1 m.ówt wfat,r . wyg.ła~zał , .momenhlnie : 0 widac. 0 czywiscie w takie~ ;~a możliwa. Nie było innej rady, +y\.
Jede~ sta..ry, bardzo. stary ~r~h w;ęc-e; o wytrzymałości i sile wo~ ws·zellm: ruerownosc1 na pv- • unkac~ k<>'?~ynuowani~ . po 1· ozy ko trze•ba było skorzystać z zabra~
~owodz.t!. nam zupełme. pcw3.Zn1e, zo~ moto.rowych, n·~ najdłuższa i wierzchni piasczystego oceanu..
było ~em;ozliwe. M';1stehś!11Y PO· nych z Kał'tumu kilkumetrowy;:h
ze .podroz przez pust~1ę n:1 tych na1szczegołowsze opisy.
I Droga
przez pfaski była n:e cz~kac, az ~uragan 1:11eco 51 ~ ~spo siatek drucianych. Siatki te uło?o
dz1wnych ~aszyna.ch 1est sp!'?:ec7- . Mentalność starego araba , Jes~ mn!ei tru~nia niż pr~ez błota. Us'J· ko.i.
P? ktlk~ go.dziinach w1c:iurt1 ?te na piasku chronHy samochodv
r.a z wol~ 1 prawem Allacha. N.~ 1askrawym
przykła<lem ogolne-i wa1ący się stale p1asczysty g.runt ucichła t mogLiśmy ruszyć W ~":- od zapadMlia. Oczywiście pos•.twa
oponowaliśmy wywodom starego mentalności niektórych kraj.)w. wymagał wzmożonej pracy siln~ka. szą drogę, !ecz przedtem mus1~l·~ liśmy się na.przód bardz~ powoii
araba, wychodząc ~ ~aloi.t.enia, te Tra.dycja jest rzecz~ pięk~ą i god- Napotykane często po drodze :li:~- my o~kopac n~sze. C~~vrolety, :t!o gdy.Z eo parę kroków trzeba bvłd
droga do pootępu idzie me J)ruz ną pietyzmu, lecz mewol.ntcze trzy ny, które trzeba było p.rzebywać., re wi~fura. ~cei niz do potowy' się zatrzymywać dla podkładania
clyskmje, nii~ przez teo-retycrne ma.nie się jej staje się kulą u. r:>gi jeszcze bardziej utrudniały drogc. zaisypa a pi·a em.
siatek.
iprzekonywan.1e mas,
lecz pruz na drodze postępu.
j Zdawało się, że z pod sklepie- Na wieść o zibliżaniu 5'ię nas :ej
{;twarzainie
faktów dokonanych,
Na naiwne po V1J dywanie się st<:L nia niebios żywy ogień spływał n:t' eh spedycji do Kartumu, 20 samo-1 ~
które najlepiej świadczą o sobie. rego araba na starszego od :iie~o nasze głowy, a od rozpalonych pia chodów General Motors 'N)'ruszy.Jedna np. taka ekspedytja
od Allacha możnaby odpowiedzieć w . sków pustyni szedł żar nicmożli-1 ło na nasze spotkanie, w to warzy.
•
'1). c. L).
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GŁOS

POLSKI -

1928.

5

"
·
d
'
·
b.
·
S
· łewłaman1e
· do m1esz11an1a
· 11 • 14-chrobołni'ÓWrcnl,'C~
Wybuch w brnw 1rze
Wj8 omosc1 1ezące mia

ł.

~~p ł oszen1• b an d.YCI• c1ęzno
• •1z
została wczoraj w godzirani• 1•I syna Inac~Policja
rannych zaalarmowana ek<iw browarze Keilicha, przy
napadnietego
kupca
lui or1e1 2s.
,
' wspomnianym browarze kil

"

POQOdB \V uOdZI

ploz;ą

Stacja meteorologiczna przy gim
n~zjum
męskiem
niemieckiem
niem. staw. gimn. kom'Ullikuje:
W dniu wczorajszym temperatura poczęła opadać do plus 0,7,
barometr poczyna zwolna. lecz
stale opadać i osiągnął wieczorem
750 mm. Will!otno.ść bez zmiany
(92 proc.}. ~iatry południowo-za
codnie bardzo słabe.
W dniu dzisiejszym wciąż jeszcze pogoda nie ulegnie znaczniejszej zmianie.

Ubie~łej nocy
Konstantynów
pod Łodzią stał się te.renem krwa
wego napadu.
~rzy ul. Kościuszki 1(., zamieszkuje zamo·źny kupiec Mordka Koł
rierz. Wczoxaj w nO'cy, gdy wszy
scy w mieszkaniu pogrążeni byli
w głębokim śnie, 27-letni syn
Mordki Kołnierza, Lajb obudził
się i usłyszał podejrzane szmef'y z
przyległego pokoju.
W ciemnościach ujrzał sylwetki
Do sprawozdania wczorajszel!o dwóch o-sobników, którzy maniwkradła się omyłka: zamiast 750 8 pulowali przy wielkich szafach.
mm. wydrukowano 705,8 mm. (K) Lajh Kołnierz wstał z łóżka i,
staraiąc się nie wywoływać żadne
go szmeru, wszedł do pokoju, w
ktorym pracowali opryszki. W
pewnym momencie rzucił się ra
w listot>adzie wynosi jednego z nich i wymierzyw,zy

mu si,lne uderzenie w twarz, chwy o krwawem włamaniu wyjechał L ,,_ ~tltników zatrudnionych było
cił za kołnierz, usiłując przytrzv- do Konstantynowa komen<l.ant po przy 1ednym z kotłów napełnio
mać. W tej chwili spłoszony :do- licji na powiat łódzki p. komisarz nych smołą. Nagle podczas pracy
dz~e:j wydobył rewolwer i strzelił. Nowak, który objął ..c1Prownictwo kocioł z hukiem wyleciał w powie
La1h Kołnierz ugodzony kulą w dcchodzenia. Na miejsce sprowa- trze.
Skutkiem wy!Juchu zrsh!i
brzuch z jękiem zwalił się na zie- dzono z Łodzi psa policyjnego r:::nni czterei robotnicy. a mia11oinię, zaś obydwaj złodzieje rzu:ili Lorda.
wicie: Antoni Pluskwa (Abramowsię do ucieczki i zbie~li. H·1k
W po-koju, w którym postrzelo-. skiego 22), Władysław .L'omaszewstrzału obudził domowników. Za- ny został Lajb Kołnierz, znale-· ski (Gdańska 26). Wacław Pahs:l•
palono ś\\riatło i wówczas ujrzano ziono porzticone w popłochu świ-1 kiewicz fRokiciń~ka 16) oraz Ber·
Lejbę Kołnierza, leface~o na zie- dry, jesionkę, oraz kapelusz. Jak kowski zamieszbłv w Cho:nach.
mi w kałuży krwi. N:ezwłocznie ustalono ..doczyńcy dostali się :io I p 0 g0 t 0 · k
h
. .
zaalarmowano posterunek policji mieszkania, otworzywszy wytry- ło
tk-e
asy
c
o·rych
udz~elt
1
1
w Konstantynowie i wszczęto n:i- chami drzwi wejściowe.
• mowszyp 1' ~ rannym/~
edhe~ po
0
tychmiastowy pościg za złoczvń-. Jak dowiadujemy się w osta- . cy 1 o iciat r ~a Z! OC o zecami, który narazie nie dał re:rul- tniej chwili wła·dze policyjne są ble he kmtłus
a( enia przyczyny wy
0
tatu. Ciężko rannego Laiba Koł- już na tropie krwawych złodziei. uc u
a. x 1
nierza przewieziono d<. szpitala,
(W-i)
~dzie poddano go O'Peracji. Stan
z;1m~ch
jego jest bardzo grotny. Na wiegć
Wczoraj w d(')mu przy ul Rokieiń
skiej l 03 usiłowała popełnić zamach
samobójczy, zamieszkała tam Marja Iżycka. Zażyła ona większą dozę amo
njaku. Do wijącej się w bólach wezwa.
no pogotowie ratunkowe. lekarz które
go w stanie bardzo ciężkim odwió-zł
denatkę do szpitala w Radogoszczu,

I

. * .

Wzrost kosz'o11

utrzymania

samoból..zy

0,98 proo.

Krwawe porachunki wspólników

W dniu wczora iszym pod przewodnictwem dr. Skalskiego odbyło
się posiedzenie komisji do bada·
nia zmian kosztów utrzymania.
l(omisia ustaliła, te w listopadzie w porównaniu z patdzierni
kiem, koszta · utrzymania rodziny
robotniczej wzrosły o 0,9tł proc.
Na wzrost ten w pierwszym
wpłynęły
podwyższone
rzt;dzie
ceny
masła i jajek,
podczas
gdy inne artykuły,
wchodzące
w skład budtetu robotniczego nie
wykazały wic:kszycll zmian w ce-

