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Reforma rolna i dola robotnika

w Krynicy

Warsz. koresp. „Głosu Polskiego" (St. Gr.) telefonuie:
Do Kirynfoy w początkach przy
szłego tygodnia
przybędzie
p.
marszałk. Piłsudska z córeczikami.
P. marszałkowa zamiesmca w salo MOWA MIN. STANIEWICZA. przy naprawie ustrojn.i agrarnego, reform rolnych wniesiono 24 po- ~ gól.nie złych warunb.ch, z punktu
nach
reprezentacyjnych domu
Na wczor.ąis~em. posiedzenilll sej najważniejszą rzeczą jest komasa- prawki, które przegłosowane bę- widzenia walki o wysoikość zazdrojo':"'iskoweg.o i zabawi kilka mowej kom~i! budżeło0wej, w dal- cja.
dą w dniu jutrzejszym.
roihków, t. j.
w chałupnictwie.
1
tygRo?n ·. .
od .
. t
szym ciągu dyskutowano nad buPrzechodząc do sprawy rohót PRZEMóWIENIE MIN. JURKIE. Rząd jednak w krótlcim czasie poowwez sp z1ewany Jes przy .
. .
f
I
S
· ·
WICZA
d
•
• •
jazd do Krynicy p. marsz. Piłsud- dzetem m1inisterstwa re orm ro - 1·na -wsi, mmister tamewicz zazna
•
weźmie
ecyzję w sprawie szereskie~o tuż przed świętami Boże- nych.
cza, że bezirOibode ogromnie się
Na posiedzeniu popołudniowem gu projektów odnośnie tych spraw
~o
arod.zenia.
W pierwszych
Minister Staniewicz zamacza, zmniejszyło, a przeciętny zarobek przys-tąpiono do dalszej rozprawy W obecnym stanie rzeczy rząd
dniac.h stycznia wydbiera sMię .
! że zagadnienie reformy rodnej jest robotnika przy meljoracjach rol- nad budżetem min. praiey i opieki interwenjować może tylko w zaK
rymcy P· prezyi emtowa ' OSCL .- łntezmiem1e
•
•
•
t ru dn e.
N'te ch eta-,
· ł I nyc h wynOSt· od 7 do 9 zło t y eh
W dys k us11" przema- ta rgach na P omorzu, P ozm•n„
' Ir',_...,.,
ka.
· społeczneJ.·
bym jerlnaik - mów.ił mi'Illi·s ter - dzieniii-e. Następnie minister poru- wiali posłowie Wyżykowski, Kwa- i na Gó.nnym śląsku.
W
B~rfBI
upraszczać tego problemu tak, sza kwestję komisarzy ziemsikioh, piński, Dobrach, Hołyński i inni. zaś dzielnicach taka inte
fjak
czynił p. San<>~<:a, że mia-I oświadczaj~<:· że ~-toją ?rrł zda.leka Zabieraiąc. gł~s mi~is:er prac~ilr~ądu ma tyliko charakter
Warsz. koresp. „Głosu Polskie- ' nowicie tylko parcelac1a radyka1l- 1od wszeJ.k1e1 aką1 polityczne), a op. sp. Jurk1ew1cz oswiadczył, ze 1 mctwa .
.go" (St. ~r.) telefo~uje:
~na może rzecz m.łatwić. W Rosj[ j często cieszą się dużem :ziaufaniem 1poziom płac robotniczych pozo-1· Co się tyczy minimum E
W~zora1 w godzma~h r.a'Il!llych wywłaszczo.no wielkich właścicielidudności. W zakończeniu p. mini- staje zasadn:icro w za.lemości od cji, to określenie jego jak
premier p. Bartel przYJął na kon- .
'b d k 1
·
·
t
·
·
1k'
d
h
dl
.
.
' .
ferencji min. sprawiedliwości p . w spohsło ra lyk'a ny,da śm~ whł1em, s er ~a~nta~, re rolz~zertzek~e pra warun:,kow gosłpo arcz~c ' a rzą I mo, me po.siada całko.wie
Meysztowicza. Około godz. 1-ei czy .c
p~ s: i zaz. •r o c1 c opu cy m11ms er.,.~wa. za ezy a ze
:' ma tyJJ. o wp yw. ogramcZlony or~z jektywnych krytetjów. ]'..
złożył p. premjerowi wizytę mar- rosyjskiemu 1ego doli. U nas gr0$ znacznym stopnilU od po•l epszema przez m.terwenC)ę przy załatw1a- 1 sitwo prowa<lzi obecnie
szałek senatu prof. Szym'.1.ński.
ziemi przechodziłoby w ręce służ uposażeń i warunków prilcy w mi-1\ niu zatargów zbiorowych. Z ustaw nad budżetami robotniczei
hy folwarcmej,
w wiełu jednak :n~st~sitwie oraz w podległych mu wchodzą tu w grę: ustawa o pła- I niewątpliwie przyczyni s
Poseł
ramch służba folwarczna nie chce urz~ach okręg-Owych.
cach minimalnych,
o umowach wyjaśnienia tego zagadnie
wyie d zie na kurację się do tego przykłaidać, aby się ) Po przemówieniu szer~u po- zbiorowych i o zatargach zbio·r o- prace te wymagają dłuższ
zt::granicę
stać dobrym rolnikiem. Doceni..i- słcw i rep1ice
min. Staniewicza, wych. Ustawa o płacach minimaJ- su.
jąc
całkcwicie
znaczenie
parcelal
przew()dniczący
p.
Byrka oświad- nych może dotyczyć tylko tych
.
W arsz. k Of"e&p. " osu P 0 I"' kieDo sprawy
przedstaw
go" (St. Gr.) telefonuje:
cji, minister uwam jednak,
że. czył, że do budżetu ministerstwa gałęzi, gdzie robotnicy są w szcze
h
pracowniczyc rząd prz1
W stanie zdrowia p. Markó. nastąpiła tak znaczna poprawa, że Mi
mew"' '
•• łtt*
ttt
'
• WM
IP
H dużą wagę i przystępuje '
w dniu -wczorajszym przewieziono
ustawodawczych na tern I

na "7arsztacie pracy lioinisji

t>

sej111o~ej ·

I

Premier p.
kOTIIBrU Hl

:o.

:op

Marek
Gł

0

!~~:~:~f~~~.~~t~~:~~;:;!~ IV~'spółdziałanie
władz administracyinych
zsądami ~:~!:~;:. ~:i~~1~:~
b d . h
..
.
.

nych na kuraqę.
Lekarze przewidują całkowi~y I
powrót posła Marka do zdr()wta l
w ciągu 3 miesięcy.

. Zie

ę

armon11ne po zapoznaniu się z moty·
K,
d
h
wami wyro ow są OWYC

min Zaleskiego
zbastepc:a
• . 'łdr A• W
ki
Władze
d zie
· ·
ł

Wair. kor. „Gł. P." (St.Gr.) tel.:
administracyjne zwróci
ę
JSOC
· do mm.
·
· dl'iwosc1
· · z
WARSZAWA 10
dm' (P t) y ~tę
~aWle
.
.
•
g~u ta .. a · , prosbą o wydarue sądom poleceW cm.Sile ru~bec!llJOŚCt P· m_mistra nia informowania władz o wyrospi:aw zagraru~znych ~aleskiego w kach w sprawach karno - adm\związku z WYJ_azdem -J~go do. ~ga nistracyrnych.
no zas•tępowac
będrdztAe tL.~..JniWstra
Ministerstwo
sprawiedtwości
podse'kretairz sita.nu . ureiu
ysodci. .

Na

Policja

Wełny

Resztki

w wielkim wyborze poleca

Bruno Rosenberg
PIOTRKOWSKA 103.

Sprzeda! na dogodnych
__
_
.e ____________
warunkach.
,

1

W niedzielę, 'dnia 9 grudnia
~INAŁ
.
\
.
.
VI synagodze przy lł. Tad. Koścrnszk1

ZA

Szal Futrzany
SZARY

Uczciwego znalazcę prosimy o
zwrot za sowi em wyna•
grodzeniem do p M. Pikielnego, ul Nawrot Nr. s m. 5.

znalazła

naru t w .cza 32
od 7-8 ceny 1duuct.ne

dokonała

nad

Pożoga wojny

Boliwią

i Paragwajem

Wojsk a obydwu republik toczą regularną wojnę
NOWY JORK, 10 grudnia. - ~ utworzył radę nadzwyczajnej e-

Niezależnie od dochodze:ó pali- Wojna, która się toc:Zy między pań gzekutywy, która będzie k.ierowaCY'Jd'nyoh prowadzone jest śledztwo stwami południowo • amerykań- la iosami kra}u w d:niach woj.'ly.
są owe.
sk. • n ...r1 . . p
·
K
od
boi. · , ki
Do Lwowa przybył delegat mi:i.em.1.ov WJą.1 aragwa,e.m, przy · ongres nar owy
tWJ·a ns Z\)
nisterjum sprawiecMiwości,
aby 1 bjera coraz większe roz1D1ary. - stał powołany na tajne posied~e
zb.aidać wyniki śledztwa i wizj,i Io- Wojska paragwajskie, po krwawej nie, Wyboiy do rad gm.innych, któ
kaLnej.
potyczce zajęły . twierdzę nadgra- re miały się odbyć w niedzielę,
niczną
boliwiańską
Vanguardi zosiały odroczone
rozporządzeGranchano, Cała załoga boliwiań- niem prezydenta państwa.
ska w twierdzy została wycięta' Południowo - amerykańskie !:>~
..i:::buntowani proszą o zawieszenie broni
do nogi. Nawet nie było świadka, ma spodziewają się,
że jednak
LONDYN, 10 grudnia. (ATĘ.)-' świadczył, że jeżeli w ciąg~1 48-u któryby doni6~ o ~tracie ~~- jes~cze
będzie moi~ zażegna~
Donosizą z Kabulu, iiż szczepy pro- , godzin nie otrzyma odpowiedzi na diii;y,
Jednakże wojska boliwian- '\V'Ofnę w obecnem stadJum.
ObaJ
siły króla Amanullaha o trzy::lnio- ' swe ultima:tum użyje siły, aby o- ~kie z innych placówek nadgra- posłowie w stolicach Boliwji i Pawe Z<i;Wi~sz-e~e h:i'oni, ~elem po- statecznie zlikwidować. rozruchy. nicznych sk.oncentrow8.ne zostały _ ragwaju zostali zaopatrzeni w pa·
ro.zum1erua ~1ę z mnym1 ~zczep;t- W Kaibul;i dokonano ltcwycb a- na rozkaz ministra wojny i rozpo- si.p orty i wysłani do swoich kr:im1 w sipraw1-e zaprzesta.nta walk. resztorwan.
ął . k tr tak kt,
'ak d . ,
.
st h
Rząd odpowiedział odmownie i ocz się on a
, ory, J
o- JOW 01czy yc •
n~zą depesze z La Pa~ z.Boliwji, Pod wpływem
St. z~~DOC'70•
uuał zupełne powodzeme 1 dopro· nych Argentyna rozpoczęła tym.
wadził do odbicia fortu w Vangu. czasowo bardzo ostrożną ak~ję po
W dniach najbliższych
A.
ardi Granchano szturmem na bia- średniczącą.
przybywają do "
. l1
•
łą broń,
·1'....._""=".......

Hi;-ól Amanullach

zwycięża

, . .'

I

GR ND KINA''

ZrtAKOMICI

H~o'
łowi·
I.

e Humoru

Lekarz•dentysta

Przy1inuje od d- 8

I ·

dzenia policji w sprawie czwartkowyc:h tzam~chówdwl Kra~wgie i
L wow:1e rwa1ą w as~ etą u.
Dotychczas aresztowano 40 aka
demików. Przeprowadzona rewizja
w ukraińskiej bursie „Studencka Hromada" dała obciążają-

~~&eeee~M

IR L CH T

że zaznajomienie
się . wadza.
formacji
i zapoznawani.a władz · władz administracyjnych z rnoty- 1 W dalszym ciągu minister zaj· · tr acYJnyc
· l1 z tre ś c1ą
· WY,- warm wyrok'o'!' sąd?wyc h w ~pr?-- mował się sprawą emigracji, poa.d n:ims
rokow sądowych
w posi:czegoi- 1w ach w1ększe1 wagi przyctynt się czem
dod tk
h
. , ·
nych sprawach pośredniczyć bę- . do usialenia jednakowej interpre.- .
po
a ::Jwyc
wy!asmedą prokuratorowie, oczywiście na I tacji przepisów prawnych i nale- mach dyrektora UTzędu emigracyj
·żądanie władz ad.ministracyjaych. l żytego w~półdziałania władz admi nego O'brady zamknięto.
Min. spraw wewnętrznvch wy- nistracyjnyc.h i sądowych.

dowody winy i
licznych aresztowań
LWóW, 10 grudnia. - Docho- ce wyniki.

Jed'\.1Vabte
oraz

postanowiło, że w udzielanitl in- i j~ śniło,

Po · zamachu bombowym

Gwiazdkę

stajm.ienie ustawodawstwa
nego na całym terenie
jest niezbędne i to się P• -

?
·

1

d

·

o egra1ą

·
I
na1wese szą

k

•

d'
orne Ję

Po odebraniu wiadomości tej

wj

rozpoczęły .

P. Bran df

opuścił Warszawę

!stolicy Boliwji La Paz
się wielkie demonstracje ludności
W MSZ . koresp. „Głosu Polskieprzeciwko Paragwajowi, Ludność go" (Stł Gr.) telefonuje:
na ulicach wznosi okrzyki wzywa
Bawiący od kilku dni w Polsce
jące cały kraj do wojny. Rzad boli ~rzedstawiciel .znanej londyńskiej
. , •
.
. '
łfi rmy bankowe) Lasar Brothers p.
w1anslu natych011ast z kilku wy- Brandt opuścił wczoraj Warsza·
bitnych wojskowych i cywilnych wę i udał się do Londynu.

