I L U S TUTO W Alf Z

Opłata pocztowa Mszczona ryczałtem.
Wfnan^pijw

Rok VII

**aBVBB>Bj|jm

*4BBśVHBkw

OMMU

UJMMM

aHJJJHP

^MMMĘm^

tMjT

A

Nr. 165

CENA NUMERU 25 GROSZY.

ŁÓD7 WTOREK, 18 CZERWCA 1929 ROKU.

wierdzony

JlLugistrat wydaje za dużo pieniądz" na utrzymanie
personelu.—£ódk nie może liczyć na otrzymanie
pożyczki.
Inwestycje muszą Dyć zrealizowane drogą oszczędności w budżecie.

Kolejność robót publicznych.—Fatalny stan bruków
Uwagi i zastrzeżenia ministra spraw wewn.
poczynione w budżecie m. lodzi
Warszawski korespondent „Republiki" (B)
telefonuje;

Ministerstwo spraw wewnętrznych
dokonało już zatwierdzenia budżetu m.
Łodzi.
Odnośny akt podpisany został w mi
nisterstwie w sobotę.
Minister spraw wewnętrznych opa
trzył budżet m. Łodzi szeregiem nie
zmiernie charakterystycznych uwag I
wskazówek, bardzo często sięgających
aż do głębi całe] polityki finansowe] ma
gistratu m. Lodzi.
Przedewszystkiem powołując się na
swoje porozumienie z ministrem skarbu,
zwraca p. min. spraw wewnętrznych uwagę na
nadmierne wydatki na utrzymanie per
sonelu, które to wydatki wykazują stałą
tendencję do wzrostu w ostatnim okre
sie budżetowym.
Wzrost ten jest szczególnie charak
terystyczny w stosunku procentowym
do ogółu wydatków.
Minister spraw wewnętrznych pole
ca wobec tego magistratowi zbadać or
ganizację pracy w swych biurach.
Dalej minister spraw wewnętrznych
poczynił cały szereg zastrzeżeń, zmie
rzających do uzgodnienia budżetu z istniejącemi przepisami, oraz
do osiągnięcia jaknajwlększej oszczędnoścł.

Łódź musi przeto całe swoje In
westycje opierać na posiadanych środ
kach a przedewszystkiem należałoby
kontynuować rozpoczęte roboty dla
uchronienia ich przed zniszczeniem.
Z naciskiem podkreśla p. minister,
że magistrat nie powinien stanowczo
rozpoczynać nowych robót inwesty
cyjnych przed uzyskaniem fundu
szów na całkowite pokrycie kosztów
budowy.
Ministerstwo spraw wewnętrznych
przepisuje magistratowi m. Łodzi kolej
ność następnych robót: roboty kanaliza
cyjne, nowe bruki, roboty regulacyjne
miasta, wykończenie budowy szkół i bu
Warszawski korespondent „Republikr (B) ku odbędzie się akademja z udziałem dowy zakładu sterylizacyjno-utylizacyjwszystkich gości socjalistycznych.
telefonuje:
P. Vanderweide wygłosi referat p. t. nego, przyczem,
Wczoraj rano przybył do Warsza
„Czy
idea marksizmu zbankrutowała"? jeżeli chodzi o wydatki na budowę bru
wy pierwszy z zapowiedzianych gości
P.
P.
S. - frakcja rewolucyjna odłoży ków to stan ICh jest tak fatalny, że kwoSocjalistycznych, b. premjer beigjjski
lą
zapowiedzianą
na niedziele demon t? 2 milj. zł. jest stanowczo zbyt niska.
Vanderwelde. który zamieszkał w ho
telu sejmowym. Wie.czorern o frodz. 8-ej strację do dnia dzisiejszego, uważając, że
Ostatecznie zatwierdzone cyfry bud
przybył prezes „Labour Party" p. jest ona bezcelowa, gdyż gości socjali żetu m. Lodzi wynoszą po stronie do
stycznych w Warszawie jeszcze niema.
Cramp.
Stołeczne władze bezpieczeństwa chodów 30.784.878 zł., po stronie rozchoDziś rano przybywa reszta gości so zmobilizowały silne oddziały policji ce nów 29.459.132 zł.
cjalistycznych, poseł do parlamentu nie lem niedopuszczenia do pożałowania go
Budżet zaś nadzwyczajny wykazuje
mieckiego Loebe, socjalista niemiecki dnych zajść.
po
stronie dochodów 23.839.254 zł., po
Cristien, oraz poseł do parlamentu fran
Specjalnie silną ochrona został oto
cuskiego p. Locąuin.
stronie
wydatków zaś 25.165.000 zł.
czony gmach cyrku gdzie odbywać się
Dziś wieczorem o godz. 7-ei w cyr będzie uroczysta akademia.
Deficyt budżetu nadzwyczajnego ma
być zrównoważony przez nadwyżkę
budżetu zwyczajnego.

Oddzielny dział wskazówek poświę
ca pan minister sprawom budżetu nad
zwyczajnego.
Powołując się znów na swą rozmo
wę z ministrem skarbu stwierdza p. gen.
Składkowski, że ministerstwo
zatwierdziło budżet nadzwyczajny tylko
z zastrzeżeniem, że traktuje on go jako
czysto teoretyczny plan zamierzeń inwe
stycyjnych miasta Łodzi i podkreśla, że

Inwestycje te mogą być zrealizowane
tylko przez osiągnięte na dochodach
przez miasto oszczędnościach.
Minister spraw wewnętrznych zwra
ca uwagę magistratowi m. Łodzi, że
ogólna sytuacja flnansowo-gospodarcza
państwa n]e pozwala w tej chwili ustalić
w jakim stopniu możliwe jest uzyskanie
pożyczek długoterminowych i czy uzy
skanie ich wogóle jest możliwe.

Przywódcy socjalistów zagranicznych
przybyli wczorai do Warsiawy.

Tajne składy broni w Niemczech.

CkspBozie przuczuiniłu » « 5 «*° ujaw Posiedzenie nadzwy
nienia iapas6w broni.
czajnej komisji sej
a

Jtlin.