odgłosie wystrzałów

przy

fu ra

Broni- trzebowski kazał mu natychmiast konany, że Brambowiez w zmoKiradzież
do garatu. Brambowi::z wie z szoferem oszukiwali go.
.
.
.
bcwicz zawarli spółkę, kupując odmówił, twierdząc, że taksówka świadkowie potwierdzili okolic:?.:· I . W druu wczora 1 szym n1ewykry
samochód-taksówkę. Za auto mar musi jeszcze zarobić na zapłace.- ności zajścia. Biegły lekarz sądo- c: dotąd sprawcy a pracowni
ki „Ford" zapłacili 4.100 złotych, nie długów. Wówczas Potrzebow- wy d'l'. Hurwicz zakwalifikował krawca Moszkowi<:za {Piotrkowprzyczem Potrzebowski dał 2.000 ski ostro zwrócił się do Bramho- ranę Brambowicza, jako Iek'.:e ska 79) skradli palto karakułowe
złotych, Brambowf.cz zaś resztę. wicza: ,,więc nie pojedziesz?!" - uszkodzenie ciała. Prokurator ~-rn damskie wartości 1.4~ złoty.::h.
19 września taksówka, ptowadzo- a gdy ten odpa'l'ł „nie pojadę",• biczewski ałuższe swe p-rzemówie O kradziei:y poszkodowany powia
n~
(~
na przez szofera Władysława E- wtedy Potrzebowski wyciągnął re nie zakończył wyrazem słusznego domił policję, która wdrożyła dodyka po raz pierwszy wyjech3.ła ' wolwer i strzelił, trafiając Bram- O'burzenia: ,,Nie mogę nie podkre chodzenie, celem ujęcia śmiałych
' na miasto. lJochód, jaki przynosi- bowicza w ucho. Wtedy Potrze- ślić uczuci11 zg.r ozy, jakie ogarnia złodziei. (p)
btk~»id1cla
ło auto, był przez pierwsze dni bowski skierował lufę rewolweru każdego wobec faktu niebywałeprze prowadzona zosł~· mały. Potrzebowski powziął po- w stronę Edyka, pociągnął za cyn. go zwyrodnienia .noralnego, które ~&.:Ju&!Jl!]l!](!]!][!](!J(!Jl!ll!)
n e na walnym zi~::i:Jz1e deirzenie, że wspólntk z szoferem !,tel, lecz rewolwer się zaciął. W zabójstwo człowieka uważa za
w Warsza Nie
oc;zukuią go, ukrywając część zy- tei chwili Potrzebowskiego schwy .dopuszczalną drogę
załatwiania
z
T
.
db d . .sków. 23 września Potrze·bOWiKi tał st. posterunkowy Adanl Tata- obrachunków pieniężnych".
Y~~::~!ln~atr
. Na Zjazd PO.W., kt 6 ry o ę zie 1przyszedł na postój taksówek na ra„.
I Obrońca mec. Konarski wnosił
f{ierow. \1. tiR01)E~Zv \I
.:>1ę w W~rs.za.w1.e w dnJ~ch, ~ 1 9 uHcy Moniuszki i zastawszy tam
Na mocy powyższych danych o łagodny wymiar kary.
- 4'i. Z11chl'dn" '
b. m wy1e~dza1ą z Łodzi: prezes Brambowicza, wszczął z nim kłó- Potrzebows·kiego pociągnięto do
Sąd skazał
Potrzebowskiego Dziś•. o god:z. 9 30 wiellla
Pe.trykowskt, seKret~rz Lewandow tnię. Po chwili do taksówki pod- 1odpowiedrialności za usiłowanie winnym chęci usiłowania z.a bój- prem1era. IV i XI i prol!ramu I'· n.
sln, dr. FJchna, ~1ęckow~ka, Ku- szedł jakiś pan, chcąc ją wyna- za.bójstwa dwóch osób.
sł wa Brambowicza i Edyka w mo
ŁATKI"
~alak, s.~czkows~!· ..Mahnowski, iąć. Ponieważ jednak szofera nie Wczo-raj zasiadł on na ławie o- mencie silnego psychicznego wzbu z udziale~• cale<io pow ęltszone!2o
Gr~lewsk1, Cze~~msk1 Jako delega- było, musiał zwrócić się ~d.zie- skarżonych. Podsądny na r<>zpra- rzenia na łączną karę półtora ro- zespołu
Jutro teatr nieczvnny.
ci 1 S7.ereg gosc1. .
.
indziej„. Dopiero po kilku minu- wie czyn swój tJ.omaczył wyso- ku więzienia. (i)
'
Kasa czynna od _go~z. 6 wie..:z.
. !':Ja portądk~ dz1enr~ym zna1du- Łach sZO<fer nad5zedł. Wtedy Po- kiem zdenetwowaniem. Był prze~"S~)(o~.g.1@@')
Je się sprawa hkw1daq1 P. O. W.
i założenie związku b. peowiaków
lb)
Dnia

11 września b.

rewolwerowych

f,

sław Potrzebowski i Stefan Bram wracać

·PD\V.

.A HA A1 . .

Bestjalski mord uwodziciela Zarzuty przeciwko

Jubileusz pedagoga
w dniu 5 grudnia r. b. Inspektor
szkolny pow. łódzkiegoo p. Wacław
Zawadzki obchodził 35-lecie swej pra.
cy na niwie pedagogicznej Po uroczy
stem nabożeństwie w kościele św.
Krzyża, nauczycielstwo i dziatwa
szko.lna p'lw. łódzkieg~ złożyła jubilatow1 ser~ecz!1e życzerua. w lokalu :iw.
nauczyc1elsk1ego.

Obchód

?od

pretekstem za pła cen.a alimentów
zamordował oica swej KochanKi

przPdmiotem rozttrawy

sądowej

Sensacje; wzbudzała wczoraj w nik Lewandowski, adw. Biłyk, posądzie okręgowym sprawa na tle seł Oratwa 1 inni.
W dniu wczoca.>j~zym wieśniacy t~go utrzymywać zaskarżył on stosunków politycznych.
P. Łatkowski przez rzecznika
powracają<:y na drodze do wsi Ur Borowskiego do sądu 0 alimen·
Na wiecu pracowników mo- swego
a.lw0kata Krukowskiego
szuLa, powiatu konińskiego, zau- ta.
no„olu spirytusowego w kwietniu złożył oświadczenie,
że ani nie
ważyli w rowie przydrożnym zwło
Wyrokiem sądowym alimenta 1• Łal1<owsK1 odczytał rezoiuc · ę, przewodniczył na owy.n w1ec11
ki starszego mężczyzny ze stra- zostały przyznane, przyczem pie.t- w k1óre1 rniędzv m iemi zarzuca u o 1racownii<ów monopolu spirytusoszoliwie zmasakrowaną głową. Po- wsza rata miała być płatna 1-go ułkownikow1
więcKowskiemu wego, ani też nie był autorem rewiadomiono policję, która ustali-' grudnia r. b. Raty tej Borowski ziabnie na zkodę rządu i jego zolu<.:j1.
ła, iż mężczyzna ów nazywa się w czasie nie złożył, przeto Jaku- polityki
I Sąd postanowił sprawę odro·
.Mieczysław Jakubowski, zamiesz- bowski Jał wyrok komo-rnikowi,
Pułk. W1ęcr\OWSń. •. oddRł spra. czyć,
pon1~waż
nie st i wił si-:
kały we wsi Urszula. Dalsze do- w celu wyegzekwowania pienię- wę prorrnral0row1 1 na wctoraJ głowny
św1ad~k
obrony poseł
chodzenie dało rezultaty sensa- clzy. W dniu onegdajsz. Borowski W) znaczo.no. term1~ rozprawy._
Oratwa, a nazw1sk
1edneg~ ze
cyjne. Okazało się, iż mordercą pod pretekstem zapłacenia JakuJak? sw1ad1<ow1e pow.oła.111 zo WSJółoskarżonych o zn esła w1~nie
j,.-st. mieszkaniec wsi Urszula 26- bowskiemu
raty
alimentainej :.tall ~1cewo1ewoda Lew1cKt,,. n~- pułKow1~11-'a W1ę~Kuwskiego . zostaIetru Stefan Borowski.
wyprowadził go na drogę za wieś c.:zetmk SysKa, senator Wodzmskt, ło mylnie sądow1 zakomumkowaBorowski w ubiegłym roku u- i tam kilkoma strasznymi ciosami ~t~rosta. _Rże>NsKi,
prezes rady ne:
(b)
wiódł córkę Mieczysława Jaku- siekiery w głowę zamordował go. m1e1sk1e1 inż. Holc~reber, naczelbowskiego, 18-letnią Helenę, słyBorowski został aresztowany i o"ó'.ro"VOVO'fo\/óVo'l@roVouoVo"\@@@tó"fóV0\'0''0''110VoV(;\1<..
nącą ze swej urody. Jakubowska osadzony w więzieniu do dyspo· ~~~~ ~~'..:::J~
'~~~,;...,~~~~
powiła dziecko i wobec tego, iż zycji sędziego śledczego. (p)
oidec jej nie był w stanie dziecka'

I

św. Pliaołaia

w stow:1rzys„eniu
, ,Rodzina WojsKo au

W niedzielę dnia 9 grudnia o godz.
3 po poł. w lokalu Ogniska. Oficerskie
go, Aleje Kościuszki 4, stow. „Rodzi
na Wojskowa" urządza zabawę dzieeinną „$więty Mikołaj''.

I

I

ave

Kolej podziemna w Warszaw·e
5 Kilometrów

N1~wiażsk1

• lil_[;JG1f•llit

.

- -·

1
)

1

I

Obchód św. Mikołaja. prastarym
obyczajem obchodzimy w n!lstępnją
cy sposób: rodzic.e nadsyłają upominki dla svrych dzieci wraz z dokładnym
wymienieniem imienia i nazwiska, oraz załączają kartkę z opisaną krótq charakterystyką dziecka (wady 7a
ltity). św. Mikołaj wywołuje każde
dziecko - wręcza mu upominek i w
zależności od danych nadeslanyoh
przez rodziców - odpowiednio je poucza.
Ze swej strony stow. „Rodzina.
długo§ci
Wojskowa" przygotowuje szereg a.11rakcyj dla „milusińskich".
Program inwestycyjny tramwajów·
Paczki należy nadsyb.ó do Ogni~ 1 miejskich o:;iracowany na lata 1928
ska. Oficerskiego od 6 grudnia do 8 -88 przewiduje budowę pierwszej lilistopada b. r. włącznie od 10 - 1~ j nji kolei podziomnej łączącej pl. Unji
przed poł. i w dniu za.ba.wy .>d godz. 2 l·ubeJskiej z pl. llluranowskim - dłudo 5 po poł.
gości 5 klm.
rtF
Od paru miesięcy prowadzone !Są
-.i1i..=.1,i...::;.:i-.ii.-.a...::i1.::1&,.;.11i...;;,i1i..::.1• I. MJW!JU
badania wiertnicze, które dały nadspo
dziewanie dobre rezultaty, opra.cowa
ny został kosztorys, obecnie czynione
Dr. med.
już są obliczenia nad przypuszczalną
frekwencją. paeaźerów ilo6cią. potrzebnych pociągów i wagonów.
Spec1alista chorób skornych, wenePrzyjmuj~e na. podstawie eta.ty1ty
rycznych 1 moczopłciowych
ki zagranicznej, ilo~ć przejazdów n11.
Przeprowadz:U się na Andraeja 6
1 mieszkań~it w wysokości 20 proc.
Tel 58-40
rocznie, ilośLI. prze~ iezionrch pnsażu
prz.yimuie od o-10 i ou 5- !J wiecz rów okre:<Io110 l\a 21,000:000 ro1·zuio,
Oddzielna poc1.ekalnia ula pai\,
t. j. przccic:tnie Gli,000 dzicnui„. '" ka:i:
dym zatem ki,•rn ulm jeździć bQdzie

S.

pułk. Więckowskiemu

średnio

33,000 pasażerów dziennie.
Przy średniem wykorzystaniu ok.
40 proc. miejsc, potrzeba będzie 80000
miejsc. Przy 4-minutowym odRtępie 1
pociągów trzeba bęc.i.zie wypuszczać
dziennit:i w każdą :;t1ouę (przy 18-godzinnym ruchu) 270 pociągów. W każ.
dym zattim pociągu winno być 300
ll!iejcc.
I
Pociągi będą. złożone z 4 wagonów
(2 motorowe i 2 w środku doczepne),
I·ażdy na 75 miejsc siedzących. Pacią.
gi kurMwa.ć będą. z 11zybkością. 25 km.
nlt godzinę. Całkowity przejazd trwać
ł..ędzie 12 minut. Postój na etaoji krań
cowej wyniesie 3 minuty.
T:- bor b~dzie się skład3ł z 7 po·
tiągów t. j. z 28 wagonów. \lrnz reze:rwtt z 32 wagonów (16 motorow) eh
i 1? pnycwpnycb).
.„

-"
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Teł.

