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Telefonp „Głosu P~lsKiego•- RedaKcfa dzienna
nocna redaKcja i dru.Karnia od godz. 9 wi~cz, 7•99
.-lfiUl1.S"11.łił administraota i eKs~edycja 1·99 4ill4'1"1

artel przędzalń bawełnianych w odzi

rozpoczął w dniu "7czorajszyin swą działalność
.
·,,Zawiercie" i „Zyrardów" nie weszły w skład kartelu. -- Na czele wybranego
wczoraj zarządu kartelu stanąć ma p. Henryk Grohman

.

Zgodnie z przewidywaniami „Gł. 1 Manufaktvę" i f.innę uKrusze ilcydowany był, na. wypadek, gdy-jdyr. J. Srzednicki - ~I-· akc. S. 1 on medo-ść elastycmy i nie zupeł
Polsk.'',
na łamach którego do- Ender".
by do 25 - 26 b. m. kartel nie Ro-senblatt, Maurycy Po.z:nański, Inie ściśle przystosowany do real-

za-I

nieśliśmy pierwsi o usunięciu
Na zlikwidowanie różnic wpły- rozpoczął swej działalności
ze ' dr, Bornett firma M. Silber· Inych wymogóiw życia. gospOOMsadniczych różnic w łonie kartelu nęło tet stanowisko min.· przem., względu na stanowisko opozycji
steiin, dyir. Stefan - „La Czemto- czego.
przędzalń bawełnianych, zapowia- li handlu inż. Kwiatkowskiego ~!zrezygnować ze swego ud.ziałÓ w chovienne", prezes Oskar Kon Zmiany statutowe pn:e<btawia·
dając jednocześnie rozpoczęcie je raz mi111. pracy i opieki społecznej nim.
, .,idzewska Manufaktura", prez. ne będą do zatwierdzenia ogólnego działalności w dnia.eh najbliż- dr. Jurkiewi<:za, którzy wyjaśnili NA WCZORAJSZEJ KONFE- Edward Heyman - „Wolau Hen· mu zebraniu członków kartelu.
szych - wczoraj wieazorem spra- 1 sprawę trzecich zmian w „Zawier RENCJI PO STWIERDZENIU, Iż ryk Grohman i kons. K. W. 'Schei· ZaTZąd
rozpocznie realizację
·wa ta została sfinalizowana,
oiu" i „Żyrardowie". Z uwagi na ZASADNICZE RóżNICE SĄ WY 1' bier - „Zjednoczone Zakł. Schei- tych uchwał natyciu: ' ast po swena
W lokalu związku przemysł~ m<Jożliwość wydatnego wuostu bez RóWNANE - DOKONANO WY blera i Grohmana".
ukonstytuowaniu się, Na sta.n.owiwłókienniczego w państwie pol·:robooia po likwidacji trzeciej zmia BORóW DO ZARZĄDU KARTEi KARTEL ROZPOCZYNA SWĄ sko prezesa zarządu ka.rielu wyaa
w tych 2-ch przedsiębior- LU, do którego wesdi pp.: dr. Al_lDZIAŁALNOść W DNIU DZISIEJlwany jest p. Henryk GrohmaL
skiem - zebrali się pTZedstawi· ny
ciele wielkich firm przemysłu ba-:stwach - wyir~żono zgodę na pra fred Bied~nnann -: jako repr~-:szYM
USTANOWIENIEM Biuro kartelu i jego wyżsi hulk
wełnianego celem do~Qlllama wy- cę w trzech ZDllanach na okres do zenitant firmy B. Biederm.an, Ka· CEN I W ARUNKóW TRANZAK· cj..inatjusze mają pozostawać
w
borów zarządu kartelu.
1 kwietnia.
rol Buble - ,,K. T. Buble", Teofil CJI, CO PRZEKAZANE ZOSTA· l zwiąDro z organizacją wielkiego
Stało się to możliiwe na skutek
W TEN SPOSóB OBA TE O- Ender- linny „Krusche i Ender", LO DO ZAŁATWIENIA ZARZĄ- 1 przemysłu włókienniczego, a te
wyrównania róż.nic statutowych i śRODKI POZOSTANĄ NARAZIE Herman Freidenberg - sp. akc. B. DOWI.
Iw celu ograniczenia nadmiernych
po uwzględnieniu w statucie kam'· PO ZA KARTELEM.
Fr~denberg,
Gustaw Geyer ZARZĄD UPOWAżNIONY ZO wydatków na koszta prowadzema
Adam STAŁ RóWNIEż DO PRZEPRO· ' biura. Uchwały w tej sprawie zatelu szeregu poprawek, zapropoWczorajszy akt końoowy powi tow, akc, Ludwik Geyer,
nowanych przez t. zw, opozycję, tać należy z tem większem zado- 10sser - „Przem. Baw. A. Osser",f WADZANIA ZMIAN W STATU· 1' padną jeszcze w biez. tygodniu.
1
t. j. przez „bolę„, „Szlesserowską woleniem, że cały szereg firm zde· dyr. Buchwic - ·„I. K. Poznański", CIE KARTELU, o iłe o.kazałby się

1
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10-lecie parlamentar·y.zmu polskiego
uczczone będzie wielkim rautem w
.
.
1 senacie

Piwosze bawarscy groz· ą

arem,era
zKonferencia
.m.t rsz Daszyńskim
spraw.ie generalnej
debaty buożeiowej

Podatek od piwa m r:>że spowodowat zerwanie
koalicji

Warsz. koresp. „Głosu Polskde-1 dzić dn1a.
16 lutego r. b. wielki
Warsz. koresp. „Głosu Polskiego" (St. Gr.) telefonuje:
raut w gmachach sejmu i senatu. go" (St. Gr.) telefonuje:
W gabinecie p. marszałka sejNa raut zaproszeni będą człon-I W dn'
.
d
5
~sk'1eg<> o dh yo
ł się
. wspo· 1\ kowie
. o b u 1z
. b wszys tk'1c b powo- . .
tu wczora1szym
mu Das",„
.
B t oI go z.b ł
15
ne posiedzenie prezydiów sejmu i łań, członkowie rządu obecnego i md· m.
phremie~ p.. adrb eł . pdrzy Y
,
dz
.
t
ta
d
.
h
d
t
.
.
d
o
gmac
nogo1
senatu. Na pOSte emu em pos Ipoprze nic , prze s awic1e e y· d .
k uf se1mu
.
. 1 o y ie łk'
.
dla
.
I
.
k
„
f
_..:i •
h
.
.
:z1nną
on
erenc1ę z marsza iem
noW'tono
uczczenia 10- ecia p mac,1, ser urz..,...niozyc 1 wo1- .
D
, k'
.
parlamentaryzmu polskiego urzą- skowyoh i pracy.
~~l~u. p .. ~szyns unal V: spdrabwtie
zio 1za1ące1 S1ę gen.er ne:i
e a y

BERLIN, 21 stycznia. (Pat.) - , ludowa, grożąc naiwet zerwaniem
W dn:iu 25 b. m. zbiera się komi- koalicji. Niem. partja ludowa wy·
sja spraw za.granicznych Reichsta-1 stępuje nie mniej energicznie prze
. rozpoczę ły JUIZ
. . swe I ciw
. k
- .J
•
gu, F ra k cie
o pvuwyższeruu
po dat k u maprace. Obecne obrady po-święcone jątkowego. Ga!binet obecny będzie
b u dż etowym. p rze- Ol'1·i:lil
_ .i
.J
. nau.J uzgo c1n·1e
są sprawom
truune
za dranie
d
.
k
d
tk
.
-.li
•
ł
.
1
c1w o po a owi vu pi.wa gwa to mem pog ą ów
poszczego. 1nych
wnie występuje bawarska partia. stronnictw.
___
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.
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Trzecie czytanie budżetu h·::::::~·t„ debaty ""'tąpi' ma Węgry nie dla Habsburgów
na dzlsiefszem

28

posiedzeniu sejmu

Warsz. koresp. „Gł~u Poilskie-1po.południu posiedz.enie plenarne
se1mu z bud.za ob1ętym porząd·
W dniu dzisiejszym w sejmie od kiem dziennym, poza którym, jak
będą się posiedzenia: komisji bu- słyszeliśmy, PPS. zamierza zgłodżetowej, poświęcone
trzeciemu sić W"n:iosek nagły w sprawie poczytaniu budżetu; komisji do spr. datku majątkowego.
wewnętrznych, poświęcone dysk•1- : Jak słyszeliśmy, wniosek
ten
sii nad expose micist'!"a spraw za- nie uzyska poparcia ugrupowań le
granicznych; wreszcie o godz. 4 wicowych włościańskich.

Oświadczenie

b. m.

Podsekretarz
stanu
.
•
•

~

9orda Rothermere ·

BUDAPESZT, 21 stycznia (Pat), Item lotd Rothermere stwierdza.
Lord Rothe·r mere oświadczył
że zapatruje się na sprawę węW. m•!'· spraw1edhw!1• statnio węgrom, zamieszk.ad:ym w I giers.ką tak optymistycznie,
iali
ŚCI Objął urzędowanie Londynie, że sprawa powrotu nigdy.
Oświadczenia prezydenta
Warsz. koresp. „Głosu Polskie- Habsburgów do władzy jest obec- Hoovera sprawiły, że siły przyjago" (St. Gr.) telefonuje:
lnie ostatecznie zlikwidowana.
ciół Węgier wzrosły. Lord Rother
W dniu wczorajszym objął urzę
Wyjeżdżając do Ameryki, lord mere twierdzi, że z calem zaufadawanie nowy podsekretarz sta- Rothermere wysłał do wybitnego niem oczekuje ważnych wypadnu w ministerstwie sprawiedliwo-' dziennikarza węgierskiego Rako- ków, które mają nastąpić w pości p. Stefan Sieczkowski.
Jak si'ego pismo, które zostało ogł-0- czątkach marca.
lr
dowiadujemy się, narazie stano- szone w „Pesti Hi-rlab". W piśmie
wisko dyrektora departamentu u· l
_,~w·~
stawodawczego pozostanie waku1z
stworzy rząd polski po wykupieniu terenów ·iące, a obowiązki dyrektora pełz rąk prywatnych
nić będzie nadal obecny podsekre
domagają się jego politycy
Wobec proiektów za.miany Pie- części,
która należala do dóbr tarz stanu.
BAGDAD, 21 stycznia. (Pat.) - nowisko opozycji jest identyczne
nin na park nuodowy zarówno po Czorsztyńskich ze względu na co-\
,
Jak było do przewidzenia, gabinet ze stanowiskiem ustępujących mipotskiiej. jak i po czeskiej stronie, rocznie prowadzone wyręby iaprzamysłe Iraku podał się do Aymisji. Potity nistrów, wobec czego utw?rzenie
aktualna s1ę stała sprawa wyku- sów.
\llłOlllBOD CZYdl
cy Iraku domagają się niezależno- nowego gaibinetu napotka na popu pnez rząd dóhr pienióskioh zj Na jesieni r. ub. rząd polski wy·
ści całkowitej, posuwając żądanie ważne trudności .
. rąk prywatnych właścicieli i ochro kuct_ł powyższe dobra o obszarze
wygasa 1 lutego . zniesienia kointroll angielskiej. Sta I
ny w ten sposób tamtejszych Ja- kilkuset morgów,
stwarzając w: ~ arsz. koresp. „Gł? su Polsk1c·
sów od zniszczenia.
ten sposób
podstawę terenową go (St. Gr.) telefonu1e:
Po stronie czesko park narodowy
w dniu 1
udobra naleźą do rządu. Po stro· Pieninach.
!mowa w przemysle włok1enruczym
który popełnił morderstwo
nie zaś polskiej część Pienin na J Fakt powyższy przyjęła do wia będz.ie automatycznie przed.łużo.
.
.
.
lewym br.zegu Dunajca należała domości z wielk1em uznaniem pań na, ponieważ związek roibotniczy
WIEDE~, 2.i styczma. (~at.), - c7Y oska;~ny był. spra~cą ?Jbrod
.
. i
.
.
·
\Y/ procesie o zamordowame dzien n1, uznali 1ednak, ze działał on w
dotychczas do hr .. ~r~ho1e':"'sk1e-I stwowa rad,a oc~rony .przyro.dy ;ia ~1~ zamie~~ . umowy. ~wie- ilikarza W.o~ffa zap.ad.ł ~zisiaj wy- stanie. niep~czyta_l?ości: Zebrana
a:ru me wysume za:lnych rok uwalnia1ący dzienmkarza Poe na sah pubhcznosc głosno .prote..go z Czorsztyna 1 tnz. Dz1ewnl- 1odbytem o:st.atmo posiedzeniu w az1eć,
skieg-0 z Krościenka. Szczególne Warszawie, uchwalając po0dzięko- nowych żądań.
ł ffla.
P.rzysi~gli
odpowiedz. ~!i stow~ł~ przeciwko wyrokowi uniebezpieczeństwo
za~ra.żało tei wanie dla ri<\(du..
l
WP.rawdzie twierdząco na pytame walnia1ąccm.u.

go" {St. Gr.) telefonu1e:
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aszyngtonie paktu Kelloga