(frnstor
n>
Wilnie
Wilno, 17 czerwca.

większa ilość amunicji, która w czasie
pożaru eksplodowała. Właściciel domu
jeden z przywódców „Stahlhelmu", zo
W
czasie
pożaru
w
miejscowości
W dniu 17 b. m. przybył do Wilna p.
stał aresztowany.
Hohen
Neuendorf,
położonej
w
okolicy
minister pracy i opieki społecznej, płk.
Jednocześnie „Vosslsche Zeitung" do
Poczdamu,
doszło
do
całego
szeregu
Prystor, powitany na dworcu przez kie
nosi,
że urzędnicy policji berlińskiej wy
równika wydziału prezydialnego woje eksplozji. Policja wykryła na poddaszu
"
^
«
.spalonego
domu
karabin
maszynowy
i
kryli
w okolicach Hannoveru większy
wództwa
Pan minister tegoż driia wyjechał do 10 karabinów ręcznych. Policja wnlo- skład broni, w którym znajdowało się
sjebjejia^ne^w^
^je^t^niznajdow^^
(Polska Agencja Telegraficzna)

tw

Waldemaras przygotowuje skargi na Polskę,
które zamierza złożyć w Lidze narodów.—Dyktator litewski
przypuszcza atak na Wilno.
*

KOWNO. 17 czerwca.
Wśród wielkiego zainteresowania na
Litwie odbył się wczoraj w Kownie kon
gres zwolenników Waldemarasa. zgrupo
wanych w partji tautjników. ludowców
litewskich.
Kongres postanowił powołać na wzór
wielkiej rady faszystowskiej, radę naro
dową, która będzie bez wolne m narzę
dziem w ręku Waldemarasa. wzmocni
jego władzę dyktatorska.
Na kongresie wygłosił znamienne
przemówienie Waldemaras. poświęcone
urawie wyłącznie stosunkom DOU*O-Utewsklm i niemiecko-łitewsklnŁ

mowej.

Berlin, 17 czerwca.

(Polska Agencja Telegraficzna)
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Warszawski
telefonuje:

korespondent „Republiki

14

(B)

Dziś w sejmie odbyło się pod prze
wodnictwem posła Hausnera posiedze
nie nadzwyczajnej komisji sejmowej dla
zbadania nadużyć przy dostawie podkła
dów kolejowych dla ministerstwa komu
nikacji. Komisja przesłuchała jako świad
ków dwuch przemysłowców drzewnych
p. Wiercińskiego i p. Krygiera. Naste/pnje posiedzenie komisji odbędzie się do
piero za miesiąc.

Nowy kierownik
s p r a n > polskich,

Warszawski
Bezczelność swą posunął tak dalece,
Zwycięstwo lauborzystów w wybo
telefonuje:
rach angielskich, uważa dyktator ko iż wręcz zarzuca Polsce organizowanie

n a Jttremlu

korespondent

„Republiki" (B)

Ministerstwo spraw wewnętrznych
na Litwie ostatnich aktów terorystyczotrzymało zawiadomienie z Moskwy, że
nych.
wydziału
W końcu swego przemówienia zazna dotychczasowy kierownik
spraw
polskich
w
sowieckim
komisaria
czył dyktator litewski, że
LITWA WYSTOSUJE NIEBAWEM DO cie spraw zagranicznych, łodzianin z po
LIGI NARODÓW MEMORANDUM, Z chodzenia, p. Józef Dobranidki. otrzymał
Okoliczność ta umożliwia Litwie roz SZEREGIEM SKARG POD ADRESEM stanowisko urzędowe w Odesie a jego
następcą został p. Michał Karski, rów
poczęcie nowego ataku w kierunku od
POLSKI.
zyskania Wilna.
Stosunki litewsko-niemieckie ulegają nież polak.
Mówiąc dalej o stosunkach polsko- zdaniem Waldemarasa — stałemu polep
.— Wczoraj przyszło w Hamburgu ido star
litewskich, oświadczył Waldemaras, iż szenin, czego najlepszym dowodem iest cia między komunistami a policia., przyczem
wielu agentów policyjnych odmoslo rany kłute
dążeniem Polski jest rozsadzenie Litwy zawarcie szeregu traktatów.
\od uderzeń nożami
od zewnątrz 1 od wewnątrz.

wieński za osłabienie wpływów polskich
na terenie Ligi narodów, ponieważ zda
niem jego, Anglja pod nowemł rządami
nie będzie popierała Polski, która może
liczyć Już tylko na Francje.
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„Janet Gaynor szuka posady"
Wesoła historja o wielkiej karjerze biednej dziewczyny w Nowym Yorku.
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Początek przedstaw, o godz. 5 po poł,
w soboty i niedziele o godz. 12 w poł.
ostatniego o godz, 10 wiecz,
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W rolach głównych:

Romantyczne przygody bohaterskiego szeika

W rolach głównych:

Przepiękna Dorpthy Janis,

Ceny miejsc zniżone od dnia dzisiej
szego, w sob. i niedz, od 12—3 po poł.
wszystkie miejsca po 50 gr. i 1 zł.

najpiękniejszy mężczyzna Ameryki Barry N o r t o n i w roli .Postrachu karawan* Ben Bard
Wspaniała iuistracja muzyczna orkiestry symfonicznej pod dyrekcją A. CZUDNOWSK1EGO,

Jakubowsl
9iówny

oskawzony

Jlo&ens skazany

na fcavę śmierci.

W y k r ę t n e m o t y w y w y r o k u . — S ą d n i e m i e c k i w s t r z y m a ł się od orzecze
niewinności
straconego robotnika polskiego.
Berlin, nia
17 czerwca.
Rozbieżności w zeznaniach poszcze ciw Jakubowskiemu istnieje poważne