13-84.

SALA Fll;HARMONJI

Dziś.

o godz 8.30 wiecz.
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Pierwsza organizacja studentów
Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi

·

urądzani• odczytów, koncertów
wycieczek, zabaw etc. et.c. - Prócz
tego interesuje n38 szczególnie punkt
10 statutu, który brzmi w sposób następujący: „członkiem
rzeczywistym
organizacji mote być kaidy słucha.cz
rzeczywisty", który złoty odpowiedni:\ dekla.rację, zaopatrzon~ dwoma.
podpiea.mi członków wprowadzających
i zostanie przyjęty". Ten punkt statutu wieńczy dzieło, stworienia przez
studentów WWP w Lodzi i nad nim
pragnęlibyśmy :nieco dłużej za.stanowić
się. Tu przedewszy!!tkiem z najgłębszem
uzna.niem podkreślić na.leży prawdziwie dojrzały i wysoce rozsądny po&tępek-, jakim łódzka młodtiet a.ka.demicka za.deklarowała swój pogląd na
istotę powstającej organizacji studen
c.k.iej. „Bratnia. pomoc" nie będzie te·
renem intrygancko
prowadzonych
walk i judzących wzajem ku sobie an
tagonizmów narodowościowych, nie
będzie bagienkiem, na.d którem unosjlyby się niezdrowe opary partyjnych
skłonności. Studenci łódzcy zerwali za
starzałe , pokryte pleśnią
fermentu
więzy przesądów, które niby ba.rdziej
lub mniej misternie splecione nici pajęczyny osnuwa.ją wciąż jeszcze zrzeszenia. o podobnym charakterze samopomocowym prawie wszystkie ""'yższ~
uczelnie w Polsce. Jak wiadomo Bra.t
nia pomoc na. Wolnej Wszechnicy w
Warszawie przyjmuje do swego grona tylko studentów, deklarujących się
narodowością. polską, zaś Stowarzysza
nie W za.jemnej Pomocy otacza opieką
wyll!;cznie akademików na.rodowości
żydowskiej.
Studenoi łodzianie na
gruncie pracy naukowej nie zna.ją tych

Na. Wolnej Wszechnicy pra.ea wte. oras

Codzień przez kilka. godzin odbywają się wykłady na trzeoh istnie,j~ych
wydzia.ła.ch: huma.nistycznym, na.uk po
litycznych i społecznych i pedagogicz

nym. Frekwencja. studentów duża, zapał i ochot& do na.uki, do zdobywania.
i zgłębiania czystej wiedzy niemniejsze.
Jak się dowiadujemy z miarodajnych żr6deł po pra.cach przygotowaw
czych Tymcza.sowego Komitetu Orga:nizacyjnego, wyłonionego z po!ród stu
drntów - dnia 28 listopada bież. roku wieczorem odbyło się w lokalu W ol
nej Wszechnicy Walne Zgromadzenie,
celem usta.lenia na.zwy i statutu twonącego się zrzeszenia. studenckiego.
Na początku pierwszy zabrał głos de
legat senatu dziekan wydz. humanisty
cimego prof. Bornstein, podkreślając
w swem przemówieniu pow'lgę momen
tu oraz wskazując na. główne zasadnicze cele orga.niza.cji, na. powatne idee
solidarności i zgodnej współpracy jakie powinny jej za.ws~ przyświecać.
Następnie przystąpioµo do istoty obrad. Późnym wieczorem zebranie
6~ończyło się.

Organizację studencką poetanowio110 nazwać: Stowarzyszenie Bratniej

Pomoey Studentów WWP Pozytywne
zamierzenia organizacji skierowane
IS=ł ku realizowaniu następujących celów: przedewszystk.iem niesienia. poir.ocy studentom w pracy naukowej,
1.1dzielania pomocy pieniężnej, lekar15kiej, odzieżowej, mieszkaniowej, żyw
t1ościowej„pośrednietw& w poszukiwa,
niu praey, prowadzenia. bibljoteki, czy
telni pism krajowych i zagranicznych

•
I

TEATR
'

J

T~ATR MIEJSKI.

ni& najczystszej wiedzy i umotliwia.nia tego wszystkim, bez żadnego wyjątku, kolegom swóim nie istniejit dla
nich problematy narodowościowe, ezy
inne, natury politycznej.
Ta.k, jak na wielkich europejskich
uniwersytetach Za.chodu dawno już za
przestano nietylko :niepotrzebnej ale
wręcz szkodliwej zabawy w oddziela.nie
narodowo6ci, tak i Lódź tworząc nową organizację studencką, daje dosadne oblicze prawdziwie; głęboko
wolnej myśli, która nie pozwoli sk~
pować się wąskiemi ramami, na.rzucor:ych kanonów partyjnictwa.. Studenci
Lodzi, tej wielkiej, potężnej metropolji pra.ey - porozumieli się w kole
wzaJ'emnych ""żności, wspólnych eeU<t
łów, pragnień i za.mierzeń.
Lódż pracy ciężkiej, żmudnej Lódż
nauki, Lódż robotnicza. podały 11obie
<lfi0 n~. ~stą.p~ ksilny, krzepiący duc a r 6t
uścus „. A moc tego uścisku leży w źródle, z którego wypłynął. Leży w prawdziwie nieza.leżnej,
wolnej myśli głęboko współczesnego
człowieka., w zdrowym, jasnym na
świat i życie spojrzeniu i w pełnych
tężyzny i szerokiego rozmachu szczerze demokratycznych uczuciach.

DZIMMr.

• ldedzielę o godz. 5 ostatnie powtórzeu sensacyjnej "Wiery Mireew" z. L.
B
ińsk
&MV
~

SienlUewicsa 40.
Od wtorku, dnia 4 sirudnia
do „oniedziałku
IO "'orudnia -1.
,..
""

Wielki

wspaniały

program!

TAJEMNICA

DWA WYSTf;PY W. MODmZW·

SKIEJ.

Gabinetu

cy!nego

W dlłiu -16 grudnia. r. łl. w sali
lesłaara
lfa.j11tr6w (ul. żeroi• -,kiego 7') odDramat
W rolach "lównych:
...
~ s~ & godz. 4 po poł. i e gods.
T,15 wieczorem dwa. przedstawienia., EIJea Riehter i Braae Kastaer
p. t. ,,Wieczór poezji", w których wy- NastPpny l'rol.!rarn
11ąpi go~einnie p. W a.nda. Modzelew11~a. ,
.,WłelkomleJska młodziei"
znana n.rtystka dramatyczna z W arW roliłen $!16wnych Harry ~ edtke
11zawy P. H&dzelewsb wyl!tępcnrała w
i Mflrtlł Paadtei
swoim eza.sie z powodzenie!!\ w LeW dłti powszednie. z Wyjętkiem SO·
dd i obecnie pr~e się przypomnieć bót.
początek seansów o ~ 3 m 30
l\aezej publiczności. Nie w,tpimy, ze za• "' so1>ot1, niedziele i •wlęta o
wuyeey pospieaq u te interesu~ godz. 2-ej p& poi. Ostatni eeans o
spektakle.
qodz 9 .50. - Na 1-szy seans cenv
miejsc zniżone.
678-7
PORANEK KOLA POlZK.

'11 dllliu 8 9l'uciltd& r. b. & &Qiz. li-et lablHł htllłykl ltclliCZlj I
t>~ti<l!lie w !iiali teaw J'(11ł111Jłaimeco
OW8J'

piołek UT?;~df.a J)Ol'3łnek

-

f'ZecJ: I

„Owi.alZdki" dla wY'ie;tkowo biedrtYohł
flra"t: !msty.tucJi, któremt kolo się ~e-

dr

„ kule._.......

nie

współczucie pozostałej

dziękują

rodtinie, serdecz-

Zona i dzieci.

Na srebrn"ni
„ eb
n rani· e

K"
Od
ina
eon••Wodewil
„Sfałszowane miljardy 1'

kach dobrej muzyki pnestajemy si~
na dwie godziny zajmowa.6 !obą. A to
bardzo wiele ezasa.mi warte.

„
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Co usłyszymy dziś przez radio?

iodz. 8.30 w~eez. w mieh;kiel gderlł z wieży Moairiaoktej w Krakowie.
Praca (348} 12.05 - Odezyt dla rnłodrz;ież.y sUrolsztuki. Tym(lZaMJftt 1mv.id11. jeszoze PM·
19.30 - Tir.amsmisia koncertu sYmfo.
ce J'l'Z}"golowa:wcze, a P?'Ol'l'am ooru ~ 11ej p. t. „Hisll:>iraa nocy i.rudni()wej"
,uic!ll:er;o z sali Smeit131.1;y w Rarouszu
to oz~ wr.boc.acony zaoowiiiadra si.e na- { 12.30 - Tremmi$ z filhMm<Jtttii war
Budapeszt (555} de·r mteresu12'00. Jutro, w czwarte«, sza,wski~esi koncertu OTT;anhzowan.eio óia.
19.ao - Tt.a.~ z. 0peey Krolew·
J)UJttkituailini.e o f()dz. 6 wiecz. odbedzie młodzieży s.7Jcolnci.
skieJ.
się Jedno z zebrań orramzacyjnyeh, na
16.00 - Koncert z płyt i:arn<>faooKoPeJ11tasa (337) kt6rem pu:yir;oiowaine b~ą nowe ttie- ~h.
20.00 - Transmisila z Odd Potł0tw- Pa·
spodziMkL
17.10 - „Wśród ksiuek".
lat st. Koneeirt s:ymfonicmy pod dyr. 1!POKAZ TANECZNY SZKOLY GIMNA173.5 - Triam&rnisia odozi:vt'u z
rniła Mhma.rs.lciiego. SOOsllka eWla Bant·
1
STYKI I TA~CA ARTYST. IRENY
nia.
drowsloa. - Turska.
PRUSICKIEJ.
18.00 - Audiytja literadra z W:trszaWlede6 (517; Jak już za.znaczyliśmy, w nadcho- wy.
20.15 - „Ri«ol.etto" eipera „Ver·
dzącą niedzielę dnia 9 b. m. o godz.
20.05 - O<lczyt z cyklu „Dzieje mu- · diego".
12-ej w poł. odbędzie się w Filha.rmo- zyki" - proi. Niewiadomski.
Wrocław (332) nji niezmiernie interesujący pokaz kła
Z0.30 - Koocert orkl.e5h'y Pal. P. pod
30.15 K01!10er1t f11hanT.·Oftlł1 śląskie/
sy tanecznej szkoły Ireny Prusickiej.
dw.
Alwandu
Sielslci-o~.
{II
symfooja
Bruokneora.).
W programie między innemi lekcja
22.30 - Tra.nsmisia muzykł t.arMX~Z'llei
-Cl)gimnastyki, studjii., ta.lice zespołowe i
t. p. Sympatycy sztuki tanecznej nie- z sali „Malinowej" bocłJelru „Bristd".
Poznań (344.8) ODCZYT KURA TORA P. RYNIEWICZA
wątpliwi~ za.pełnią Sa.lę
Filbarmonji
po brzegi.
20.ao.-:- Koooert airrty~tów QPery po.. I W pi~tek, d. 7 rrudmia o rodz. 6 w.
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m.artskiei.
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aulti gimnazjum mie)Skie.go (Sien•kfe.