fi ac1aw

Stan6w
Zjednoczonych
przed·wanie. Wreszcie po długiej miłrę-,Kellog nie uniknie podobnego fodziewięciu laty, Wilson przybył dze doszło do porozumienia i trak su. Jego ustępstwa dla Anglji,
•=a::_:s::1===:1=1::iiMiii5H
po wojnie do Europy, aby d<>pil· tat pokojowy przybrał konkretną Francji i innych państw europcJ·
n ować na kongresie takiego trak· I ormę.
ski~h w kwestji uprawionej obroł
tatu pokojowego, jaki jego zda- Tutaj wszakże mężów kongre- ny własnych interesów i w pew·
Organ socjalistyczny warszawniem miał zapewnić światu pokój sowych spotkała sensacyjna nie· nych razach wojny obronnej wzbu
ski „Robotnik" ogłosił • ., 1 artyi zgodę. Politycy koalicyjni mhli spodzia.nka. Przeciw traktatowi dziły w opinji politycznej Stanów
kuł,
w któryi;i st~erdza, od ż.e
niemało kłopotu z samowolnym powstała opozycja w Ameryce i Zjednoczonych duże niezadowo1crk~dapkptoSr oCdphołwie~ziaplny ~Y~. 0p1:
prezydentem, który narzucał im Wilson, który narzucał różne rze· nie i osłabiły jego szanse w senaa
.
„
ops
a
raw
a
. me
• troszcząc się
. czy Europle,
· UJl'Z8
• ł :illę
...1
zełezawuo· cie.
• p, otęż.na pariJa
· repubb'kańska,
Stanisław Niemyski został pooiąswe wymagama,
gni.~ty do odpowiedzialności przez
o ło, ery znajdą one w naszej wanym we własnej ojczyźnie.
której przedstawicielem jest za·
p~okuratora są~u okr. w. Warszaczęści świata praktyczne zastosoOt6ż zanosiło się na ło, że i równo ustępują.cy prezydent CooM'ie .Guzkowsk~ego za mel?oszano
lidge jak i jego następca Hoover,
wame władz i podburza.me
do
.
•
,
.
nienawiści jednej czę.ści ludności
umiała. ~erzyc . w swem . łonie
przeciw drugiej.
oporzycJę 1 zapewmć paktOW'l zwy
Niemyski złożył dek1arację
o
cięshvo, ale w rozprawach senatu
niewydalaniu się, jednakże pl"oku
znalazła wyraz nieufność do Anglji, kt6ra przystąpienie swe d<1
rat?t' zgłosił na posi~dze.:iiu sąc!u
wnlClsek o zastosowarue wobec me
·kt b
• dal
·
·
go kaucji w wysokości 500 zł.
budżetu
pa u ~ w_ar~la · ~ko idąceml
Niemyski do ostatniej chwili nie
• zastrzezema:nn. Jak wiadomo gawiedział o decyzji sądu.
Budżet wojskowy w dziale ad- niezawodowego w ainnji lądowej 14} Państw.Zakł.Inż.
2.000.000· binet londyński wyłączył z paktu
W dniu wczoraiszym. rano w~o ministratji wynosi 794.776,821 zł., wynosi zł. 864,25, a dzienny 2.36,8. 15) Państw.Zakł.Mund.
lpewne miejscowości, mające ola
~zyła do je~o mieszkania pol~CJa; t. j. 30.18 proc. wszystkich wy- Na koszt u~rzymania jednego
Wielkiej Brytam.ji żywotne znacze
i oc!J>rowadz!ła .go pod .k.~wo1em . da.tków
administracyjnych pań- sz~reg?wego me~aw<>dowe~o skła Razem przedsiębior.
380.000 . nie i co do nich zastrzegł sobie w
do VII komisariatu polic11
pań.
da1ą się następuJące pozyC)e:
dan
•
stwowej, a stamtąd po spędz,eniu stwa, w dziale zaś przedsiębiorstw
•
.
ym ~azie w~ln~ rękę. '!'.don_Qgy w areszcie raizem z DaJJroz- wojskowych 19.500.000 zł.
DZIENNIE.
.
Ogołem zł. 54.416.605 datku me wyID:!enił tych mleJSC<>·
mai!szeml : 1ętami społecznemi .do
Ogólna lnrota budżetu wojsko1} żołd
0.10
~ydatki wege~cyine M. S. w.ości, a więc za.rezerwował sobie
miejskiego zak!a<lu dezynfekcYJne wego łącznie z przedsiębiorstwa- 2) Pomieszczenie
0.15 W o1sk. w przedłozen1u rządowem możność zaliczenia do nich w rag·o. W zakładzie tym poddany zo- mi wojskowemi wynosi 814276821 3J Wyżywienie
t. 34 1wynoszą:
zie potrzeby każdej cieśnlliy i
stał dezyn:f ekcji, skąd powędro- zł co w stosunku do budżetu 0 _ 4) Umundurowanie
O.53,3 we władzach centra'l·
.
.
rwał następnie do więzienia śled- gÓino • państwowego licząc brut- 5} Leczenie
0.02,1
nych
12.019.945· kazdego kra1u.
0.01,7 na utrzymanie wojska 469.003.711
Koniec końców Ameryka raty~
czego, przy ul. Daniłowiczowskiej to _ administracje i netto przed· 6} Szkol~e , .
gdzie został wypuszczony na wol- siębiorstwa i monopole, stanowi 7) Amun1c1a cwiczebna
0.38,3
fikowała pakt. Zresztą jej poHtv,
in?ść "!la s~!ek złożenia wspom- 30.64. p~oc..
.
.
f Razem
zł. 2.36,8
Ogółem zł. 489.881.590 cy nie ukrywali przy tej sposob~o
maneJ kaUCJt.
Jezeh zas weźmiemy budżet
1
b'
•
b.
,,Roboitm"lc" w związku. z ~ym gólno • państwowy brutto, t. j.
Ogólna suma ~da~ków w roku . P~dło~enie rząd·owe na rok 1\ 5 Cl: ~ ~ew_ie e 5? ie po mm o i~
'drastycznym faktemk": n1ezmk1er- 5 ,301 , 176,281 zł., to budżet woj- 1929-J? w p rz. edło zenm rządtowem p; ~ ~ v~Sd a::>~zsou~t ~::>~~a!q CUJ~ 1 ze me myslą ~owadzac
nie ostry sposó~ ata Ul)e pro ·ura- skowy w stosiunku do tej kwoty wynosi
. ..
z ., w ~ osun: za.spa a1a Je ~e na1~s o nie1sze z mego konsekwetiCJl w zakresie
lora Guzkowskiego.
~esie za:lecłwtie 15 ,36 proc.
ku do roku, ub1egłego budżet WOJ potr:zeby nasze:i armµ. Surowy fuzbrojeń morskich. Senator Bo·
W budżecie woi's:.kowym wvda.t- skowy wzrosł o zł. 54.416.605.
budżet opracowany przez poszcze ah
k . ~· do
gó)ne departamenty i służby wyno r , prezes onus,1
spraw za ·
kl w~etacy)'lle wyn. 489.881.590 RoZJl!lca ponu~~ wydatkami sił przeszło -miljard i trzysta mi- granicznych dopilnował uchwale·
zł., t. J. 60,16 proc.
tych dwóch budżetow przedsta- r .
p
ł k P'ł
d k' •
ł „ · Stan
u ·
1 su_ s
•
•
Budżet wojskowy przeliczony na wia się jak następuje:
Jonow.
an .marsza e
me rezo uąi, ze
Y zas zega1ę
Wielki hotel w Za kopa~ franki szwaicuskie po. ~ie Dz.
Wyda.tki
Różnica ~~~Y~i.:me~~~d~:c;zg~ę~~a~~ scbie pr~wo ~rowadzenia w danem zmienił właściciela 172.15.zł. za 100 fr. szwa}C8rs)cich 1) Władze c~tr~e
t.096.8111sowy kraju Jniżyć go ~ 500 miJnym razie w07Dy obronnej.
''IJ'DO'Sl 473,004,252 fr. S%WaJC8.r· 2) Utrzymanie WOJska 26.848.745, !jonów
Fakt rał'yłikatji amerykańskiej
Jeden z największych hoteli w skie.
3) u~brojen:ie
15.238.379 4
•
ł
.
. ..
J
Zako:panem ,,Morskie Oko", właPrzyjmui~c budżetowy stan o- 4) żeglug.a powietrzna 4.696.9611
ączy Slę w ~wne! nuerze ~zn
s.ność Władysława Dz.ilciewicza,,sób ~ojskowych, t. j. ofice_rów, 5} Dział inż.-hud.
1.040.540
m8DSflB•ll 8
n~ ~cJą sow1~'=1'ą, a ~1a~cdł
. łk. k . . podofiicerów, szeregowych . ntez:8-· 6} Dział techniczny
1.126.843
ł Wlcte wpływa na JeJ utrudnierue .
i funkcjona;,juszóWj. 7) Sa.nita:rjat i weter.
430.8161fosłatyna
niezrówna· Dopóki bowiem ratyfikacja była
.prz~e . w ~ęc~t·spo :w,a ł ~e'1wO'dowych
w
towicac 1
ora n. Y a enł pa~s~wo:vrch tak w arm11 lądo-; 8) Szkolnictwo
1.200.353 1
f
J na mączka wątpliwą i mogła nie dojść do
hotel za 150 tys. dol.arow.
we1 Jak i w marynarce na 277.345 9) Wydatki ogólne
1.836.W. odżywcza dla dzieci
pot~auje ku~ .
•
·
·
Obiegają pogło-ski, że hotel ten osób wypada rocznie ~ jedną O· 10) Marynarka
4.738.137 ł zdrowie i rozwój fizyc~ny dzie~ka. s ktu rc::ozyC)oga p~yspiesze~a
ma być zamieniony na dom wy- sobę wo1skową wydatkow z bud·
pa
c oc y w
ramc:.tonem -o
żetu
wojskowego
2.935.9
zł.
Ru:em
zł.
51.310.766
•
•
•
le
mogła
mieć
pewien
sens i cel.
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~:;~t;::śl
~e
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zaś
wydatkami
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ini.-bud.
3.404.
94
•
Obecnie,
gdy
ratyfikacja
am.ery·
6
1
ąs g
stf wemt J':f,11~0 ob~atkla ~ot- „ 6} Dział technicz.
51.000
kańska jest już faktem, Polska mu
s
(~O roczn1e
mtJ01?0W Dllesz a.ńcow.
1.043.080
Dr. med.
si sl"' lill"7VĆ przedew~ystldem z
JJ
v
u
wynos1
27.14 zł. czyli " 10) Marynarka
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reda klora

dość
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ostrych rozprawach
amerykański
zatwierdził
pakt Kelloga. Nie było to wcale
pewnem, a w ostatnich tyg odniach zachodziła nawet poważna
obawa, iż w senacie traktat nie
uzyska większości i rząd, który
był inicjatorem paktu nie będzie
mógł do niego przysbJpić,
eo·s -""""'b
lk
!""""" nego, ty o w rorz·
miarach nierównie większych za·
szło w mechanizmie p8-'r••··owym
•
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•
?
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15.76 fr. szwajcarskich.
Przechodząc do obliczenia koszRazem zł. 2·310·766
•
MOSKWA. (C~ps). Według da· tów utrzymania jednego szerego-f
RAZEM:
Specjahsta chorób skórnych we
!lych statystycznych Hczył Lenin- 1wego nieza.wodowego i przyjmując 1 wydatki zwycz. i nad. 54.036.605
nerycznycb i moczopłciowych
graid w dniu 1 stycznia 1929 rokuj.stan budżetowy na rok 29-30,j 11} Państw. Wytw, Uzbr.
przeprowadził się na Andrzeja 5
ogółem 1.776.200 mieszkańców, "' 210.589 szereg. nie.zaw., stwier-, 12) Państw. Wytw. Pr. i
Tel 59-40.
tem 853.900 mężczyzn i 922.3(}'.) Jdzić należy, ze roczny koszt ui Mat. Krusz.
1.500.000 ·rzyjmuje od 8-10 1 od 5-9 wiec z
ko-biet.
'trzymania jednego szeregowego 13} P.aństw.Zakł.Lotn.
120.000
Oddzielna poczekalnia dla pad.
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Nad program FARSA
kinoteatry .Odeon i Wodewil"

,,Tragedia
Pot~tny

Piotrkowska 108.
Dziś i dni
następnych

dramat w 10 aktach osnuty na tle

i jego

ulubieńcem

Sz.

Publiczności
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dyrekcją

Nad program

FARS.~

siężniczki
przeżyć

rosyjskiej emigra.cji. -

W rolach

głównych

2 gwjazdy ekranu:

Początek o godz. 4-ej po poł., w soboty i niedziele o godz.
Na pierwszy seans wszystkie miejsca 50 gr. i 1 zł.

M. LIDAUERA. -

rumakiem

WOJENNYM
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Sensacyjno-awanturniczy dramat

Marce a
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·

Dawno oczeR.iwan7 film
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Nad program FAR.SA.
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dtsld.
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WODEWIL
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sygnatarjuszamt układu paryskie·
go i z tym porządkiem zatwlerdzen:ia paktu1 jaki tam został przy
jęty. Wszelkie układy 1 ,.na bocz·
ku" są już obecnie nie n.a miejscu
•
• • •
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Wielka orkiestra symL pod kier. Teodora RYDĘR.A.

nast~pnych
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µrawca pó jdzie do
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W i ęzienia