Polska Agencja J elegraficzna.
do rządu mekłemburskiego o niewyko
gólnych oskarżonych uznał sąd za
Dziś ogłoszony został w Neustrelitz mniej ważne, ponieważ wskutek odleg podejrzenie, że jednakże w łonie sądu nywanie wyroku na Auguście Nogensie.
wyrok w procesie Nogensów, który to łości czasu tego rodzaju detale uznał pojawiły się poważne wątpliwości co do
Prasa podaje wyrok obszernie. Dzień
jego winy. Sąd nie może zatem, jak oproces powszechnie był nazywany w sąd za niemożliwe do uniknięcia.
niki prawicowe, jak „Lokal Anzelger",
świadćzył,
ogłosić
niewinności
Jakubow
całych Niemczech procesem Jakubow
Alibi Augusta Nogensa uznał sąd za skiego i podkreślił tylko, że co do jego prawie całkowicie pomijają nazwisko i
skiego.
sprawę Jakubowskiego.
nieudowodnione
i przyszedł do wniosku winy. istnieją: poważne Wątpliwości.
Wobec przepełnionej sali i wśród
„Berłiner Tagebłatt" podkreślił, żc
krytycznym
Ciężkie kary. na oskarżonych, prze
głębokiej ciszy przewodniczący sądu od że musiał on być w dniu
sąd
wbrew wywodom prokuratora, któ
na
miejscu
przestępstwa.
kraczające nawet — jak w stosunku do
czytał o g. 12.30 wyrok na mocy którego
W sprawie udziału Jakubowskiego Koellerowej—wniosek prokuratora, sąd ry w dalszym ciągu podtrzymywał tezę
August Nogens skazany został za cięż
powstrzy
kie krzywoprzysięstwo
na półtora roku w morderstwie sąd powstrzymał się od uzasadnia in. in.'tern, że oskarżeni fał- o wspólwinie Jakubowskiego,
mał
sie
od
orzeczenia
co
do
udziału
Ja
wydania
ostatniego
orzeczenia^
stwier
•szywemi swojemi zeznaniami w poprzed
ciężkiego wiezienia, za morderstwo zaś
kubowskiego
w
morderstwie.
Ostrożne
dzając,
że
wyjaśnienie
te}>
wrawy
bi
nim procesie.przyczynili
sie do strace
na śmierć.
sformułowanie-•motywacji wyroku oznu
dzie, zadaniem .postępowania
„o.rewizje nia Jakubowskiego.
Młodszy brat, Fritz Nogens, za oka próćeśd, >dó'kttirei(b'
T - ; zdaniem
ffiMwSwfr'
nie
dziennika, — jednakże
'Vo'wyklbsz'bhl^^M(^m<tm
zaną pomoc w morderstwie 1 za krzy miecka Liga Obrony Praw
Człowieka cego wyroku V motywów adw. Brandt w całkowite zdezawuowanie
wyroku na
woprzysięstwo, po uwzględnieniu wieku i Obywatela.
Jakubowskiego.
imieniu Ligi Obrony Praw Człowieka i
młodocianego, jako okoliczności łago
Berlin, 17 czerwca
Sąd przyszedł do/wnlpsku, że prze Obywatela prosił, ażeby sąd zwrócił sie
dzącej, na 4 lata i 3 miesiące więzienia.
(Polska Agencja Telegraficzna)
Matka Nogensów, Koellerowa, za
„Berlincr Tagebłatt" i „Vossischc
współudział w morderstwie i za ciężkie
Zeitung" przynoszą' dziś obszerne, omó
krzywoprzysięstwo na 9 lat ciężkiego
wienie procesu Jakubowskiego.
więzienia.
„Vossische Zeitung" podnosi, że -wy
Blocker za krzywoprzysięstwo na 1
rok dzisiejszy jest calkowitem zej
i pół roku ciężkiego więzienia.
Sofja, 17 czerwca.
rile takiej komisji uznane zostało za po ściem ze stanowiska dawnego wyroku
W ustnem uzasadnieniu wyroku prze
(Polska Agencja Ttlegraficzna)
j a d a n e prżeż delegację bułgarska i jugo śmierci na Jakubowskiego i potępie
wodnlczący podniósł, że sąd przyjął po
Bułgarska agencja telegraficzna roże słowiańską na konferencji w Prrocie i że niem tego wyroku. Wyrok obecny
przednie przyznanie się do winy oska
słała
komunikat następujący:
rząd bułgarski dał na to swoja zgodę, stwierdził bowiem wyraźnie, że wina
rżonych za prawdziwe o tyle, o ile w
W związku z nową kampanią prasy zwracając,'słc już przed 2-ma miesiącami Jakubowskiemu nie została'udowodnio
tych przyznaniach obciążali oni sami
siebie, a w szczególności przyznanie się bialogrodzkiej która zarzuca Bułgarii do Belgradu w tej sprawie. Jednakże ną, co wobec tego, że przed 4-ma laty
Augusta Nogensa do winy, złożone rad wywołanie szeregu wypadków na pogra rząd jugosłowiański nie"ratyfikował do żadnych więcej danych co do winy Ja
cy sądowemu Hundowi, w czasie śledz niczu, należy wyrazić żal, że stała komi tychczas odpowiednich protokułów. Wo kubowskiego nie posiadano, oznacza,
twa, uznał sąd za wiarogodne, ponieważ sją mieszana jeszcze się nje ukoństytup* bcc niepowstania. dotychczas komisj źe wówczas wyrok śmierci postał wy
na podstawie
niedostatecznycu
zeznanie to. uzyskane zostało przy naj wala, gdyż wtedy istotny stan rzeczy mieszanej prawdę o wypadkach granicz dany
r!,
P° <}wie nicdostal
nych -można
można ustalić-Jedynie
ustalić Ł r - zapomocą całkowicie dowodów i poszlak.
poszlak Sędzio
dalej idących zarządzeniach ostrożno mógłby być należycie zbadany przez, tę nych
komisje. Jest rzeczą jasna, że utworze- śledztwa międzynarodowego.
wie i przedstawiciele władz, którzy uści.
ważali winę Jakubowskiego za udowo
dnioną, i uznali go za niegodnego . uła
Francuska misja
skawienia, popełnili ciężki błąd.
y

gospodarcza

Warszawa. 17 czerwca.
'

. (Polska Agenda Telegraficzna)

W dnju dzisiejszym przybyła do sto
licy francuska misja gospodarcza z am
basadorem Nolens na czele.
Misja francuska po zwiedzeniu Pow
szechnej Wystawy Krajowej w Pozna
niu bawiła ostatnio w zagłębiu dąbrowie
cko-gąrnośląskiem.
W godzinach południowych przewód
njczący wycieczki, ambasador Noulens.
złożył wizytę podsekretarzowi stanu w
ministerstwie spraw zagranicznych, dr.
Wysockiemu. Następnie goście francu
scy podejmowani byli śniadaniem przez
p. ministra przemysłu i handlu. Kwiat
kowskiego, wieczorem zaś wzieii udział
w bankiecie, wydanym przez izbę han
dlową polsko-francuska'.
ANTrSEPTTCZNE ŚRODKI
DO P I E L Ę G N O W A N I A
J A W T J S - W C J I- ijLsCEÓW
J O O Ł

C « ł . A . L W Ó W

— Donoszą z WeUingtonu, Iż w Nowej Zelandj: dziś rano odczuto silili trzęsienie 7icmi.
Szkody sa bardzo znaczne.
— Champion świata w walce na szable Ed
mund de Terstyanszky, Jadać w. wózku niotocy
kłowym UICK! W pobliżu Budapc.sz.tu wypadko
wi, przyczem odtliGsl dężldc rahy w obfe Tiogi.
Kuracja jego potrwa kilka miesięcy

dst

Turniej atletów w cyrku.

Dzień podniecenia^dawno niewidzia
ny w cyrku. Widownia przepełniona.
Już podczas prezentacji został przed
stawiony istotnie herkulesowo zbudowa
ny słynny mistrz świata z frankfurckiej
Makkabi, Zygmunt Pooschoff.
Starcie
Kornatz (Prusy) — Petrowlcz (Rosja)
mimo całej brutalności pierwszego, po
20 mitr. rezultatu nie dało.
Śpiewaczek (Czechy) — Weis (Węgry)
Zwyciężył 'W 5 min. Śpiewaczek.
Atrakcją wieczoru odwetowa:
Stibor (Chorwacja) — Sztekker (Polska)
W rozgrywce tej sukces odniósł Sti
bor w stosunku 3 : 2 punktów.
Koehler (Niemcy)—Kraus (Luxemburg)
W 12 min. zwyciężył Koehler. wysu
wając sile obok Stibora na czoło tabeli.
Dziś, we wtorek, sensacja iest pierw
sza walka Pooschoffa z Schachschneidereni i decydująca Sztekkera z niepo
konanym Koehferem, pozatem walczą:
Kornatz — Kraus, decydująca Szczer- j
biński — Weis.