Moskwa (1-4.50} wicu 46) J)3ll! kura.fm RY1ftiewlioz wy.
.
,.ARARAT"'
1~.30 - Tramsmisla z apery paitstwo- głosi odceyt J,. t.: .,średniowieema ;><>Dziś o godz. 9.30 uroczysta prt'lmje
ra. !esołego programu p. n. .,Latki" z wei.
elJ)a r"Y"Ceirskia we P'Taiacji'".
~dualem ca.lego zespołu, ora.z nowyr.h
sił
.
•••••il••·~··•••••••••••••••••
Jutro teatr me~~Y· Spczedaż bi
w
letów od godz. 6-eJ wiecz.
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Wodny Rynek(róg Rokicińskiej).
TeL 1826 Do1azd tramwa 1·am1to1 10.
Od
do
· dWłotkU, dn. 4 "rudnia
"'
ponie zlalku d. to ~rudnia1928 r wr
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etniego
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tn enia
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Zółły

paszport

Dramat życ1owo -obyczaiowy w 10-ciu
aktach z. tycia rosyjskiego. W rol •
Merj1 Andre1ewny Anna Sten
Ula mlodzlety i dorosłych:

Gruźlica
<W nbiec1ach n1 ew1d7.ialne$fo wrncfa \

Dr. med.

Ignacy
Grynberg
choroby
wewnętrzne

spccj. chorobJ' serca
prz.Ylmuje od 5-6 p. p.
ul. Cegielniana ~a.

20Z

___ ... _____ „_

Dr. med.

Ortopeda
c•oróo Kolłci, stawch• 1
inic!kSZtełcenia krę!loSłupa i kończyn
Wła•na pracownia ••••lkich
aparatów o.-toped7c~ch
Gdań•l\a sa. teL 41·46
przy,ns. od 5 do 7.

111

WIJ

4~ Gćańsll.a 42. teL 58-91
skleD 1, Cegielniana 11

Taniej

B~

DONCHIN

Specjalista cllori.b ocza

Józef Lubi·cz powrócił
mf.'

(Spec1alista

li

od cen
fabrycznych.

Lustra meblov.1e, stot~~ i ~lattteryme
Szlda sterowe I· t. szklanki, spodki, karafki, kieliszki i t d.
Porcelana wszelkle~o rodzaju.
· Kryształy lrra!&a i zagr1.niczae
od naitadszych do aai111YkWinł11!eiSZjeh.
PrZ)'jmuje się v.iszelKie roboty 1.11cbodzęre "' zakres łachu.
_UWAGA: ważne dla meblarzy i stolarzy. lustra 56-75 zł.
Kf1$złaly 1 półkl'}'S7.tał~ & 20 proc. ta11ej nii "'szędzie: lustra 46-55 si.
DogetdH 1'1arunki kupaa!
Be~ doliczaaia procenta,

•

Pielęgnowanie

•

postanowiła sprzedaw~t w .P!Zecią~u 4·ch tygodni •
od dnia dz1s1ejszego

DLA UOROSl:.Yl:H:

Tel. 1+-1s.
Z Szwa}be
~Dr.
Zielona 17.

cery, usuwanie
kuje.
brodawek, zmarszczek, piegów
ze wzvfędu na s~hetn'Y cel 1 ,vy. wągrów i innych defektów. Masai
!OCe art"1yc:z11y tmJe.ram sala teQtru kosmetyczny. Maski Nl1a•icza„
~dzte nlewą~•wie
W?Pefftiooa ,e i inne. Piclęgnac1a włosów i usullreesł.
wanie łupietu i t. p.
Godiiny przyj~ć: od 10 r. do s w.
B!hły
eem,e ed ''" an e a d. dt) 11~7-~
~w

i okazali swe

-;-~-;~;;;;·I e20
zd0":.::eszKat.có";z;:;1;•:k!~dp~~;wnia luster
SZ (IJIDOZY80 l'K(

„ !?J1;:!:~„~ ,~i „

k0.10

· jibrama Xleinermana

„Żyiwy Dzfolllllik" pr.zyigotowany ~
WUS%awa (1111 m.) Lenln&rad atrakcja tyg<Xlnlla ak.ademkikiiego odlbę
11.56. Sygnal ezasu z Warsza.wskiego
18.50 - Tirt211tsm~ai z ape~ ~
dllie Siłę w sobotę, dnia 15 11Tudi1ia. o obserwa,Łoirjum astronomiczmego, heinal w-ej.
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rzeJa.z. i na Głowną przyjechał Ha.rry PeeL Każdy wie co te dwa.
Capitol
słowa. zna.ezą. Każdy, przeżywa wraz
p
z wdzięk.iem tego imienia. szereg przy.
rzygody Srygadjera
gód niesamowitych, w których męGerarda u
stwo, siła i... fantazja podały sobie ręTwórca „Dziesięciorga przyka.zitń''
ce. Czego nie zrobi Harry, tego doko- Cecil de Mille stworzył nowy film p. t.
na. zań kinp ze swemi tysiąca.mi możli ,,Przygody bryga.djera Gerarda" z nie
wości i setkami tysięcy pomysłów re- ' zapomnian"- boh&terlr• filmów: ,,Nie·
-c
....
żysera i operatora.
potrzebny człowiek" i „Chicago" Phy!
Mniejsza o to, czy filmy z Harrym li!! Haver i za.wsze mile widzianym ra
Pcelem są prawdopodobne, czy nie, sowym Rod l& Roque. Osnowa tego
czy ten człowiek wspina.jlłCY się po na I dramatu oparta na dziele Conan Doy
• •
•
„
gich s~łach,. rozrywający najmo~niej le'a. przykuwa uw~ę widu, który od
No_w?tworząceł się orga.m~a.cJi .stu- sze k~Jd'.1'DY ~ obdarzony zdolnościami początku do końca śledzi akcję z niedenck.ieJ. społ~czenstw~ ~ódzk1e wmno j t~lew1zł'Jnemi naprawdę potrafiłby Eiłabnącem za.interesowaniem. „Przygo
~yczyć JaknaJpomyśln1eJszego rozwo- się wspiąć na. owe skały, rozerwać kaj dy" 54 filmem bezwzględnie rewelacyj
JU. _Statut. zosta.ł wysłany celem za.Ie- dany i przewidzieć co się dzieje gdzieś nym, tak ze względu na doskonałe ugahzowarua do S~natu. do Wa.rs:awy, daleko ~ dan?j c.hwili. Mniejsza o to. jęcie kreacyj przez boba.terów, jak j
pnycze~ ~dpowiedź. Jest spodziewa- ~aktem Jest, ~e filmy z P~elem .zaj~u reżyserję. Phyllis Haver jest doprawną w na.Jbhż11zyeh dnia.eh.
Ją, przykuwa.Ją uwagę widza i da.J~ dy wzorem urody i wdzięku Rod Ja
Jot.
100 ~roc. f?Wa.rancji oderwania. _od rze Roque - stuprocentowy mężczyzn,„.
c~1stości, k~óra z~ła.szcza. dziś w ~ CałoAć znakomita, godna obejrzenia.
kre~i? przedzim~weJ. sza.ru~ ~rzynaJNa. szczególne uznanie za.sługuje il
mmeJ zewnętrzrue piękną me 3est.
lustracja muzyezna. starannie i ezczęśli
W wygodnym. fotelu, przy d~ wie dobrana.

DZISleJSZV KONCERT MANENA.

I

Wszystkim, któriy wzięli udział w oddaniu
posługi drogim nam zwłokom

B. P.

różnie w kręgu ich zainteresowa
związanych z pragnieniem zdobywa·

MUZYKA
~

,,.Pan Jowialski" w mistrzowskim
Stosownie do zapowiedzi, odbędzie
wykonaniu zespołu artystów Teatru się dziś w czwartek X-ty koncert miNarodowego s M. ówiklińską, M. Fren strzowsk.i, n& którym wystąpi hiszpa.ń
klem, L. Solskim, J. Węgreynem, T. ski skrzypek Juan Manen, eiesz~y
Frenklem (synem), J. Kumakowiezem się Awia.towlł sławlł. Zna.komity a.rtyt. L\ndorfóWB~ i H. Mogilnieklł grany gta przybył już do naszego miasta... W
będzie dziś po r.a.z drugi i jutró wie- programie: Mendelsohn, Ba.eh, Pa.ga.nini, Ma.nen, Ma.rtini, Sara.aa.te i wiele in
gzorem po raz ostatni.
Na.dte zespół zn&k.omityeh a.rty- ttyeh. Pny fortepianie zas~dzie dr.
IJtćw da. jutra e godz. ' i pół popołu- Edward Steinberger: Początek o godz.
dniu specjalne prze~ta.wienie „Pa.na 8,80 wiee-zorem.
JoWialskiego" dla młodzieży szkolnej
po cena.eh o 50 proc. zniżonych.
PORA.NU SCHUBERTOWSIG.
Z Lodzi zespół Teatru Na.rodowe100 lat mija od śmierci wielkiego
eo uda.je się do Wilna, a stamtąd do człowieka i wielkiego poety tonów.
Gdańska.. Gościna. w Gddsku będzie Pragn11:e uczcić pa.mięć tego genjusza.,
.Ua.ła charakter państwowo-narodowej stara.niem konsula austrja.ck.iego p.
Karola Wilhelma Scheiblera urządzomanifesta.eji artystycznej.
„Kupiec Wenecki" gra.ny będzie ny będzie w Filbarmonji pora.nek mupojutrze tj. w sobotę o godz. 4 oraz zyozny w sobotę dn. 8 grudnia o godz.
• tej !!&mej godzinie w niedzielę.
- 12 w poł. poświęceny pamięci FranciW sobotę premjera. komedji Wł. ł szk& Schuberta. Z boga.tej spuścizny
!'ftdora „Sekreta.rka Pana. Prezesa" jego kompozycji będą wykonane pieqyli: ,,Mysz kościelna" z Stefanii\ Jar Ani, utwory fortepianowe, chóry oraz
bwst' w popisowej roli tytułowej.
dzieła. symfoniczne. Udzial w koncerReżysernje T. K.rotke.
cie bior,: Helena Fotygo sopran, dr.
Eugenju~1 Sohicht baryton, prof. A.
TEATR KAMERALNY.
. Jezierski forte~ian, chóry męskiego
Jutro, wy&tępuje teatr Kamera.lny 1 t~warzy11twa śpiew~zego ~ra.z wz~oe
s premje1' komedji angielskiej s. mona L6dzk& Orkie~tra. Filb.a.;morucz
!ifa.ugha.m'a. ,,Czy Kouta.ncj& słusr;- ha. Oyrygow~ będzie ka.pe1!11.ist:z ~·
' Jde postępuje?", Popisow, postać tytu ~olf Ba.~tze. Bilety na ten meznuerme
low' odtworzy p. Leonja. Barwińska, mteresuJ~Y l?°ra.nek .~a.bywać motkt6n ~ rolą za.k.ończy swo3ą gościn~ na w kat11e Filb&rmODJl.
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do łlraiu

e codziennie
od 10-1 1·
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tel. 9-97.