zeznał ranny Czapliński, wypadc::
W dniu 6 lipca 19~8 r. na stacji ko cy, a pchane przez Terebę wagont
miał przebieg na-stępujący: · Obaj lejowej Koluszki pomocnik zawiadow wpadły na. ostatnie wagony poci..1gu
wspomniani wracali w nocy z jed- l cy Robert ~:itys ~olecil pilotow~ Igna n~. 75. Skutkiem zderzenia pociągów
nej z piwiarń. Przy zbiegu ul.
cemu Urbaruakowi zepchną.ć. p~ciąg to - 5 naładowanych różnemi towarami
I'
leżał
k
ł
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k
·
·
·
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·
·
•
W
hod
·
·
'ł
u 1cy
w a uzy rw1 rue1a m1enne1 t
sc
rue1 zaczepi o warowy
. nr. 75 na martwą linJę,, a ua.- wagonów, wyrzucone zostało z szyn i
.
·
·
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·
M'
h
ł C
I'
k'
I
.
h
d
.
h
.
h
b
'k.
stępme zaś wagony „kursowe· tegoz uległo uszkodzeniu.
t ur. P o IlCJanc. po aresz waniu a1c a
zap 1ńs 1 z przestrze oną 1c
woc meznanyc oso 01 ow, 1
.
d t .
w
d
6
wanturników ud.a:li się z nimi do głową. Obok niego stnł przyjaciel •1którzy wszczęli kłótnię i bójkę. r,bociili~u dpo s awi . pto m~~zyn.
Komisja. orzekła, iż winę za kata.
.
c w g y maszyrus a pociągu nr. 75 strofę ponosi maszynista. Franciszek
kom1SM')atu.
jego niejaki żobel. który wzywał W czasi~ bójki jeden z napastni- Józef Zabokrzycki zabrawszy z mart- 1ereba, który dopuścił się przekroczeW drodze Jan WaszyAs.ki ude- pomocy. Natychmiast zawiadomio ków wypalił z rewolweru VI kie- '>ej linji 5 wagonów „kursowych" i nia przepisów ruchu
rzył jednego z p~licjantów w gło- no pogotow:e, którego lekarz po runku Czaplińskiego, raniąc go cię
Jąc w stronę magazynu wjechał Io·
Na. rozprawie oskarfony do winf
wę i wraz z bratem rzucił się <.'..o udzieleniu pomocy rannemu od- źko w głowę. Napastnicy wkrótce komotywą na z wrotnic~ nr. 53, Franci siQ nie przyznał, wyjaśniając iz wszy.
ucieczki. Funkcjon.airjusze policji wiózł go do chirurga, a stąd do zbiegli. Powiadomiona o zajściu szek 'fereba, maszynista pociągu „prze stkie ruchy paro\vozem wypełniał na
ścigać zaczęli uciekających i za. domu, z powodu braku miejsc w policja
poszukuie napastników. tok_owcgo" w skła~zie 11 wagou?w, sygnały podawane przez ustawiacza
trzymali ich. Wówczas z zaułków szpitalach. Zajście miało miejsce Dochodzenie w dalszym ciągu pro .;toJącycli na _boczrucy w ~dleglośc1 O· Czarnolęckicgo.
wybiegło kilka osób, które usiło- o ~-och. 2 w nocy. Jak stwierdziło wadzą I brygada wydziału śled- kolo 40 metrow_ damowolwo ruszył p:i.
$wiadkowie zeznali, iż maszynista
•
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•
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.
V
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·
•
t
1'
„ ( )
rowozem, pchaJąc wa.gony wprost na Tereba samowolnie rus„ył wtył pa-wały odbić aresztowa.nych. T um docbod zeme po 1cyine, oraz Ja czego 1
om1salf'Ja po. ICJI. p
.
„
~.,..
• •
•
•
.
zwrotmcQ nr. 53 .
wozem. $wiadkowie zeznali td, że wi
w~r~stał; ~hC)anc1 ~uszem b!li
Pilot Urbaniak, prowadzący po· clząc, jadący pociąg „przetokowy" dauzyc bro.m, strzela1ąc w powie·
usłyszy
c:iąg nr. 75, widząc to zaczą.ł wołać wali sygnały na które Tereba. nie zwra
trze. Wezwano pomoc z lll komiDa maszynistę Zabokrzyckiego, aby je cal uwagi.
sai,atu, która tłum rozpędziła. AWanna.wa (1415).
11.25 - Transmisja. odczytu z Ka.to- chał prędzej. Mimo to jednak Za.boSąd skazał 34-letniego Franciszka
r esztowanyeb bez: przeszkód od- 11.56 - Sygnał csuu, hejnał z Wie- ,
wie.
.:rzycki nie zdątył zjechać ~ zwrotni· T(reba na 1 rok więzienia.
p.
'łrowadzono do komisarjatu. {p)
ty Ma.rjackiej w Krakowie, ko 17.55 - Koncert popołudniowy ork.ie
---JDunikaty.
stry P. R·
12.10 - Koncert płyt gramolono- 18.50 - RozmaitoścL
wych.
l 19.10 Aktualja - wygłosi dyr. EOd pewnego czasu grasuje w Lodzi bil nerwową, nie szczędzili mu dat18.00- Komunikaty.
wert.
oszust , podający się za Moszka Górne- ków. Górny, wspomnianym kupcom
15.85 - Odczyt p. t. ,,La. politique et· 19.30 - ~dczyt, •org. s~ranłem łt><..~- go, Kilińskiego S5, który opowiada., priedstawiał równiet ksiąźe~zkę, do
W esora.j BJ zbiegu ulic Piotrra.ngere de la Pologne au mois
raCJl polskich
związków •obroń· w skl
• , mat erJ'alneJ"' OJCa
.
której wpisywali się ofiarodawcy, o.
· epaeh o „rum.e
kowskiej i C:i:erwonej z \ramwa.ju llnji
de decellł.bre", wygłosi dr. Jan
ców OJCzyzny - wygłosi sekre 1Jego ,wskutek podatków, powołując bok zaś wymienionej sumy był stemnr. 14 dątą.cego w stronQ ul. K~tnej
Grzymała-Grabowiecki.
J
taWrz ge~eralny p. Aleksender I się na znanych obywateli m. Lodzi, pel firmy.
wypadł 18-letni Michal Na.szkiewicz, 16.00 Chwilka lotnicza.
H
OJtecki
I którzy rzekomo mieli go dobrze mać,
.
Powiadomiona o powyższem poliuL Staszyca. 18, odnosqc ciężkie po- 16.15 - Program dla. dzieci. P. Jan 20.00 - Od czyt p. t. Ro czruca. po· a nawet starać !!ie dlań posadę. Wła
cja. wszczęła. dochodzenie celetn ujeoia
0
tłuczenia ciała głowy i ulegając wstną
Ciszewski wygłosi szereg ba.ws~ styczniowego" -:- wy- ściciele skll•pów, . rozczuleni bankru- oszusta..
p.
:oowi mózgu. W st.a.nie b. eicZkim od
jek.
głoin prof. Henryk Mościcki. ' ctwem znanego" kupca i jogo clloro
wieziony został do szpitala 6w„ Jó- 17.00 - Odczyt p. t. Wychowanie fL 20.30 - Koncert wieczorny. Tra.nsmi·
"
zefa.
syeme w miastach amerykańsja z Krako'\va. Po koncercie
TEATR MIEJSKI
łostaitni.e trzecie przedstawbie odbod*
skich" - wygłosi p. W. Praikomunikaty oraz transmisje ze
W piątek premiera. :Znakomite) kome- , się w niedziele, dnia 3 lutego 0 godzinie
mowska.
stacji zagranicznych.
cl.U W$clczes.neJ ,.PygmatJon'',
4 Po pot. i dana będtje OJ>eta w 4 aJct.
Pożar
„Pygmalion" Jest komedją tem c:łe- . Starusła.wa Momuszkt „Halka" rówmet
W dniu wczorltjszym. przy ulicy
kawsza, że ~lko zamyka ona w so lze Stamiłstawem Gruszczyńskim w roli
Drewnowskiej 12 . wybuchł po·żar
bie W&Z}·.stkie
cechy twórcze autora Jooh Orkiestrą kierować będzie dyr.
w ochronce dla dzieci N. M. P. ·
„SWlĘTEJ
JOANNY", ale i dzicki Teódor Ryder. Chóry, balet oraz wtasNa ratunek wezwano dwa. od- LUl'iA ,,Gra O kobietę''
Dok>r~ d·el Rio, arlystka o waran- sweJ scenicznej struktur.ze <Laije reżyse. oe de.koraoie i koot:Jumy. Wszysiilcd.e wy.
działy straży ogniowej, -gdyż poz Dolares del Rio
kach W}'!J~tlrowych i ~ lYm filmie .>ast rowi i alkt~rom daleko i.<!Ącą możlLw<>:ść· żej w}'IITl}enlooe opery odegira.ne ~
żar zagrażał całemu budynko~ i ,,Autem po szczęście" ~chWYcaią.ca. _Drok te1 ~iękneJ k:Olbicty . Reżys~e sd.iuk~ !"lek~der W~gier w c~i bez skr~ceń: Bilety !1tż na.by.
ze względu
na obecność w rum
M d
B li
i • utalemowamei ~tiki usuw.a na <tru- ko, który ~noczesrue Joreiue r<Mc pro- wać moz.na .wr kasie F'llhairrnoojL
większej ilości dzieci, skutki o-ł
z
ag e
e amy
gi plan wszystkkh JtmYclt W}'1coc.awc6w. fese>ra łiliggmsa.
--1'·gnia mogły być straszne.
Pamiętna :Ramoca i at~ l(a,. „Gra o kd!l~" }est filmem dook~- Również pole do popisu aiajdzie p.
p kt" ki . k .. udał: , ,ed tius:za w ,,lmartwycbwstamu" - endo- , łym w pełnym tego slowa %OO.cz.em.u. Stefan:ia JMkowsk.a w :łówoeJ rołl 1
ODClYT JUTTY OARTNER.
k 0 str ~t eJ a .CJ1
• 0 ~dę J ć·, wna Dolores del Rio data się nam 1>0- J Ponadto JJOkazano na1111 kooieddę p. t. kobJ.eceJ.
I
Ja.k było
oo przewidzenia odczyt
na
ary ł
dazlbik~owk • znać w juh'ileuszowym fiknie fOX-a p. „Autem po 52CZęście" z cza.r<>wt11ą Ma- Dziś. we wtorek ,,Broadway'':°'
Jutty Gartner na temat „K<>l>iet::i. męż
przyczem sp oną
c
yn(b) u. t. „Gra o kobietę". Tym razem film 1gde Bellamy w roli dó\Vlllej, Na. uznanie Jutro, w środę arcywr.sol.a.. „s~retair-; czyzna i diziccko'', sądząc z e>grlllllJlej
spełnił WUl'Stkie poiklada.ne w mm na- 1zasługuje ilustratja muzyczna. sta.ranhle ka l>aala preze5a" ze Stefaai1ą Ji3ll'ikow- • sprzOOaźy biL~ów, wywolad niebywale
dzieje. Wspamialy soenairitm. doskooała,dobrana.
ską. Ceny ~e.
zailllterese>warue. P. Gartner mówić bęiretnerja t zra.
TEATR KAMERALNY.
dzie na na.siwująoc tematy: O pielęgno
Dziś wiieczorem i do końca tygodnia wanLu twarzy i ciał a.
O gimnastyce,
w świetle pr awdy
glOOna. 3-aktowa komedia Antoniego Slo worci.e. O zach<>w UJ11.u mlodości ci ała i
w związku s wczorajsq willdamo
ZE ZWIĄZKU LĘGJONISTóW
Z KONSERWATORJUM MUlYCZNEOO .n:imskieg-0 ,,MurzY111 warszawski'' z Mi- duszy. O ~chowaniu ksz..altów i pięk1 P. O. W.
H. KIJfiqSKlEJ.
chatem Zniczem w roli tytułowej.
1 ności c!ala. O przcdwC?.esnym sta.rzeniu
gcią naszą w sprawie sgonu i pogrzew nicw.iele..
~--'
<lloia 20 b. m. w sali ka- Dni.a 18 b. m. w sali konserwaitorJwn
W próbach pod kJcrunkican ret. K. l sic k oolet. O wieku przejściowym i wy
bu obywatelki m. Lodzi P· K.. L. po syua ofic~ero odbyta sl_c urocz~t~ć odbył sic konkurs f<>rtepiooe>v.-y na naJ- TatMkiiewici.a . nastroj0owa ~;tuka fr~- ~ nikarj:i~e z. teg() powodu c~o.ro~y J. ie~
sprawdzeniu informacji okazało. &ię, te ,,OJ>latkowa czlooków zwtl\7.lku Jeg30T11- lepsze wykonMJie 3 utworów
w róż- cuska S. Gaintillona ,,May~ z Janmą zape>bJoegamu. O zac.howaruu m1lośc1 1
oświetlenie przebiegu faktów było nie stów I ~· O. W. którą ~ycili swą nych stylach. Konkurs odbyt się przy Morską w rnli tymlowej.
t. wb~lllośoi mężcz;zny. O zazdrości. i :niścisłe. Zmarła nie była p~ tmiorei trzy obecnością: starosta u~ Struanii\- udziale naczelnika wydziału mu.zycz,neTRZY PRZEDSTAWIENIA
ł~śc1. O szczegoł·o"".ym :ozw~ża.mu ZY•
.krotuie badana pn:es Jeka.ny, a W:!Z)'· ski. pr~es rady ~~el. Holczreber, go, ra<lcy ministerjalnego p. Mnkietty o- WARSZAWSKIEJ OPERY W LODZL ~ ci.a seksualnego kobiety ' mę~czyzny. O
Jalk się oowi.adujemy Opera warszaw 1puyczY1I1ach seks:i.aJnel ~b~Jętności , ~
fitkie jc,j życzenia, wtraio~ upnodnio w~ei>rCZ)'ld.ent -dr •. Wielińskii, ~rosta Po .raa: licznqe z,gr-O'!llaidwnei Jl'llblicz,ności.
w tej sprawie, mialy jedynie cbara.k- W)atowy Rżewski,
J)U]k. ~1ęck~wski, Sąd kooku!"SOWY ~zn.al I i II na.gro- ska objazdowa przy}e:żd,ża oo Łiodzi na j kobiet ~ oty~ośc.1 ~ z.bytm~J. s.zczupło:.c1
ter dezyderatów jednostki wysoce kul podipułk. Grot, Podl>ulk. Za.wiślak i sze-f dę uczenicoan. kl. prof. Dol>kiewicza. lre- trzy pr z~d staw iei:~a, które o<lbcdą się I O zaipob1~gan11\l cuąz~ oraz iei, przykr~l!h
lt'e;g zao>roszonyclt rości.
"1ie Booakó\rnle i Rioie Zausmerówn1e, w sali filharmot11J1 w naistępujący;m po.. ' u~tępstv. ~h u takich kob.et, - ktore
turalnej i w tem też znaczeniu było n·
Podczas wiecz~rzy imienJ.em zwtląziku , trzeci ą nagrod~ otrzymała uczenica kl. rządku:
dz1~a m1 eć me P-OW1nny. O mac1erzyń
szanowane przez rodzin"
. tów
-•~t vuecny;m
-"· ""
b• m. o go......
-'~ 8 stwie·
;u,„;,,.
życze.n:ia prof. Lcwande>wskiego łiamia S:llllirów.v IJ11 ą teI{, dr.1a
&,V
.
• " zma.rłt!J·. Tak 1cgj· oms
wyglą<J_a. sprawa w świetle prawdy, a dr. Ftcłma, imieniem P. o. W. _ p. Le- ·na. P. Mikiet!t.a stwierdziw.szy wysok? m. 30 wiccz. wysta1vio.1.a będz ie opera
Odczyt P-O W )-Żs.zy odb~dz:e si ę w nad
redakcja czuje się w obowiązku wym. wandowski.
Poz.iom konkursu WTęczyl w imieniu mt- 1 w 5-du aktach Gounoda „Faust". W chodzący czwaricik. dnia :4 b. m. w fil
żenia żalu iż w pierwszej chwili była
Po wieczerzy r01Jp0CZęta si.ę wśród n1.stira w. R. i o. P. p. Bosakówn1ie 200 ' czwartek: dnia 31 b. m. \\TStawiona be harmoni:i o go<lz. 8.30 w1·~cz. ~elcm un1iłego nasta-oju zabawa. która przeoią-I zr„ p, za.usmerówBie 100 a_
lezie 01pera w 5-dn akta.eh J. Halevy 'e- ~ n:kn:ęci:l natłoku przy kasie
radzimy
stronuie poinformowana.
t;nęla lli4 do pótDa.
g-0 „Żydówk~" z u.d zi ałem Stan'slaw.1 Azawczasu _za-opa1~rzyć sie .w_karty )VGŁ\?
Orus.ząr,ils.ki~o ~ roU eleaz.a.ra orą.z1 ~ -·

dwaj funkcjonariusze policji za.
trzymali podejrzanych osobników
Jana i Wlatlysława braci Waszyńskich, znanych władzom bez• twa z krw··-wyc
„. h awanPl· ecze ns

W dniu wczoraiszym przechodnie ul. Wscho·dniej zaalarmowani
zostali wystrzałem rewolwerowym
oraz jękami. Powstała pMtika. Na
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Dodatkowe wymiary podatku obrotowego
st aną