Nr. ·42

Jak

wygląda

Lugano·?

-

Wykonawcy programu:
ARNOLD

••

2iegarek

FOLDESY
Wiolo11czelista

światowej

Zawiadomienie
Po powrocie z
i sobotę

I

łeN1'ftł

Szczegóły

medjolańskiej

.La Scala•

w programach.

Bilety do nabycia w kasie Filharmonji.

-

do

Łodsi

TO SZCZYT PRECYlll
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R. SYRKIS
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odbiorniki niedoścignionej jakości,

i

niskie ceny,

dogodne warunki.

n~ca

„Nie w.o

Pa• ·ła Weg.,nera, Iwana 1·etr vica, Alice Terry.
MWW....,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Passe·Partout i bilety ulgowe

nieważne.
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Orkiestra pod dyr. R. KANTORA.
Dziś początek

=~

„ „...

elllllDa;'

dramat w wy1rnnaniu
3 potęg
filmowyc:n
______________
..,_____________________
..._....,...._.....,.,_____,.______________max.-......
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Fascynujący

aa

WARSZAWY

LABIA
primadonna opery

przyjetdża

Alice z Asterbluni

sławy

MAR.JA

Słynna

Paryża

piątek

o godzinie 4.30

dMari·a oll'orda e a

sięgający
między miłością

Filin

do tajników duszy ludzkiej, problem
a mac1erzyi'1stwe111, roi wiązany zdradą.

MARJA KOR.I.JA ~~je kreację tak poważną, żywą, prawdziwą, a przytem
• pełną uroku 1 poez11-że uależy uchylić czoła przed tą wielką artysfKą umiejącą w ~wą rolę :vlać duszę. ~cielić się w. nią każdym fibrem swojej przebogatej indywidualności.
'
•
Wielka orsk1estra symfoniczna pod kierunkiem Teodora Bfdera.
Początek o godi::.. ,..:i ~

w roli4 Mosk1.ewsk1ei

.ancerlo Teshy

Il

Nt.

~4Z

u.~:~~ ~;~:~'!~kgo
Warsz. koresp.

,,Głosu

Polskie-

go" telefonuje:
Dowiadujemy się, ż,e p. Mierzyń
. d
h
f
d
s k1, otyc czasowy re eren arz urzędu skarbowe~o a~cy,z i monopolów w Grodnie mianowany zoln'k'
d k b
stał nakcze r. iem urzl~ u s Lar .l~
wego a, cyz l monopoi ow w o·~~
. .
p·
G 'd 'ń-'-'
na m1e1sce
p.
l'Otra
ł
.
d a1 dzt :;:K.te·
k
gQ, tory,
z powo u po esz ego
t ł
t
. k
. .
w:e u, przemes1ony ws a w s an
spoczyn k u.

note"''
«a
uszkodzony

't r

GŁOS

11.XIl -

Pilot ranny

LUBLIN 10 grudnia - Sierżant
·
• p il o t D l·ł'ows ki z 2 p. 1ot niczego
w Krakowie lecąc na samo-Jocie
Pot~z
wskut~k defektu motor~
musiał lądowac na polach we ws1
Lisów, pow. lubartowskiego. Samolot uległ uszkodzeniu.
Pilot
został ranny.

Kara

śmierci

zarze'komeszpiegostwo
LONDYN, 10 grudnia (A.TE.)Korespon•d ent 11 Danziger Neuestc

POLSKI -

192S

Niemcy
~rabia~ą n~m zła. opinję ni~n~~-:~:~ :!:H:!::w":.
Demonstrac„')ne skargi. -- Wielka mowa
marasa. -- p

•

• tr

,

I

„PRACA''

„ ..••....•..

- - - - - . - . - - - - - - - - ·.- . -, . •

v o )k s b un d <'

Iz
• '
przenupu]e
•
1·I
naUCZYCJe
•

1 '.

Oni :„niewinni"

francuzi uniemożliwiają sowietort
•
•
• (I)
w szkołach mniejszościowych na Sląsku
rozbrojenie się
KATOWICE, 10 grudnia. A. W.\czem wielu z zaiaiter.pelowainyoh
Af:OSK~A, 10 ~drua (Pat.)-;-- cjalinie w. tym c(ll~u, .~Y uz
\Y/ swoim czasie wydział oświece· nauczycieli przyzm·ało się do otrzy- 1RadJ<>staąa mos;lm~ws~~ poda.,e: w.m-ost ~ły tbro~eJ 111npe11
·
· ód
·1 k'
·
·
b ••..:t."
-~ k'
W'Ot'oszyłow, przemaWl.laiąc na kon kancuskiego. Ann11a franca

I"

.