„Rl\DIDLI\"
•iotrkowska 88, tel. 5-3'
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Z scidu handlo·w-ego .

ie~tO~~~~~~ im~[~~!~;z~~~!{~~~;~~ Podnl~~!!~~~a·c·,_~~~~ł~~c! ~~~~~2!.!~t~la.

Aczk~lwiek h;erny htlan-s ~an-I wał.y na wytworrzenie ta.kiego ~ta- wych że względu właśn.1e na .· do- W czerwcu r. b._ ~onosilJśm.Y... a ktore1. w_1e_rzyciele mogą .być ·za.
. ,
,
dlowy me zagraza bezpośreda:uo w j ;'IU- rz~zy, ale nie ulega wątphwG bro gosp9darstwa naropowego. . ol!łoszeniu upadłosci .Jank}o~~ R~ ,spokoi em. .
• ~ •.
.. „
Olbecnych wa run.ka-eh naszemu. g>0 Iści, że zasadniczą przyczyną było I • W d~iedzinie · zapotr~ebO.'",;:ania zi;-ntalowi prowadzącemu pr~~dsj~
spodarstwu społec~nemu, t~ Jed-łzamiłowanie nasze do prodnldu nie moze rząd wywierac b~zpo- b1~rstwo wyrobu .my:rlła, · p~ ui
Przed paru d~1am1 dono~1hśmy
nak nie może~y me ~cac. na~ zag1"anicznego. _ Analiza biłans11 śtednio presji, a to ze wzg1ędu, na . Wesołej nr. 4 na s:kuteik ż~danią .o osadzepiu upą;dłego Zynd1a Zu·
u:w~gi. Slan~i on bowiem n:1'1waz handl-Owego także ws:kaa;uje, że to, nie· k.rępować .s~ą na~ier- 1! wierzycieli, a miano~icie firmy i merkorna; jako podstępne~o. b?11me1s~ą pozyc1ę .. nasize~o. btl~u płacimy poważne rumy z~ te pro- ną_ t?gerencią wolnosci ohywa.tel- !'f!.om Han?iiowo _. K?tl'}tso·~ ·„Sa: kn;ta1; ·w· ar:eszcr~ dla dłn.zmkow,
płatmc~ego! a .bhzsza anahza Jeflo dukty, które u siebie ruszczymy :..k1e1. oraz. ze ~zględu na nasze·zo- u- .•~az firmy nJozef · Fetter i ,. ~t?rv-'J~k twi~r~ł c;yndyk ~ ~?"
~skazu1e, ze .1mporl nasz. wzrosł •ako bezużyteczne odpa~i. - , bowtązama m1ędzy~arodo~e .. „ • 1 S'-ka • ' · ·. . . . ·.· .· • . '.; • ·. srod, wierzycie.lt . w_vbra.nv. Sz':-la
ll'le!Ylko ~ d.tciałach ~rodkow. wy- Wreszcie nawet impo·rtu1emy , za
~ ,dalszem stad1~m te1ze .dr~~~ I W upadłości kf, Jak: ~ię p~tn.re1 M~n~I~ · m1a_ł:· po za p1~~~m~ wt~
Ł"."orc.zości, .:ile takze ~ dzted~-1 poważne &ttmy produkty, ktore musimy zapr_owadz1c ~sz~ęd.n~sc 1, okazał~ p~zy spra'_Vąz~~tu w1~i'zy: ~?:yc.1eh. ~.up1c .•skłep. ~po.z~czy ·~.a
nie. konsumCJt. Rząd pod1ął kr?k , stanowią podstawę nas~ego. eks- gospodarnośc ~e WSizystk1ch:·war- telnbśct, l~~ynym,1. ~~egycl~~arp1 1m~ę swego rt1':let~eg'O s1o~trze,~
~~1ą~e doprowadzić do aktywiza- portu, chociaż tylko w 1nn~ po- ! szta!ach pra~y i domac_h n~s:zy<:~. l ~ozentala óyły wy~e) łf},_P-Pm~'lątr~ . cirA~rfm~ .. ~_al,tś~k~e~u._ Wtr;ffcz.v_c1i bilansu handlowego. No.nnalną .stad. Zw1"ocenie z;aś baozne1 uwaNie wolno marn6wac odpadkow, firmy, oprócz niew1elK.1c4 ndeft\·o w1sto'ści rz~cz.się tmałA ~~acz~1:
drogą do tego wiodącą, byłoby Igi na .to ZJjawisko i dofoiżenie wię·, bo za nie będziemy mieli pienią- . ścl za podatki i skhdlcl-."na r#<:z Nie zu-m~rkorn. za·kupif sk~ep„ le,cz
wzmożenie na,s2')eg? ebportu, ale k~zych starań Jl'1'2Y orgacizacji pra cfze. 9szczędny i gospodarny mi~- kasy chorych, si.ęl!a_iących. sumy ·.f.hr~m ,Kal~ski. ~rewąy, upa..?łeóo,
na szerszą skalę Jego przeprowr cy srprawiłyiby że nie potrzebo- 1 szkaniec Zacho·du
n;tuczył S'lę około 2.000 złotych. . ., ,
ale pos1~da1ący 01~ 18 Iat, I~z 26,
~en.ie n;ioże być ~ok~~anem d~- wa,libyśmy ta:k' drogo r.a nie zag~a ! s~rz~tqie :bierać odpadki felaza, I . Wierzyciełi ·tych upadły Roze:n- . który. Jo sklep ~l'o~adzj żona. Zup1ero
po reorgamzac11 p_ewnywh niq płacić. _ z tego zaś płynte kości, szn..t...ty, ma.kula turę 1 t. p., tal całkowicie zaspokoił . · wobec mer korna, otrzym111ą<: za to \ 1ako
dzi~d:zin n~szego g~s~od!irstwadM:· wniosek, że druga droga poleg3:ła- 1 z.a spakaja obecnie P,otrze~y prze- czego dalszy stan upadłości · b'ył- 1WY,nagrodzeni~, 30 złotv.c:?· tyd:r
rodowęgo 1 wi:mo,zema i~h wy. a1- by na ograniczeniu zbędnego im-! mysłu narodowego, a taikze potra- by bezcelówy.
·
dmowo, za ktore utrzymu1e roi:'°śd. ,l'fiemnłeJ iednak bliższa an~- portu, zaiprowadzeniu większej.go-I fi użyczyć ich P?lsce ale za do-i
'ł .
d
'•
_ dzinę oraz męża - upadłego. Zu·
hza bilansu handlow~go wskaru1e spodarności w naszych ind'ywtda-' bre wynagrodzenie.
Prosi '_Vlęc są ·~· 1;1lll 0r.zęme po merkor:na.
<kogę inn~ - har~ieJ dostępną;- a.Inych gospodarstwach i wp.rowa- j Wreszcie musimy nauezyc; &łę ~tę-poyvama upadłos<:IQwego ;Ził po- Upadły Zumerkom żadnyeh we·
aile za to W'Y1;11aga1ąc~ wst?ołdzt.a- dzeniu leps•zej organizacji pracy w• nie niszczyć naszych przedmiotów sr~dm<:twem swego pełn. ~~W 1 Cy- ksli· w okresie swej upadło.~ci nie
łania wsiystkich
obywa.teh.
W naszych wanztatach - nawet do- ~ wytwórczości, jeżeli nie chcemy mermana. '
· '
wystawiał, a zło7ony
sp.ra~y
51
P?ZYcjacb DfL Z,e~o impo.rtu. zagra: konanie tylko dr~bnych zmian bo ! w~rzudć ich bezuży~ecznie,. wzgl. l S~d przeko:iawszy si~. ~ao<:znie weksel ·na 200 złotych wystaw:io~cznego w~dnie1~ wyda.tJ?
n.a ta_/cg·rani<:.zających się po'Pros~
d~ zuzywą._ć do produk~Jl po<łJeiszych o nieroszczeniu pretens1i cl.o .una- ny zosta! przed dw·oin:a )aty. przed
1
1
dłego - od ',Y'ezwaąych -;v t~ ce: ~~łaszeniem ~padf~śc:1 .znardował
kie arlY"k?~Y· ~~ł'e stn eią w do większej uwagi czy t-et więksieJ gatunkow. stateczne, tło~ 1 to": dobrym g~lhumanitarnośd. - Otóż .całe spoSkoro obecnie zastanowimy si'ę 1~ wierzyci_e.h, posl~now1ł c;ałkowi się V>( dep.ozvc1_e u ~-c1ak1eg_o·Jakutunku ~. krairu, a. ktore spro~a I łeczeństwo musi zrozumie~, te ła nad całą drogą _ to widzimy; . iż cie upadłos.c po~zs~~ 1;1D1Ptnć. r_bow1c~~ ~n ~lanco~
· _ . '. . · .'·'
dzamy n_iei;><>trzebn~e z ~amdy.'
droga druga przedews.zystk1em dla jest ona tak prosta· i dostępna dla . W sprawie up:dłąsci h~y ,,Fa· ;. Zło9h'W:l w1en:v~1fle ·?hee~1; ,we
0
One to swiadczą! ze za
„1 k o- niego stoi o·tworem. Rozpoczyna wszystkich że nie może być ani bryka J>rzetworow Ch•mici.nych .kse1 ten wykupih. ~ wypdn111 go
ceniamy znacze~e próduk~ n- 1 się zaś ona kupowaniem zasadni- 1 jednego obywatela któryby ko- „Swelan" przy wł. Że~omskiego nr. octywiśCie ·w ty-m celu, aby posta.
jowcj dla r,~zw~JU ekondkf ego~ cZJO produktu krnjo~ego. Musimr cha.jąc Polskę, mógł pozostać zda· 1:25, w której, jak również ~ono- dać br~ń pne;iwko upadłemu
P~ńst~~' ~ękt t.emu. pro U llasz: się wszyscy bez WVJl\tku wyzbyc la od niej. _
•
s1Hśmy ~o~tał zawa~ty z~ąze~ . ~koltc~noJ<:i ~wyzsze potwier
Die zna1du1e ~obie
rynku 3'._byt:~ tego czarodziejskiego ·wptywu, laProsta droga i nie trudna a ie<l wierzyCielt sąd na wmosek ·syndy- dzilt ~prowad7ęm przez upadłego
wewnątrz kraJU.• Musz!-\ zanuer~c ki sprawia w nais wyraz kupca: nak przez nas utpe>mniana i' dlate- ka ostatecznego adw. Wo;eiechą 1 świadkowie na rozprawie w dniu
wa.rszt~ty pracy 1 powiększać i-:~ę , to towar zagraniczny'. W zro•zu- go drogo musimy okupywać zaporo Missali postan-owił sprzedać ~ pu- 14-go grudnia r. b., \Y'O•bec czego
kadry bezrobot?-ych dlategl. b~e ~leni.u roli tej akcii winniśmy żą- nienie nasze
blicznej licytacji nieruchothogć u-~ sąd uchylił poprzednią swoją de·
produkt ~a:gran1czny z-doby so le dać nan>ierw produktu pol:skieg~.
Nadszedł ~zas byśmy ją znaleźli adłej firmy poo Wyżej· wskaza- ·cy:t:i,ę.' co ~o o~ie:2'.ę~~wania~ sk)~
panov.;-ame na rynk~
- a dopiero wtedy kupował zagra- i zdecydowanie wkroczyli na niią nym adresem, a to z tego ' powo- pu r polecił zd1ęc1e p1ecz~ct. oraz
51 naszym.
Pragruemy ;Pozbyć ~ hez;r~ot· , n.i~z.ny; sJc{}ro pierw~zy okazuje si_ę I Skoro zaś obydwie drogi się p-ołą~ du,_ ~e ·ni~ruchomóść ta słań?,~ je ~Z,wo~~~enie· ·upa~łego ·i a re sitµ:_
nyeh,
Jednocześ~e
~r~cui.emy zbyt drogim, czy tez w baf'dzo Ii.- 1 czą wtedy niepodległy byt P&ls·ki dyny ma,ątek ma,sy upadłóśc1, _z
Tęc;.
9
ndaukd 1!;P8. ktem nta ze1 rd ~~1 pro chym gatunku czy tet wo·itóle go oprzemy na mocnych f.undamen· . . .
·
~
·r
.. ~.
c:11, .a _wMos em pro ? ~Jl · za- bra,k. _ Droga ta prowa<Wi nas taeh. ~ ...,.
·J,
N; en
.... ....,.„~EE
gra.ru.c.zJ:teJ.
Wprawdz-ie • ezyn- dalej ' do ograniczenia zakupów I
<:D
'
·11
'
·
1
,