Się ·źródłem DieUSJ)r8 Wiedr WlODYCh

Kartelizacja· przemysłu polskiego
Syndykat cementowy utworzony

Lwów, w styczniu.
ski na rynkch zagranicznych doprzez piero wprowadzić. Przemysł rozll
prze- budowuje się w dalszym c;ągu. I
t
Ir •
Ir
mysłowców cementowych w Pol- tak, przystąpiono do budowy 2
OU na IDS rUn.C]a m n. Sn.ar U
sce. Na zjeździe, który miał na wielkich fabryk w Poznańskiem,
wypadkach była większa od podanej o ile ja- celu stwo;rzenie względnie prolon które przypus~czalnie zwięks~ą
Jak l'nformu1'ą nas władze ckar- tylko w "W"\Jiątkowych
1
. „
.
„ J
'
„
.
'
gatę zaw1ązanego przed pewnym naszą produkC)ę o dalszych 36
•
bowe w Łodzi na podstawie art. o ile naprawdę władze nabierały kose towarow sprzedawanych by- czasem „Syndykatu Cementowe- tysięcy wagonów rocznie. Będzfo84 ustawy o podatku oibroto.wym przeświadczenia, że zośtały przez ła lepsza i charakter przeds1ęhior go", były reprezentowane wszyst- my mieli do za·n otowania poważ
władze podatkowe mają prawo w płatni~a wprowadzone w błąd.
stwa był inny w rzeczywistości, kie be zwyjątku fabryki cementu ną hyperprodukcję, która byłaby
: ń
5 1 t 0 d dat zapłacenia po
Ob
· · k
inf 0 rmu' mia- niż w danych dostarcz.onych
do w Ma~opolsce, Kongresówce i w tem. dotkliwszą, że w ostatnim ro
a . •
Y
.
•
~ente Ja nas
Ją
.
Poznanskiem.
1 ku inwestowano w przemyśle cec <>.su
ciatku uznac, ze poprz2dru wytnrnr la hyc rzekomo
wydana poufna wymiaru.
Przemysł cementowy w Polsce mentowym kilka<łmesiąt miljonów
był wadliwy, że był oparty na instrukcja, która zaleca stosowaCo do firm prowadzących księ- . znajduje się obecnie w nader po- złotych. M. in. zbudowano szenieprawdzi ;vych danych i przeto nie tego artykułu w szerszym za. g~ handlowe wymieniony artykut ' myślnej fazie rozwojow~. Aczkol reg nzjnowszych. pieców obrotoodbył sie
ze szkodą dla skarbu. kresie W instrukcji tej wymienio
. .
b , t
l wiek ruch bur' owlany rue zaspaka wych. Inwestyąe te pozwolą na
. ·
.
. b , d0 d k 0
'
.
.
rowniez ma yc s osowany w wy- ja bezw?:ględme palących potrzeb poważne podniesienie jakości ceWymiar taki moze yc
at - ne s.ą dokładnie wypadki zast~so~ padkach stwierdzenia, że ks-ięgi gospodarstwa społecznego, to je- mentu (norm miiędzyn.a4"odowe) i
wo duko·nany, w wypadku,
gdy wania art. 84, a więc gdy weaług te nie zawierały wszystkich zapi- dnak pozwala on przemysłowi ce- niemalże ;:fwojenie dotychczaso
po.stępowa~e wymiat-owe odwo- danych dokumentów, lub na pod· só}V dokonanych tranzakcji. Zarzą- 1 mentowemu, stosunkowo młodej wej produktji.
r.
i&.wcze zostało ukończcme a no-.ve stawie ustnego doniesienia płatnik dzenie to, rzecz jasna, poufne mo-' gał~zi prz':mysłu w. ~olsce, ~o~~- i . Ten. stan rzeczy d~ał. ~a ko
oko:iczności wpłynęły później, lub zawierał tranzakcie nie ujawnio- . d
d . , d0
d .
Iwac powazny rozwoi w ,nc;i.1bhz- niecznie , stwon:ema • ~ewnrch
•
.
,
a
.
. . .. .
ze oprowa zie
na miernego szych latach,
tembairdZleJ, te form, ktoreby umemo.Zltwiły „dzt
6 ,1
1
o tle Ic_tcs wo;"'o.e ~n:1kn~~ op-od t- ne w zeznanm, ~ ile tlos~ chara- stosowania wymienionego artyku- wpływ za.granicy dotąd jest mini- ką" konkurencję.
Po 14-dńfo·
1
kowarua, a mewłasc1wosc tego za kter maszyn nie odpowiada da- łu i często powodować będzie malny.
lwych obradach zakooczony zośtal
uważono później.
nym protokułu lustracji, o ile, licz wadliwą jego interpretację. (p)
' .Ist~ieje w chwili obecnej 16 zjazd stworzeniem
11 S~dykatu
Ten art. ustawy był stosowany ba zatrudnionych
pracowników
·
wielkich fabryk, których roczna Cementowego w Polsce • Czas
' prc.dukcja wynosi około 136.000 trwania jego ograniczony został
wagonów cementu. Przy obecnym do 31 grudnia 19~ r.
.
ruchu budowlanym notu1emy roUmowa z.ostała zaWa.rla na· 2
czny w-zrost lronsumcjii o 12 - 15 lata bez wypowiedzenia, mote
procent. Eksport jest dość znacz- być przedłużona. drog, osobnej U"
ny, choć połączony z wielkiemi mowy.
Ludność przemysłowa
oszczę
trudn· ościa.mi, gdyż .mimo ja~ości Siedz~bą syndykatu b,ędzie '!'ar
~cew
n.a.szego
produktu, me u~tępuJące- 1 ~zawa. Naczel~ą dyrekc1ę obe1muW .t~ii
_,
.a.
go, po przeprowadzonei ostatnio Je p. Zbrowski z koncernu Sol.
. .
.
ł
·
racjonaliza.oji, dobrym markom za·(vayowskiego.
Według ogłoszonej. niedawno dolaró~ oszczędnoset. W, ?tanach tem. większą za~ ugu1e uwagę, że granicznym, musi się cement pol~tatyatyki oszczędności, ulokowa- południowych oszczędnosc1 są :!a w ciągu ostatnich czterech ~at I
_
~·
ne w amerykańskich instytucja~h le~o mniejsze, w:ynosząc ~rzecię: ilość ~at;idniony:h w przemysle
dł
ł
oszczędnościowych wzrosły w cią tnie 59,8 do!. na ;e~°:ego m1 eszk~11 roibotm~ow ~~e1szył się o 1,800
gu ostatniego roku o 2100000000 c.a. Cokolwrnk lep:eJ pr.zedstawia ty~. oso?. Jezeh ponadto ~w~glą- ,·
dolaró "'· Olbrzymią tę sumę za-, się . sprawa o~zczędn~sci "!" sta- ~łn~my, z~ z 25 000 robotrukow. - , Ogólne zadłużenie przemysłu i padającej na przemysł sowiecki
oszczędziły jednak tylko osO'by,. nact1 zachodmch, gdzie na Jedne- 1 1m1gran~ow, ktorzy "!" t.ym. c~as~e handlu &e·w ieckiego wynosiło w I na posz.czególne jego gałęzie przy1
należące do klas mniej zamoż- go mieszkańca przypada 80 dola- ; przY'byh do A~~ryk~, ~owme~ me dniu 1 października r. uh., według,padają kwoty następujące: na
nych, gdyż z~możniejsi ~meryk8:: ró•~ oraz. w stanach centralnych, wsz;:s~y ~nalezh Z~J.ęc1e, mo~~my oficjalnego wykazu
komisarjatu przemysł węglo~ i naftowy nie za.-wyczaJ z usług mstytucJI gdzie ka~dy obywatel rozporzą- przYJąc, ze w. chWlh obecne, Je~t ł skarbu, 3.640.000.000 rubli wobec 114.000.000 rubh, na przemysł me
oszczędn-0ściowy~h nie koTZysia- ; ~z.a przec1ęt~ą sumą <_>szc~~dn?- . wStanach Z1ednoczonych A. • ·13.459.000.ooo rubli w dnfo 1 lipca talurgiczny - 383.000.000 rubli,
ją. Nagrom1dzeme tak znacz:iych f'Ci _198 .dola~ow. W KaltfornJI, oo- około 2.000.000 bezrobotnych.
1928 roku. Znaczy to, że w ciągu na przemysł hutniezy- 17.000.000
~s~c~~~ości musi te~ więce1 za- f1,tu1ące1 w hc~ne bogactwa natu-j Z~aczy~ ~ależy, .iź cylry te :zw:artego kwartału r. ub . .za~łu- rubli, na pr~~~sł elek~techniez
a.ziwic, ze w roku ubiegłym ob ser I folne, sto~unki pod tym wz~lę- są niezbyt scisłe, gdyz w Amery-1 zeme przemysłu i handlu sowi ee- ny - 39 mtlJOOow rubli, na prze~
wować można było wzmożony do dem są Jeszcze lepsze, bow1 em ce rejestracji bezrobotnych się \ kiego wzrosło o 220.000.000 rubli. mysł chemiczny - 79.000.000 rupływ kapitałów na ?iełdę . pi en~ę: na jedne~o ~ieszkańca przypada nie prowadzi, wobec czego stw~er I z ogólnej sumy 3.640.ooo.ooo ru- bli, ~ przemysł leśny :- ~1 milj.
żną, przyczem po wi~ksze1 częsc1 j t.u pr~eciętme 415,1 dol. oszczę· dzenie istotnego stanu zatruc:lme- j bli
przypaida
na przemysł ..:_ rubh, na przemysł papierDttczy kapitały te pochodziły właśnie I oności.
inia jest rzeczą niezmiernie utru- · 2.104.000.000 rubli, n.a spółdzielnie 28 milionów rubli,
n.a przemysł
od osób mniej dobrze uposażo- 1 Wysokość oszczęd ności w po- dnioną. Ażeby zrozumieć, w jaki!_ 725.000.ooo rubli, na instytucje włókienniczy - 428.000.000 rubli,
Dych. Ogólna suma oszczędn?5ci, szczególnych stanach zależna jest sposób przy niezbyt pomyślnym kredytowe - 341.000.000 rubli, na na przemysł skórny - 195.000.000
ulokowanych w chwili obecne1 we naogół od tego, czy ludność dane stanie zatrudnienia mogło dojść w; handel państwowy - 300.000.000 rubli, na przemysł spożywczy
wszystkich amerykańskich insty-j go stanu trudni się rolnictwem, Ameryce do tak znacznego wzro- rubli, na transport - 107.ooo.ooo 263 miljony rubli, na poZ06tałe ga
tucjach oszczędnościowych (z wy ·czy też pracą przemysłową. W stu oszczędności, należy sobie
rubli,
na handel prywatny - łęzie przemysłu - 239.000.000 ru·
jątkiem pocztowej_ kasy oszcz~- 1stanach rolniczych oszczędności przytoonnić, że w Ameryce pra- 8.000.000 rubli.
hli.
dności) wyraża się, według of!: są przewaiżnie mniejsze, co jest cuje bardzo wielka ilość kobiet Z sumy 2.104.000.000 rubli, przy
cjalnych danych, kwotą 28.100 mi następstwem wielkiego zadłuże- zamężnych, których męzowie ma}jonów dolarów, to znaczy, że :ia nia amerykańskiego gospodarstwa ją zupełnie dostateczne docho.:ly.
ęz·
jednego mieszkańca Stanów: Z1~? wiejskiego, w stanaoeh przemysło- Kobiety te pracują tylko w tym 1
eT
dnoczonych przypada przeciętme wych natomiast oszczędn·o ·ści są celu, by móc cały swój zarnbek I
214,2 dol. oszczędności.
większe, co przypisać należy prz1i1 „odkładać na czarną godzinę",
n&a.rówka. 104.-, UE..•
Ceduła giełdy pienięi11eJ
Nie wszystkie prowincje Arne- 1 0ewszystkiem okoliczności, że w I Stały wzro'St wkładów w a•m e·
5 proc. konwersyjna 67.warszawskiej
..
ryki oszczędza;ją jednakowo. NaJ- Ameryce pła~e w pr~emyśle są r·kańskich kasach oszczędności,
5 proc. konW. kol 60.GOTÓWKA
więcej oszczędności ma Nowa An bardzo wysok1e. Przeciętny roi~o- k\órych klijentela w znacznej mie
K<Nejorwa 102.50
glja, gdzie na jednego mieszkańca t_nik przemysłowy. w Stan~ch ZJ~- rze rekrutuje się z pośród robot- Doiary 8.88 i pół
8 proc. B. O. Kr. !M.CZEKI
rzypada . przeciętnie
569,8 dol.lanoczonych zara·b1a tyle, ze moze '1f"'.
• n'ezbyt dobrze naogół u·
7 proc. B. G. Kr. 83.. .
t .
b.
. t lk
l'.
t
IllKOW i
1
I
4 i pól JllfOC. listy zasta.wne 'iiem•·kle
a clrugiem m1e1scu s o1 gi;ipa , so ie nie Y o pozwo ic na s os.un uposażonych pracowników umysło tlo.latnd!ja 357.70
stanów na wybrzeżu wschodni.em, k.owo bardzo szeroką stoł'ę. zyeh, świadczy wymownie 0 sta- 1 Londy111 4.3.25
zł. 49.-.
48.85, 49.10.
.__ .
IY
.
....M. · - - ' •
Nowy Jork 8.90
a więc: New York, New Jersey, c10wą, aile ponadto lokowac 1esz- ~ wzroście dohroibytu w Sta.
8 proc. 1i.,..... .......•. Zl'elll. ,„~ ,.• , _ Pary.i
34.86
i
p6ł
Pensylwa?ja, D~lawa~e, Maryla;id cze może ~ bankach znaczne o- ~eh z·ednoczonych.
5 proc. m. Wairsza.wry 5325
1
Praga 26.39
i KolumbJa, gdzie na 1ednego m1e- szczędności. Fakt stałego W7JI'O ·
8 proc. m. WaTsza;wy 69.5Q, 69.25·- ~ •
P. Y.
Szwajcairja 171.50
szkańca przypada przeciętnie 431 stu oszczędności
w Ameryce tl'l
8 proc. m. Łodzi 64.75
.'i -
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Toczyły się we Lwowie
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Wz ost dobrobyt Za Oceanem
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Zamiana starych
banknotów

I
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Wiedeń

Reorganizacja

w firmie

,,.ie::jedn.

Zakł.

125.25
Wloohy 46.67
.M.a:nka niemiecka 211.91

sprzedaży

8 proc. m. Piotrikawa fa.IO proc. m. Radomia 71.50
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Stheib2era i Grohmana"

Rewi1;e podatkowe

AKCJE
firmie Zjedn. zakłady Schei-,wojennej organizacji sprzedaży, t. Bank Polski 191.-, 192.Jak się dowiadujemy, prezes iz
do 31 b. m.
j hlera i Grohmana ma nastąpić re- j. rejonowej. Na sprzedawców ma· Baaik Zarobik:OIWy 84.Bank
Zaichodarl
95.i
by
skarbowej w Lodzi otrzymał z
,_
organiucja działu sprzedaży. Za- ją być wysunięci również przedZ dniem 31 stycznia b. ro1KU
LitPQP ~.u. d i:d
zed
d
miniist~rstwa skarbu .zarz~dzeaie,
• WO)ennt sprze atWCY·
·
wymi·a - sa.dniczo WTaca stę o ' ei pr
Rudziki 44.pł ywa os t a t eczny t ermm
zaleca1ące wskzymani.e nieuzasa„
Sta.racbowtice 38.50
ny w Banku Polskim banknotów
dnionych nowemi okoHcznościaCu:kire.T 45.10, 20 i 50 żł., wycofanych z obie- 169118mll•••••BllEB•llllBUBłl!lllillll'.l•RIR'I
Qstrowieakie seirda A 90.-, semja B mi rewizji podatkowych, za lata
gu w ub .. roku. ~ą to. ~~nkno~y 10 1
90.-, 89.ubiegłe. Gdyby pomimo to re wi·
i 20 zł. pierwsze] ermsp z dnia 28 ,
denci Z'głaszali się, petenci winni
lutego 1924 roku i 15 lipca 1924 L
PAPIERY PAiq-STWOWE I USTY
odwołać się do prezesa izlby skar~
ZASTAWNE.
roku oraz banknoty 50 zł. z dnia
bowej.
Pot«:żny dramat erot~'czny
.
Poźyc2lka inwestycyjna 112.25, Ua28 lutego 1924 roku. Po dniu 31 j
'
_:::yczka
stabili.zacyj,na 92.styczma łód:c.ki oddział Banku PoI 1·
skiego wyżej wymienionych banW y jazd do W-.rszawy zbytec:iny!
knotów przyjmować do zamiany !
Załatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzedach państwowych i ko
-·
w rolach głównych:
nie będzie. Wymieniać je będzie
munalnvch, instvtucjach finansowych i wszystkich Innych w Warszawie ·
1
całej Polsce 1 za~ranicą
.
można jedynie w drodze wyjątku
nami~tna
Legałiza :je dokumentów, sprawy konsularne, spadkowe, poszulo·
w skarbcu emisyjnym Banku Polwanie rodzin, etc.
.
urotlz
Interwencje, zastępstwa, porady, informacie. pośrednictwo we
skiego w Warszawie.

uskuteczniana będzie

w

1 · ·

!

Jutro ·wielka

p~emiera

, Zakazana

Miłość"

i

l

Jetta Goudal
I
wy Józef SchHdkraut
I
m~ski Wiktor Vark.onyi

I

Zap:suicie się na .
Grand-Kino. j
członMów L't J!l l~mwam1111mEillaina~~·~-~·fliim=-aa•.
ł

I
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sprawach.

Windykacje weksli.