Za w a d i. i. a ii].
Dziś i dni następnych'!
Wielki dramat życiowo>erotyczny

W rolach głównych:

bohater „Nędzników"

i EL 'GABRIO
5 Iga BRINK,
Henny E D W A R D S
Orkiestra symf. pod bat. Sz Balgelmana
Początek w dni powszednie o g. 4.30,
w soboty, niedziele i święta o g. 2,30.
Ceny rnie!sc oa I ^eans 50 gr i 1 zł
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Wytworzył się w Niemczech ostatnio
zwyczaj, it każda konferencja, każda
sesja poważniejszej organizacji przemy
słowej lub handlowej Jest poprzedzona...
referatem naukowo-ekonomicznym.
Wybitni profesorowie • ekonomiści,
którzy życie strawili na zgłębianiu ab
strakcyjnych doktryn i tasiemcowych
statystyk ekonomicznych, są obecnie
zapraszani przez trusty, kartele, fuzje
i koncerny — ażeby kierownikom tych
organizacji, ludziom codziennej prakty
ki, dopomogli zorientować się w powo
dzi nowych zjawisk ekonomicznych,
nowych sytuacji, i nowych — ku niewia
domym celom wiodących — dróg roz
wojowych...
Ostatnio odbyła s]ę w Berlinie taka
właśnie nader Interesująca konferencja
organizacji „Szczytowej" (Spltzęnorganisation) c a ł e g o p r z e m y s ł u ż e 
laznego
Niemiec.
Na konferencji tej, na której prócz
właściwych reprezentantów przemysłu
było mnóstwo osobistości ze świata po
litycznego—ministrów i parlamentarzy
stów — wygłoszony został nader zna
mienny a ciekawy referat p. t. „D e m ok r a c j a g o s p o d a r c z a , c z y or
g a n i z a c j a w o l n o ś c i gospoc z e J?"
W odczycie tym prelegent organiza
cji przemysłowej polemizował z p r o 
gramem robotniczych z w i ą ż
k ó w z a w o d o w y c h ( t zw. „G ewerkschaftów"
Według tego programu robotniczego
dążącego od stworzenia t. zw. „demo
kracji gospodarczej", całe życie prze
mysłowe i handlowe winno podlegać co
raz bardziej rosnącej, c o r a z
bar
d z i e j s i ę w z m a g a j ą c e j kon
troli państwa i związków
municypalnych.
Ponieważ zaś w e w n ą t r z tego
życia gospodarczego odbywa się obec
nie (I to coraz szybciej!) proces z c a I an 1 a w coraz to wyższe i potężniejsze
jednostki gospodarcze (wyżej wzmian
kowane trusty, koncerny i t. p.) - bli
skim jest przeto — według oplnji eko
nomistów Gewerkschaftów --• dzień lub
przynajmniej okres, kiedy sfę rozpocz
nie stopniowa „socjalizacja" ,t. J. o b e j 

torach,

Wybory w Pabianicach.

m o w a n i e p l a n o w e g o g o s p o  nią się sfery wielkoprzemysłowe Nie
miec, został w całej rozciągłość) zasto
d a r s t w a przez państwo!
Jak Już wspomnieliśmy, prelegent sowany w Rosji!
przemysłu maszynowego Niemiec, po
Całe życie gospodarcze sowieckich
lemizował (nader łagodnie!) z tym pro republik ma zostać przebudowane od
gramem: twierdził on, że tego rodzaju podstaw do szczytów, według ściśle
coraz to dalej idąca „etatyzacja" nie określonego planu.
przyniesie korzyści robotnikom, ani prze
Sowieccy ekonomiści chcą w c i ą 
myslowcom — będzie to raczej tylko... g u p i ę c i u l a t przekształcić Rosję
„sfuszerowany" kapitalizm!
na państwo par excelfence przemysło
„Pomiędzy przestarzałym systemem we : chcą w p i o n o w e j b u d o w i e
dawnej l i b e r a l n o - a t o m l s t y c z - stworzyć wszystko, poczynając od pod
n e j wolności gospodarczej ,a centraliz staw górniczo-hutniczych, poprzez po
mem biurokratycznym g o s p o d a r  tężny przemysł maszynowy aż po wierz
s t w a p l a n o w e g o leży jeszcze chołki przemysłu konsumcyjnego.
coś pośredniego — mianowicie „o r g aNawet rolnictwo, według tego pla
n izo w a n a w o l n o ś ć gospo
nu, ma zostać kompletnie przekształco
d a r c z a".
ne na coś w rodzaju „ p r z e m y s ł u
Bliższego określenia tej „organizo
środków - pożywienia".
wanej" wolności gospodarczej prelegent
Program ten, który w sferach eko
oczywista nie dał | dać nawet nie mógł:
nomicznych
Zachodu znalazł nader
nłc miał on bowiem nic Innego na myśli,
s
c
e
p
t
y
c
z
n
ą
ocenę, budzi nawet
jak to, co obecnie w Niemczech istnieje.
w pewnych kołach sowieckich b a r
Z wywodów referatu tego wypływa
d z o d u ż e w ą t p 11 w o ś c i: dość
jednak klka nader ciekawych wnio
wspomnieć, iż dla realizacji tego pro
sków :
graniu trzebaby, według opinjl sowiec
1) że w sferach wielkokapitalistycz
kich ekonomistów, obecną wydajność
nych ciężkiego przemysłu Niemiec daw
pracy robotnika rosyjskiego podnieść,
ny ustrój gospodarczy „a t o m i s t y c zczterokrotnie!
n o • I» b e r a I n y" uważany jest Już
za coś przestarzałego — z a c o ś d e Jakiekolwiek będą jednak rezultaty
f a c t o j u ż n a w e t n i e i s t n i e  rc-:ne tego programu, nic nam nie po
winno zasłonić faktu, iż na Wschodzie
jącego;
lvM
i na Zachodzie Europy czynione są
2) że coraz bardziej rozpowszechnia
najwyższe
wysiłki, w celu podniesienia
się przekonanie o konieczności wprowa
sprawności,
wydajności I h a r m o n i j 
dzenia jakiegoś ładu, jakiejś o r g a n i 
z a c j i d o c a ł o k s z t a ł t u ż y  n e g o f u n k c j o n o w a n i a cało
kształtu organizmu gospodarczego.
cia g o s p o d a r c z e g o ;
W c h w i l i o b e c n e j wysiłki te
3) że istnieje dążenie do znalezienia
takich form organizacyjnych, przy któ na Zachodzie I Wschodzie zmierzają (po
rych możliwe byłoby gospodarstwo pla zornie przynajmniej!) ku całkiem od
nowe, lecz kierowane nie przez państwo, miennym celom socjalnym I politycz
nym. Ale — Jeśli abstrahować od tych
lecz przez sam... kapitał!
różnic n a t u r y s o c j a l n e j — Jeśli
się
w szczególności zważy, że życie
Gdy w ten sposób kapitaliści nie
mieccy sami szukają nowych dróg i ekonomiczne podlega prawom rozwojo
kształtów dla rozwoju życia gospodar wym niezależnym od świadomej woli
czego, gdy w Anglji rząd Mac Donalda ludzkiej — kto wie, czy w rezultacie i
zapowiada coś w rodzaju programu „de tu 1 tam r.ie zostaną wytworzone nowe
mokracji gospodarczej" — w Rosji głoś foi r»y gospodarcze, pomiędzy któremi
no jest o nowym „pięcioletnim" planie pr"rzucenle pomostu będzie znacznie
łatwiejsze, aniżeli nam się to dzisiaj wy
gospodarczym.
„Centralizm biurokratyczny planowej dało...
Inż. RUSTYN.
gospodarki", przeciw któremu tak bro
•MBBMMMBMBaaMBgBBBiliailiailWI