?Y

1

1

!

oo

I

I

d

1

.

·:. S\awkl podatkU od nieru.choninści . ·
jut ·

zosrały

usrałone

·przez mag1srrat

. ,. ·

~„„

·, . .

.'

. .„. ·.

i Dokt6.r

,~

·T

~

· :. .

I·Korzy.ŚłBJ.·· · z:'. W.v1'.ątkovieJ' : .: oka~zJ·i·~·~_:1··

•

•

-·" ·.

•

2000 zł. od domu,

proc. jeśh budtetowe1

35

t ~aakceptowąny

. w_~·

.przynosiło

do 4 tys. zł., bee czeg~ zna1~z1e się na .na1b!1z.
60 proc. ponąd 4 tys. i loo proc. szem posiedzeniu rady m1e1sk1ej.
- jeśli komoroe . wy.nosiło loo
\b)
proc. przed wojennego.

.„

R ·y nek

Tel 26-87

8 pr()(:. Ba11lkll GoSIPOdiairsuwa Kralo~.
94.4 I pół proc. listy 21astaiwme siemsldł
rd. 49.25, 4!>.8 proc. listy zastawne zl~msikłe zł.

Ceduła gie.dy pienięidej
wara~awskiej
.

Dofairy

l .

~

OOTóWKA:
•
\

~.-

Clf:1'1:
Loodyn 43.25 i
43.25

wt. -

New Yoric 8.90
PIJFYŻ M.85
Prua 26.4.3 I p6J
Szwaicaria 171.80

76.50

5 proc. m. WMsm'Wy

·

zł.

M.'M .

8 proc. m. Wairsz:awy 69.proc. m. Lodu 62..'iO ·
4 i pół piroc. J)O't. koow. m. Wusziaw
z roku 19Zó - 51.-

~

Ma.rka niemif'C.ka JlaDO

. AKO.}f.
Bam.k D:vsko.ntowy 1Żt$0
Ba.nk łfandlowy 120.Ba.nk PolUd 178.-.._ 176.l<iiewski 96.-.Jp.ess 215.Wysoka 230.Węgiel 102.-, lOi..SQ

Modrzejów 34.7-5. 35 ..:....., ~.75

Rudziki 44.- . .
Borlmw ki 15.LilttO<P ą9.7p, 40.SO, 40.~
Pocisk 6.25
'
Starachowice 41.-

L>łel<>Jla 1~.!G

OO i

I

.L, B. :.!UO".

~ękawiczki ciepłe

-

od Zł., 3.-

!łO

„1~SZYCH

NAJ
TY ·LtKO
·.,. w firmie

~

CENACH

.

·~,Ż"Y"G lV-1 UNT''

·

~-,,

TYLKO

..a:-J:o~--~~· C>~s -:...A

·. ,„„

.

.'~1 "

57;

· .. " 1

:-qx

Fo To li Rł\·f UJ ClB SlQ
gdzie

anio i do
. ~.YLKO :

potrzebny od zaraz Z~ła~
do admin. .Głosu Pol-

ł"Z

'

'

u •• Ziednnczó„ ~eh f _o~ ogr~ f ó W"
łaódi, ul. flaro iowii:za -.Ja: a
Telalan Zi•OD-

skiego", Piotrkowska 106

„P·RACĄ•' ~

1.50.

.· ~: ·.

Wełniane pończochy Od Zł. A.5(; sKarpetki
1.75. Kołnierze . reHlamowe po 75 ierouy
sztolla. PaUa. 1es1enne .i zimowe od Zł„ 140. ""
Bielizna wełt:lianil, Pyjamy, Bon1ourki,
szaliki .~ welnia11e i jedwabne

, .,

ln asent
z kaucją
szać się

Koszule' bialę . wieczorowe _, µo Zf._ J050;
Kolorowe oo 7.50. I<rawaty' J'edwabne od

03.x:x:ocx:o:~o·

kn Slan,NarulowiciaNr.40, ,

ceny. .konkurano•i11e1 . !

l

IZ FotografJi m. oiuat : - :..· · ....
· · 6 Pocz1owek :;:~:s~i~:::fen. , :·
•• I
.I

Od

p~p.

mat49ra ~ .•r-r.f) . '4pt ,

••

S·~

.I ,:·

-

a

e. ' OU
Zft"' a

I •

-:.

·,

·;·

· ,,

;«

... ~ ' ~ '

wi eoie.

. d·
IIO blaszanką .oplał'ł pocztową

ent ... w

l,;

11'

.

się, ·. ~S1:1tl 1<h rzt~tttp ·

,Qt'.>~~a •~.z:pe.·
i łl! ... O~• ró..zn OJ W zdjęc1acll.
.-.,y,any oe.-:: prza~NY od ;:t. j ~o 7-aj
hrma nas~ · 1ę
ysył •.

.

l

Zł.

.

6 FokografJI ~~"r~~~iic" · ·
.„. IO ,
1 rorłret du tt ~\J~~-a~a~~r{~~ ,. 1o
u:·w A o , ·

,

•

{7LJ_-'J.
·

nar ·ędziarz

·

letnią praktyk~
nam~dzia i sznyty na

ma 3J

.

;

l

,

pszc~elny czysty :- pod i:~'a •

ranqą

,

.

1 dla cełó.w
wła~yćh pasi k
blasza111tach: b·klg. zł, 16, t-U,

deserowy

leC.zniczych i
w

Oierty pod .A. W." do ,Głosu".

~

e

„,

na
różne
pre·
cy•y}ne roboty, pod~jm1e si-: wy·
Konywać wszelkie roboty;
na ~mej se u. IQ a swuje własne na·
r1~~:1z!11 . do wykładania roboty.

który

P\>iyc1Aca iuwe~1yqryna 115.-, l14.na Piotrkowskiej, blisko Nay.-rQt
Poaye21ka atahiliaacyina
o dwóch pokojach, hsze pu~tro
Dc•arówka 99.--,-, 102.-, IOł.SO
do odstąpienia. task. oferty pod
5 proc. ii.011\\ t'r~:vlne 6i..irą<;. kppw. koł~Jo:wa
P&lan~wa &5.56

technicznej (maszyny

AmeryKańsKi

I LISTY

ZASTA\\·Nf

5

·

:~~~ww~~~i~l~·~~--IEDrataitllMlrlł!ll~lilml---..„~

V

1·.,.f'l~TWOWf

branży

<to obróbki rnetilli) na p.ens·. ę ,

PROPUKCJA GENEltAt MOTuw Szerz. Pracy Zawodowe!'
TORS W POLSCE.
wśród Kobiet tyd. w Lodzi •
Montażowa
fabryka General . Wólczańska 21. Tel. 67-15
1
Motors w Polsce imontowała do
_ _ł'Jzl/11nu1e .zaplS)<- na
dnia 1 grudnia r. b. a73 samocho- 1
dó" Chevrolet osoł>vwych i ciężą.
I Krawiectwo:
d
!>zw11~·t wu;
rowych .
3, l<ec:ine rovutv:
Od 1 lipca r b., t. j. od uruch9-1. lmuulaqe '" ' ni ure
m1enia faLryki, do 1 grudnia r. b.,
5, Mlll>ZVOłlW I t] Il Ir! atvc1 ~·
~eneral Motors w Polsce zmont · •.
wała 1698 samochodów Chevrolet
·a,obowych i ciężarpwy~h . .

ttaberbusich 225.PAPlt ł< ·r

nllkw·iy'tor·

i prowizję posz~kiw~nJ ..'
Zgloszenfa Pod adresem: l..baj-

pieniężny

·

WołkoWyski s8g WIELK:AWYPRiEl)AŻ.