Egzekwowanie
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POLSKr -
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1929

Nr. tl

1

c~ ny cegły
będą obniżone

Warsz. koresp. „Głosu Polskiego" (St. Gr.) telefonuje:

Inwestycje,
aprowizacja
i
sprawy
samorządowa Ł~~~~ !~od~i!~'!~~~o
b
b d . d
•
d ,
1-

y~ytem atPm o

ra

miljon franków

z1az u WO]ewo ow

PARYŻ,

Rzeczypospolite1· Polskie]·

w dniu wczorajszym odbyła się
w ministerstwie robót publicznych
konferencja w sprawie obniżenia
WARSZ!\ WA, 2l (Pat) W dniu zabrał głos charakteryzując ogól- wodów zestawienia najpilniejszych
cen cegły. W konferencji wzięli 21 stycznia 1929 r. odbył się jed- me sytuację gospodarczą oraz inwestycji ze wskazaniem ich k~udział delegaci Banku Gospodar- nodniowy zjazd wojewodów Rzpli- rolę i ob~wiązek wojewodów w lejności. Należy tu uwzględnić bitym zakresie.
lans płatni-czy i zużycie pieniędzy
'>lwa Krajowego.
tej. Zjazd otworzył o godz. l 1
•
•
• na rentujące się "inwestycje, u'liZarys ~a·~adn1eń aprowiza~YJ- kać natomiast należy inwestycji,
przed poł. min. spraw wewn. gen.
siążo
łUkifa
Składkowski
przemówieniem,
w
nych
omow1ł n~cz~lruk wydziału które powodują import zagraniczK
Gf
którem zaznaczył najaktualniejsze Szwalbe 1 zapowiada1ąc poprawę
w
p
cą
llJl··koła.·a
M1·•.·
O·
zagadnienia
wła.dz
a_
d
_ministrac:r1·.
~·
n.k
eh
.
.
~h
ny.
reszcie referat
p. nacz. oZa<bien:ownas .a.p'
11....,
1•1
~
w. s~osu .a
. aprowtzacyiny.... ' ski wygłosił
o~óln) ~ a·ewicza
ny~h.
obecne1 .ch.w1h, zapo"Yta· mięsnych t nab1ałowych._ Tema- kr_a,jowej wystawie w Poznaniu :;.v
.
.
da1ąc, ze przy na1błtższych wy1az- tern dalszych obrad były sprawy
k
k
WIEDEN, 21 stycznia. (PAT.)- dach 1·nspekcy1·nych
szczego'lną
d
· t
f
związ u z on1ecznością przyg~samorzą owę, wysumę e w re era towania
oszczególn eh
·1k„United Press" donosi z Paryża, zwróci uwagę na .sn.rawy samo- cie dy.r. Selec~iego, k~óry zwródł Łach kra~ ~środków ~la ..!;=teże najwyższa rada monarchistów rządowe„ O godz •.1 mrn. 30 pr~y- uw~ę .na komeczn~c przygo~o- czek turystycznych.'v"T'f'b ra ł a ksi'ęci'a N~kitę
•
, syna wi'.ol
.;. był na z1azd premier Bartel, ktory • warua t dostarczenia przez woie- J
kieg·o ks. Aleksandra, pretenden-

Nocy wczorajszej niewykryci &o- '

tąd sprawcy wtairgnęli do główne

go biura fabryki perfum Cotti'ego
i rozpruwszy ka.sę główną zabrali
znaczniejszą gotówkę Dy. ek · o.
·
r ci.a.
bhcza straty
na przeszło milion
franków.

ft ei\;JIZIB
· · u I1omunts
' f"O\V
w

'J!

tt>m do tronu rosyjskiego na miejsce zmarłego
wielkiego księcia
Mikołaja. Wybór ten uzasadniono
1

Amanullah zno' w s1· ęga po koro

ę

Policja polityczna skonfiskował a pół milj ona zł
•

BERLIN, 21 stycznia. (ATE.) W dniu wczorajszym policja polit yczna .przeprowa d zi'ł a scis
.. ł ą re wi·
zję w tutejszej organizacji komunistycznej. Policja

Goraczkowe przygotowania małeriału wojennPgo
Ks. i koncentracja wojsk. w Kandaharze grożą
długa,
d

się

WOJ'f~ą

omowa

obecnie. znajduje się w drodze do
L0!\1DYN, 21 stycznia. (ATE.) l poczną się na nowo i że wojna doStanów Zjednoczonych.
„Daily Express" donosi z Kainda- mowa będzie trwała czas dłuższy.
haru, że b. król Amanullah robij MOSKWA, 21 stycznia. (Pat.)gorączkowe przygotowama, celem Agencja Tass. donosi o koncentra
odzyskania korony. P-0d względem cji wojsk, nadchodzących z Kangrozi wybuchem
finansowym cieszy się on popar7l daha.ru. Krążą też pogłoski,
:te
.
ciem swej matki, która rozpon;ą-~AmanuHah obejmuje dowództwo
, BATA W JA, 21 stycz.rua. (P~t.~ dza wielkiemi środkami.
Ama- n:id t~mi .oddział~i.
Vj. Kabulu
~ybuch wulk~~ , Kraka~u ohJ;~ nullah wystosował odezwę do lud- uiawnia s1ę b.rak zywnoset. Szkowia . ooraz sil1;11 e1s.zą dzia~alnosc. ności. Agenci jego zamierzają do- ła francuska została zamknięta 1
W c:iąigu ost~tnich 24 .godzin na- konać większych zakupów amuni- ograbiona. Zastój w handlu wywo
stąp1~0 7 t,Ys1ę~y odd~1eluych wy- 1cji i materiału wojennego.
łuje silne niezadowolenie, a wśród
buchow. Ni.e~tore z m~h dochod.ią j Ponieważ dawna dynaistja po- ludności zauważyć się daje wzrost
d.eo wys~kosci 4.000 st?P· . W, są- · siada wielu zwolenników, wydaje sympatji dla Amanullaha.
Z i.nsiedzt~e wulkanu da1.ą się ciągle się rzeczą pewną, że walki roz- n~h źródeł dónoszą,
że Arnaodczuc wstrząsy podziemne.
J
&nullah oświadczyć miał w Kanda'

i;

Wulkan Krakatau

Fala droiyzny i
•

dają s1e

•

we znaki

.

••

ROSJI

Według danych oficjalnych in-j da, że z powodu panującego tu
stytutu dla badania konjunktury od dłuższego czasu braku peww Moskwie po<ln:iósł się ogóln'J- 1nych artykułów spożywczych lud·
państwowy indeks cen w Rosji w j ność zmuszona jest w bardzo zna.roku ubiegł~ o 16 proc., przy- 1cznej mierze. kor~ystać 'z handlu
czem według mdeksu tego siła na prywatnego 1 pła~ic za artykuły
bywcza rubla wynosiła pod ko-jpierwszej potrzeby bardzo wyson1ec ubiegłego roku gospodarcze- kie ceny. O drożyźnie, panującej
go (1 października) 38 kopiejek 1na moskiewskim rynku artykułów
przedwojennych. Cyfry te odno- 1 spożywczych świadczy najwymow
szą się do cen w handlu prywat:\niej fakt,. że za funt masła, który
nym; w handlu państwowym, obeJ .przed wo7ną kosztował 40 - 50
mującym głównie handel hurto- kopiejek, płaci się obecnie 3 ruwy, ceny są normaliz-owane, tak ble.
że tutaj indeks cen tak znaczneOgólny w.zrost cen obejmuje jego wzrostu nie wykazuje. Nie- dnak nie tylko artykuły spożywmniej jednak w ciągu ubiegłego . cze. Jak z oficja~nych dan.ych s~nku gospodarczego ceny hurto-1· tystycznych wynika, podniosły się
we wzrosły w Rosji o 3.6 proc.
w roku ubiegłym w Rosji bardzo
· · d aie
· &lę
· d rozyzna
·
· rowmez
·
· · ceny wsze lk'ieNai'do tkl'iwiei
.wy da t me
odczuwać w Moskwie. Tutaj na~ go rodzaju ~owarów J'1'Z~mysłorynku produ~tów rolnych. ce.ny wych. Przec;ętny wzrost indeksu
wzros.ły . w ciągu roku U1b1egłego cen produkt~w przemysłowych w
przeciętnie o 10 proc. w handlu han~lu de~a.hcznym wynos'lł pod
paustwo~ i o 60 proc. w han- komec ubiegłego roku gospo~ardlu prywatnym. Zaznaczyć wypa- czego 9,6 proc., przyczem na1wy0

wa

_,&

''"'·'"' .... _,__-....~

H

inłłllcja
•

znalazła w

przeszło pół mHjona zł•otych.

!:~ho~a:~!ą~ięp;z~=~~la:~g :~

daje
na to stanowisko.
Nikita jest kawalerem i pełni on
czynności urzędnika biurowego;

21 styczniia. (ATE.) -

kasie

Pożar laaryki~ wstążak
BERLIN-, 2N1

ostrywczru~ag.j(iATE.) -

Onegdaj spaliła się w mieiscowoś' ' k sza w Norw~g'i"f
harze oficjalnie, że co.fa swą aibdy et'Ol
s 0 nar~ię
t aku.cję.
bf'Yka wstązek. ~zko~?' obliczane
Obecny rząd afgański
skłania są na przeszfo poł miliona koron.
się do zaniechania stosunków
z
państwami cudzoziemskiemi z wy- i:!J[!J[!J[!J[!J[!J[!)L.!JGJl!l[i!.lt!JW
jątkiem Anglji i dążyć ma do przy
wrócenfa systemu,
jaki istniał -Z-rz-e-sz-e-ni_e_K_o_b_ie_t_W
__
dł
__
przed ogłoszei;iem. niepodległoś-:1·
Zydowslcicti
~ •
Poselstwo angielskie wypracowuje
Al. Ko6ciuszki 21
już projekt .subsydjów, udzielanych Jutro, środa 2J b. m. o godz. 9 w.
przed niezawisłością emirom. Proprezes Kola Zydowskiego
jekt ten spotyka się z oporem duchowieństwa. W związku ze wstą
pieniem na tron Abibulaha przywyglcsi odcz~t pod tytułem:
•
jął tytuł emira, a nie padyszacha. . „Zagadnien.a współczesnego sjonizmu1
I
We1śc1e od 1 do 3 ztutvc11.

i_Z__
•V•

I

Izaak Grynbaum

Wstrusim żołądku robotnika rosyjskiego

•

podczas operacji znal '!Ziono 115 gwoidzi

•

sow1ecli1e1

RYGA, 21 stycznia. (ATE.)

-

datniej podniosły się ceny wyro~, Z Moskwy. d~~zą o oryginalnym
bów włókienniczych (16,6 proc.) i wypadku, iak1 się wydarzył w Jed
metalowych (13 proc.). Za ubra- nym z miejscowych szpitali. Podnie, które rok temu kosztowało czas operadi ro-botnika Łańono60~ rubli, płaci się dzisiaj 900 ru-, wa, który ci.erpiał na żołądek zna
bh.
l .
_ . ł k
'
Główną przyczyną ta~ i:naczne- ezio;io. w. zio.ąd u. chorego 1.15
go wzrostu cen w RosJl 1est de- gwozdm, ogolneJ wagi 345 gramow
waluacja pie~ądza. Dotyczy to Po wyjęciu gwoździ chory wyprzedewszystkiem
drożyzny na

ryn~u a·rtykułów przemy~łow_y<;h,

I

Mumję

zdrowiał.

Jak ustalono robo.tniik Larionow
był nałogowym pijakiem i miał
zwyczaj robić zakłady z kolegami.
iż, za każdą szklankę wódki poły.
kał jeden gwóźdź.
.
.
Zbada~1em ~ego rz~dkie~ wypadku za1ęło S1ę moskiewskie tow.
lekarzy.

kochanki króla Salomona

bowiem wzrost cen z:boza ~ m- .
nych produktów rolnych ma 1esz- i
cz~ cały szereg innych przyczy~: !.
oraz jego własnoręczne pismo odkryto
Na1lepszym dowodem dewalua.:i1
w Jerozolimie
czt:rwońca jest wzmożony obieg
pi~niędzy papi~rowych w Rosji,
BERLIN, 21 stycznia. (ATE.) -,pismo, według którego wynika, ił
ktory pod koniec ro~u gospoda:- O sensacyjnem odkryciu
donosi była ona egipcjanką i zmarła tra.
czego 1927-28 wyn001ł o 453 rot- • Lond·...ł
. k
Al .
. . .
·
. ..1-11.ony rubli' wi'ęceJ' , n".;.
gazeta
a 11
giczną
.,.. w „.,..k••
'"' „ po - via
„
.
.eg.1ps
.
.. . s1merc1ą. Badacze twier~
przednim.
l Moka·r~ · Mia.~o~cie badacze iz pismo to, ~.ko~e na d~-skoRząd sowiecki uświad.a.mia so- od:kr~h w Jerozohm1e grób oraz 1nałym pergaminie,
iest plSait".'I
bie zresztą w całej pełni nie.bez- mumię kochanki króla Salomona. przez samego Salomona.
pieczeństwo, jakie kryje w sobie Jednocześnie znaleziono przy niej
dewaluacja pieniądza i postępująn ,n
,, -+-wE
ca stale inflacja, ozego najlepF • • szym dowodem
jest rezolucja,
przyjęta
na ostatniem posiedzewspółpracownicy

,„

I

=•

Najblitsi
spraw wojsKowych .

wys,CJ• g automob1·1owy

niu centralnego komitetu wykomin„
nawczego
stronnictwa komunistycznego, w której podkreśla zię 1
konieczność
jaknajrychlejszego ·
przeprowadzenia stabilizacji waluty sowieckiej. Brak gotówki jest
jednak w Rosji tak dotkliwy, że
pomimo tej rezolucji państwowa
komisja planowa zdecydowała się
emitować w przyszłym roku gospodaTczym dalszych 300 miljonów
rubli, nie bacząc na to, że rada
komisarzy ludowych
usiłowała
wszelkiemi siłami ograniczyć fivwą emisję pieniędzy papierowych
do 185.000.000 rubli.
Dewaluacja pieniądza zmusiła
już organizacje robotnicze do wystąpienia z wnioskiem o ponowne
podwyższenie płac. Według oświadczer:ia ludowego komisarjatu
pracy postulat ten nie będzie
mógł być w roku przyszłym cał
kowicie uwzględniony, tak że pod .
wyższenie płac za't'obkowych odbywać się będzie
w poszczegóinych gałęziach przemysłu jedynie
·1
w d.·odze wyjątku. Względy ogólno-p iństwowe na powszechne pod GenerG1licja po .vyjściu z gmachu min. spraw wojskowych. Od lewej:
wyfrzenie zarobków robotników
W czasie wyścigów szsowych w Boulogne sur mer pokryto uystasn nh pozwalają.
f gen. Ruppert, wicemin. Konarzewski, gen. Wróblewski, gen. Hbl>icki,
278 wil au&ielskich w cza::iie 3 godz. il4 mi,1. 45 sek.
pułk. Kołł'ltaj-Szrednicki.
Eps.

c.
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~iadomoścł bieżące
Pogoiła w liodzl

Koledze, p. Maur7cemu Królowi,
przedwczesnej śmierci

zo y

W dniu 19 stycznia 1929 roku zmarł

•

rt;:

Stacja mete<M"ologiczna
przy
!liem. gimnazjum w Lodzi komunikuje:
Bar.ometr opadał, (758 mm.), jecnocześnie niebo się zachmurzyło.
Temperatura wiecziorem wyoosiła
- 10 st. Wiatry wieją z południo
wschodu.
Całkowita
WMstwa
śniegu wynosi obecnie około
15
cm.
Na jutro oczekujemy za.chmurze
!lia się nieba przy wzrastaniu tem
peratury
oru da;lszego spadku
barometru.

Stefan Wielgus
kontroler
Cześć

Jego

wyrata serdeczne współczucie

Personel firmy Ch. L. LIpn owski.