oryginalne

~~~::: 0~~ś::'Z::~~~e~~
stratorów i

~

I

wiru: . .

Zawodowy

.

I

~1a ~1ew :ztwa ~ ą.s 1ego poWl~ mi~b---..l· s~ s, .....1ow s ąlSI rtego
0
CHICAGO, 10 ~dma. (Pat.) ormoiny został, ze „Vol'ksibund
si 'WJJQ.1\1 •
Stosując się dosłownie do pr~epi- Siląs1ki wypłaca specjalne wyinagro
Obecnie śledztwo idzie w kiesów ustawy prohibicyjnej wszyst- dzenia dla nauczycieli w szkołach run.ku ustalenia, na j.a:kiiej zasakie wyz.nania protesiantów w Sta- mniejszościowych na śląsku, się- dzie i za ja11cie usług.i wypłaca nie
n<!-ch Zi.ednoczonych wyrzekły .się · gające od 40 do 200 marek mie-'miecka organizacja oddzielne wyuzywan1a sakxamen.taln~go
_I
•
• •l
w swych O'hrzędach liturgicznych 1 s1ęczn11e.
W wyniku przeprawa f n~g.rodzettlila, nauczycie oan poszcze
'1 d twa z d-<1.11ano
·ł
· óolnych
s:zlkoł
po-stanowiły użytkować niiefermen d zonego s e z
uzysk act
„
·

Związek

}"

Ignacy Margolis

ObrZP.dJ
lifUrgiCZD B
'V bez w i· na

Wyi~t~k stano~1ą .tyl~o wy'Zlnaw
cy kosctoła an~Hkauskiego.

k

·

Z b•1eg1· Sfresemanna

Nachrichten" z Moskwy donosi, iż
w Leningradzie rozpoczęto pro-I
ces przeciwko
8 aresztowanym, .
którzy rzekomo pozostawali na'~'
służbie szpiegowskiej
na rzec
Anglji. Główny ookarxony Mo-tkoff
skazany .został na śmierć. In'li na
cięiJkie więzienie.

towa~ego soku ~nego grOllla.

Walde-~prac.owało

nowe przepisy o przyjmowanm depesz przez urzędy telegrafiUOn.t CJęZnOSCI Za
U JSaml
'czne. Urzędom wolno będzie odmówić
.
.
. ,
.
. .
.
.
.
. przyjęcia depeszy w wypadkach, gdy
LUGANO, 10 grudnia (Pat.) - znaczema,
Jak to miało mteisce j Głowne 1ednaJk zamteres·OIYi'arue , tekst nosi charakter obrażający mop orzą<l e k d z1eooy
.
„ ra ao
• t y oh czas,
·
t ych przen~es1e
· · s1ę
· m k u l'1sy ses11
„
dz'1e;~ raJ~osc
-- publ'ic~ną. 1.u b t ez· zagrclZaJą
· ·
oib ecne1. seS')t
.znaJ'du'1e się
1 g
dy ligi narodów
obejmuje
40 skairg na porządku dziennym
o- odbywać się będą układy co do ~ ogclnemu be~p1eczenstwu.
b _j,,_ t
. cl.min' .
dt
•
•
k
„
N d • ~'"~miM!!m!m!!:mim!llm!mjiJ.!BR!IID!ll'
sp:raw natury uuz..e oweJ, a
i- s1em.
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Tow. Szerz. Pracy Zawodowej
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Wólczańska 21. Tel. 67-15
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po s i z o zema oo uo ruenonnai myc
.
..
.
oo.f
k · byt
G.
śl k
donom z Lugano,
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konfere:nC).a
1.
Krawiectwo;
żył protok'?ł ostatni~j k erencji, rum· ow • u na. orn~ ąSI u .. między Stresemanem a Bri·amdem
2. Szwactwo;
3. Ręczne roboty;
z którego 1asno wynika, że bezpoDodatmo ocemany
Jest tutaJ t
ł tak dł ó
iż umówione
4. Ondulacje i Manicure;
~
średnie rokowania z rządem litew fakt zupełn~o braku spraw gdań rw~ka . B .u„od,
5. Maszynowy haft artystyczny
·
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Chamberfaiskim me mog y oprowa 1
o s c ,
ore prze.z uzs.zy czas
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0
· dnych wynik'ow ze względu na za1mowa
.
ł t l
mus:~a o yc przesuntę e
za
y y e czaS'll w praca:e:h nem
ł
d .
• !formacji udziela sekretartat,
wyraźnie złą wG!ę szefa del~acji rady. Niema również tym razem ca ą go zmę.
od godz. 9-1 r. i od 5-7 wiecz
litewskieJ·.
na porządku dziennym przewle·
LUGANO, 10 g.rud•" ,~". (Pat.) - ~w'MMłOOOOOO'MlOO
.
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.
•
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_ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ponadto w zwiąrltu z obecną o:e kłeJ sprawy optanfow węg1ersk1ch, Dzisiaj
wieczorem
sir Austen
sją rady zwra<:a uwagę wiel1ka sto odpadną zatem długie przemówie- Cha$berlain
odbył z minlsirem
Dr. med.
su.nikowo _il~ć _ska~g, ;-rniesionych nia: jakie twyikli byli wygfa.szać ;" Stresema.nem z.górą dwugodzi~ą .
przez mme1szosć ru-etn1ecką na G. związku z tą sprawą przedsiiawi· rozmowę, podczas której omóWllO. sp~cjali~ta ~hor6b OC?z•
1
śląsku, gdyż pomimo nowej pro· ' ciele Węgier i Rumunii,
no cały szereg spraw
z zakreru przyimu1e codd7!1e nmed 0 d ~2 -2 1 od 7-S
·
·1· · ·
· bezpo- Spodz•tewac, stę
•
t nalezy
· Wl~
• ) polityki europejs1kiej, a w suze- Łódź, wAl.
n1e zie 1e o 1- P• P•
ce dury, uruemo:znwia1ąceJ
zao
Kościusz:k!lltel. 65-11
średnie zwra<:anie się do rady ze kiej mowy Waldemarasa,
który góh;i.ości sprawy odszkodoW"ań.
sprawami błahemi, drob.nemi i bez przybywa tu jutro.
b

pokwitowania,

Krach na

przy-

giełdzie

nowojorskiej

To

gresie przedstawicieli robotników,
żohi.ieczy i wieśniaków, zatrzymał
się m. i:n. na złoronem ostaiinio w
izib.ie
francuskiej . oświadcz~iu
Pomcareg·o,
w ktorem prem1er
ka_incuski ()l?iecał uroczyś~ie, że w
dniu! w„ktorym udo~o~mone zostanie, tz ZSSR. godz1 s1ę na prze
. ca1'„kowitego
.
.
prowa dz· eme
rozb rme

ciągu

3.750.000 sztuk akcji sprzedano w

Rządców 1'4ieruchomoś-

jednego ·dnia

1930 przewyższy annję z
o 56 tysięcy ludzi.
Woroszyłow pod.kreślił °"
że Poinicare wie doskonałe
że sowiety gotowe s 2,
w
h ·1·
t .. d
b
c wi 1 przys ąip1c o ro.z i."I
że prOlpozycje dotyczące re

n.i.a, pójdzte za tym pr.zykła:dem. ma, z któremi sowiety W"
Woroszyłow oświa.Cczył, liż Po· w Genewie,
zostały od.n
incare oskarżając ZSSR. o braik głównie dZJięki współdziała

'id~ha

nienotowany w historii giełdy

Admini·

naj,poitężniejszą w Europie
sta w dałszym cią~
a

pdkojowego, czyni to spe·

leg~ji

frainouski.ej.

Wiernopoddani cara

Mikołaja

Cztery wsie na SyberJ-i nie wiedziały
nowej władzy

0
--- -~
NOWY JORK, 10 grudnia (A W) da do.Jarów.
przyjmie w Administra· Pe· kiil:kutygodnioiwei zwyŻ<:.e na Syndykat ba.nków amerykań.
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o J.ll)· ul!l~..,""' W'l'lllpełną gwarancją ta1 ktt"aoh, Jakiego tlil'e ma hist01")a 1strofie, spowodowaine1 ogiromnym czas układania lisi wyborczyoh w dzy sow~eckiej.
(ewent. kaucją)
giełdy. W ciągu kilku god.Zli.n rzu- · spad!kiem paipierów. Przedstawi- okrę.gu Krasnojars1kim na Syberjł
Ludność tych wsi b-yła przeko.
.
oono na giełdę
3. 750.000 sztuk i ciele dW111lastiu ba.ników odbyli na ~ władze uj~wni~y is~ienie 4 wię- ' n~a, że nadal ~e. car Mik~j.
. Szcz~gółowvch tnf?rmaCJI u- akcji które sprzedawane zostały · rady u Morgana Wyniki tej kon- ks.zych ws1, ktore me były dotych ktorego portrety w1s1ały w \Wehl
jz1ela się w lokalu związku przy'
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.
ł czas znane administracji, nie pła-I chatach.
codz, od po ceilile na1IllzsZ'eJ. Straty, spowo farieną1 dotychc~as meznane.
ciły żadnych podatków nie posia
11 1. Wschodniej 68 I 70
godz. 6-8 wiecz.
dowane tem, sięgają zgórą miiljar·
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Kino-Teatr

PA LACE
108.
Piotrkowska

pierwszy seans wszystkie
miejsca po 50 gr. i 1 zł.
Początek seansów o g. 4 pp. w
soboty i niedziele o g. 12 PP.
Orkiestra symfoniczna pod kierunkiem M. LIDAUERA.

Dziś i

f

Wielkie

uwodziciela

dziewczęcia

Rudolf Klein Rogge

W szponach handlarzy żywym towarem.

Uziś i dni
następnych

Gwałty

WODEWIL
Główna

Nr. l.

w swej najnowszej produkcji 1928-29 w obrazie p. t.

Przygody

erotyczne! p. t.

w 10 aktach.

:wf~J~ionej

Vera SZMETERLOW

nad bezbronnemi dziewczętami.

Harry Liedtke

Mój przyjaciel Harry

arcydzieło

upadłych · dziewczątłt
Wielka tragedja uwiedzionego

w roli

Przejazd 2

kobiet

następnych

„Niedole

ODEON
Bożyszcze

dni

•

„Szaleństwa młodości I miłości"

hlllaki świata, jako detektywa, jako uwodziciela, jako fenomenalnego
rekordzisty automobilowego. • W pozostałych rolach

Asy ekranów zagranicznych!

C OR S O
Zielona 2

Dziś

i dni

następnych

Monumentalne arcydzieło

Mogiła

Nieznanego
podług powieści

-

Zołnierza

A. STRUGA

z

największego

· Maria Paudler i Bruno Kastner
Nad program FARSA
Nad program FARSA

.
I

Marja

w 'roli

Maliclią
głównej.

4
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Nr.

~4·
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WIADOMOSCI
SPORTOWE
Trzynaście pcaństw
na mistrzostwach Europy w Zakopanem

Na jak olbrzymią skalę są zakroj•l
ne mistrzostwa Europy w Zakopa·
nem, niechaj świadczy to, że budżet
ich rnmyka się w i:.umie około 230 ty
sięcy złotych, na. &torą to sumę zło .
żyły się subwencje MSZ. i PUWF. o·
ra!: gminy Zakopanego, reszta zaś ma
wpłynąć za bilety wykupione przez
wid!:ÓW.

Na srebrnym el< ranie
I

Kino Splendid

Ciran '

Kino

miłośc ~u
,,l'Uewo nic d d mon "
Ciekawie przeip.rowadrona mić przeZnakomity twórca
„Czterech
wodlllia tego fiJmu ilustruje Mstorię oble- jeźdzców Apokalipsy' Rex Ingram

,,Jad

Ju cz!Qwie.ka żelazIJ>e:i woli i nieSll>OOytei enc•rgji, pod WJ)ływem „JADU MIŁO$CI". Akc}a., zbu<lowama na silniycli ftmc.:amen taoh, odctaina rostaifa w obraz.ach
pel:nych naipięcia i wymowy. Rewser umieięude scemeirutowail pos~ególine frag
men:y fi!ltllll,
U7)!11yis!aiw~~ą,c ix><może
przy

użyciu środków wyibltn.ie

dirama-

I

kapita.M i t. d.)

filmu.
Ramon Navaor'l\O stwonyl WsJ'1.ni.a.ł<\ ~·•••••t•••~<I>
!)Ostać mlodeg{)o he-rosa. Joa.n Crawford n
1
CZ:lJrowa.fa urcij\iem ko·biecości. Na spc- :;.Jf,
cjalną uwagę zastuguj~ krea·cia Ernes;a !
. Choroby dzieci

d .J D

me . . ynenson

Posiad:tiącego wy-:Południowct

To'!'remce'a, :irtysty
bittiy talent iinter1prefa.cyjny.

Nr.

nerem • hypnotyzerem
studjuią
cym czarną magję, nawpół obłąkanym, który do swoich zhrodniWidoczną na naizej ilustracji barkę z drewnianą budą zmuszoną
czych doświade:zied wybrał uroci:ą
była zamieszkiwać rodzina z ośmiu osób.
d.z1·ewczynę 1 na;:zieczo.ną młod.~o
d?'~tora. Ta~ent ~een1~~ora wt.cl I
1
rue,e w całe1 .pe!m w ~ach sa-,
b~tu cza~own1c 1 sza.tanow: w sceni~ P'!'~a)ąc~go na artystę odłamu
w1el k1e1 rzezby w całym ponurym •
nastroiju;
a ~era
wraż~rue i
przedewsz_y5tk1em ~rzez ko.ntrast :
migdały, rodzynlli, sułtanki, llorynty,
brutalnej 1 wstrętne) postaci Weorzechy, figi, daktyle, wszystko
genera ze słod~ą złot~włosą b~z
wolną wo:bec ?1ego ofiarą A~ce
zbiór 1928 r. pierniki, słodycze
Terry (żo-na rezyse.ra Ingra.ma) , e..
trow1tch stworzył mteresu1ącą ki:e
na wagę i w oryginalnych firmowych
ację. ~ated:a ł:Jmre. Dame z eh~ll
pudełkach pół, 1, i ·2 kg.

tycZ111ych.
TemPo fiilmu,
paw()!ne w
pie:rwszyich aiktooh. w2J111aonia SJię w mi~rę rozwoju akcji i doch00.7Ji oo punktu
1
kulminacy}n.ego w soel!li3.ch końcowych
nacechowamycb grnza i pewnym na.we~
demon.zmem (s.zal bohatera). „Jad miło~ci" odbiega od 5,zablon.u filmów morskich, dzięki 0n.,~nailnennu temaitowa ;.
c.iekawemu ujęciu. Il15'eenizacia poszcz,egó!ny.ch mo.mentów ś'ń-~iot.na. Reżyser w:i