Cegielniana 25

Wydział podatko~y magistratu
Na rok 1929 .wydział. opr~c~Speojalltta ch·rób akór•rcli •eurvcznrob.
(lamp"
kwaroowllJ
opracowął now..e stawki dodaJku wał nowe stawki, a mtci 11?w1c1e LECZENIE śWIATLEM
8ADAllll KRW•
i vw-YDZIELlll
komunalnego do podatku od nie- .50 proc. - do 4000. ty:;„ 70 proc. P~zri••J~ od h·-10 r. 12- 2 I ad 4-8 ,. 'poi. ~
ruchomości, poniewa-t podwyższa- P?nad 4 tys. zł. 1 loo proc. od Dla pai id: .i!'~11;! 1 ,~ 1~• 1 %~;,1~:,.9; 1 ·, 0 mkal•••
ne zostuło ~omorne w domach o domow, w których komorne wy·
małych mieszkaniach.
nosi l~o proc. przedwo1ennego.
Dotychczas stawki podatkowe
".-Vmos~k ten o_~awiany był na
,~„~...-;. ~'<·
..•
•. ' ' ~ .
wynosiły 25 proc. od komorneg~I pos1edzem1:1 . 1wm1s11
sKaroowo-

komorne

J...

32.00 zł,, ~ klit -61.0:l zł
i
"l:"Yła. za pol>rantem pocztowem
lO·kll.t. tliraz i.

·-

,.li

.;PATOK A", J(µpczyfice,
poczta Denysów.

B35Al-1V

•

•

6.XU. -

GtOS POLSia -

Pilm osnuty na tle prawdziwych

Mirrioza

„ Tułaczka

DzH i dni nast9puc;h!

-----------------------------------··
program:

p. t.

zdarzeń

Księżnej

Dramat z tycia arystokracji rosyjskiej.
Do powytszego obrazu .zaangatowany

1928.
Następny

Trubeckiej's EMIL JANNINGS

W roli głównej: Mad1 Cbristians.
został CHóR ROSYJSKI.

wNIEPOTRZEBNYM CZŁOWIEKU.

p.R,ZYMUSOWE LICYTACJE.

Magist1·at m. Lodzi - Wyd~iał ~odatkowy ·- niniejszem podaje do wiadomości, że w dniu 19 gru1łn"i:i r. h
między godz. 9.-.tą , rano, ą - 4-tą po południu odpędą się przymusowe licytacje ruchomości u niżej wymienionych osó I)
niewpłac~ne

za

podatki:

1 G.artman J„ Brzezińska 591 meble
J oskowicz
Zgier11b 11, artjku
ły kosmetyezne
ł Kuperberc W., B~Jińsb 2, ~
tykuły .s potyweze
f Lubochiń!ki I., Wolborsk~ ąs,
m~ble
. · ·
,
6 Ols~r M., Br,~ziń!!b " · mebJe
& SóJa.rz L., ~eksa.ndrow11ka 48,
· sza.fa
' ··
7 Sr,.czerozewski S„ Aleksandrowi
i
ska ~7, ~eyna. do sżycia
U 8 Szczygielski G.~ Aleksandrowska
,
M, meble
.
t Atnsel A., Nowomiejska 15, meble
10 Aj~en A., Za.chodni& 16, meale
11 >.Gier J., Lvtomier,ska 5, meble
12 Arndt o-:, P-omorska 122, meble
14 Ajzerowicz L., LuM)miers~a 3,
meble
16 ~tYll L., Konsta.nynowsk&
„ 1~, me~le, pianino
16 Brandt L., Aleksandrowska 16,
mtb\e, maszyna do szycia
11 Btderman O„ Rajtera 30, piani-

z.,

t

a&

s

18 · ~~ ·T„ . 1,gienka 77,

WO?•

' ki~
19 Boeheiiska A;, - Wrze6nłe6ska SO,
Jl)~

.

BJa,jtsJtajn Oh.,

•

.

Pi>moreka 25,

.

iąebla

t1

cMJmowies M„ Aleksa.ndryjska 18

' D\~ble

12 Czura.Jl8ia .st, Drewnowska 19,
Pt,llno
.
t8 Cha.ber 11., lConst&ntyno'WSka 69,

_m.Jble

, meble ,

ft

,
1't
· ''

18
·.:

~on

Północna 9, meote
A., Bałucki Rynek 6,
u~~ sklepu
· '!'
e.~berknopf M„ . W olberska
ae1'le .
Działo '~ P., Aleksa.ndrowstta
15, :melife ·

J.,

Chudzyńs_ki

38:

\

'

•

w soi.ot,,

"

I

50 lfersdeld ·S1., Zgienka SO, meble,
1OO par kaloszy

51 H~rman K., Zgierska 74, meble
J'O"l!kowioz J., •Nowomiejska . , 29,
~,le ·..
Kramer ·X-., Mfyiiarska 9, ~ble
J•11nokowl'!ki A,., Marys~ska. 59,
· hi11r~ą
'
" „

52
.
58
M

Komiwo}aterów, ul.

Towarzyska, Gra
członków Stowar~yszenia

Poaąt-e~ o

·

dnia 8 grudnia 1928 roku odbę~zie

sję VI lokalu Stowarzyszenia
Słenki,ewieza Nr. 3/5, .

dla

· mebl•

St Eilenberg J., Drewnowska 8, me·
ble
82 iErlfoh B„ Konstantynowska 13,
38 Fein 'f S-k;a, Aleksandryjska 26,
~ ogniotrwała,
ma.szyna do
pisania; 2 biurka
84 Fiszer Spadk„ Dług~sza 41-43, urządzenie biura
85 ' Farb&· 'J ., Konst&ntynoweka 18,
zegar
S6 Fiszer L, NowQJniejska 4, m4!ble
37 Fiezbajn S,- Podrzeczna 29, meble
· .
SS ,Fa.rber Tobjasz, Konstantynowska
,18j mebl~
·
·
39 ~a.ng1Ąt .r., Brzezińska 45, S wor
ki miłki
.
40 Fajnmeser P., Szkolna 10, bibljote
ka · · ·
41 'Fiszer F., spadk., Dlugosza 41,
6 s~t. towaru, kasa ogniotr.
42 Golde M., Szkolna 16, meble, ma.
,.azym" d~ szycia
.
·
43 Grynberg L., Aleksandrowska 4-6
wyroby mosiętne
U Gutma.n B., Konstantynowska 42,
meble
45 Grµ$zćt;yński W., Młynarska 30,
meble
46 Qrubert K., Pieprzowa 16, maszy
ii& do ssyeia, kredens
47 Gór~ S., Zgierska 55, meble
. 4.8 J;fousler B-cia, Hipoteczna 15, biur
ko
·
49 Hoehman S., Mickiewicz." S, me-

. b°1e - ·

N Chnan&ll'iez J., Pod.nieee& 9,
!5

29 ·Dzia.foszyfu1ka R., Pomorska 185,
tilelile
·
SO Dawidowicz M., Jerozolimska 4,

w Lotto

i wprowad~o~ych gości.
W-ejjcie bezpłatne.
.

gpdz..
. 9-ej, wiecz..
.

S2

Dentystyc~ny

S'Neumari

S.Ztu~z"~10

'~

\

Dr.

·. llEM·OROIDY ..·

specłallsta ohorób
skóraycb 1 węne·
r7cznych

Ptatrkowska 99
TeL 44-9S

_._ .

.

.

„·, • :.-

'
~

'

•

-·':

'1 I

-

•

.r. ,,.~

..- •

•

miesięczna .ułosu

-

_„'

l

~-eantor;

Jan Urbach.

~ ':J -

; DDNlliSIEtllA R!iZPl.1

I

Dr. med.

POSZUKUJĘ
natychmiast czJladn11tów-stolarzy1 umie•
iących wyrabiać meble.
Wiadomolłć:
Stolarnia, No~ Senatorslra 26. 68 -1

DYWANY

eperu1e Tkalnia ~ztuczna.
ska 1r2.

LEPSZA

Piotrk:ow•
9465-29 d"?:iewczynka w wreku od 1$-18 lał
z powszechnem wy11.s~talceniem poszuklv.iana do starszych dzteci Z glos 1ł
się · Gdat\Ska !la, p, Zemmel; zast!!~
tnotna od 3-5 VP•
764-1

1

Przyjmu1e od 12-4
pp. 1 od b-9. w.
• nledz.lel• i •wlę·
ta od 10-'i popoi

INTELIGENTNA

osoba poszukiwana do 6 letniego chłop·
ca na ~odziny popołudniowe. .Kefe •
PALĄCZ
7
poszukuje rencje pożąd,ne, ~łosić ~ię: AJ. Koplciówych. Nalłtlllie mechanik egzaminowany
2, od
ti!lnie lamp" kwar· pracy.
może
prowadzić I sztuczną gc1u.izki "" 39, mieszkanie
„
761-2
chlocJnię. · Z~łoszenia pod .Pałac% do godz, 5-5.
cową.
51-3
Przyimufe od g, 8 .<iłosu Polsklesto•
do · 10 rano ' i od

n

STENOGRAFJl

-~ Wiecz.
Dla pat\ od 5-5 Wyucza listownie
5

tut

nRUKft 1WYGHOWł\łtlB

najdokładniej:

ILDMbB i PllBSZKA!tlft

NIEMKA (REICHSDEUTSOHB)

Stenoszraficzny -

POTRZEBNA
skromna panna do o·ch letniego dziecka. Zgłaszać się między g. 5-5 Piotrkowska 11. m, t>.
751-1

i ZAGUB. DDKUlllBN1'Y I

udzie1a konwersacJ1, prowadzi lekcje
ZAGINĄŁ
POTRZEBNA
interesująco i zapewrua szybkie po
dowód osobisty. wydany przez Staro·
st~py, Oterty. Gtówna 41, ll tront_ m. 1. panienka do 5-letniego chłopczy'ta 11a st-wo Grodi:k1e w Łodzi na nazwis~o
1 el. "8·65 Zastać motn-a od ~-5 i od godziny ppol. Zgłaszać się: Ptotrkew- tialiny /\msel, zam, ul Prze1azd 20.
s-·9 w1ecz.
667-'> ska &2 Sułler, od 2-5 pp.
756-6
660-

Polsk1eyo" ze w11zys.t1um1 dodatkami Vl'J·
40 groszy; z praekra1u - zL tl.tA-; zagranicę - zl. IO.-

Wydawca:

Specjalista cnorób
skórnych, weneryc);n„ch i nioczo·

Inafy·
Warszawa, Krq
pr'"'imaie od 6-9 oddi.iulna pocze-1
kal11la
cza '26. Księsiarniom przeslalitłmy d%1e
DO WYNAJĘCIA
0
więf rót11ych
wydawnictw Woj flOH.
staraźe. Wiadomość: t'rze1azd 23. W.
- 1 )-p-ol- - - - - - Z~i:łajcie okazania.
!1781-13 Gross.
760-3

łliwe>

ńusi • lodzi ltl. 5.60, ·za oduoszenle -

S)ł~1' pocstow~ si

KRAWCOWA-

szyJe po domach. Wiadomogć:
ska 18, front. Ul p„ m. 9,

~ 16 i 17

Ch.or. skórne. weneryczne, moczopłcio 
we od 8-10 rano i 4-8 po p~
O dllz poczek. dla pań.
Dr. med.