W1działa

Opieki Społeczaej,
przei1wsz1 lat 3ł.
pamięci.

Plagislral m. r.odzl„
Dnia 20 stycznia rozstała się z tym światem
ś.

{K)

Plilion

stacja oczyszczania
Montaż

maiSzyn i

urządzri

Kra uzo"Ql"a

lierowoik i nauczycialatwo szkoły powszechnej 1•.139.

składają

ścieków

przeżywsz1

st.a•

eji oczy&zczania ścieków na Lublinku został w ubieg~ym tygodniu
ukończony.
Obecnie przeprowadzane są próby sprawności dmłania urządzeń stacji.

J

100 skarg
do

sądu

wpłynęło

pracy w

Łodzi

śbąi:~~:r::c;~~-Oy wykańcza

KonIerenc1a prasowa

lat 40.

Wyprowadzenie zwłok z kościoła Sw. Kazimierza
w Widzewie odbc:dzie się w środ~, '23 stycznia, o
godz. S po południu.

W pierwezym tygodniu ukonstytu szym ci.qgu zgłaszają się stroąy z pro
Ogólna cena kosztorysowa. sta- owania się sądów P?aCJ, wp!rneło już
cji wynosi około jedn-ego m1ljona około 100 skarg.
obec·
złotych. {m)
nie niektóre sprawy, które wplyn~y
Najliczniejsze ska.rgi powstalr, po- tam przed 15 stycznia, inne zaA kieruje
między robotnikami a pracodawcami się do sądów pracy.
w
Wobec
ja.kle

.

p.

Katarzyna z Augustyniaków

Wyrazy szczerego współczucia P• dr, M. RABINOWICZÓWNIE
z powodu zgonu
O J C A J E J

zł. kosztow~la

t

przemyśle włókienniczym, rzemiośle

odciążenia

pOStUlatem • okręgowego
ZJ·azdU
"" d 1.7 •

nastąpiło

wo1ewo z111ego

wskutek powsta.nła. sąd~w •p~y,
Onegdaj w sali okręgowej ko- n:izacji do.rorc6w aomowych z ca·
za.wodowy:eb.
.
Pni:eY w Lodzt.
misji
zawodowych od-.
Na zjazd
nach popołudniowych miała miejMimo ukonstytuowania się ądów 1 ;;:~poświęca. lustraelom
wid. w b-rł si~ zj_a zd P.rzedstawicieli or.ga przybył
przedstawiciel komic:ji
sce w dowództwie okrę-au korpu- f P,nlCY do inspektoratu pracY, w, ~- P Y.
centralnej z Warszawy p. Zdanow

w D. o. K. IV
W dniu wczoraiszym w

dość pokaźna. ilość spraw. wplY,nęła od

Umowy zbiorowe dozorców domowych

i!<Xłzi- związków

su nr. IV w gabinecie dowócky O.
K. kcnferencja pr.a1S<>wa. na kt6rej by11 Ołhecni redaktorowi• 9ism
łódzkic'h i okręgu łódzkiego. K~-

.,. ódź

O.

kwestji sposobu oma'Wiama w
prasie spraw wojskowych. Dłutsze przemówienia wygłosili kpt.
Lutomski, kierownik ·samodzielnego referatu mforma~, ans
pprokurator
sądu wojskowego
kpt. Mitowski.

tu Jedziedo Karlsbadu
P

!

O •S

k

ł

·

a na rzeciem

miejscu
. ~ak z opublikowanych w tych

d~ktach1 . dabnyckh

S'U!:tystycznycnhanwyem
a, 1cz a uraCJuszy w z
uzdrowisku
czesko.słowackiem,
Karlowych Warach
(Karlsbad),
y:yrażała się w roku 1928 impon~

ni

Ją cą cyfrą 67,57~ ~ób. Ob~at~h
państw

europeisk1ch odw1edziło
w roku ubiegłym KM"lsbad 63.013,
re~zta ~aś re~I"l!tow~ się z ~<>:
środ nueszkancow ronych częsc1
świata. Najwięcej kuracjuszy, bo
22.222 osób, puy!>_yło • w ro~u
1928 do Karlowych .warow z Niemiec; na drugiem miejscu stoją ku
ł'n cju sze z Czechosłowacji (15.849
osób), dalej idą obywatele Rzeczy
pospolitej Polskiej (6.603 osobyJ,
Austrii
(5.480 osób),
Rumunji
(3.781) , Węgier (3.401) , Jugosfawji
(1.016) i t. d. Z pośród obywateli
p ańshv zamorski<:h na pierwszem
~iejscu stoją obywatele. Stanów
Ziedno:z?nych A. P., ktoryc~ w
roku b1ezący~ zameldowało się w
Karlowych ,W arach 4.165.

łego okręgu łódzkiego.

stud·u·ą

zia

ycb ło

przyznała wczora1 sp ec1· alna liomis1· a magistratu

ski oraz delegaci Zgierza, Tomaszowa Ozorkowa, Łęczycy i t. n.
w pierwszym rzędzie omawiano
warunki pracy i płac dozorców

:~~wy:~.;:c:~::~:;~o, d::O<C';

pracują

bez

umowy

zbiorowe'

wskutek oporu ze strony właś.;icieli domów, wobec czego postn_lik, ławnik wydziału opieki społecznej skiej, studentce medycyny uniwersy- \nowiono uzyskać interwencję n~d
Furta.I, oraz ławnik Adamski.
tetu .war~za.wskiego; ~tanis~a.wo":i zwyczajnej komisji rozjemczej, któ
Komisja otrzymała. łącznie s;eść Czerwińskiem~,~tudentowi. Poh~c~: ra reguluje jak dotychclmS warunisią.t kilka podań.
ki warszawłikieJ oraz MarJi LapickieJ ki płac w Łodzi.
' l1 po dań k otru~
·.J·„,. studentce humanistyki
N astęprue
.
.
Z poŚro' d w:;z::s tk l1.:
. . . w Warszawie.
„
oma".V'lano
spraw~
przyznała stypendja następującym a,.
Każde z dz1es1ęc1u stypendJOW Lo. h . .
h
.
k
d
d . . t
L
. .
śl nie yg1enicznyc Ill.lesz ań ozor1200
kademikom: Edmundowi Krauze, stu- u Jes po .
z roozme 1 w my
. d
h .
.
t .
1 • w spraw1e
przyzna.- cow
dPntowi wydziału matematyczno-przy regul:uninu stypendJ'a.lne"'o
o '
•
• omowyc
•
. t
.e}
. ) na un1wers
.
yt ecie
.
lwo~vs k":Jn; wane będzie · aż do całkowite"o
ukoń rowmez postanowiono • m erwen10
narJa
o
b
vo; Irenie Praszewskiej, studentce filo- cz~~ studj.lw akademickich, nio dł11 wać u władz, wreszc:e. wy r~n~
zofji klasycznej uniwersytetu poznań ' żeJ Jednak, Jak przez lat 5.
zar~d okręgowy, kom1s1ę rewizyi
skiego; Józefowi Mrygoniowi (wetery ł
Przyznaniem powyższym obywa.tel ną 1 sąd polubowny. (b)
k
l
I
L d i
d
narja) na unwiersytecei lwows im; I kom i obywa.te om m. o z stypen .
Stefanowi Gołąbowi, studjującemu po- jów nie kontynuowanie studjów wy~JL;,
lonistyke na. uniwersytecie w Warsza• szych - polski Manchester dał 110polskiej i niemieckiej
wie; Zofji Wawrzyńskiej, studentce wód swych szczerych sympatji tll.'l. J wyucza sys!o~em przyśpieszonym
wydziału matematyczno-przyrodnicz•3 młodego pokolenia., poświęcają·~1·go i
b
go uniwersytetu warszawskiego; St.a- · się nauce - w przeświadczeniu, żu z
r:isławowi Kamińskiemu, studentowi pomocą samorządu, oraz współobywa. ul. Przejazd 19:
Tel. 36-05.
politechniki lwowskiej; Antoniemu teli łodzian, stanie się ono pożytoczod 1O- -l l J 3-5 pp.
Moszczyńskiemu, studentowi medycy· nym i twórczym elementem.
Rozpoczęcie wykładów w grupacbnr w Poznaniu; Leokadji Pa.łaszew,
Ge.
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związków

__ swym akademikom I

typend1·. w I
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Jak wiadomo rada miejska m. Lopostanowiła, zgodnie z wnioskiem
komisji atypendja.lnej i komitetu obywatelskiego dla obchodu Dziesięciolecia Niepodległości, wyzna.ezyć 15 sty·
aka.d emików - łod zia.n,
pendjów dla.
ce
lem upa.mi"tnienia wielkiej rocznicy. hi
to
e ·"
s ey_:czn ł
Według powziętej uchwaly to sty
pendjów miasto miało wypla.cić na.1
Związek: <>fieerów: WWJ1, Rzplitąj tyehmiast, zaś 5 w okresie od
Polskiej (Piotrkowska. 104) za.wiad&- kwietnia b. r., Cl)'}i od nowego roku
mia. wszystkich zainteresowanych, któ budżetowego.
rr.y chcą . na.być po cenie no.mina.lnej
Celem podziału stypendjów zebra.(zŁ 4) wyżej wymienione m1,>dalt1 ła. się w dniu wczorajszym komisja sty
aby z~mówili je wcześniej gdyt zwią pendja.lna. pod przewodnictwem wice
zek oficer. rezerwy: za.ła.twfać będzie prezydenta Ra.palsldego, w pełnym
tylko do 1 lutego b. r. Dokumenty nie składzie.
zbQdne - książeczka wojakows ew.
Poza wiceprezydentem Ra.pa.lsklm
zaświadczenie pobytu na. froncie w lana posiedzeniu obecni byli: ławnik
tach 1918 - 1921 r.
W}'.dzia.łu oświaty i kultuey: prof. Smo-

Walne zebranie - .związku oficerćw rezerwy :Rzplitej Polskiej odb~
dzie się w dniu 27 styeznta o godz.
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Kto otrzytna
zapomogi

źywnosciowe
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p. Ziemięckiegoł miejskie. Rozdawana będzie mąka, cukier, węgiel, chleb i t. p.
Prezydent miasta przyrzekł decelu przyjęcia do pracy zreduko- legacji, te do pracy tej zaangażu.
wanych w swoim czasie pracowni je członków cłwześc. związku, on
.
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kow m.teJs c ·
0t11ewa.z mlllgi- giś zr u owanyc • p
strat m. · Łodzi prowadzić będzfo ••••••••• ••••• ••••••••• •••
akcję pomocy żywnościowej dła
~egarek
bezrobotnych, delegacja prosila p. J
.
. .
,
prezydenta, ~eby anga.zu1ąc
sonel do t~ ~racy,, . u~gl~ł
tych pracowrukow mie1sk1ch, ktorzy .zostaJi zredukowani
Pcezydent Ziemięcki oświa.d.
czył, ze prace przygotowawcze
związane z akcją dożywiania bez
r-01botnych są w pełnym toku. Z
akcji dożywiania korzvstać będa
. k .
· · t
·
b.ezrO'botm,
torzy zare1es ·row~- .
m są w P. U. P. P., a zapomog
me pobierali. Bezrobotni, którzy
korzystają z zapomóg pomocy ży
wnośdowej nie otrzymaii1 ponie. .
al .
to f d
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Do prezydenta

zwróciła się delegacja chrześcijańskich związ:ków zawodowych w

wyświetli

najbliższych dni~ch przecudną sielankę miłosną
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POSZUKUJE,

-pokojowego n· szkania
z wygodami,

możliwie w

centrum miasta.
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Pożądanem jest, by jeden z pokoi łączył się bezpośr~dni~

z

klatką schodową.
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Z. O. P.. N.z