Llobyt z temaitu jego naiist{ltnieisze walory kinowe, k,óre uwydahn.il w 51posól:>
nieledw-ie zama.szysty (burza, bunt na mera~1, św1etme z~1ęta, wp~owa~
okręci·~. walka na ~Zlcz:yicie masztu, IJ• ~za widza w nastroi sensacyineg<:.1

!:>Ięd

•WIADOMOŚCI LITERACKIE",

pokusił się o z.realizowanie niesamowitego filmu z Pawłem W egc-

9,

37
tel. 2 - o

przyjrnuje od :i-5. pp

---------mi1•.
•
Dt
il na dChOdZącB SUJI'i

n

BAVALJE
V
11osze

/:1f

świąteczne

gustownie dekorowane,
a według

uznania

nie szablonowe,

kupującego

POLECAJĄ

• • ....... .!r~.x: ACtA IGNATOWICZ I
I ____..,_ .-'"-.
_,,„:; = " •

5(J „WiadlClltt1ośoi

Lilerack.icll" przy
z roza>ra·WY antY1Po4edY111kowej SchQpen.haiuera, st1·eszczenie
ootaflllliel książikt Trockiego, cala stronę,
poświęconą literaturae framcuSlkieJ (rmmow.a z Colette. reoeawje z nQWych
książek Maurois i Laoretelle'a, sprawozd.anie re sztuki Roonainda o Napoleooie
JV), kronik.a, recoozje z książek pióra
Hul.k1-Laskowskiego,
Chachowski.ego,
nosi fragmenty

~e=~e~ ~~=~ń~:!~u rece~~~
nimSikiego, zesiawren.ie gf05ów 1>rasy o
,,Murz}'ttlie wairsmwsik:Lm". oharakterysry.kę d!zi.alaJioości wyd.3!Wllloicze-i Mor: ko-

.wicza,

działy bieżące .

Z TOWARZ\'.STWA im. „DANTE
ALIGHIERI".
Dzisia•i we wtorek, dini{I. 11 b. m.
o
ito.dz. 9-ei wieczorem w miejskiej l.!;a!c1il sztuki d•r. fil. T. Rozenbla.równa wygl-Osi! drugi z kolei referat z ~:y1kLu „Nie;>rzemijaj~ce w~·rtośc.i w lite-r.ainurze it::!·

sldei".
Tematem ockzytu będzie: ttr:i•bia U' 1l:no. 33a pieśń „Piekła" Dalll.tego.
Wejście dla cz.fonków be.~aitne, d::!
!:Ości zl. l,,
~

--~-r._s_ł_,
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Wycieczka dz. ennikarzy w Łodzi . ~~~~~.~-zn!~:~~~0~~~~11

w.adomości bieżące

1
. łeąłośc
W dniu wczorajszym na zapro- twem inż. Brzozowski~o poka1 baumem, St. Barcińskim, St. Pa.
Na pamiątkę to-lecia odrodze„
Związku przemysłu włó· ćwiczebny
drużyny strażackiej, włowskim, dr. Solańskim, L. G~ nia państwa p~l~ki~go, które po
Staci'a meteorologiczna przy nie szenie
mieckiem gimnazjum męsdóem w kienniczego w państwie polskiem która, jak wiadomo, zdobyła na telyerem, P. Biedermuem i inż. Rum przeszło stule~niei mewoli dzięki
ł.odzi komunikuje:
przybyła do Łodzi specjalna wy· f!orocznych międzynarodowych za płem na czele. Konferencję zagaił ~~a~m wydsdkom. na polach. wal
W dniu wczorajszym spadł bfi . ~'-- ~-!---~'--da
T
. hl b
I!C1 1 niezmor ·owane1 pracy na1lepkrył
.o . • cie~ uzi~zy ze wszyst. wo eh w urynie c u ną nagro- p. Kernbaum, poczem głos zabrał szych swych synów 1 zostało 0
, .
k
1
tóry, Tprz)'I
ty sntw
eg,
'--~ie:nuę kich niemal ośrodków Polski, zor- dę. ćwiczenia te wykazały dużą dr. Marceli Barciński. który wy Ifone na nowo do ży cia usta! ;~
v.ars ą 4,5 cm. empecauw.a wa.
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•at' •
• • • •
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M
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.
hała się około o st.
Amplituda gamzowana przez związek syndy• sprawnosc tego oddz1 u 1 przYJę· 2ksił Diezwykle tnteresu1ący 1 1 ny zosta . 1 • edal Dzie~1~c10lecia
dzienna wynosiła 1,5 9t. Barometr katów dziennikarskich. W wyciea. te były b. pochlebnie przez goścb dużem zainteresowaniem
wysłu· I lldzyskane1 Niepodległosci.
w~kaz;Ulj-e
tendencję
zniżkową. ce brali udział liczni przedstawi· Następnie udano się na zwiedze· chanv odczyt, poruszając w nim
Praw~ otrzymania medalu służy
~iec2i,0rem w~kazywał . ,740 .~·:ciele prasy warszawskiej z wice· nie os:ed.li robotniczych, budowa· w sposób wyczerpujący i źródfo· 'ty~, ktor~y pełniąc menagannie
~Iyodzspia:~d":_~~yte:m:Jestpenał.~,!!en. ~~~~J~ prezesem związku syndykatów red, nych przez przemysł, gdzie wy· wv całokształt najaktualniejszycb f błouzcb!!lannstwło~bą - wo1sko wą al
~
ra ...... 7 1 ~ G ost
--.l M
ki
.
h
. . . .i::
dz' laJ
.l-! ń wł 'ki
.
tl
/ .. - ą, s u.z, ę samorząaową,
opady śnieżne.
r ernem, RU. agnus m oru czerpu;ącyc
wy1asmeu u 1e
Zł'fląu:we
o enmctwa na " albo służbę w innych instytuCJ. ach
radcą min. przem. i handlu p. Jac- inż. Krakowski. Zwi~dzanie fabrylJ jq~o ogólnej sytuacji obecnej i w publiczno - prawnych w czasie od
kowskim na czele. O godz. 9 rano zakońCZ-01De zostało obejnenie'U fa odniesieniu do całokształtu zagad 11 listopada 1.918 roku do 11 hsto.nż.
goście zebrali się w hallu Grand • brvkl wyrobów wełn.anych Leo. I rueń życia g<JSpodarczego Polski, pada 19?8. roku, a to .przez okres
ł
li
H o t e:1u, s k-..ł
-' samo. I narda. poczem goscte
. · udali Się
. d o Ip u tvm U\ICZ}
-~
. go$cte
. podeJmC·
•
con.a.1mme1
5-cm lat licząc
...., w kilkuna.,.~u
cie
woiskową p . t · '
, służb.,.,„
1
Prezśy?juhm ~agistKrzratu za.kwiesiłk.? w chodach pod kierownictwem p. restauracji Czkwianianca. gdzie wani byli prz~z związek herbat.tą, dową i w' i:ns~nytsu~i·~~:·pubi~~~~ą:
1..!
mac
m:Z.
ecz ows iego d
Bar...!..i::• •
R um.p1a J• p ode1mowaru
·
· b y 1·l b ar dzo serd ecz· •oczem rozwinęła się
· ozywi.ona
· ·
d y prawnyc h ł ącznie.
·
zczynno
in~pekcij wydziału budowlanego ma, yr.
\;J.WlilUego,
inz.
gistrat~ za nad.użycia w stosunku do inż. Gutkego
w towarzystwie nie przez związek przemysłu włó·, skusja, zainaugurowana przez red ; Zarząd oKręgu zw. Strzel. z po·
petento'~ wydziału.
.
.
. 1przedstawicieli syndykatu dzienni• kienniczego.
Grosterna Lłożeniem serdecznego lecenia men.nicy państwowej roz~
.Pi.ądtek
od
.było
. ~ posiedzeikme kany udali się na zwiedzanie fa•
O
11od.z.
5-ej po poł. goście przy podziękowania p. dyr. Barcińskie· powszechnia medale 10-lecia Niek omisJ1 yscyp mameJ l w wyn -u
1 pc,dległości n
t ·
d
rozprawy inż. Krzeczkowski został z bryk. Zwiedzono przedewszvst· bl'li do lokalu związku pRemysłu ruu za źródłowy referat.
1
b .
a ws ązke z ~ury ie.
magistratu zwolniony.
kiem fabrykę Scheiblera i Grohma włókienniczego w państwie poi.
O godz. 9 m. 30 goście podejmo-' ::d!i~ za Obtem ~sttow tegoz
(u)
~-! , 6dł
h
· . . ,
.
dz' odb ł
. k f
. b li
.
kl
rd
.·
·
so y zam eresowane
u, 11~e zr owvc WYJasn1en u. skiem, g ie
· y a się on eren· w•·ru y
niezwy e se ecmio winny zwracać się do sekretariatu
~fyfUO"'I .·~ 0 s·łD dzielał p. dyr, Kokeli oraz kierow cia prasowa. Na konferencii tej u· przez Związek przemysłu włókien IZw. Strzel., Lódź, ul. Sienkiewi~
W
• "
'f
nicy poszcz~ólnych działów. Na- hecni byli
liczni przedstawiciele niczeJ!o w Grand Hotelu.
cza 3-5 w godzinach od 16 do 20.
eg~ekutywy P.P.S.•fr. stępnie odbył się pod kierownic· pr7.emysłu z wiceprez. M. Kern·ł
M. K.
Onegdaj odbyła. się w Lodzi pier-

PO'!Cd J \V fa dzl

I

I

I

0Ym"Sf8
K„zeczkowsk1·11go

1

I

·

1

Uknn

1

:J:~:;~~:$~~~~~i ::.:,
szy referat, w którym

poruszył cały

::~gwk~e~:ji, związanych

Katastrofa tramwai· owa na ul. Piotrkowskie]·

rozła-

linii nr„ 14 i nr. 10 zostały uszłiodzone
e::rDwa wagonyl\ilku
• , rannych
pasazerow

z
Po dłuższej dyskusji wybrano
.kutywę do któreJ wszedł ja.ko prr.ewo
d.niczący p. Płóciennik.
Utworzono dzielnicę b~~ką, wre- i Wc.rora; o godz. 10 rano zdal!zcie wyks!a.no ~epfeakszę .~oPmPmS IStra Mse0J. - 'rzyła &.ię przy ul. Piotrkowskiej
ia ~zews iego 1 r CJI
• w
.
Il'
(b)
na odcm:ku pomiędzy uL 6-go Sier
pnia i Ziel()!Oej katas·tro.fa tramwadź
jawa. Zderzyły się miano.wicie 2
·t ramwaie liinji Dlr. 10 i nir. 14. Prze
I' u •
a a.
bieg wypadku był następujący:
W ~!ach 8 i 9_ grudnia odbył .się .na wsipomnianym odcin:ku w kieIVlkLublhme 8 pdolskl kodnng;ets przepCloWf- runku 6 Sierpnia jechał tramwai
a -oho owy po przewo ic wem r .
(Poznań),
który 1Hnj1 m. 14, prowadzony przez mo
Gantkowskiego
wyglo~il refera~ wst~pn~ o na.ukowem torniczego Se:rgjusza Gurynowicza
badanm szkodli~oś~i alkoholu.
. I (ul. Spacerowa 16 na Bałutach).
Obrady koIDJSyJne odbywały Blę
•
•
w Komisjach: szkolnej, lekarskiej, o- (I W momencte, gdy tramwai był w
gólnej i koleiowej.
pełnym biegu,
po przez jezdn.ię
W obradach kongresu brali m. in. l przechodził mężczyzna w podeudział przedstawiciele m~terst:"'a. jiszłym wieku, który z niewiado~praw wewnętrznych, pracy l opieki I
h
.
svołecznej, oświaty, spraw wojsko- my.c . przyczyn upadł na tor.
1
wych, oraz p. wojewoda lubelski A. Dzięki przytom.nośc:i umysłu moRemiszewski.
z ramienia magistra.tu m. Lodzi
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Zgłosić wjinnj &ioę

męż.czyźni powyż.

szyoh rooz;n.fil{ów zam. w obrębie k<Omisa.rjal'.ów Poli.ej! 2, 3. 5, 8, 9 i 11. (b)

I

uzyskali współwłaściciele posesji
P rzy ul. Nowo-Targowe1· 18

łódzkich kin

w

Dodatkowe zebrania
non1ro1nB

I

w kongresie

pań 1st1•1 zdaKz,•aałdaułnboas~a·n.·a

zmnent s... ~ y zdrowi.a wyraz.ił .u, . anie .._. dział~lność,. szeroką 1111
torniczego wagon linii nr. 14 zo- MotoT został zerwany, pancerz po ~:tywd 1 nalezyt~ kier?V:'nictw~
stał zahamowany.. Z powodu. siilne gięty, • w wagonie zaś wyleciały I ;i;~~e~zouruzaknłaaddoz~nbosdcią.
p~n·
w1 a an1a zygo zdenerwowarua motorruczego, wsystk1e szyby. Podobnemu uszko wności i przedmiotów użytku w
który zmuszony był w niebezpie- dzeniu uległ również wagon linji Łodzi z okazji 10-letniej jego praczeństwie silnie hamować wago- nr. 10. Pasażerowie tego tramwa- cy or~z ~łoZył życzeinia . d~lszego
ny, wyskoczyła z motoru rączka, ju, a mianowicie 54-letni Anton:i rozw°du1 1 o.w~n_rc~ iilcow pod
służąca do regulowania biegu i Czajkowski (Dworska 14) i 14-let- cz.ais a szei
OJ1. w-i
włączania prądu. Motorniczy oba-I r:fa Bronisława Fred (ul. Paryska
wiając się wykolejenia, hamował/n·r. 3) ulegli ciężkiemu poranieniu
w.agon hamulcami nO<Żllym.i. Bieg odłamka.mi
szkła
stłuczonych
tramwaju nieco się zmniejszył. Mo szyb. Na miejscu katastrofy zebra odbywają się 0 iś i · ł
tomiczy nie zdołał joednak nało- ły się liczne tłumy przechodniów.
. . .
. z.
JU ro
• •
•
Dziś 1 iutro odbywaiJa. się dodatkowe
zyc rączki regulart.01"a. W tym mo- Ruch kołowy Z'OS'tał wstrzymany zebrainia kcmtroline szeregowych rezermencie wagon Unii nr. 14 wpadł z ze względu na zatarasowaną jez- wy i pospolitego rusz.end.a..
wielką siłą na. wagon dodatkowy dnię. Do rannych zawezwano po- Na zebrania woiinini .z.głosić si męż.
tramwaiu linjii nr. 10. Na skutek gotowie raotunikowe, które po u-1 ~zyźm roczników 1903• 19oo, 1888, 1890,
.
d
.
ł
. d . I .
od . ł
.
,891, 1895, 1896,
1897, 1898, 1899,
silnego z eTZerua zoota poważ~!~ zie e01u pomocy
wtoz <> tch tSB7, 1892, 1893, 1894, 189 1., którzy obouszkodzooy wag<>'Il "czternastki · do domu. (p)
IVi.ą.zia·ni byili z.głooić się na ostaome ze.
l>rain.ia, a od:>owiąz,ku tego z iakiegokoł·
wfok Pow<ldlu n.ie wypetnm.

.1..1r·i.B r..\Ua'k ••hOIO\VYm

czący wyd7.iału opieki spolec:mej p. ławnik Purtal i naczelnik tegoż wy