Sołowiejczyk !

";/?"; ,\'/~ ?·..,·',.u

STENOTYPISTKA·

.z.

Dr..Narutowicza
med. H.9, tel.
Róianer
28-98.

Chorot>y chirurpowrócił
Ss.Kolna 12
glczne i kobiece
przy1mu1e w oomu
(.;borooy włosów.
011 :.!-5 i od s-a
skórne, weneryci:W lecznicy •Vita• . ne i moczopłciowe
„a.
f "1otrko111ska ....,
~l!llłWietla.nia lam•
'lll~łęcz~ie choroby
pą kwarcową
ch1rurg1cz11e. od 3
prom Roentgen a
1 p6ł do 4 1 pól t (•llzema~. no
- - - - - - : wotwo•7' zło•

I

.

Solidne
traktowanie .Precyzja"' Piotrkowska
Nr 125.
2-44-~

(izr. l 2
szko ·
ly do tro1~a dzieci w wieku (1 ł, 9, ~
lat). Pożądana znajomość języka nie ·
mleckiego. Zgrasta6 się: Piotrko~
ska 85; m. 3. między 4-6 pp.
55 -2
świadectwem t•kończenia średniej

~~~:~~:~2~ St up eI ~~~~~f.~ I : &IELD~ PRAGV ='I
Dr.

.: ;„ - . „ •

Pełną wartogć placę .

POSZUKIWANA
rUtynov.iana wycltowawc2.yni

Gdal\·
SAMOCH6D
'rn7-1
karetka marki .Ford". dwudrzwio9'a,
doskonałym stanie okazyjnie do
OCOCIC eu.~ w
PO.SZUKUJE SIĘ
sprzedania, Obeirzeć można. w godz.
10-12 i 5-7, Inż. E. Doerinst, ul, Ko- intełlgentną 1zraellt1tę do dz!eci. Ki•
pernik• 58, tel. 864.
753-5 111\sklego 60, m. 47.
765-1

to,

l!!IE!!!! 1!5!!5115!E!5 I

Jedwabiu, ł..ód.t, ~wangiellcka 5.
f

BlżUTERJĘ
kupuję.

"(

korespondentka ze zna1omościę nie·
mleckl ego, biuroVJ()ki, z ktlkuletuia
GWIAZDKA
Tanio!
praktyką paszukuja posady.
Ofertv
narłehodzl! Kupujcie fortepiany, piai:il- sub
w.•
do .rnosu•.
759-1
na na raty, Chodkov.iski
Sienkiev.i116-2
i $!Otowym Stanie cza 25.

Do1ud tramwajami 4.

Przy1mu1e
i od 7-8.
Panie od 3--ł.

r .)1-2

' .

11 KUPNO i SPRZliDAż ~

I. Opatowski ~!~~~:"k~l-~~~~

c;„".'I '"'r·
.so. ,
oll 1-2

od 100.Q00-200.000 litr. kuphny.;c
'Oferty składać do biura Tomasz~w;kl~ Ftbryki ·

88,

112 Szmutlt A., Siewna 1, meble, maszyna do pisania
113 Spa.kufa. J„ Mio1!cw11. 16, melJle - ~
114 Szyper I. M., Zgierska 9, meble
115 Szałdajewski S., Nowomiejska. ·18,
meble, maszyna do szycia
116 Soeha~zewska. Ob., Konstantyno\~
11ka 9, kredens
U,7 Szerma.n D., Wolborska 10, szata
118 Tragsbetreger I., Franciszkańska
41, me'ble
119 Tugentman M. Kiełtna 4, 60 kg.
tefaza
120 Tonn A., Konstantynowska 70,
meble
121 Toruńczyk M., Wschodnia 6,' me- ·
ble
122 Ta.jeb F„ Wolborska 23, meble
123 Wolf A., Aleksandrowska 91. m'L
szyna do szycia, meble
124 Weis B., Konsta.ntynowska. 12, me
ble
125 Wróblews\tl B., Wolborska SS,
meble, ma.szyna. do szycia
126 Weila.nd I., Wschodnia 14, 6 w.:>r
k6w mąki
127 Wróblewski H., Wolborska 33, me
ble
128 Wiązowski B., Wschodnia 8. meble
·
129 Wyeoeki K., Wolborska. 40, meble
ma.szyna. do szycia
130 Wiane{ M., Pomorsk:t 20, ~ega.r
131 żytnicki" M. i J„ Jakuba '16, 100
worków mąki
132 Zajdenfeld B., Franciszkańska 17,
meble, fortepi(tn
1Jl3 żytnicki J., Jakuba 16
134 Zeife O., Nowomiejs4 26, mebla
135 Zylberszta.jn I., Szkolna 30, meble
136 Zycer Ch., Nowomiejska 29, meble
maszyna <.lo szycia
•
13'1 Openhajm Y., Konstantynowsk:l„31
meble
'
·
188 Wróbewski M., Nowomiejska 21.
l.00 kg. czekolady, owoee

FUTRA- 111sz~i:::0v:1°~za1u

telef. 10•

do spirytusu o ł4'cznej po·emności ~

.

Wolborska.

·'·

Tanio!

k1farcowę

-

.
J.,

·wraz z ws..zelkieml pomocniczemi maszyna·n1 w bu ·
dynku chedow,m, przy ul. Cegielni anej oo. Oferty na
pigmie z wysoko~cią zaotiarowanego czynszu przy I·
muje do dnia t.l grudnia r b. adW1>kat Fe.-rx, przy ul.
Piotrkowskiej ,'6 100.
7n9-;;

MONIUSZKI 5

uzywanyc:h zbiorników

Luboehiński

8S Maranda. F., N. Sika.w11ka 8, eza.
fa
84 Markiewicz J., Zgierska 42, meble
85 Nejdorf M., Rajtera. 12, meble
86 Olek N., Północna 6, pianino
87 Ordynans H. W., meble
88 Ostrowski A., Zgierska 43-45, me
ble
89 Pinczewski S. B., Wschodnia. 16,
meble
90 Pfeifer F., Bałucki Rynek 5, me. ble
91 Arndt O., Pomorska 122, meble
92 Milsztein, Konstantynowska. 11-13
rneble
98 Popowski I., Zachodnia 15, meble
94 Popiński I., Nowaka 13, sza.fa
95 Pstrągowski S., Pomor11ka. 5, meble
96 Rotenberg Sz., Aleksandryjska 10
szafa
97 Ra.be F., Aleksandrowska 102,
meble
98 Rozenblum L., Młynarska 15, meble
99 Reit J., Konstantynowska 104,
meble
100 Rotstein A„ Konstantynowska 13,
meble
101 Rybak E.; Kilińskiego 7, meble
10-2 Rajchma.n S., żórawia. 9, meble
I 03 Rak A., Zachodnia 21, meble
104 ~ogoziński M., Pomorska 34, 30
bel przędzy
105 Slepun M., Aleksandrowska 8,
meble, patefon
106 Szulczewski B., Brzezińska. 14, obuwie
107 Szykta.nc T., Cmentarna. 16, mebli!
108 Seymański, Kilińskiego 5, s:tafa
109 Szul~ E., Letnia 6, radjo-a.pa.ra.t
110 Suliński A., Ma.rysińska 9, 111eble,
ma.szylia do szycia
111 Szurek M., Północna 26, meble

80 kr~ie0ik8Ci&h3i.Sl r'Oi 52-80 call

dobue prosperujj\cy, w powiatow.etn ~ie$~ie .., po- ae i wen817a·
Mitu m. Łodzi, z powodu wyjazdu natychmiast do
·ne.
edstąpienia. Of.
· erty sub .Oat>inet• do admin. ·„Głosu"
łeezenie lampą

tled&n lub· kilka

ble

meble

Dr. med.

lekarsko-

Gabinet

55 Jasiński I., tytnia 10, meble
56 Kurc W., Konstantynowska 30,
meble
51 Kata.s M., Kielma 18, ma.szyna. do
szycia
58 Kra.mer K., Kielma 18, maszyna
~-O szycia
5~ Krysztofiak A., Marysblska 34, 2
worki mąki
60 Kornatowska E., Pomorska 11&,
szafa i towar spożywczy
61 Kifer Sz., Wolborska 30, meble
62 Ka.rmioł S., Wschodnia. 2~, meble
63 Koloński J. T., Szkolna 4, meble
64 Kubiak B., Kwiatkowskiego 12,
patefon
65 Kornblum I., Wolborska 12, meble
66 gospin W., Wrześnieńska 13, sza
fa
tr1 Kawenoki S., Wschodnia 17, meble
68 Karmioł S., Wschodnia 22, meble
69 Kalińska R., Zgierska 8, meble
70 Xa.rmioł S., W schodnia 22, mebltt
71 ~er Sz., W olborsb. 80, meble
72 Kaufman A., .Aleksandryjska 18,
sza.fa, pięć palt damskich
78 Lewkowicz J., Aleksa.ndeyjska 16,
meble
74 Linke F., Ciemna lSS, 2 szafy
sklepowe
75 Lipińskiego T. spadk., Lutomiers~a 19, meble
76 Lewicki S., Oficerska 9, meble
77 Lubochiński Ch., Podrzeczna 11,
meble
78 Lubochińllki J., Wolborska 38, me. ble
79 Lewkowicz I., Wolborska 10, meble
80 Lipski M. Sz., Zachodnia 23, iredens
81 Lewkowicz A., Zgie~'IU. 56, me-

„Wydawnictwo

I

·
Ogłoszenia za wierz mtltmetrowy 1 szpaltowy:
I strona 1 VI teltgcie 40 siroszy, strou 5 eapalt. - 1'fo1<ra1oiz! ~ gr. str 5 si:palt. - Nade$1ane
po teltśeie ~ str. str. 5 szpalt - Z~ycujne IO gr. str. IO szpalt. uroorie H gr. od \fyr.w1, N
mn1e1s~e l ~tł. ł'oszuk 0 "Wame pracy tv gr.-0~0$zen1a zaręezvooN<! 1 za$tLt 1'1no•11e IJ LI . Oglo.
szenia zari11e1sco~ "011czane są o 50 r>roc. tmn za tr. o IW proc, za 'l:aś\q:etone miersce do Jlat :">

Powszecbn~·,

sp.

i

oir. odp.

W drllkar111 .utosu

ł'olsiue~o·", ł'lOltjtWSU <:Slił