Na margi~esie. zawodów bokserskich
być

Przyrzeczenia winny

Sensa~YJD-r prze 1e. g
. wyboro'! nowega za~ząd_u.- Pp. mir. ~a-

dotrzymywane

Wypadki, w których zapowie-•dwu ciekawych walk, „v tem walbłocK1 I P1ątKowsk1 członkami
związku.dziany program zawodów bokser- : ki Konarzewskiego, którego pG„„
skich br,tby ~ dniu imprezy wy- ,wrót na .rin$ w zna:mei ~ierze
p
konany, nalezą u nas do taik rza·d przyczynił się do zwlększema fre1
W dniu onegdaiszym w sa:lach zgodnienia statutu L. Z. O. P. N. r rosła.
Rozpoczęło się od 230 kic? zjawisk, i~ wydar.zen~~ t': kwencji, pr.z~czynił~ się .r~wnież i
rady miejskiej odbyło się walne 1ze statutem P. Z. P. N. przystąpio wstrzymujących się od głosowa- ~ozemy nazwa~ przysłoW1owew d? wzburzez;,1a puhlicznos~:1, ktf>ra
•
•
f ,
•
•
białemi krukami.
rue bez racJ'l domagała stę zwrtizgromadzenite łódzkiego okiręgowe no ao wyborów nowego zarządu. ma. lecz ilość ta przy wy.borach
Przykłady szumnego
kl 0
bowiem
. tu pieniędzy za bilety
go ~ku piłki nożnej.
.
Jut na początku obrad dało się ostatnich członków zarządu wzro- nia zawodów, by zachę~~ć ;:bł~: I spotkanie pokazowe nie ;no~ł:.> ·ej
Całoroczna działalność władz zauważyć zblokowanie niektórych sł.a do 525. Wystarczyło sto kilka ność do przybycia, później c dwo- 1w żadnym razie zadowolić.
piłkarskich była dość uboga. naito klubów. lecz trudno było przewi· dziesiąt g. łosów, które decydowa-1ływ!lnie jednego luib ~rug_;egc spC'l Związek bokserski winien bacz..
miast jełli chodzi o sam wydział dzieć. w jakim celu. Domyślać się ły o mandacie.
k:inia,
tło~a~ząc się m~pr7:yby- . ną uwaigę zwrócić na podobne wy
G i D zbyt bogata w różne nie- na:lriało ze blok wyka.Ze swe ist· Przy wyborach do wydziału opo ctiem zawodn.ikow, .zdarza1ą sięk ze padki i ukrocić je, stosując surot k'
·
•
s rony orgamzatorow utema ·aż· 1 we sank"J·e ka ne bo ·
.
fortunne pociągnięcia, ściślej mó· nienie przy wyborach, sądzono je- zycja zmieniła front, obsadza1ąc dora:zowo
t · - . br '.
.\~te~ a ie
·
·
· · ·
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'ek
k
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pos ępow~me yna1mnie1 me przy
w1ąc medoctą.gmęcia. !WYJUAa)ące na.....,
te Dl tóre
andy tury n~emal wszystk1e mandaty swem1
Wypadek ten miał mieisc:e i na czynia się w sensie dodatnim do
kandydaturami.
ostatnim wieczorze
bokserskim, spopularyzowa:nia pugilatorstwa.
z chaJQtycznej i niecelowo pn:epro nie mogą ulegać kwestji.
wadzanej pracy, by nie wywołać
Bomba pękła wcześniej, ~
Teraz opozycja zaiżądała saty-f or~anizowanym prz~z T . .G. Sokół. Zawodpików, nie. dotrzymujący~h
specjalnego zaintere90wa.uia Ilię przypU&zczan<>.
Na
wysuniętą sfakcji dla swych kandydatów:; Ji;z strona o~gamzac.y 1.na za~o- zobo:-nązań~ nalezy bezwzględnie
•
..i_-!
•
k · · ka d d
.
.
. k
d . h 1 dow przedstawiała w1c ,e do zy- karac, a wowczas przyczyny do
składane.mi sprawozuauiatm.
przez
omis1ę
n Y aturę mir. wysunięto wntose 0 na anie 0 • 1 czenia 1 co niezbyt przvchvlnie na- 1 niezadowolen·a
hl' 2 oś ·
·1
FJ'~kwencj.a klµbów . dość ma- Zabłockiego blok odpowiedział norowego członkowstw.a L. Z. O.!stroiło publiczność, odw;ia,1 ie za$ kną. (xv)
pu tc n ct zru
tNl,
przewodniczył obradom P• ka.ndy<łaturą p. Malinowskiego. Za P. N. długoletni i zasłużonym .
Kordasz (Zjednoczone), sekreta- tądano głosowania ta;nego. P. działaczom PP· mjr. Zabłockiemu
uw·1~z'dz1'sty
ritł>wał p. Hertel (So-kół Zg.).
mjr. Zabłocki oświadcza, iż ma.n- i Piątkowskiemu. W.niosek ten
C
Po przyznaniu prawa głow ~. dat prezesa ł... Z. O. p; N. jesl przyjęto długot:rwałemi oklaskami
wyjechały samnchody z Wa 3-<!a
T. S. G. j Bieg, zawieszonych zbyt powainy, kandydat musi się przez aklamację.
r
wy
wskutek nieuregulowania robo- więc cieszyć bezw.zględnem zaiu- Przystąpiono do rozpatrzenia
W AR.SZA WA, 21 . stycznia. P?zostałe sześć samochodów,
.
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k . \VczoraJ rozpoczął s1ę w Warsza- zapisanych do startu, zrezygnoW'lązań fimm~c , oraz zatwier' amem w nego zgrolIMfJOZerua - wn1oskow .zarządu 1 człon ów.lwie raiid samochodów, udających wały z wyruszenia z powodu wiel
europejski
raid kich zasp śnieżnych.
dzeniu ostatni.ego protokułu wal„ wabec czego cofa swą kandyda- Szereg wniosków klubów o prze- się na wielki
nego zgromadzenia przystąpiono turę. W ślad za tem zrzekł się sunięcie do klasy B z przyczyn 1gwiaździsty do Monte Carlo.
Trasa raidowa
wiedzie przez
do odczytani.a sprawozdań.
k&ndydatury i p. Malinowski.
formalnych nie były rozpatrywaPierwszy wyruszył o ~odz. 11 Berlin - Brukselę Paryż Sprawozdanie zan~du z małe·
Wytworzyła się cię.żka sytua- ne, sprawa zaś pozostawienia U- m. ~ pop. ~?1acz~owsk1 na ma- Monte Carlo.
'ł ·
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kł kand d
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.
szynie „Zbro1owka .
Następnym . -ir···r-~,-,,...,-,1""'"'1~1""'"'1
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·
tru 7'.asWrienl&U21 pr.z-nęto n.aogo cia, ~ra o
y atów.
o ruonu w
asie spot a a się z był hr. Stefan Tyszkiewicz na sa- ~~~t r.t~ ~ ' "'L'!.h.~l!..!.!!..!H•.'!.!f?~ui
milcząco, natomiast nad sprawo- dłuższych pertraktacjach wysunię ogólną sympatją walnego zgroma- mochodzie
własnej konstrukcji
1
Doktór
zdaniem wydziidu wywiązała się to dwie kandydatury pp. Malinow dzenia. W związku z tem posta- „Stetysz"; wystartował on o godz.
gorąca dysputa. Ciężkie za.rzuty, skiego i Skibickiego. Przystąpi<!- nowi'Ono przepisy przejśdowe na 13.30. Trze:i wyruszy~ o godz. 17
podrywające wiarygodność przed no do głosow. tajnego, które przy- 1928 rok rozszerzyć i na rok bicz. P · Ąlfr ed ~~thn z Lodz1 na „Aust~o
•
_..i:„A..:·
d'
b J
•
· że w o•b u latac11 spad'
·0 W
atmerze.
stawionej
ws-~p--..1·1 .zawo ow, ra10 wręcz
sensa<:YJny
ob róL z tem,
a1ą po
grupie- polaków, udający.:h
fakty gubienia prze.z wydział do-,Część .zblokowanych klubów zdra 2 kluby z A klasy, a na ich miej- się na raid gwiaździsty, wystarto- Choroby s~órne. wene•
kumentów, brak w wielu wypad- dziła zwolenników p. Malinow- sce wchodzi mistrz klasy B. Dzię- wał również kierowca zagraniczr7czne 1 wl':>sów.
kach jakiejk.olwiek odpowiedzi na skiego i ku największemu zdumie ki temu S. S. Union porost.al :i· ny ~eti~ na „Lincolnie" o .~odz. Leczeni'! lampę. Kwarcow'
20 igdecz;[em.
zupełnie formalnie zgłoszo.ne pro-,niu obecnych ogłoszono, iż preze- trzymany w A klasie.
Zd • ł
Andrzeja nr. 2. Tel. 32-28
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zts
aw
Uodziny
przyjęć od 6-8 w niedziele
1
testy, ostra ~ 1"1
spVl5<JUU prze I sem JJ.
•
•
• zos
wy raie wrazeme wywo a ącz Skarbek - Tłuchowski na samo- , świeta od 10-12. uia Pal\ oddz.
prowadzania mistrzostw i układa-,ny„. p. Skibicki. Zadecydował ny wniosek T. U. R. i Widzewa, chodzie marki „Renault", bio:-ąc poczekalnia. Od 1 do 2 w lecznicy
t!.ia kalendatzyków,
,,$alomoJtO· l głos klubu C-klasowego.
doma.gający się nieprzyjmowania z miejsca maksymalną dozwoloną
(Piotrkowska 62 )
we" wyroki, wreszcie cały szereg J Na aa.li za,panowała konsterna- do związku klubów, powstających szybkość.
;fliłlYJfijfB@l~.h·'-' 1~?-:JlYJlil~liJ
innych .za.rzutów - wszystko to cja. Polityka bloku sprawiła, i.tlprzy fabrykach. Sprawę omawiaPORADNIA
Dr. rned.

honorowymi
s.s. Un!on
Atak na Hioby fabryczne

ozostay· e w klasie A.
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Na wmoseK
ODmJl rewuyine1
udzielono aibsołutorjum skarbni·
kow'i i zarządowi, dotyczyło ono
· d k t łk
,_
L!•
1e na
y o suony 1wansowe1.
w1 J
'ł
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k
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w y1oni a s1ę
wes 1a uc wa1enta
votum zaufania ustępującemu zarządowi. Wśród delegatów walnego zgromadzenia uurtowata tendencja głosowania oddzielni• dla
.zarządu, oddzielnie dla wydziału
gier i dysc., jednak kategoryczne
:zastrzetenie się mfl'. Zabłockiego,
iż oby{{wa organy te stanowią nie
rozerwalną całość, zmusiła walne
zgromadzenie do nspolone.to
ffło0
ó
sowania. Tylko takie postawienie
sprawy
od zupełnej kompromitacji, nie udzielonoby mu bowiem votum za~
ufania.

car.Io

LIN GER

1

cego i nader szczupłe~ w swych
ramach sprawozdania przedłożonego pr.zez wydział.
Niestety, miast rzeczowej odpo
wiedzi, wa.lne z.gromadzenie poczę
stowane .zo-stało przez przewodni
czącego wydziału i'l"Oniememi i
uszczypliwemi uw~, wkraczającemi zbyt często na tory natury czysto osobistej pod adresem
delegatów, a krotochwłłny ton
n:iał w tym wypadku posłuiyć
za broń do :zmniejszeni& znanenia i powagi wysuniętych zanu.
tów.
·
Ta.ka
metoda
postępowania
spotkała się z zasłuzon.ą odprawą
zbyt bowiem poważnie nastrojone
było :walne zgrom,adzenie. ·Ostn
odprawa udzielona przewodniczą
. 1· dysc. popsuła mu
cemu w. g1er
·
h
" •d
d ·
rueco " umor • 1e yne na.rzę zie
obrony ZMłało z rąk wytr2\C<>ne i
większość zanutów nie została
usprawiedliwiona nawet w C2!ę-

110 nt e
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EROLOGICZNA

dWll najzdolniejszych i najbardziej
odpowiednich ludzi w L. Z. O. P.
N. utracono. Postanowiono ratować sytuację. Wybrano na I wiceprezesa p. Malinowskiego, lecz
gdy k.andydattH"a dr. Krausz.a. prze
padł.a kosztem nieznanego nikomu p. Wiankowskiego, część klubu, niezadowolona z obsady prezydjum, zaczęła stosować cichą

N JELENKIEWICZ

no merytorycznie. Wnioskodawcy
[
główny atak s!derowali przeciw,
ko Widzewskiej Manufakturze, I.
Zawadzka 23. tel. 46-15
K. Poznatiskiemu, Geyerowi, Gen- Lełtarz7 •specjalistów
od 5.30 do 6.80.
telmanowi, podając fakty, iż graZAWADZKA 1
Przyjmuje obecnie również w lecz·
cze, zatrudnieni w tych firmach,
nicy „ Vita•, Piotrkowska 45 od 7·8
za odmowę grania w klubie fa- czynna od 8 rano do 9 wiecz. Choroby wewnętrzne (specjalnośt
brycznym tracą posady, lub tet
~=l; ~ k~fJ!~ujTekarz
choroby serca).
daie im się zajęcie pod warun- w niedzielę i święta od 9_ 2 pp. ~eee.--.MMft~988
kiem przyniesienia ~olnienia ze
leczenie chorób
Doktór
opozycję.
swego klubu.
wenerycznych, moczopłcio·
Wołkowyski"
W rezultacie doszło do tego, i:! Sprawę tę przekazano zarządo"'YCh i sliórnych
zabrakło kandydatów na dalsze wi t. Z. O. P. N. do załatwienia, Badanie krwi i wydzielin na Cegielniana 25.
Tel 26-87
mandaty. Zasłużeni działacze, o- zobowiązując wnioskodawców do!
·
syfilis i tryper.
·
•Specjalista chorób słiór·
bezna.ni z pracą L. Z. O. P. N. nłe przedstawienia konkretnych da- 1 Konsultaci'e z neurologiem 1 urologiem.
n7c
i weneryczn7ch
.J-!t~
•
k d .J_
•
h :t • rd •
h
Leczenie światłem (lampą kwarcową)
go~u:i 51ę na swe a.n YU1C1.1lury 11nyc • s wie za1ącyc
przytoszoGabinet Swiatło·leczniczy
Badauie krwi i wydzielin.
jeden wskazywał na dru~iego.
ne fakty. Na tem zakońC2'0no 16l'osmetyka lekarska
Przyjmuje od 8-10 r. 12-2 i od 4-8
Wre'SZ'Cie na sekretarza wybra- godzinne O'brady.
Oddzielna poczekalnia dla Kobiet
po poi. w niedziele i święta od .9-1
no p. Wejnberga, na skarbnika p.
W .związku z dokonanemi wyPORADA 3 Zł.
Dla patl od 4 P~~z~k~fni~oł oddzielną
Dunina, na przewodniczącego W. borami władz L. Z. O. P. N. w ~~eeeee&eee~e~e&eeeeeee~fteMMoeeweeeeea
G. i D. p. La.uksa. A tymczasem Ikol.ach sportowych panuje naogół
E
'·1 ~ć O'W.laWanyc
_,J,J_
h pust yc h kart ek nas t rO)
·· pesynus
· t yczny.
OBWIESZCZENI
1 o„
S d Ok
Ł d ·
k"
d ·
2
styczni·a r b
ą
r~gowy w o zt wyro iem z ma 1 -g 0
• •
• •
postanowił ogłosić firmie „ Wyroby Włókiennicze Ignacy Lipszyc"
upadłość, oznaczając początek upadłości na dzień 30 czerwca 1927 r.
Sędzią komisarzem mianować Sędziego Handl. Jakuba Libracha, ku·
ra~o~em a. adw. Ryszarda Banasza, zam. w Łodzi, przy ul. Piotrkow·
starsi ludzie do rozno· sk1e1 109.
.
I• I p· IDB
YS ł
szenia gaz.et na stałą
Łódź, w styczniu 1929 r•.
t k
k N 1 62
Kurator upadłości
u• IO r OW& a
tygodnióiMkę.
A. Adwok. Byszar4 Banasz
.
tel. ~1-53.
mocy art. 476 K. H. wzywam, aby w dniu 26-go stycznia. rl:>.
Wszystkie specialnoścl.
Lampy Zg!aszać si~ ~o admi~~ .u~strowa·
.
ne1 Prasy Wieczornej Piotrkow- 0 godz . l·ej po poł. stawili si~ osobiś..:ie lub przez pełr~omocników
kwarcowe. Elektryzac1a. Roentgen.
.ska l_OL
w Sądzie Okrę<>'owym w Łodzi, pokój Nr. 57 wierzyciele, celem
fłlłf*31łłUEmJ!L~łlłld1:1walB!lJliiłłfjtłłllE• wyboru kandyd~tów na Syndyka tymci.
Analizy. Wizyty na mieście.
en.• ent.
Sędzia-Komisarz upadłości
3~$X.X'$X*V*X.:l:X~X:?łX$

1

I

LECZNICA

bekarzy Specjalistów
liab" f Oen f yczny

trz bn1·

z

.
POKO J B. K

wyna1ęc1a

Do

elegapoko

an

umeblowany
przeprowadziła się na
z wszelkiemi wygodami, w śród
mieściu, w bardzo przyzwoitym
domu. Oferty przyjmuje administr.
.Głosu• pod • w. p,•
460-3
godz. pr~yj~ ~~c~~-l ·i od
•
wYk wa 1-f·k
ooo~t:00000c000oaoeo I
1
•
owa na

Radwańska

zdołało uch~onić wydz1ał ~~!~l~·~Ka korespondentka
(

t

2,

'I k
i·oszukuje s!ę wspo ni a

f

Jak6b Librach

®@@@)@)@@@@@)@@)@@@)l-:;1..·!.''-"'.J . .\J,;..::.)\$ 1„ .A.'-'A'-:'/.~~,@a

REKLAMY
'

SW

TL E
EFEH.T·Y

. tk )
do dobrze zaprowadzonego interesteno ypis a
su na f.'omorzu z gotówką
od
znająca także język angielski. 3 -bOOO zł. Zgłoszenia przyjmuje
,,ELEKTROPRACA"
poszukuje posady od J.11.29 rokulnatychmiast Skład węgla i surow·
Po__1!chwaileniu budżetu na rok Oferty prosz~ składać pod „I. P." ców - Chojnice, ul. Młyńska 20, '
Traugutta ,1 ,
Tel. 69·08.
J
i"'„tZ"J:„~'"
._ r-l i ;f.Oleceniu zarz~dowi U· do admin. nin. pisma.
461-::;3 tel. .101.
582-:::-~ _;;.;.;..;;......_~-----·-·-·-..- . • .- - - - - - - - - _ .

--·--------------------------------------------22_.!_-.,2~9~0LSK~I--_..;1~929;;.;_

Dziś

'

Róg Zawadzkiej i ~achodniej.

Orkiestra symfoniczna uod batutą

SZ. BAJGELM NA.

UWAGA! Ceny miejsc na 1-szy seans
oraz w :Soboty, niedziele i święta od godz.
1 ~ do godz. :1-ej 50 !i.roszy i 1 złdly.

i dni

_______________________________________- .-..N~~~2'!~

Arcydzieło produkcji

następnych!