działu p. Wisławski.
(m)

Wyrazy uznania

Co łodzianie

zapomnie1~ w tram·

or _..aaizu,ą się
.'lfa~ach 'l
~ dniu wczorai~ym ~ lokalu W dniu wczorajszym wydział cy domu zajmowała nadal P. K. U. mowanego lokalu. Na t"02lprawie W okresie miesiąca HstopadA
~~·ią7Jkbul. pra~owdmkb°w. mytg.ec~o- ~silny sądu okręgowego w Łodzi .Zaznaczyć należy, że rozdziału sądowej pełnomocnik powodów żą roztargnieni łodzianie zostawili w
pu zeibranie
icz.neJ o me<:hamków
y1o się or aruza. u b . oa
· ł wye k Sllllt't owania
· p . K . U• 1· o- ~a.sonac
ń
h t r~mwa1owyc h. następucsc1'ne
kino- 1ro.zpa t rywał s.prawę z powo. dz twa tego dok onano dn . 31 grud nta
t~~trów łódzkich.
właścicie.Ja d~omu, przy uil. Nowo - roku, t. j. osta·tniego dnia bowi4- ficerów. Pełn()llllocnik skarbu pań- 1 Jące pJzkdm10ty: 17 sakiewek.. 9
Na zebraniu tem stwierdzono Targowej 18 przeciwko P. K. U. zywain1a
umowy.
Zadądzenie stwa wnosił o oddalenie powódz- k:as-k e 1 1 piłk~t Cl.ob laubzekgi, „1
k<>1:11eczn
.
oś ,
się w
.l-.!
•
•
•
•
ł dz
. k
h w łaśc1aei
. . Ie twa z uwag~. na t oczące s1ę
. ro k o- portmonetek,
zy '
rozmai
yc pacze ' ~0
c zorganizowania
.
w Ło~,
IIM•eszczącei Slę w powyz w a
WOJ& owyc
1 parę rękawiczek
zw~ze.k za~odowy, ~ąc .nat uh siej posesji, oraz szeregu oficerom wspom.nfaonej posesj.i zaskarżyli, wania. Po przemówieniach stronj t bransoletkę, weksle na 8um~
P~lshl ~~c::ni~y ~cda= a~ą ~tam zamieszkałym o eksmisję.
lecz rekurs ich został odrzucony, sąd ogłosił wyrok, na podstawie 2.300 .Pł. '!I 1929 ro~1';· ~ ~as.ki, 2
zrzeszeni w związkach instytucji
Na mocy umowy zawa!"tej d!tia ja tern samem wprowadzeni
do którego
postanowił wyeksmito- 1tekz~i s.kbrzane, ks1ąt1 i zeszyty
użytecmO'ści puibl.icmej. lw-i}
21 Liistopada 1924 roiku między wia J;'(1sesjoi,. przy ul. Nowo Ta.rgowej wać PKO. z zajmowanego lokalu, 1 rs:kod~:_sk:zytwtfę. n· ~owy dze~a:
, • •
•
„
•
.
.
•
.
.
"'
........... 1, por e 1 z pienię zm1 l
•
• •
• ~ sc1c1elam1 pOSesiJ!I, przy ul. Now0 - 18 wo1skO'Wl zgodnie z ustawą zo- co zas do zan11eszkałych postano- książeczkę wojskową, metrykę , 1
~Targowej 18 Jankielewiczem i Ro stali uznani, jako lokatorzy pod wił powództwo oddalić. Wyrok torbę z pantoflami. do gimnastyki.
w czwartek 0 godz. 7, 30 wiecz. I zynem. a skarbem państwa (kie- ochroną ustawy. Pomimo upływu został opatrzony rygorem t)llmcza- W szys~1e ~emone . przedmio:
odbędzie się posiedzenie plenarne ra.- 1rownfotwo rejonów inżynieryjno - terminu P. K. U. nie opuściło zaj- s-ow~go wykonania. (p)
ty gprd~ 1 w1asb.1ciele r ńą ode;r.~c
dy miej.skiej, na które~ zgłoszą sze- 1saperskich), właściciele wyżej wy
~ ~chmL K 1}[0
w wy :na·
r
u . . . p
reg wmos~ó>y refe;en~1 posz~zegól· mienionej posesji wynajęli do ' dnia
nych koIDJSyJ radzieckich. M•. m.. na
•
.
•
posiedzeniu czwartkowem omawiane 1 styczrua
1928 r. rueruchomośc
będ~ sprawy: usta.lenie stawek dodat przy ul. Nowo TMgowej 18, z zaku komunalnego do państwowego po- I.strzeżeniem 6 miesięcznego wymó
(
a
datku od nieruchomości, wprowadza- I · · · d ·
d k
n!e p z -: s.r-ze.;.a prze•
nie zmian do statutu podatku miej-s~e111;a ie ne1 ze stron ~rze e .sdołiona
skiego od ładunkóll lf.olejowych, prze pnaC]ą umowy. Z uwagi na to, ze
p.5QN sa· niłarn •c
ruianowania ulic, ustanowienie 10 sty- czynsz roczny był dość wysoki bo
o~
I
Oddział 113Jlitarny wydziału zdrowo
pendjów miejskich dla studentów aka. wynoszący 50.000 złotych
tutej.
.
.
· ·
demickich szkół krajowych dla ucz.
'
! W związku z zawalentem się komis1a ma dokonać
lustrac:ji tności publiczntij przeprowadził konc:zenia. 10-lecia Niepodl~głofoi, p~wo- sz~ ~owo~ztwo okr._ kor-;"USU wy· domu przy Al. I Maja, p. woj~wo- wszystki~h :vnosz.onych . obec01e u olę sanitarną wszystkich na terenie
Lodzi istniejących re5tauracyj i jadło
łania do życia miejskie] rady szp1tn.l- mowiło za1mowan.y aom na 6 mt:?_I da Jaszczołt powołał spec1alną na terenie miasta budowli, celem dajń
.Na ogólną. liczbę 165 przedsię
nej, ustalenia godzin handlu i szereg sięcy naprzód. Jednocześnie toczy· I komisję lustracyjną, której za.da- stwierdzenia czy budow:Je ~row'l- biorstw, w których przeprowadzono
innycb.
(m)
ły się pertraktacje 0 zmniejszenie'. niem będzie przeprowadzenie do- clzo,ne są w myśl obowiązugcych kontrolę, 88 znaleziono w stanie odpo·
.
. chodzenia w tej sprawie.
przepisów. (b)
wiednim,. natomiast w pozostałych 77
czynszu.
Na cze1e k01ms11
· „ S't aną ł tnZ.
· ·
.
. Z. uwagi . na .to, ze szereg
....,.. . ._ .
stwierdzono Ul!bybienia przeciwko odyżury
oficerow 1 podofrceirow za wodo-, woźnicki, zastępca dyrektora o-l
howiązującym przepisom sanitarnym.
Dziś ~- nasteipllRc.e apteld:
·wych było bez m.ies.z;kań, władz:~ kręgowej dyrekcji robót puhlic:z:
Właścicieli tych zakładów wezwa.M. B?steina (Piotrikowsk11 225), M. wojskowe skorzystdy z przysłn- · nych, a pozatem wchodzą do rue,
M do usunięcia. ujawnionych uchybie6
• Bartoszewsldcgo (Piobrk'Otwska %), M. fiuj~cego im prawa na podstawie przcclstawici•le wydtiał~ be%pi~:
~re~zeni jt5te~my e wyjs!t1.i"Rhi, w wyzm1.cr.onych przez komisję 111.nita
i~osci:vlu.tn•a (Ceg!dnfama 12), S11~. I~~ lawy 0 ochronie lokatorów i czcńst.wa . p~1blic~~~go, rnspekcJt 7."" i~oż:lr pn.y ..ul. P~rno~skicj 25 \vy- ne termin:wh. Niezaletnic od tego sr.e
Gorfema (Woohod<n1a 54). J. Kaprnwsk1c-i
d . 1'ł
., . ,
.
budov. lanc1 i poltcjt.
{ Lne!'>t w poseSJl naleząceJ do „ukceso- reg właścicieii obłożono mandatami
(m)
ito (Nowomte>st<a 15lroz Z1~ 1• Y częsc za1mowane1 rnNiezależnie od zbedania przy- 1ew S. Z. Bergiera, a nie, jak myloic dorainemi.
1
zaś resztę c.zyn katastrofy prz.y Al. I Mata [Hłtiaoo J. Bermana.
.ehomosci 21 osobom,
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Z głęhi serca płynące Bóg zapłać wyraża wszystkim
znajomym i przyjaciołom, którzy oddali ostatnią posługę
nieodżałowanej naszej żonie i matce

W dniu 10 b. m . zmarł po długich i ciężkich cierpieniach

B. P.

Natan· Szyfman

b. p. Gustawie Steinhauerowei!
osobliwie zachowa wdzięczność czcigodnym lekarzom P. P.
Adamowi Landauowi i Dawidowi Altermanowi za nadwyraz
gorliwą i sumienną pomoc oraz za troskliwe traktowanie
zmarłej podczas długotrwałej choroby

W przedwcześnie zmarłym tracimy wspólnika i przyj~ciela o wielkic;h ~ale~ach umysłu i
charakteru1 kiera >mika światłego i dzielnego, którego pamięć zawsze czcić będziemy.
Rodz inie b. ·p. Natana Szyfmana składamy na tej drodze wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd

"Łódzkiej

Stroskana Rodzina.

i Personel

Epilog sensacyjnego procesu

Fab„ylii Aksamitu i Pluszu Sp. z. o. o,„

P. Marja Finsterowa otrzymywać będzie o ·
swego b. męża 2.000 zł. miesięcznie alimentów

Epilog strzelaniny przy ul. Franciszkańskiej

W dniu wczorajszym został ~
głoszony wyrok w ciekawej sprawie Marji Finsterowej przeciwko
jej byłemu mężowi Teodorowi Fin
sterowi o alimenty. Postanowiono
zastrzelił
zasądzić od p. Teodora Finstera
bałuckiego
na rze<:z Matji Fimterowej tylu.
. . ..
j wyciągnął rewolwer i dla postrachu j czas •której padło 6 czy 7 strzałów. łem alimentów po 2,000 złotych
D.ma 26 s~erpma b1ez. roku około wystrzelił w górę. Gdy i to nie porno- Gdy małżonkowie udali się do domu, miesięcznie, poczynając od dnia

Na I rok

który w

więzienia

skazano policjanta,

obronie swego tycia
awanturnika

godzmy 9 w~eczorem. przed sklepem glo _ dał kilka wystrzałów w tłum. I spotkali po drodze Szymczaka już w
62 stała Od pierwszej kuli padł zabity na miej mundurze policyjnym. Zaczął ich pro·
Ill~J~ka ~Irchalma \Ymczowna, rozz:iu. scu, znany awanturnik bałucki, nieja sić, by zeznali w komisarjacie, że na
Wia.Jąc cicho ze znaJ~m~ swym Mrn- ki Stanisław Cieślak zwany „grubym nich napadła łobuzerja, a on interwen
cz~sł:i:wem Szymczaki.em 1 Wacławem Staśkiem" który został ugodzony w jując był przez tłum bity. Twierdzić
Dzi~giele~.. z. przemwleg;łego domu, czoło i k~la przeszyła mu mózg. Od też mieli, że się wcale nie znają i że
gdz10. u meJa~1ch Szulewsk~ch od.by.wa: następnych wystrzałów ponieśli bar- Szymczyk wcale na chrzcinach nie
ły się. chrzcwy, dochodziły dzw1ęk1 dzo ciężkie uszkodzenia ciała Stefanja był obecny. W dniu wczorajszym 27-le
muzyki ! głośne hałasy. W pewny~ C:r.apla, postrzelona w biodro oraz Sta tni Władysław Szymczak zasiadł na
momen~1e w!szł~ .s~a~tąd dwuch męz- nisław Wasiak, raniony w głowę.
ławie oskarżonych sądu okręgowego.
czyzn, Jak się pozmeJ ~k?-zało, Włady ł
! Sesji przewodniczył sędzia Kozłowski
sław ~zymczak - pohcJant P. P. o- t
N3: mocy tyc~ danych Szymczak:.t . w asyście sędziów Kopaczewskiego i
raz Jozef Koros. Władysław Szym- zwolmo?o ze. słuzby, zaś urząd pro~u- 1 Błocha. Oskarżenie wnosił prokuraczak, myśląc, że przed sklepem stoją ra!orsk~ .pomągną~ go d? odpowie- tor Kubiak, obronę za.ś mecenas FozlodzieJe - oświetlił gromadę lampką dzia~osm z~ zabóJ~two Cieślak~: oraz relle. Podsądny do strzelania w tłum
elektryczną. Wtedy pod jego adresem za. i:siłow~me zabóJs~wa StefanJI. Cza- przyznał się, twierdząc jednak, że
padło kilka obelżywych wyrazów zaś ph 1 Starusława vyasiaka;. Zbada~ pod działał w koniecznej obronie włai::nego
Winczówn:>. podskoczyła do niego i c~as ~ledz~wa świadkowie MelanJa ~o życia. Przed sądem przesunęło się 36
zaczęła go szarpać za klapy ubrania t c1~ .1 Zof~a Szobur~ka zeznały, ze świadków, którzy odtworzyli okolicz
(był tego wiPczoru ubrany po cywilnej widziały. Jak w cz::isi~ a~antury z tłu ności zajścia. Po przemówieniach stron
mu), krzycząc . że nie ma prawa do m.em „gruby Stas1~k bieg~ z ~opor- sąd udał się na naradę, poczem póź
n!ch_ się wtrącać. Po c~wili ~tworzyło kie~ za Szymczakiem, groząc, ze .go nym wieczorem ogłoszono wyrok. mo
SI~ JUŻ wokół spore zbiegowisko. Ko- zab1Je. św. post. Pawełczuk zezna~,
którego Władysław Szymczak zorzystając z tego Winczówna wraz ze że przy za~itym ż.adnego top?rka me ~{ał skazany za każde z tr·.mch przeswoimi ko~pan.:tmi wymknęła się ni~- z~alazł ..św1adkow1e Tadeu.sz .1 Leokar stępstw na jeden rok więzienia! a wopostrzeżeme. Tymczasem, z coraz wię dJa .U:ałz. Chruszc~ zezna.li,. ze ra~em bee ich zbiegu na łączną karę Jedneg0
k&zego zbiegowiska zaczęto Sz~mc~~- bawili u Szulews~i~h. Po kilku mu:iu: roku więzienia z zamianą na dom po(j)
kowi wymyślać, popychać go 1 b1c. tach~ gdy Korecki 1 Szymcz;yk wyszli rawy.
Widząc krytyczną sytuację Szymczak by się tr~chę pr.zespacerowac - na u- P
wezwał tłum do rozejścia się, poczem liey wynikła wielka awantura, pod- I

"'.1- . ul. Fr~nc1s.zkańsk.ieJ ~r.

I

10 maja 1928 roku,
każdeg.o miesiąca,

płatnych 10
licząc 10 pro-