Rząd
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Rezultaty wyborów do Kasy cnorych
w Pabianicach wskazują na niesłychany
wzrost głosów komunistycznych. Komu
niści zamiast posiadanych dawnie] 5 man
datów — zdobyli 14. Ich zwycięstwo
gruntuje sję na słabości prawie wszy
stkich Innych stronnictw robotniczych.
Tak więc Niemiecka partja pracy straci
ła mandat, chadecja straciła 4 mandaty,
N. P. R. - lewica 2 mandaty, zaś P. P. S.
z>skała mandat, Frakcja rewolucyjna
P. P. S. zyskała mandat, a związek „Par
tja Pracy" również zyskał mandat. Z te
go obliczenia wynikałoby, że o He od
stronnictw robotniczych niekomunistycz
nych odpadli zwolennicy, o tyle komuni
ści wzmocnili się ogromnie.
Skąd wzięły się ich głosy? W mteście fabrycznem tego typu co Pabjanlcce
nie można inaczej wytłumaczyć sobie
tego zjawiska jak tem, wśród masy ro
botniczej nastąpiło przesunięcie. Wybor
cy, którzy dawniej nie oddawali głosów
wcale — dziś głosowali dla komunistów,
względnie zwolennicy innych partji prze
tasowali się i część z nich popisywała słę
sympatiami do komunizmu. Aczkolwiek
w cyfrze bezwzględnej ilość głosów ko
munistycznych nie jest wielka, bo tylko
2368 głosów, jednak wynosi to blisko
czterokrotność tego, co otrzymała na
przykład P. P. S.

I'1'B

i Kasy c h o r y c h . p o d r ó ż

S i T f S a r e m a n i i a .
Z Bnrcelonu do Porała na konierencie z Briandem.

W kołach lewicowych panuje ostatnio ;
zaniepokojenie z powodu akcji rządu prze i
ciw Kasom chorych. Wczoraj podawa
Do Berlina przybędzie Stresemann w
Berlin, 17 czerwca.
liśmy charakterystyczne w te) mierzej
czwartek rano, by mógł wziąść udfrlał
(Agencja Telegraficzna ,.Exprcss)
oświadczenie p. posła Sławka, z które- j
posiedezlnu piątkowem komisji
Minister Stresemann, jak donosi pra w
go wynika, że w najbliższym czasie nu - sa berlińska opuszcza dziś Madryt, uda spraw zagranicznych. „Vossischc Zei
stąpi atak na stan posiadania P.P.S. jąc się do Barcelony, gdzie odwiedzi tung" zwraca uwagę, że wobec krót
kiego pobytu w Paryżu Stresemann nie
w Kasach Chorych. Teraz znów znajdu wystawę. We wtorek wieczór minister będzie mógł wszcząć rokowań w spra
Stresemann odjedzie do Paryża, gdzie
jemy w „Lodzer Voikszeltung", organie zatrzyma się do środy wieczór.
wie nowej konferencji reparacyjnej, w
niemieckiej partji socjalistyczne] w Ło
W czasie swego pobytu w Paryżu którejby mógł wziąć udział premjer an
dzi ciekawy artykuł p. t. „Misja Prysto- Stresemann ma odbyć
rozmowę z gielski Mac Donald.
Briandem,
a
może
nawet
z
Poincarem.
ra":
— Kiedy tylko padło nazwisko Prytora, jako ministra pracy, wiadome by
ło, że oznacza to program, a mianowicie
chęć złamania wpływów partji socjali
stycznych w samorządzie, t. j . Kasach
we, karabiny ręczne i amunicja. Pomię
Genewa, 17 czerwca.
chorych I magistratach. Min. Prystor
dzy sztabami gencralnemi Rząszy nie
(Polska Agencja Telegraficzna)
/oczął przedewszystkiem od ataku na
Minister Briand wystosował w imie mieckiej a Austrją istnieją tajne stosun
Kasy-, Za wszelką cenę chce się ode niu knferencji ambasadorów do rady ki. Wiedeń jest ośrodkiem potajemnego
rać socjalistom ich wpływy ) poddać Ligi narodów pismo, zawiadamiające, iż handlu bronią.
wpływom sanacji przez ustanawianie likwidacja międzysojuszniczej wojsko
komisji kontrolnej w Austrji zosta
misarzy. W ten sposób chce się przy wej
Dżuma w Egipcie
ła przerwana.
ciągnąć do sanacj] urzędników, którzy
«
*
e
r x u s i e n>
xastrasxaia,cvj
' Przy tej sposobności stwierdził
s
p
o
s
o
f
t
.
inowlą część P.P.S.
Briand, że Austrja nie wykonała w całej
WIEDEŃ. 17 czerwca.
Metoda ta jest znana i przez o d p o  rozciągłości zobowiązań rozbrojenio
Dzienniki
donoszą
y. Kairu, że dżuma
wych,
wypływających
z
traktatu
w
St.
wiednie ustawienie żłobu można zwabić
Germain. Tak/naprz. w posiadaniu wiel szerzy się w Egipcie w sposób groźny.
do siebie niejednego przeciwnika..
kich prywatnych związków wojsko Wielkie obszary w Egipcie gó nym i dol
wych znajdują się karabiny maszyno nym nawiedzone sa tą zaraza.

Nie lękamy się tych cyfr i nie zrobi
my z nich tego użytku, jaki prawdopo
dobnie jutro uczynią pewne czynniki pra
sowe wołające „Gwałtu, policja!"—
Powodem dzisiejszego skomunlzowania masy robotniczej jest nędza i bezro
bocie. Podobne objawy występują nie
tylko u nas, ale I w Niemczech I Anglji.
Szczególnie w Niemczech zdarzały słę
okresy niesłychanie silnego nasilenia ru
chu komunistycznego, a jednak to zjawi
sko tak samo szybko odpłynęło, jak zjav-io się.
Uważamy raczej, że skomunizowan]c
robotnika pabianickiego powinno być ostrzeżeniem dla naszych władz państwo
wych, że w przemyśle włókienniczym
dzieje się coraz gorzej i występują pew
ne chorobowe zmiany już nie tylko go
spodarczo-finansowe, ale i socjalni
Tylko pomoc kredytowa rządu może
przyczynić się do uruchomienia war
sztatów pracy i do oczyszczenia atmo
sfery.
Policja nic nio pomoże, tak jak nie po
nioż? nigdy środek zewnętrzny, kiedy
chodzi o niedomaganie, które tkwi w głę
bi organizmu.
p
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aresiiowany.
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Echa strzałów

w Piastowie.