Cecil B. de Millea

DYTA

A

Awanturnicze przygody angielsk"ego arystokra y
W rolach

główny...;h:

oraz najpiękniejsza
kobieta Meksyku

Rod la Rocque

Lu pe

VELEZ

-

·z a
wa ·LKA
i!!2EZ&.

1

Od wtorku, dnia ..::2 do pumedziałku,
dnia 2~ stycznia 19 .:.J r. wł. - - -

Nast~pny prog

t.

Hyeny .N

„Spawie ź uczciwej kobiety" ;;;::;:A~~~~~wnvE~Etil,

AT AKCJA!

z Lucjano Albe

-

AKt<:. sprawy Nr. Z. 5/29 r

D:z:tś. we wtordt, dnia L.ł st~l zn a r. b. w lokalu
K'ubu Towarzys1<ie10 orzy Stowarzyszeniu Kupców
m Łodzi, uL P1otrkows ·<a 75, odbędzie się

Wezwanie publ czne.
Przewodniczący Wydziału Handfowe:go Sądu Okręgowego w Ło
dzi na zasadzie art. 4 Rozporzą
dzenia· Prezydenta Rzeczy 1 ospolitej Pol~kiej z dnia 23 grudnia
1927 roku o zapobieganiu unad·
łości 1 Dz. Ustaw Nr. 3 I :!8 r. ooz.
20) zawiadamia, że Józef Kleiner,
zamieszkały w
Łodzi
przy u'.
Ogrodowej Nr. 3, \\łaściciel firmy
"Józef Kleiner", mieszczące; się w
Łodzi przy ul. Nowomie1skiei Nr.
12 i 1~owom1eiskiej Nr. 27 wniósł
w dniu 15-ym stycznia 1929 roku
podanie do Sądu 0Kręgowego w
Łodzi z żądan;em
odroczenia mu
wypłat i że termm do
rozpoznawania powyższego poda11ia został
wyznaczony na dzień 14 lutego
1929 roku na godzinę lu rano w
gmachu Sądu Om:gowego w Ło
dzi, ul. Zeromskiego Nr. 115, po·

Opera
pod

do Ja

Dr. B•. DONCHIN

cłloró.b oczu •
po~•:oc1ł . d.o Kran~ Ch~roby

ut Moniusztii I.

a

4

Tańce góralskie odtańczy balet

G:ABINET

Orkiestr.a pod dyr. Teodora Rydera

prugram:
Własne

•

gimnastyki leczn~czej
i fizyka&nej terapji

CH !h~ Y -· BALET
kost.iumy i dekoracje

Opery odegrane

( ~:~EKTURA

zostaną

w

całości

Dr. med.

bez

Ce cyi ji Fokszańskie j

skróceń.

"'\W7lączna sprzedaz
fta re10.ny: 1~} Poi.nańsKie i Pomorze

Bilety naby,h'ać można w kas·e fllnarmon1i
codz. od g. lv.:i0-2-eJ pop. oraz od 4-7 Wiecz

Glmnastvka lecznicza, oddechowa i
la·1 pa kwarcowa
solux I tonisator

masaż. d1athermia,
l{ąpiele świetlne,

Łódź

Piotrkowska nr„101.

na znakomicie wprowad.rnną naj

Od poniedz1all<u dna ~l do pon.e•
działku dnia 28 stycznia 1929 r. ~I.

',Wiera Mircewa"

.
. przeróbka słynnej
sztuki Urwance
wa, ~ranej z rekordowem powodzeniem w Teatrze Polskim w Warsza·
wie. W rolach głównych:

..Mar1a Ja.ool::>:ln.:l,
Jean Angelo.
Grzegorz

I

Chmara i
Następny

.Na.

Warwick Ward

zwraća

17

wyiąt1<1em

ma1ący

się

odbyć

w

dniu

seansów o ~ o m .:iO
zaś w soooty, medziele i święta o
i!Odz. 2-eJ po poi. Ostatni seans u
QOdz 9 .50. - Na 1-szy seans ceny
miejsc zntżone.
początek

·

LEC Z N JCA

lekarzy specjalistó~ i gabinet
dent::irst:vczn::ir prz.y uórny.n 1'1'.yn1<u
Piotrł\ows.Ka 'l94, tel. 22-89
przy przystanKu (tramw pabiamcKicn
,.1rzyjmuie chorych w chorobach wszyst·
1<1ch spec1ałno~c1 od g lJ ranl' do 7-ei
po poł. Szczepienie ospy analizy (m~»
czu, Kału, Krwi, plwc.cin etc.) operac1e

z1:~ru~~;yty na miescie
operac,e od umo~y. Kąpiele
~w1etlne. Ele1uryzac1a.
Naśw1e t1an1 e
lampą Kwarcową.
.t<oentgen. L.ęoy
sztuczne, llorony złote platynowe 1 mosty
1/11 01eaz1e1e 1 sw1ęta ao 11odt ł oo poi

Porada 3

L.ao1eg1

1

do sprzedania.
Tel. 58-28.

n

KURS
filet ręc'Zne2o t> zł. Wyuczam hafh
maszy110Wt'go i ręc . nego Kaufma1oow~
t'lotrKows1ca 18 pr. ot1cyna l piętro,
1 podwórze.
!:14-~
MAŁY

frontowy umeblo1vaoy pokoik z elek.
tryczno:k1ą,
używa In 'lśc1 ą
telefonu
odnaimę kulturalnemu panu. Tel, 6-55
od 2-5 pp.
52-1

powrócił

Dr. med,
H.

LUBICZ·

OSOBA UCZCIWA
ooszukuje miejsca do ssmotnego lub
dwo1ga państwa. Orerty proszę skła
dać do adm. „Ułosu Polskiego• pod
.Uczciwa•
34-1

powrócił
1,.,e1tielniana 45,
Tel. 41 3'ł.
POSZUKIWANI
Si:;ecjalista chord!;
t sltórnych,
wene- wykwa1ifikowam tkacze kortowi na
1 rycznych I moczo· kamgarnowe 1 stre1chgarnowe robot9
Zgłaszać się do fabryki uL l' usta 10.
ł
płciowych,
~
48-1
,
Nalłw1etlame
lampa kwarcową
Przy1mu1e od g, 8
SLUSARZE,
· do 10 rano i od podręczni i chłopcy mogą się :z:stłosić.
5-8 wiecz.
.Rago•, ~łowradska 11.
554-2
dla pań o•1 3-5 ..e~~~-----....ij~-Oddzil::lna poczeFUTRO
k s.nia
męskie cle sprzedania. Traugutta M 12,
m, ti.
535-~
Dr. med

HELLER

BILARD
karamboloWY w dobrym stanie do
sprzefania. Wiadomość: Piotrkowska
~04, Bajer.
-3

Choroby skórne
j

RAD JO

WEDErycznB

na prąd elektr;czny okazyjnie do
ul. Nawrot 2 sprzedania P1otr1<owska N! 117, m. 5:1,
telef. 79-89
na parten:e. Uo ol>ejrz:enia od 6-~
przyjmu1e ao lv r. w1ecz.
523-2
I Od 4-8 W.

w niedzielę

DYWANY
od Il-~ pop.
Dla pad spec, oa eperuje Tlcałnia ~z:tucz:na, Piotrlrnw•
4l·.:!-15
godz, 4-f> po poł. Ska l:t.2,
dla nieza możnycn
SKLEP RZEź~ICZY
natychmiast do oddanta, z powodu
choroby . .Kupno lub d'ierżawa. Wia·
domollc VI admin. ninieJS~ pisma.
522-5

Ceny lecznll
Dr.

Dr,

St. Bibergal

8 maszyn do nawjjąnia
(Szpulmaszyn)

so-

I

•

używanych ołirągłych
firmy ScP,ubert i Salzer oraz

w roli !:!ló1.1.nej.

w ani puwszeunie, z

na

maszyn trykotowych

R.ozd.rożu."
Hełm

uwagę

l l lutego r. b. przetarg nieograniczony
na dostawę 200.uuu mtr. sukna mundurowego
.Khaki ·' typu 58L/610 gr., 70.000 mtr. sukna pła
szczJw.ego
Khaki" typu 860/890 ar„
8.lJOO mtr.
d
t0
580/ 6
'
grana t owego sukna mun ur?wego ypu
10 gr.
o.OOO mtr. granatowego s.uKna płaszczowego typu
860/e9J gr., l.~00 mtr. sui<na szaro-stalowego typu
80/610 gr. 1 1.1,,00 mtr. sukna szaro·stalowego
typu 750 gr.
:Szczegóły przetargu ogłoszone w Monitorze
Polskim." Nr. 13 z dn. 16.l.1928 r. oraz w ,,Polsce
Zbrojnej Nr. 16.1.192~ r.
5:l8-2

program

z Hrv11ida

Telefon 30-76

Departament Intendentury M. S. Wojsk.

„

Sienkiewicz& 40.

-o.

W akde IIJ-cim

C7rK. Chaplina

J. Prysew

Przy1mu1e oCI 11·1 NIEMKA (REICHSDEUTSCiiE)
udziela konwersac11, prowadzi lekcje
i od 5-8.
intcresuiąco i zapewnia sz~bkie po.
Panie od 5-6.
stępy, Ołerty'. Grówna 41, Jl tront, m. 7.
1 el. 46-05. Zastać można od 3-5 i od
8-9 w1ecz.
636-?

tel. 17 87. \

Od
Przyjmuje obecnie również w lecznicy .,V1ta", Piotrkowska 45, cd ti- 7

Polonez i N1azur

Ooriiz hhitorycznv w 12 tu aktach
enar1usz i reżyseria: Abel Ua nce

;Kino Spółdzielnia

··········~

telef, 7 0.50.

Piotrkowska 66,

TANCE: W akcie 1-ym

::ie

l<Warcową

MONIUSZIU 5

chirurg

GRUSZ:GZYNS
I
•

lampą

teł. 9-97.

STANISŁAW.

NAPOLEON

leczenie

Dr. M. Eliasherg

4-ch akiach Stanisława Moniuszki
W r0li J'Jntka wystąpi

Wodny Rynek(róg Rokicińskiej).
TeL 1826 IJ01azd tramwa1am1 lti 1 10,
Od wtorku 22 styczni a do ponie·
działku d. 28 stycznia 1929
Dla dorostvch: Dla młodzieży:

sllórne i weneryczne.

przy1mu1e codz1enme od 10-1 1
od 4-7, w niedziele od 10-1 pp.

pol.

Ha

s. Neumari
Dr. med.

Spec!ali_sta

P.erwszego tenora oohatersk1ego Opery
Wftnzaws!\ e

NIEDZIELA, dnia 1 lute~o
o godz. 4-ej po

matryKulę

PRZEZ ZAPOMNIENIE
zosta Wiłem książkę listowną na oknie
przy ul. ł\ątnej \! rn Uczciwy zna·
lazca będzie laska w :z:wróc ć za WY·
nagrodzeniem w piwiarni Nowoceg1el·
niana Nl 4łl.
53-1

styl.'Znta o g. 8 óO w.

GRUSZCZYHS KIEGO

Mleiski Kinematograf Ośw1atowv

tlferty: Warszawa, skrzynka poczt 131

H. RYWLINóWNA

ucz. kl. li zgubiła
przez gimnazjum

ABSOLWENTKA
Warszawskiego Uniwersytetu p
1ekc1e. :Spec1ain:>sć: humanast1
Dzwonić 41·55, od 4-7 godz.·

Opera w 5 ciu aktach J t-lalevv·ego z. udzialein
. STANISŁ.,.WA

Sekretarz: (-) Cichecki.

materjalnie zasobnej firmie

łodzi.

Łodzi.

,Z DO KA"

Sędzia Okręgowy: (-) Hertzberg

lepszą tekturę maszynową biał:l i
bronzową powierzymy poważnej i

Stowarzyszen a Kupdw m.

Objazdowa
u r . a eus ;,a W ierzblckiego

CZ~ ARTEK,

Przewodniczący

2)

Wstęp wolny dla członków, ich rodzin i wprowa
dzonych gosci.
Początek o godzinie 9-ej wieczór.

Opera w 5·ciu aktach Gounoda

jaśnień.

l'lastępny

dyrekcją

POKóJ

umeblo\\Jany do wyna1ęcia dla
lub 2-ch osób, frunt, ł p. od
•J-8 w. Orla 16, m. 4.

FAU

wy-

Sądowi

~arszawska

PRZYJMĘ

ka Walerów na mieszKa111e ul. G
.:.O, m. b.

PIJ\ TEK, dn. 25 stycznia 1929 r

\Vierzyciele
firmy
powyższej
mogą orzybyć na rozprawę sądo

wą celem udzielenia

Towarzys a Gra w Lotto
Zarząd

kói 57.-

oót.

~rar:~~f:Y;.

OLA NEGRI

Moniusz.lii 11

Chorooy skórne
i weneryczne
Wiadomość Ewangielicka 5. m. 1.
elektroterapia
585 -3 Przyjmuje od 8-10
i od 5·8 w1ecz.
~;;;;;;;;;;;..;.;:.::.:;::::;,....... w medz. od lu-1 "d
$„„

Leli. dent.

8. Ahawa
przyjmuie
od 4-7 ·ej pi>.
Piotrkowska ł!S.
Tel. 78-21.

BEZINTERESOWNIE! -"· --·
nazwisko miesi!\c uro•
dzema, otrzymasz darmo broszttrę.
charakteru,
zdolności,
Spec1al111ta chorób otlreślenie
skórnych i wene- przeznaczenia. .Poznasz kim jesteś,
kim ł>yć możesz. Adresuj: Warszawa,
rycznych
Redakcja • Wiedza fajemna•. S1<rzy nita
pocztowa 571. Załączyć znaczel( p ocztowy 11a przesylkę.
84-7
ToL 44.9~
Przy1muje od 12-4
•
pp, i od 8-9. w. kupuję. PełnąBltUTERJĘ
wartość płacę. Solid11e
w niedziele i ih\lię· traktowanie .Precyzja" r'1otrkowska
ta od 10-~ popoi
Nr 123.
50-4

Sołowiejczyk

Napis~ lm1ę,

P1otrkowna 99

i...----------=1 ,· -· ~~Efiiiiiil~~mi~-- _______________________________________________________________
Gm

r E mI.! 11't E r- at&.

n11es1ęczna ,uł us u t'olslue:;.!u" ze w.zysurnm aodatlrnm1. wyŁodzi zl. 5.60, za odnuszeme 40 groszy; z prte·

n0s1 w

sylką pocztową

l{eaaKtor.

Jan VrbacA

w kraiu -

zr. ti.:.iO.-;

zagranicę

Wydawca:

-

zł.

10.-

„ Wydawmctwo

Ggioszema za Wltrsz m1l1me1rowy l szpaltowy.
.
l strona i w tekście 40 groszy stron" 5 szpalt. - NeKroiogt 5\J gr. str 5 szpalt. Nadesłane
po tek8cte W gr. str. ó szµalt. - Z-vycznjne IO gr. str. 10 szpalt. Orobne U gr, od wyrazu n a
m01e1sze 1 ~O zł. Poszuk wan:e pracy llJ gr.-Ogloszema zaręczynowe 1 za:llubin•lWe 10 zł. vgło
szema zamie1sc0Wt: 'oi1czane sa o r10 nroc. t1rm za ~r. o 100 pr, za zastrzeżone mle1scowe dopiat11;

Powl)zecnne\ ~p.

;;:

i. o'1p.

w ac11Kdl'a1

.uiOoiu

..

Pols1'1e&o",

-„

Piolt~ow~łta :@