celllt od każdej uchybionej raty.
Pozostałe żądania powódki oddałono. KoszłAt związane ze spraw"
postanowiono ~achować mię
dzy strony. Wyrokowi nadaje się

rygor tymczasowego wyikonania.

Zdradzony aDlant
strzelił

do swej kochanki

Chojna.eh goś mężczyzny. Zazdroeny łfołotkie·
wicz, tracąc panowanie na.d sobą, wydobył rewolwer i dał do Marji Graczyk kilka strzałów, które na. szczę
ście dotknęły kobietę tylko lekko. Po
oddaniu strzałów zazdrosny a.mant
zbiegŁ Po przeprowadzeniu doc.l!odzeo<itatnio przeistoczyła w gorą.cą mi- nia policyjnego, Mołotkiewicz został
łość. Wezqraj o godz. 5 po południu aresztowa.ny i osadzony w areszcie
.M ołotkiewicz ujrzał Marję Graczyk w śledczym.
·
(p)
bramie nr. 14 w towarzystwie jakieW czora.j ul. Szara na.

była terenem tra.gedji miłosnej, która rozegrała się na tle następującem:
Pomiędzy niejakim Kazimierzem Mołotkiewiczem, z zawodu robotnikiem
fabrycznym, a Marją Graczyk trwała
od dawna zażyła przyjaźń, która się

.

,

.

Straszna sm1erc podczas
kąpieli

W dniu wczorajszym wydarzył się Krulak nie dając znaku życia. Gd)'
strasrny wypadek w domu nr. 64 przy próby przywrócenia jej do przytomn.•
ul. Piotrkowskiej. U zamieszkałych ści nie daly żadnego rezultatu zawepaństwa Drapiszów pełniła od dłuższe zwano pogotowie,
którego lekarz
go czasu obowiązki służącej 32-let- stwierdził zgon służącej.
nia Antonina Krulak. Wczoraj wieDziś rano zwłoki tragicznie zmatzorem Antonina Krulak, po wykąpa- rlej przewiezione zostaną :io prosektn
I nagły
n~u się don:ownikó~ weszła do łaz~·en rjun;i miejskiego przy ul. ~ąkowej .
ki zamykaJąc drzWI na klucz. Upły- gdzie poddane zostaną sekCJI w ccW czora1 przy ~I.. Pi'O'trkowskie1 nęła godzina, a służąca nie opuszcz
lit stwierdzeaia przyczyny zgonu. W c~·. 7~ nuał . nuei~c:e . wyp~ekł łazienki. Za'liepokojeni chlebodawcy dług wszelkiego p!'awdopodobieństwa
zdełraudCJwał współwłas~1ciel
SJ!!terc1 nagłe-i. :t:he1aki Micha I zaczęli pukać do drzwi, a. gdy służą- zachodzi tu wypadek ataku sercowe~1 oźniak, lat 37 (Piotrkowska 67), ca na pukanie nie reagowała, wezwali go w wannie z wodą o zbyt wyso·
na pOCZCle
I ciągnąc za sobą wóze.k, naładowa- dozorcę, który otworzył drzwi łazien-( kiej temperaturze.
(w-i)
Defraudanta zaaresztowała łódzka policja
1 ny towarem,
dostał nagle ataku ki Na dnie wanny leżała Antonina
.
„
•
• •
sercowego i wkrótoe przed przy---Onegdaj policja śledcza w Łodzi dzerue ag~nqi, po.mew~, Jak.O o- byciem lekarza 'pogotowia zma·rł.
dokonała niezwykłego aresztowd.- bywatel .~eszył Silę llle;J>Oszla~o- Towarem i wó:z:kiem zaopiekowapomyłkę
wkroczył
salę
nia. Przed niedawny~ czasem wła wan~ opinJą. Na ręce W 1 sław51kie- ły się władze policyjne, zwłoki
dze śledcze w Łodzi zostały po- gc., 1ako .a~en~ J>?Czfo.wego wpły- zaś Woźniaka odwiezione zostały
'Y1adomione telefO?ogramean z ~a w_a~y mme1_sze 1 więks~e kwoty ">ie do prosektorium miejis.kiego. (p)
rozproszył
hsza, że na terenie naszeg-0 mi·a- l męzne, ktore następme p:rz~azr- ~
•
.
.
.
.
. .
.
.
sta ukrywa się
prawdopodohG'1e wał adresat-om. P~wnego d~1a
w. zwtąz;ku z .odbywa1ącą stę w ~~zv:ohły, pohCJan: ?dpow~edzi.li
nieijaki Antoni .;an Wisławski, któ sławski .znalazł Mę w po&adaruu
fH BrĆ
Lodzi konferen.CJą, zW?łaną p~zez ~ .ruc mu o tem n1.~ 1.est .wiadomo
ry ścigany jest przez policję pon.ie pokaź.ne1 sum)'. 10.~ złoty~h. _fe
ce!1tralny ko~tet „Hitach.dut .'na 1 ządał nada.I roze1sc1a si_ę .~ebr a·
waż popełnił defraudację w kwo- go samego dnia zbiegł w rue-madzień onegda)Szy,
zaipow1ed2'iane nych. Orgallllzatorzy zwroc1h SH~
cie 10.000 złotych.
domym kieru.tliku. Powiadooniona
Onegdaj wieczór zdarzył się były wiece. Przed rozpoczęciem przeto do starootwa, i tu się olea ·
w·1 ł k'1 człowie·k zamożny przez poszkodowanych o defrau- przy kolejce dojazdowej tragiczny -w-iecu w lokalu pa.rtji „Hitachdut'' zało, iż zaszła omyłka. Nie zezw u
• ł ał~ · ' • 1 tek' w Ceko- dacji policja wdrofyła ene.rgi<=v1e wypadek. Mieszkaniec wsi Oku- przy ul. Sienkiewicza 3-5 przybył lono na odbycie się wiecu 11 Po'll ?.1
w~po w as'ClkrskJ~ ~brał ··ię poszukiwania., któ.e już uwieńczo pice Wielkie 26...iletni Adolf Woj- 1 na salę policjant, rozkazując re- Sj()l11", gdy tymczasem wskutek o;;rie~a~w. naa;rowadzenie w tej ne z~stały_ .!>?myślnym .wyniki~. cel, wrac;:ając do d()IIll~, usiło:v~ł b;anym rozejść s~~· Na oświadcze- my.łki nie ~?puszczo·~o- ~o .wiecu
m ~· scowości
agencji poczt-owej W 51połwłascic1ela apteki odstaW1o wskoczyc do tiramwa1u podmie1- n;e gospodarzy, l'.Z o wiecu
tym „Hitachdutu . · Po wy1asmenm p oł~dze nie czyniły mu trudności no do ?yspozycji sędziego śledcze skiego, gdy ten ruszył już_ z przy- , powiadomi.on.e z~sfały ":'ladze,. któ wyższego . :Viec prowadzony był
w uzyskaniu pozwolenia na prowa go. (w-1)
staniku.
~ re na od.by-cie się tegoz to W1e~ bez przeszkod do końca. (p)
--W ska.kując W. poślizgnął się i
wpadł
pod wagon,
ponosząc
śmierć na miejsou.

złotych

IO.OOO

.zqon przy. pracy..

II

apteki

Przez

pol1'c1·ant

obecny eh na wiecu

i

w.1-,, .

S

I

na

-

pod fram\VBJBm

podm e·sktm

W

Ofiara

męża -- potwora

tatczaKowa

zmarła

ubiegłym tygodniu miasto nawstrząśnięte
zostało
potworną
:r.brodnią popełnioną przez tkacza Jatczaka Józefa, który poderżnął w be-

w szp talu

być przesłuchana
waż zaniemówiła.

W

57.e

przez

policję, ponie~

Wezoraj o godzinie 2 popołudniu
Helena
Jatczakowa zmarła. po udziele
1
stjalski sposób gardło żonie swej He- niu jej 01>t.atniego namaszczenia przez
lenie. Zbrodni:lrza aresztowano, zaś księdza.
ofiarę jego w stanie groźnym przewie- i
Zwłoki ś. p. Jatczakowej przewie
ziano do szpitala małż. Poznańskich. wiezi•>nf' zostały do prosektorJ1•;n
gdzie natychmiast. poddana została miej, kiego przy ul. Ląkow·11j, gdzie
operacji. Przez 7 dni Jatczakowa mę poddaM zostaną sekcji.
ezyła się i przez cały czas nie mogła 1

Pożar

1

w fabryce PO n,( ZO Ch
- L

Wczoraj o godz. 10 rano w od- ży, która po półgoclzin:nej a.Kcji
dzi.ele f.on,niarni. fabryki p. ·.:: zoch ~atunkowej ogi-eń zlokalizowała.
Fa1tlow1cza 1 • •m1eszczące1 :.~ p.rzy L... przeprowa~one.g-0 dochodzeul.. Pomo,rsk1e1 25, wybuchł pozar. ma wyn:iika, . ze ~zar pow.stał ~a
M.i eszkancy t~g-0 d?mu spostrze- skute~ na~lnuernei gorączk~ w p~e
d 1 wydobywai~ce się p~s1':1a dymu cach słuzą.cy~ do s~szerua J?O~suteryny, miesz.czące1 się w le- czoch. W czaSie pozaru wsrod
dicyn.ie. Natychmiast z2alar- mieszkańców zapanowała panika.
·rano straż ogniową. W 'Jrze-.' Dopiero akcja ratunkowa straży
,ll krótkiego czasu na m ;jsce uspokoił11 zdenerwowanych mieszi:>oi;a.ru przybyły I ii ll oddział s·tza& ka.liców. (P.-

Owa posiedzenia rady miejskiej

L.ebrały się tłumy ludzri i przybyła policja, która spisała protokuł, poczem zwłoki odstawiono

odbędą

s ę w czwartek

Na po!'Ządku dziennym czwartkowego posiedzenia rady miejskiej znaj
duje się cały szereg ciekawych spraw
komunalnych, a mianowicie:
il
I sprawa zaciągnięcia w Banku gospow fabryce przy Al I Maja 14 darstwa krajowego pożyczki wekslouległ wypadkowi prz~ pracy 15- wej w wysok.ości 120,000 zł. na budo!t ·
i Li
k' (Z k t
wę domów mieszkalnych dla personelu
e8)mL' tncekn' y dnp~włs •l . kia ą na
nauczycielskiego
7 . 1pows l o ios cięz: e rany i służbv szkolnej; rewizja uchwały
szarpane, zadane tryhanu maszy- rady z 26 czerwca b. r. w sprawie upo
ny w rękę. Wezwany lekarz pogo ważnienia magistratu do podjęcia w
towia przewiózł robotnika do do- Banku Komunalnym kredytów na ba
mu. (p)
dowę szkoły.
Ponieważ obie te sprawy muszą
być szybko załatwione prezes inż.
1
Holcgreber zwołał na ten sam dzień
(czwartek) drugie posiedzenie rady
miejskiej, które odbędzie się zaraz po
Na. okres świąteczny dyrekcja pierwszem, a na którem nastąpi II U·
miejskiej galerji sztuki przygotowała chwalenie obu wniosków.
zbiorową wystawę dzieł znanego orPoza powyższemi sprawami na
jentalisty Aleksandra Laszenki, który posiedzeniu rady miejskiej zostaną roz
w dniu otwarcia swej wystawy wy- patrzone kwest.je. s~rze~aży g:unt1~
powie prelekcję „O grobowcu Tuten- miejskiego spółdzie1m mieszlrnmow~J
khamena". Pozatem prof. Al. Neu- urzędników B. G. K., sprawa ustalema
rna n uznpelnił s~ą przepiękną kolek wysoiiości stawek dodatku do podatku
ej~ nowemi pracami.
komunalnego do państwowego podwdo prosekforjum. (ib)

1

W tryb eh maSz YDY
w·

I

• •skl BJ• ga.1eru•• .
Z m1e
f k.

SZ U I

l

ku od merucbomości na rok 1929 ono.
wp.·l)wadzenie zmian do statutu o pl)da*u na rzecz m. Lodzi od towarliw
przywożonych koleją. Ponadto rada
miejska zadecyduje ostatecznie, które
nazwy ulic zostaną przemianowane, oraz ustanowi 10 stypendjów dla nieza
możnych akademików łodzian. W reszcie nasz parlament miejski radzić bę
dzie nad pr.ijek'towanem ·stworzen!em
rady szpitalnej m. Lodzi, nad ustaleniem godzin handlu, oraz otwierani'l
niektórych zakładów handlowych 1
przemysłowych na terenie naszego mia
sta..

Jak widać, oba posiedzenia łódz ··
kiego parlamentu zajmą się naj~oważ.
ni€jszemi sprawami mial!ita.
W związku z ostatniem zawaleniem się kamienicy w naszem mieśC'ie
nabiera również pewnej doniosłości jflden z punktów porządku dziennego obrad rady, a mianowicie sprawa ustalenia wysokości nowopowstających
wzg!E'.dnie nadbudowywanych budynków na terenie m. Lodzi.
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ANDLOWłl

Łóclź

Il grudnia 1928 r.

POLSKI•

ł.ódż

11 grudn a 1928 r.
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Pokrzywdzeni
wierzyciele
polscy
zaprzPstania rujnuii\cych praktyk

Rynek

pieniężny

Ceduła giełdy pieni~ż11eJ

domagała się
Znamienna odezwa prawników niemieckich

waraza wskiej

PAPIERY PASSTWOWE I LISTY

OOTOWKA:

Jednem z. zagadnień, związa-łno, ja:k i teorety<:y zawodów pra- nansowyc·h.
Wywiera to fatalny
nych z żydem gospodarczem po- wniczych zijednoczyli się celem wy wpływ na życie gospodarcze, powojennej Europy są niewątpliwie wa.Jczenia .istocie prawa należne- woduiąc brak kredytu i utrudniasprawy wal~cyjńe.
Ustawy go mu miejsca.
ljąc odbudowę warsztatów pracy.
waloryzacyjne w całej Europie, a
Ty,le odezwa prawnilków niePogorszenie sytuacti wierzycieli
raczej we wszysidcich państwa.eh,\ mieekich. Podkreślamy raz jesz- nastąpiło wskutek wprowadzenia
które przeszły otkres dewaliUacji cze, że zagadnienia waloryzacyjne w Polsce w roku 1927 nowego upieniądza, krzywdzą Liczne rzes..e i reforma ustawy Zolla w Polsce stro}u pieniężnego
i stabilizacji
ludzi. W Polsce dawno już rozle- są zagadnieniami niezwykle aiktu- złotego na poziomie prawie o pogają się głosy, mówiące o kociecz- alnemi.
Iłowę niższym od złotego z 1924 r.