Przed paru dniami donieśliśmy o krwa
wym zajściu w Piastowie. Na miejsce
zajścia przybył p. prokurator Łukowski i
sędzia śledczy Żochowski, którzy doko
nali wizji lokalnej i przeprowadzili ba
dania. Wójcik został aresztowany ł od
stawiony do Warszawy.

Klara Zetkin

Montrola moiskowa w Austrii
nie zostanie

E O S t a ł

poircócifa d o JTiemiec.
Berlin. 17 czerwca.

zniesiona.

(Polska Agencja Telegraficzna)

Organ trockistów „Volkwille" donosi
iż przed kilku dniami powróciła z Mo
skwy do Berlina Klara Zetkin. iedna z
najwybitniejszych komunistek niemiec
kich, która od kilku lat bawiła w Rosji
sowieckiej. Powrót ten pozostawać ma
w związku z konfliktem miedzy Stali
nem, a Klarą Zetkin, stojąca w obozie
prawicowej opozycji niemieckiej.

1

I

— Z Nowego Yorku donosra, i i rządy
państw SzwajcaTJi. Wioch, Austrji, Norweg)
oraz Persji złożyły odpowiednie noty prote
stacyjne u rządu waszyngtońskiego z powodu
nowych taryf celnych.
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I t o b i e i g Znakomite

Z Warszawy donoszą

wozszewzenie

W gmachu policyjnym przy ul. Kroch
malnej nastąpiło uroczyste otwarcie
szkoły policyjnej dla kobiet.

1929

:Ns 165

p o l i c $ m & i M i .
zadań

p o l i c j i

też świadkowie, należeć będzie do zakre
su policji kobiecej..
To ramo dotyczy transportowania aresztowanycli kobiet i dzieci.
Wogóle nieletni przestępcy mają być
przekazywani do dyspozycji policji ko
biecej.

ć o f t i e c e j .

Najciekawsze jednak, że do sądów
dla nieletnich, gdzie oskarżenie popiera
przedstawiciel policji, delegowane będą
odtąd kobiety-policjantki, jako bardziej
czułe i wyrozumiałe na niedolę ludzką,
oraz znające lepiej psychologię dziecka.

Do szkoły przyjęto około 100 kobiet,
które poświęciły się służbie w policji.
Policja kobieca składała się dotąd z
Tomaszowski korespondent „Repu
25 osób wraz z komendantką p. Paleobliki" donosi:
log.
W ub. niedzielę wobec zaproszonych
* nowym zastępem kobiet ulegnie
gości odbyło się uroczyste otwarcie
zasadniczej zmianie rola policji kobiecej
przystani towarzystwa wioślarskiego.
sft&zamty na 2 fata więzienia
za okradanie
trumien Po chrzcie pięciu łodzi spuszczono je
w Polsce.
Dnia 23 'u'.ego W) roku o ' o ł o go- a na podłodze leżał
worek w którym na Pilicę, poczem odbyła się defilada.
Oddział policji kobjecej, podlegający
*
dżiny 1-ej w nocy ma:ka właściciela śkła znajdowały się pozdzieran
poduszek
urzędowi śledczemu, pełnił głównie cu trumien parzy ul. Przęd.zalniaf/ęj 41 kapy. W pewnej chwili Hage zauważył
W niedzielę odbyły się zawody w
czynności w służbie obyczajowej. Obec Mrrja Hage. śpiąc w przyległym pokoju; wlokalu tuż przy drzwiach uikieś sylwet piłkę nożną między drużynami Z. T. G.
do składu trumien, usłyszała brzęk tłu-: ki i wszczął alarm, wzywając
pomocy S. — Młot, zakończone zwycięstwem
nie zadania policji kobiecej będą
czonych szyb.
policji. Jednego z podejrzanych osobni- 5:1 na korzyść pierwszych. Do przer
znacznie rozszerzone.
wy przytłaczająca przewaga Z. T. G. S.
Obudriła natychmiast swego
syna ' ków zdołał ująć.
przyczem
każdy z graczy ataku zysku
Kobieta będzie spełniała w policji do Alfonsa Grzegorza Hagevo, k t ó r y u d a ł .
W komisariacie policji okazało się.
je
po
jednej
bramce. Bramka dla Młota
niosłą rolę społeczną, a mianowicie wy się do składu i zauważył,
że szyby w; iż owvm osobnikiem jest Jan
Znoiek. padła z winy bramkarza. Po przerwie
stępowała w roli opiekuńcze] w stosunku drzwiach wejściowych są powybijane, a [ zawodowy świętokradca, zamieszkały w gra osłabła.
drzwi otwrate.
| Kielcach, 4-krotnie karany więzieniem
do kobiety i dziecka.
*»
W składzie panował nieład, przyczem za podobne przestępstwa. Pozostali złoWczoraj o godz. 11 rano Arkadjusz
Badanie kobiet i dzieci, czy to będą ligura anioła została przewrócoca kapy , czyrky zdołali umknąć. Sprawę powyżosoby oskarżone, poszkodowane, czy od poduszek dla zmarłych pozdzierane, \ szą w dniu wczorajszym rozpatrywał sąd Filipczak, bawiąc się nieostrożnie' za
pałkami w komórce domu przy ulicy
' okręgowy w f^odzi pod przewodnictwem Wolnej 15, wzniecił pożar. Straż zawró
sędziego Kozłowskiego
ciła w połowie drogi, gdyż lokatorzy
Oskarżony Jan Znojek na rozprawie sami ugasili pożar. Straty wynoszą oko
sądowei nie przyznał się do winy. Sąd ło 500 zł.
po wysłuchaniu mowy prokuratora i o*•
brony, wydał wyrok,
skazujący Jana
Znofka na 2 lata ciężkiego więzienia v
Jak się dowiaduję, tworzy się w
pozbawieniem praw. w.
Tomaszowie oddział PPS. — frakcji re
Dziś powtórzenie premjery 1
wolucyjnej. Organizacją oddziału zajęli
się nauczyciele szkół powszechnych.
**
ii*
Wirutzataey dramat p ff.
Tomaszowska fabryka sztucznego
Ukradł 90.000 dolarów i zginął jedwabiu, chcąc udostępnić robotnikom
swym zwiedzenie P. W. K., pokrywa
śmiercią
samobójczą.
obustronny ich przejazd. Robotnicy pła
cą tylko 4—6 zł. za nocleg, a jedzenie
Kraków, 17 czerwca.
Niezwykły wypadek miał miejsce na zabierają ze sobą. Pierwsza partja ro
w roli g ł ó w n e j , pełen poświęcenia
dworcu w Krakowie. Ścigany przez Deli botników wyjeżdża 22 b. m. w ilości
i wielkiego bohaterstwa '^spcję urzędtnik-defraudfint z poczty w Poz 50 ludzi.
naniu, niejaki Rudolf Świątek, będąc osa
Lekarz szkolny szkół powszechnych
czony na dworcu i widząc, że nie uciek- zbadał w miesiącu maju 567 dzieci,
] nie, skoczył pod nadchodzący pociąg i wśród których stwierdził u 3 pr. rozwi
j poniósł śmierć na miejscu.
a c k i e
niętą gruźlicę płuc, 5,5 proc. zagrożo
Rudolf Świątek od dłuższego czasu nych gruźlicą, a 11 proc. źle odżywia
przywłaszczył sobie wszystkie przesył nych. Magistrat wydał w maju 762'dzic
ki dolarowe, które się znajdowały w es ciom 17.000 bezpłatnych śniadań.
kortowanym przez naego ambulansie po
W związku z podaną we wczoraj
Orkiestra pod dyr. Ł. Kantora
cztowym. Po wykryciu nadużycia zbiegi szym numerze „Republiki" wiadomo
: i w ostatnim czasie ukrywał się w Kra- ścią o strzelaniu do synagogi, dowiadu
Początek o g. 4.30 p o p o ł .
j kowie, gdzie rozpoczął hulaszcze życie. jemy się, że jak wykazało śledztwo,
Defraudacje sięgają, około 90 tys, do nikt do synagogi nie strzelał, natomiast
larów.
jakiś ulicznlk rzucił kamieniem tak nie
ostrożnie, że wybił szybę.

Zawodowy

Tomaszów-Mazowlecki.

świętokradca
e

2

;
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Defraudant pofl pociągam

W OBRONIE KOBIETY

••

M i

na wystawie w Poznaniu

Stoiska iomasiowshic. b«r^.
iił€sg»<»ncitąi lirmy
B Py^owskl".

„ » « B n i u l

jy
kierownictwu, które śledząc -stale zdo
" Obok stoisk łódzkich poczytne miej b y c z e zagraniczne niezwłocznie je stosce .zajmują w pawilone włókienniczym suje.
na P. W. K. kioski tomaszowskie.
Produkcję spółki akc. fabryki sukna
Oto stoisko Starzyckiej fabryki Z. H. Landsberg w Tomaszowie Maz, sta
Bornttoin w Tomaszowie Maz.. utrzy nowią tkaniny czysto wełniane, zarów
mane w kolorze czerwonym i srebrnym no zgrzebne jak i czesankowe, pod
0 charakterze nawskroś nowoczesnym względem gatunków jedne z najwyż
szych wytwórczości krajowej. Charak1 ciekawym.
Eksponaty Sfarzyckicj fabryki w terystvczną cechą wytwórczości sp. akc.
dziale w.yrobó\v zimowych stanowią H. Landsberg jest jej różnorodność i
prawdziwą rewelacje zbliżającego się wszechstronność. Śmiało rzec można,
sezonu, zarówno w zakresie deseni, jak że ujema artykułu z dziedziny tkanm
i gatunków. Pod względem gatunko wełnianych męskich, którychby firma
wym, zcla;nom fachowców, nie ustęimjc H. Landsberg nie wyrabiała.
najlepszym towarom angielskim.
Potwierdzają to w zupełności ekspo
Szczególny podziw wzbudzają przy nat" firmy, wystawione w pawilonie
gotowane przez fabrykę na sezon gatun włókienniczym na P.W.K. w Poznaniu.
ki pak jesiennych i zimowych, dotych Niewątpliwie trudno było zilustrować
czas w kraju ndewyrabiane. Starzyckie całość tak różnorodnej produkcji w ra
towary paltowe uważane są za bezkon mach stoiska, a jednak njemniei zdziwie
kurencyjny irtykuł.
i ni byliśmy ilością jak i jakością ekspona
Ogólny przegląd produkcji Starzyc- tów. .Przedewszystkiem zwróciły uwa
kiej fabryki, zademonstrowany na wy gę naszą artykuły,:jak materiały paftostawie, bezwzględnie zasługuje na wy towe, veloury, t. zw. fouic, double, faróżnienie, nrryczem zaznaczyć należy, conne, flooomie, raye. rątine i t. p.; ma
iż csja.gnic!
ikces zawdzięcza przed teriał"' paltotowte łetnje z przędzy cze
siębiorstw , i eoikowibemu zmodernizo- sankowej z barwnemi podszewkami w
iwajuiu j.\vi'.<:-li maszyn, OfśU sprężystemu kia tę; materjały ubraniowe deseniowe,

z przędzy czesankowej i zgrzebnej; sze
wioty o charakterze angielskim, nadają
ce się zwłaszcza na ubrania sportowe;
materjały sportowe gładkie.
Wszystkie wymienione materjały
ubraniowe i paltotowc przedstawione są
w ogromnym doborze najmodniejszych
deseni i kolorów;.
Prócz wymienionych firma Landsberg
eksponuje: sukna w wełnie farbowane—
granatowe, zielone j in., odporne na dzia
łanie słońca, wjlgoci i powietrza mor
skiego, używane na czapki przez mary
narkę oraz na obicia powozów i karo
serii; na tenże cel poszukiwane są ostat
nio przez fabryka samochodów i karoserji strucksy (tricotlong) firmy Lands
berg jmaterjałyna wszelkie liberie itp.;
materjały męskie gładkie — bostony,
serge, krepy na fraki i smokingi w du
żym wyborze deseni.
Odr-jbną grupę stanowią materjały
wojskowe (oficerskie) na płaszcze, spo
dnie do konnej jazdy, mundury galowe
i ćwiczebne, słynące jako specjalność
firmy Landsberg. Materjały te firma
eksportuje od szeregu lat zagranicę mię
dzy in. do Łotwy, pomimo konkurencji
na tamtejszym rynku również dobrych
wyrobów tego rodzaju fabryk estoń
skich.
Na wyróżnienie zasługują też wyra
biane przez sp. akc. H, Landsberg mater
jały mundurowe dla urzędów państwo
wych, monopolu i t. p. Stoisko wysta
wowe w szarych tonach (proj. arch. Łę
czycki) jest nader celowe i gustowne.
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Fabryka firanek, Obrusów i broka
tów
PANTYL I PYTOWSK1
jest największem tego rodzaju przedsie.
biorstwem w Polsce.
Piękny pawilon tego przedsiębior
stwa zdołał wzbudzić uwagę p. Prezy
denta Rzeczypospolitej w pierwszym
dniu otwarcia wystawy.
Doskonałe wyroby firmy zdołały zu
pełnie zwalczyć zagraniczny import,
który przedtem wyłącznie zaspakajał
potrzeby naszego tynku.
Wystawione w pawilonie eksponaty
budzą wśród zwiedzających prawdziwy
zachwyt. Warto zaznaczyć, iż firma ta
prowadzi rozległy eksport swych wy
robów do Ameryki, krajów Dalekiego
Wschodu, krajów Nadbałtyckich etc.,
posiadając sieć własnych reprezentacji
zagranicą. Wśród eksponatów zwracają
uwafre prześliczne firanki .nredrasowe,
jedwabne, białe ? kolorowe, obrusy ...ka
py, narzuty gobelinowe i jedwabne oraz
materjały meblowe, dekoracyjne i fan
tazyjne.
Fabryka wyposażona jest w najnow
sze urządzenia techniczne, wyrabia to
wary tylko najwyższych ga tu ników w
najgustowniejszycii wzorach. Konkuruje
z powodzeniem z zagranjcznemi.wytwór
niami. Masowa produkcja pozwala na
najirższą kalkulację cen i szybką obsłu
gę odbiorców. Szynki rozwój przedsię
biorstwo zawdzięcza tylko racjonalnym
metodom fabrykacji • sprzedaży.
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W dniu 16 b. m. rozstał się z tym światem
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Nieubłagana śmierć zabrała nam nieodżałowanego ko
legę i przyjaciela

f p.