ności nowelizaoji ustawy waloryDowodem aktualności tych za- Te względy oraz cały szere~ najzacyjnej Zolla.
gadnień są uchwały wielkiego ze- donioślejszych momentów gospoCiekawym przyczynldem
do brania wierzycieli odbytego przed darczych przemawiają
za najrytych zagadnień j~t wydama nie- paru dni.am.i
w lokalu warszaw· chlejszem poddaniem przez izby
dawno przez zjednoczenia. nie- skiego towarzystwa hygjeniczne- prawodawcze i rząd rozpo,rządze
mieckich prawmików w spt"awie go.
n.ia z dnia 14 maja 1924 roku grun
waloryzacji specjalna odezwa. OW uchwałaoh tych stwierdzono townej rewizji i uzgodnienia go
dezwa ta poSiada. dużą dozę aiktu- m. in.. że roziporządzenie z dnia z wymaganiami dobrej wiary, słu
alności w odniesieniu do st<mm- 14 maja 1924 roku o przerachowa- szności i równości obywatelskiej.
ków polskich. W POIS<:e równiet 1niu zobowiązań prywatno - praw- Rząd winien
rówdeż zaniechać
powstało ostatnio w W ars-zawie nych
gwałci
zagwarantowane stososowania względem wierzycieli
stowarzyszenie prawmków dla
przez kodeksy prawo własności i takich środków p::-awnych, które
brony poszkodowanych przez u- 1wydziedzicza z całego prawie ma.- pogarszają
i bez tego oipłakaną
stawę waloryzacy,jną. Na czele· jątku tych, którzy w P0<lsce przed ich sytuację ekononuczną i poz.ba
zrzeszenia tego staJnęli wyibitmii I wojną oszczę dz.a.li, przyczem
to wiają ich możności dysponowania
przedstawidele ruchu prawnicze-• wywłaszczenie nastąpiło bez po- nawet temi resztkami majątku, jago adwokaci: JtH'kowski (b. dzie- 1żytku skarbu, a n.a korzyść wy. kie im pozostały wskutek wal<>kan wydział.u prawnego uiniwersy- łącznie tylko właścicieli nierucho- ryz.a.cji.
tetu warszawsdc.iego), adw. Jeleń- mości i potężnych organizacji fiA. R.
!:ki, adw. Bog.uckli i in.
Wspomniana odezwa prawni
k6w niemi.eckieh mwierdza pogwałcenie
prawa niemieclciego,
wyrażające się wvdaniem usta.w
waloryzacyjnych, które n1usi. doprowadzić .do katastrofy gospodarstwa
społecznego.
Z tych
względów włUa.ie n&fwybitniejsi
wysokości
przedstawiciele prawa. w Nie~:
czecdh: . pr:,~ s ą"?-ow •d wyzs1
W kołach bankowych Łodzi wy cei się w udzielaniu macznych kre
urzę r.icy
ni, ra cy są• przy- d ytow
,
,.ab ym fin ansowo firmom.
du najwyUzego eria
i a.dwokaci
wy- wolało prawdz'iwą sensaąę
stępują do wsizystkioh p~wi- bycie z Paryża specjalnej komisji, Zwłaszcza oddział tego banku w
cieli ~rawa z. ~ącym apelem ""= która z polecenia centrali Banku Katowicach poniósł poważne stra~r~:wie z·~1ęcia . zdec~ane, Francusko - Polskiego w Polsce ty, P:onkurujęc z Bankiem Polskim

ZASTAW1'1f

DobtrY -

P-O!ŻYC2lka

CZEKI:

Hola,ndiia 358.28

staib!HzacyJn.a 92.Dofairówka 100.-, 99.-, 99.50
5 pro..:. K:rin'' e"syina 67.5 .1roe. kanw kol~Jowa 60
Kolelowa 102.50
8 proc. Ba'lllku GoSJ>Odll!Jrstwa J(·,1}o•.
94.4 i pół proc ;i~ty zastawne z'emskł~
zł. 48.25, 47.75
4 i pól ?roc. PQi. ko.nw. m Warszawy
zt. 48.5 proc. m. Wairszawy 54.8 proc. m. Warrszawy 69.50
8 proc. m. Łodzi 62.50. 62.75
5 pr'l'.11c. m. Radiomla 47.50

AKCJE.

B<llnk Dyskontowy 134.50

Ba,nk Han.! · 120.·Baink Pols·k·i 175.50, 175.75, 175..50
Bam1k Zaroibkowy 81,1

Spiess 215.Firley 55.Węg!e11 99.-, 98.75, 99.Lilpap 41.-, 40.25
Os,rrowleotd.: seria B 99.Stairachowice 38.-, 37.Cxersk 4.aech.a.nów 23.60
Cegielski 44.25, 45.MoorzeJów 33.50, 33.RudizJd 44.50

o-J

EC Z NICA

!P1otrdowslia 'l94,

lekarzy si>ecjalistów i gabinat
d41!nłystyczny ">rzv dórnv n {vn rn

tel. 22-89
Jrzy przvstantrn (tram~ pab1a01c.Clc1
)rzvirntPP chorych wch<;>robach wszvst.
1<icli spe _1alnośc1 od ·<t lJ ran' i) 7 ·ej
po puł. ;:,z;czep!enie ospy analizy (mo.
czu. l<alu krwi. plwc;cln etc. l operacie
opatrun1<1.
~orada 3 złote .V1zyty na m1e~c1e
Zaviegi 1 operacie oa umowy. 1\ąp1ele
~w1et1ne, Elektryzac1a.
1'laświeuan 1 e
lampą Kwarcową
i<oecitgen. L.ęoy
siruczne, tt.orony zloce platynowe 1 mosty
.v n1eaz1e1e 1 święta do ~•0'11 1 !'O'} ol

Miljonowe straty Banku Francuska-Polskiego

Nieoględna

polityka kredytowa spowodowała .
straty w
2 mili. franków

1

I

. Dr. med.

Cecylja Fokszańska

hecnie lusuacji Bank Francusko p os
1 ki po porues1emu
· · ·
wysokic h
strat zmuszony był ograniczyć kre
dyty całemu szeregowi firm, co

kołach przemysłu, konystającego I
ni~lecki~h ~~ pr~ów przeprowadza rewizję oddziałów pod względem stopy procentowej, z tego kredytu, wywołało pewne 1
główne zadanioe na~e i 1~J: tego banku.
co możliwe było wskutek otrzyma zaniepokojenie. (z)

•

red-

żądajcie mączki odżywcze;,

„FO~FA1 Y1~A

~:r:s0!dn~t;f.~!~p;ęg~~~,

dar-czeJ. Wszechstronne uregulow<1;nie. t~ kwesiji nie wywoła byna1mmei zamętu i niepokoju. lecz,
przeci"?11":• stanie się przyczyną,
uzdrow1en1a stosun1ków, czego tak
bardzo potrzeba naszemu życiu
to wskutek odrodzenia zaufani~ i"
zabezpieczenia nietykalności pra-'
wa, jako najistotniejis,uj podstawyj
każdego prawdziwego społeczeństwa. _Jeś.Ji rawnicy nie chcą wyczytac na a.rlach histotji 06kar~ia, że ja~o piastu~ prawa trwa
11 bezczymue w chwdi, kiedy pod
pozorem prawa dopuszczano się en.
bezprawia.
to
c zas
.
na1wyższy, aby praktycy, zuów-

al

nadszedł J'uż

----------

E
z
z
WJ LKAWYPR EDA
Koszule białe wieczorowe po Zł. l O50;
Kolorowe po 7.50. Krawaty jedwabne od
1.50. Rękawiczki ciepłe od Zł. 3.Wełniane pończochy od Zł. L'l .5C; skarpetki

1.75. Kołnierze relilamowe po '15 groszy
sztuka. Palta jesienne 1 zimowe od Zł. 140.

~

Bielizna wełniana, Pyjamy, Bonjourki,
szaliki wełniane i jedwabne
PO NAJNIŻSZYCH CENACH
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Godziny handlu przed

p

nie bę~:·~!~!!i\uione

„ z:y g-1i0"'7U.

c

•

NAGWl!\ZDHĘ dla MŁOOZIHY:

StroEtwo grodzkie wyjaśnia., że oM h J
S
t t ·
becuie obowiązuje ro;porządzenie Prea • ong: w1a
a1emn.c
zydenta Rzeczypospolitej godzinach
Ksiątka
dla młodzieży poza ciekawą treścią winna czegoś
0
?a.n.dlu, kt?re nie przewiduj,e przedłują uczyć. - .S~iat tajemnic• o1krywa rzeczy, koło któ·
zem:t godzm w okresie przedświąt&i~zrych dotychczas młodzież przechodtiła obojętnie, nie zastanawiając się, ile p1ę<nych wzrusze11 d::>starczyć one mogą. · ·
nym.
Rozporządzenie to posiada moc u„S.viat tajemnic" bogato ilustrowany, swą bog-atą treścią ,;
stawy i nie może być zmienione nr'.!:oz
zdobędzie serca i umy ~ły młodzieży dorastającej.
"·h1.dze administracyjne. Jedyni~ n:L • K. Czukowski:i H1stor,Aa o brudas1"e.
mocy usta.wy z 1920 r. w niedziele
przedświąteczne sklepy otwarte być, 1h
\Vykwi 'tllle, w dużym formacie, bogato ilustrowana książka
mogą w godzinach 6d 1 do 6 wfo1.:z. J
dla „naszych młodszych" w dowcipny h wiersza~h uczy ~:
oraz w wigilję Bożego Xarodzeni'l ud
czystoscl, apoieozu1e hyi:;ienę i żartobliwie grozi, tym ~i
godziny 6 przez cały dzień.
,
dzieciom, cv przysoarzają tyle kłopotu rodzicom, uciekaPozatera codziennie sklepy mui:-zą. •
jąc od wody i myd11i.
być za.myka,ne o godzinie 7-ej wieciorem, o czcm zostały już pouczonth •JJ· 1' H. Zakrzewska1 Zaklęty dwór
gana p~licyjne, w c~lu podqgani,ł J;u. ,I
iH~wieść dla młodzieży, polecona przez Ministerstwo .
lJ~ćw me prze'3tricgających tycll ,me I
Osw1aty.
1173 l--3'
pisów do odpowiedzialności.
•11•Uiititf.!il'liiiiiiilllllii60J~ililllllif&Bl)tlm•IE~i11li8il

I

szvł kap1tał

Bank H 3ndlowo-Przemysłowy w Łodzi
~

---------·---------------

LECZNICA

G~btnef Dentysly ~zny

67J-ti ui. Piotrkowska Ha 62

a

~

Godz. przyię~ od 11-1 i od 4- 6

zawdzięczają I

~ilB

'\W.ążące ustawodaw-

oddechowa i masaż.
Dfatermja, lampa kwarcowa,
kąpiele świetlne Solux
i eleKtryzacja tomizator

FALIERES", _Lfrkł~ZY Speciał1s1ó~

• •EBR
;:;i:. ss;:~edl~~~:a:;;i;:~~ ~ ' li t • ' k • k ' 1
$':'.'6Jdt..=eu2';: ~ •"orzys &J Z W!Ją! OWeJ ~ ." ~ ; 0 lJ mir Zf. POdWYI•
CVJD.eJ przez

Piotrkowska 101, tel. 30-16.
Gimoast7lla .lecznicza,

wj ·

tyczn~ rozwi~~e kwestji walo-1 Został<> to wywołane bardzo. po nia z Paryża kredytów na 14 proc.
;rzac;t. ~bow1ązu1ące ustawy wa- ważnemi stratami, poniesionemiłrocznie. W wyniku tej polityki
:I'le~cr:~=~eg6~ w
przez ten bank w wysok?Ści prze- kilka łinn zawiesiło wypłaty, a je- Matki,
stwowych stanowią ~.1ronstf1: szło pół miljooia złotych. Sirat)' dna tylko firma Olszyński uzyskaznanej marki
cyjne wywłaszczeni~ części ;;_ te powstały na skutek nieoględnej ła kredyty na sumę 300 tys. zł,
łeczeń.mwa. . Przeprowadwn-o je' polityki kredytowej, przejawiają· j W wyniku przeprowadzonej októrej miljouy dzieci
bez widoC2'.!IleJ ~~ej i pad·
mwowej kOD!i.ec~. wbrew za- ~tcx:XXXXXXX:X:X:X:X:X:X:X:X:XXXX:X:XX:X:X:X:XJO::x.x:ioxncxxx::oo:x:x:x:xxxcn zdrowie i siły.

109.-„

Poż'Y'CZ'ka

Londyn 43.25 i tirzY czwa.t·te, 4325
I Jedma czwatrW.
New York 8.90
Pairyż 34.84
Pra.ga 26.42 i jedna czwairta
Szwajcaria 171.78
Wiedeń 125.41
Włochy 46.71
Mairka niiemicclm 212.52

1·

zJ.

linwestycyjma,
107.-, 107.7.5

Bank Handlowo - Przemysłowy
w Łodzi
ogłosił nową emisję
swych akcji. Po,zostaje w związku
ze zbliżającym się terminem ustanowfonego w prawie ban:kowem
dla uzupełnienia kaipitałów zakła-

tel. 3 L-53.
Wszystkie spec1alności
Lampy
kwarcowe. Elektryzacja. Roentgen.

IPOKOJE UME .LO·WAN I
I
.

Analizy. Wizyty na

mieście,

&:J

LUB BEZ M~BLl

różnych dzielnicach miasta
natychmiast do oddania. ·
Zgł Biuro Agent. „POLRI ICH•
fraugutta 4.
Tel. 41 Ol.

w

Dr. med.

Józef Lubicz

d:,wych banków aikcyjnych. Banik
Handlowo - Przemysłowy w Łodzi
0 rtopeda
. k , ł d
,
h
1
po dnos1 sw6l ap1ta z O'tyc cza- j (Spec1allsta .cn„róu kogel,. stawów)
sowych 2 milj. zł. na 4 miljony zn1cksztalcen1a 1<ręctostu•rn 1 kończyn
Wł ssna

pracownia wszelkich
aparatów ortoped)'cznych

złotych.
~fHMMt~~w

Gdańska

28, •oL 41-46

prz.yim. od 5 do /,

DARAl •

Zydowskt Teatr ••••••••••~·~~e••
Kameralny
Klerow. M. BRODEt<ZUN
45. Zachodnia 4 J. Ozi~ l codziennie o s:zodz. 9 30 wlecz.
powtórzenie nowesio programu p. n.
starsza panna lub wdowa bez•
,,ŁATKI"
dzietna z dobremi świadectwami
Bilet)' uliowe . , wa~ne.
od zaraz poszukiwana do restaura·
l\asa czynua 011 gouz. o w1e.-z,
cji. Zgłosić się: Pabjanice, Zamkowa l.
790-3

„An

Kucharka ·

Zw~ązek

Inwar dów
Pracy. .~
.

ie1sk1 nmemarnqra1 qśw1atnw 1

1

~odny ~ynek(róg !-<olucińskiej).
, 1el. 1826 uo1az11 tramwai a n l.i I
j
Od wtot ku, dn. li ·rudnia do
komunikuje, że dalsze wpisy człon- i pomedzialku d. ll au dnia 1828 r w1
ków odbywa1ą się codz1enrtie od OLA UORl ,,;ŁYCtl
godziny 4 do 8 wieczór w lokalu
własnym przy ul. Podleśnei 26,
S ązę
t
·
d l
!\ lk' h
d
1Mou~1 eur Beiiuca11e1
amze u zie a su~ w. ze 1c µora
Dramat w 10 akta..-:h. _ w rol !ił
prawnych i t. p. informacji.
a~be IJaniels I t<udolt V11.011un„

W

Łodzi

K · ·

Bezrobolni wolni są Od wszel· 1

1

kich Opłat za porady.

•
krwi

Ula mloazie:l.)- i d •rosl1ch:

ZDOBYWCY OCEA
Uramat

~U

W 10 i.lctac:1 po.;luJ po·
~ ---\-~1-es_c_i_n,„e.;..11.-111...
ss;.;o~n..;.H_l~;.;,
· 1;.;,1t,;;;tu;..._..:,

_.s.;..._________________________________________________1_t._x_rr__. ___
Gtos

LALKI
_El!l st

w wielkim wybo1·ze
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PIOTRKOWSKA

EMIL JANNINGS

Mistrz maski,
słynny i niezrównany

_ti.

Telefon 64 • 54 i

5 • 66

P. ze s~ego sk.;l:actu:

wprost z walcowni i hut.

Jednocześnie komunikuję W. P. P., że kupuję za gotówkę każdą
Uwaga •• złomu
<szmelcu> miedzianego, ŚJ.łi· star!i hf achę CJOkO !ł i po

żowego, mosiężnego, aluminiowego jak również

'I

łJ

___;

_;

I

OFJARY
PoDagra

POLECANY

Otyłość

profesora

przez

.tancereaux

Kuemałyzm

byłego

11rłerjo·

ilość

Prezesa

HADEIJI

Scłeroza

.oły

•\ metalowe

Ogłoszenie.

IEDYCZtłEJ

Zatru'j' k v~sem moczowy111, torturowany
bólan i, m )Ze być uratowanv t1lllco przez

godz. 7 -ej
w lokalu

URODONAL

Ponlewat URODONAL rozpuszcza kwas moczowy.
ralna Reprezentacja: Warszawa, Fredr~ .&, tel. 75-65.
Prawdziwy URODONAL tylko z polską i francuski\ etykletl\Żądać w aptekach i składach aptecznych.

Centralnego Stowarzyszenia Kupców i Przemysłow
ców Województwa Łódzkiego w Łodzi, przy ul.
Piotrkowskiej 1O

(CD

NADlWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
z

Par~scf'

...

Blachy i taś"lly miedziane, mosiężne, alpakow~, neusilbrowe. alu·
miniowe, głailkie i ołowiane normalnych wymiarów wszelkiej grubości.
Rury, prtłty, szyny i dru y miedziane i mosiężne oraz kolbry mie.
dziane.
Cynę w blokach i prątkach, ołów, antymon, aluminium hutnicze i płyty
cynkowe.
Meta le białe lttżyskowe i w blokach o gwarantowanym stopie.
Płyty miedziane do op~larki (Sau~gerplatten), blachy miedziane
wymiarowe i fasonowe oraz wszelkie inne metale dostarczam podług zamówień

Dziś dn. 11-go g-rudn ia 1928 r. o
łlieczorem punłltualnie odbędzie się

„Apasze

•

Emil Jannings i partnerka jego Philiis Haver w obrazie powyższym, swą wirtuozowską grą przechodzą samych siebie.

ulica Sienkiewicza Ni 29. Poleca "7V.

Następny program:

w jedynej swo1e1
nadzwyczajnej kreacji

Czło"7iek."

,,Niepotrzebny

w1;:1·y;i;~RóR~t;.er

członb.ów

N~r~~

119
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LóDź,

_________

po cenach f'abryc/11 ·eh

_

wielka uroczysta premjera !

I.
I

~_,_

poleca pierwsza Łódzka Fabryka Lalek

Mimoza
Dziś

_________________________

POLSKI_-~1_9_28

„
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Stowarzyszenia

następującym porządkiem dziennym:

Wybór dwuch radców do Izby Przemysłowo Do akt
M to ~ 0-1928 r.
Handlowej w Łodzi.
Ogłoszenie.
UWAGA: W myśl art. 23 statutu Stowarzyszenia,
Komorn il• przv
Walne Zgromadzenie ważne jest w pierwszym
Sądzie
Okrę~o
terminie bez względu na ilość obecnych.
wym w Łodzi, ToZarząd Centralnego Stowarzyszenia Kupców i Prze· masz Chorzelski,
zamieszkały w
mysłowców Województwa łódzkiego.
Łodzi, przy ulicy
Sienkiewicza 67
na zasadzie art.
!050 U, P .C., ogła
sza, że w dniu 19
Lódź, Moniuszki I.
s;!rudnia 19'28 r.
W sobotę, dn. 15 grudnia b. r. o godz. 6 wiecz. od godz. to rano
w Rudzie Pab•a·
nickieJ, przy ul.
3-go Maja pod

Łódzkie Tow.Zwolenników Gry Szachowej

Mistrz
świata Or.Aljechin
• d

da

wieczór gry symultanowej
(jednoczesnej) z 30-ma
przeciwnikami przyczem

Je YDY

odoędzie s:ę
sprzedaż z prze·
t ar~u publi czne510
ruchomości, należących do Maurycego Chabańskie

M !:!,

go
i składających się
w lokalu Łódz1<iego Towarzystwa Zwol. Gry Szachowe] z dwóch worków
odpadków lużneJ
Zapisy do udziału w grze przyjmuje sekretarjat bawełny blichowa·
klubu codziennie, do piątku od godz. 5 po poł. do neJ, zna j<!uj ących
się w Tow. Akc.
8-ej wiecz.
Lebrechta MUllera
oszacowanych n11
sumę ZL 400.Nieby'Qfafa
Łódź, d 5.Xll 28 r,
Komormk
T. Chorzelski

· 2 partje na

Sprzedaż

ślepo

.

GWIAZUKOWA

w firmie

.~SOIERIES"
90.
PIOTRKOWSKA

za

Nie omqa1c1e okazji zaopatrzenia się
ceny zadziwiająco niskie, w najlepsze

materjały

wełniane i bawełniane
w dowolnej ilości metrów od całych sztuk

I DDIHESIBrtlB RiJZPI.

r: ....................................................

Młodzież

Wielkomiejska

Wielki wystawowy obraz, rozgrywa·
jący się na tle piękne510 krajobrazu
zimowego w Alpach Szwajcarskich
oraz w wytwornym St. Moritz
W rolach głównych:
Harry Liedtke i Marja Paudler
Następny prociram

.Katusze

TECHNJK
i

<lłównvch: 01<1a Czechowa
dm powszedme, z wyiąrn.1em SO·
bót. początek seansów o q 3 m 50
zaś w soboty, niedziele i święta o
qodz. 2-ej po poi. Ostatni seans o
qodz 9 .50. - Na 1-szy seans cenv
miejsc zniżone .
1578-7

I

Klii1'0er tm~tś1
Moniuszki li

l.:iod zmy przyjęć
od 1.50-2.50 dla Pań
od 6-'i dla Panów
W niedzte(e 1 śWtę·
ta od fJ-1<!

Andrzesa nr. l
Tel 32-28

się

I

·Przy1mu1e od ~-to
1od 5 s wlecz.
W-1'1-ied_z.o_d1-0--12

Fr eden Uherg-

Stu pei

PRZYBŁĄKAŁ

pies rasy chart. .Dronzowy w biale
laty.
~Hadomość ul. Zagajnikowa
8\:J-!:Jl m• .:iO.
53-1

tel. u3 u,
Choroby skórne
i weneryczne
elektroterapja

Dr. med.
WALLY

Dr med.

.g~

ZAGUB. DDKUt'l&nTY

St. 81berga)

Przy1mu1e do repe
racji zarówno wy.
roby z mar muru i
kości słon owej
Wykonanie trwale
i tamo. P1otrkow
ska 82, prawa ot.
IV we1ścte, 1 p
Wattenberg, tel.

la01'1lhB i PJIBSZKIUHA

2 POKOJE
stroiciel fortepianow K. Fulde przyj·
mu je stroi ente i wszelkie re pe racje potrzebne od N. Roku nieumeblowane
Gdańska lta
17-5 duża sala i gabinet, w centrum m1ast<.-1 .
!1ie wyżei l p.,
przyzwoite wejście.
feL 60-36 od 9-12 i 4-6.
70-:i
CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ?
Musisz ukończyć kursy tachowe !core •
SKLEP
1pondencyjne protesora Sekutowicza,
Warszawa, Zórawia 4l. Kursy wyuczają i pokój z kuchnią z elektr. oświetle
.isto\\nie: buchalterjt, rachunkowośc niem. Naprzeciw głównej poczekalni w
kupieckiej, korespondencji handlowe. ~udzie- Pabjanlcktej, w nowym domu
stenogratji, naulu nandlu, prawa, l{ali- zaraz do wynajęcia u gospodarza A
grafjt. pisania na maszynach, towaroi Konczak.
6>-1
znawstwa, ang1elsk1e~p. trancuslue1Zo
niemieckiego, pisowni, ora6 gramatyki
polskiej. Po ukończeniu świadectwo .
ląc1a1c1e prosµell:tów.

miłości•

w

Choroby wene
ryczne skórne
; włosów

DOM

m~ro~any z placem do sprzedania za
dz1es1ęć tysięcy. Brzeziny Małachow.
skiego Derżyński.
14-:

DYWANY
reperuie Tkalnia Sztuczna, Piotrkow•
ska 9~.
9465-29

W rolach

Poi cełanę

Obrazy

Państw.

Slenkiewic-&a 40.
Od wtorku, dnia 11 grudnia
do poniedziałku 17 grudnia wł.
Wielki wspaniały program!

Leczenie laJD·
pą. Kw arc o w~

6

Jedwabne,

Kino Spół. Prac.

I

ł

::

~
Qf UU
1.!ł.Q .ii "Rl\C
{! (
r:

kartę
Łódź

ZGUBIONO

odroczenia wydaną przez PKU
na Imię Feliksa Walaszczyka
zam. w Łodzi Nowa-Projektowana 1
12-::'

ZGUBIONO

matrykułę, wydaną prz;e1 szkołę po.
wszechną na nazwisko Otto Bleden.

STOLARZ
zam. Targowa 15.
meblowy potrzebny. Huda-Pabjanicka
nal'rzec1w Ułównei Poczekalm.
A. Koncza1<.
62-1

37·-1

li•m••••ll•ll•l!P

Kruuger

POTRZEBNE
Gabinet kosmetyki lecznicztj i taaltłowej_
choroby dzieci
uc2.enice do kraw.ecczyzny, ul NaL.norooy włosów, przv1mu1e od 3-4 rutowicza 4o, m. 7, parter, lewa oh
stare1 szkoły O· skórne, wenerycz·
i'.il-1
Nawrot 7. cyna.
Zielona 17.
kreślam
wartość ile i moczopłciowe j
„ ~ .- - - - ·- - ,..... ~
tel. 68-84.
dziel sztuki oez· Naświetlania lam· ~
?ielęgnowanie
cery, usuwanie
z JBdwabnych, wełnianych I bawBłn1anych
EKSP EDJENTKA
interesownie Piotr
brodawek, zmarszczek,
piegów,
do
sklepu
ll:olonja1nego
z
cał.
o
dziennem
pą
kwarcową
D
h o~c:ka 82, pr. of.
prom łłoentgena
r. Dl.ed.
wągrów
i
innych
defektów.
Masaż
utrzymaniem
na
stale
od
zaraz
poszu
•
J v wejście, 1 p
959-5 kosmetyczny. Maski balsamiczn11
kiwana. uteny pod .u. l:ll"
no
~
10.ilr~tra
Wattenberg, tel. (ekzelllatJ'.
wotwor;:y zło•
, U li 1J
,
6">-9
i inne. Pielęgnacja włosów i usu·
6Uwe)
przy1muie od 6-9
1elona 11.
POSZUKUJĘ
wanie łupieiu ! t. p.
Dr. D\ed.
inkasenta, na żądanie kaucja. Godziny przyj~ć: od 10 r. do B w.
po por.
po Nrócił. posady
Q,erty do .Głosu ł'olskiego• sub 11367-5
Dziś. we w1or~1<. dnia Jl grudn a r. b, w lokalu
Choroby skórne 0 Kauc1a"
02-1
Klubu Towarzys_kiego przy Stowarzyszeniu Kupców
i weneryczne.
L.eg1elniana
4il
m. Łcdzi, ul. Pl_otr_kowska 75. odbędzie się
Dr.
Usuwanie szpecą·
TeL 41 3~.
cycn wlosow elek
Towarzysłia
Specjalista chorób
trolizą.
Leczenie
SPRZriDftż
POTRZEBl1Y
skórnych. weneLampą Kwarcową
Wstęp wolny dla członków, ich rodzin i wprowa
Specjallsta
chorób
rycznych
i
moczo·
Przyimuje od 4 do
dzonych gosci.
płciowych. Nagwie skórnych i wene·
8 P• p.
l'ocza:ek o godzinie 9-ej wieczór.
rycznych
tlsnte lampą kwar
NA WY PŁA fĘ 1ll
Panie od 4 -5
cową.
Larząd Stowarzyszen a Kupców m. łodzi.
N1ed2aela l)d 9-1 Najodpowiednieji;ze podarunki gwiazd
Przy1muje od g. :::>
lrnwe! Grep-de-chine. P opehna, Ryp
do posyłek.
dla niezamożnych sy,
do 10 rano 1 od
Wełniane towary
we wszystkich
Tel.
44-9!&
106
5- wiecz.
Kursy Kosmetyczne
cen1
1ecznic.
kolorach Aksamit, Flanele, aksam ty Zgłaszać się: Piotrkowska
Przy1mu1e od 12-4
Dla
pań
od
6
-5
„Głos
Polski''.
690
- -1
na
szlatroki
ledwaone
szale,
Pończo
Dra Harji Lewinsono wej
oddztt:lna pocze· ryp. i od ti-9. w.
chy, Skarpetki, Sniegowce, Parasolki
L.eg1eJ11iana 1, trout 1 p
w niedziele i świę·
kal1Ela.
Torebki, Rękawiczki. Poleca Leon
Zajęcia no" e1 sirupy rozpucz.yna1ą się 15 stycznia,
ta od 10 -·~ popoi
lntormacie i zapisy coa;.1ennie oct ~-4 po poł.
Rubaszkin K 11iJ\s1de~o 44
b6-1 ••llllllll••lllURl'J~

SPECJALNY DZIAI',

·PDOARKó GWIAZDKOWYCH

kupnJę 1 sprzeda·
1ę. tudz eż restauru1ę jak nowe1 tak

SzltolDa 12

IJ

RESZTEK,

dr-owej Z. Szwalbe

z·

n

LUBICZ

Sołowle~czyk

Gra w Lotto

Piotrkowska 99

mtesięc:t.na .ułusu i:-'01s1ut:il-!O" ze wszyst1um1 dodatkami wy
Łodzi zl. ó.tiO, za oduuszenie 40 groszy; z prt.e-

nusi w

S)ilką pocztową

w kra1u - :t.1. b.;;0,-;

zagranicę

Wydawca:

- zl. 10.-

„ Wydawnictwu

KdPrtO I

,:

•••Iii••·······

CHllDPIEC

I

ugłoszen1a za wierz m1limetNWy l szpaltowy:
1 str0na 1 w tekście 40 groszy strona 5 szpait.· - .'łeulll1•gi .:iO gr ser 5 szpalt. - ,'fa'.lestan~
po tel{::;cie JO gr. str. J szµalt. - Zwyczajne IO ~r. ser. IJ ·sqalc. uroJne 12 gr od Wyr ..tl~, .~ 1
mn1e1ste 120 zl. Poszuk wanie pracy lu gr.-OJłoszen1a zaręct.y . 10.\.';i 1 za~1tlt>1no \/.'! lJ t„ \JJ!J
szen.a a1.nie1sc0Wt:! 1 ..: nne S'} o )J roc. tirm za ~r u l.JJ proc z·\ lastrz~z crn a n i~ ; ; . 1J >11c

r'owszecn.ic~,

sp. z

o~r. ;.1µ.
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