Ś.

Juljusz ZuKniłf

JULJUSZA ZUKHIKA

urzędnik Spadkobierców Karola Scheiblera,
który przedtem w ciągu 35 lat pracował w przedsiębiorstwie
naszem.
Straciliśmy w Nim oddanego i gorliwego współpracow
nika, który sumiennem wykonywaniem obowiązków zasłużył so
bie na wdzięczną pamięć naszą.
Spokój Jego duszy.

który w ciątju 45 lat pracował w Zjednoczonych Zakładach
Zalety Jego charakteru zjednały Mu szczere uznanie i
przyjaźń naszą, to też pamięć o Nim w sercach naszych nie
zgaśnie.
Niech Mu ziemia lekką będzie.

Współpracownicy

Zjednoczone Zakłady Przemysłowe

Zjednoczonych Zakładów Przemysłowych
li SCHEIBLERA i L. GROHMANA, Sp. Akc.

K. SCHEIBLERA i L. filii. Sp.

MUZYKA

/ Z T U K A

WYSTĘP TEATRU REDUTA W TEATRZE
MIEJSKIM.
DzłS o godz. 8.30 wieczorem odbędzie się
Jedyny występ teatru Reduta z znakomitym
artystą Juliuszem Osterwą na czele w 3-aktowej komedji Stefana Żeromskiego „Uciekła mi
przepióreczka"
Trzy przedstawienia po cenach najniższych.
Jutro, środa, sensacyjna „Ostatnia zasłona".
W czwartek i w piątek wyborna, współ
czesna kontedją Kiedizynskiego „Miłość bez
grosza".
Bilety na wymienione przedstawienia po
cenach najniższych do nabycia w kasie zamawiań w cukierni Gostomskicgo.
„MIRA EFROS".
Zapowiedziana na sobotę premjera „Miry
Efros" obudziła żywe
zainteresowanie z e
względu na sztukę znakomitego autora, oraz
zgoła wyjątkową obsadę z Horecką, Dunajew
yJtą, Skrzydłowską, Chodeokim, Damięckim,
Woszczerowlczem i Gurynowiczem na czele.
Reżyseruje Andrzej Marek który też doko
nał polskiej adaptacji „Miry Efros",
Sprzedaż biletów idzie raźno.

WYSTAWA OBRAZÓW STOWARZY
SZENIA „START".
W salonach przy ulicy Piotrkowskiej
Nr. 74 została w ubiegły czwartek otwar
ta nader interesująca wystawa prac ma
larzy, grupujących się w znanem ze
swej działalności stowarzyszeniu artys
tów i miłośników sztuk plastycznych
„Start" w Łodzi.
Wystawa liczy około 100 płócien, w
tem szereg bardzo interesujących płócien
art. - malarzy: Finkelsteina, milera, Hirszfanga, Kownera. Lipińskiej, Spigla,
Strzemińskiego 1 Wippla.
Wystawa „Startu" Jest niewątpliwie
objawem ze wszech miar pocieszającym.
Świadczy ona bowiem, że choć liczebnie
w malarzy ubogie, jest miasto nasze bo
gate w talenty malarskie stariowc.o i.iepoślednie.

"j* p.

Usiłowanie oszustwa z miłości

Aby wyjść za mąż, przerobiła s u m ę wkładu w k s i ą ż e c z c e P. K. O.
Lekkomyślność, omal n i e okupiona ż y c i e m , a z p e w n o ś c i ą
okupiona sprawą karną.
Wobec takiego odkrycia, wezwano ratkę do
WYPICIA KILKU SZKLANEK WODY,
na. przesłuchanie sierżantową.
co
osłabiło działanie trucizny.
Kobieta zjawiła się ze łzami w oPrzewieziona do szpitala, trzoda ko
czach.
bieta
poddała si$ bez oporu zabiegom
Na pytanie — czy jest sprawczynią
.lekarskim,
a gdy niebezpieczeństwo mi
fałszerstwa, odpowiedziała potakująco
nęło,
złożyła
wyczerpujące zeznania.
skinieniem głowy. Nagle wyjęła z za
Do sfałszowania książeczki P. K. O.
bluzki
pchnęła
ją miłość. Ukochanego mężczyz
BUTELECZKĘ JODYN1
ne
obdarzyła
złudzeniem bogactwa.
1 wypiła.
Zdeponowała w kasie tylko 4 złote,
Na chwilę wszyscy świadkowie tej
poczem
własnoręcznie przerobiła na 400
sceny potracili głowy. Ordynans pobiegł
tysięcy.
po mleko, podsoficet WeTifc^jhy^Me-^
ju-^ękś;M: r o P w a sądowa za usiło
kar^a.
•> ','
wanie
oszustwa.
Istotnie, poprawia w książeczce nie
Nie mając pod ręką żadnych środków
były dziełem sierżanta.
ratowniczych, por. Łanjk zmusił despe-

Przed kilku dniami nasz piotrkow
ski korespondent doniósł o próbie sen
sacyjnego oszustwa, kiedy niejaki kapral
Niechciej próbował przy pomocy sfał
szowanej książeczki P. K. O. podnieść
400.000 złotych.
Cała sprawa przyjęła wczoraj zgoła
nieoczekiwany obrót. Zatrzymany kap
ral zeznawał:
— Książeczkę otrzymałem od żony
— oświadczył — jest to mój posag. Ożeuijlem się przed tygodniem. Zawsze mnie
zapewniano, że będę miał' ,?fbfse/ jak
4
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„CASINO"

Emigracja, ujęta w normy,

„W obronie
kobiety"—wzruszają
cy dramat z Jackie
Cooganem.

„Cudowne dzieci" są tak długo cudownemi dopóki są dziećmi, ponieważ
jednak okres dzieciństwa unia bardzo
szybko przeto i sławą młodocianych ar
Od kilku miesięcy żydowskie tow. e- emigracyjnem ł korzysta z jego subwen tystów i wirtuozów znika w tempie bar
migracyjne „Jeas" w Polsce prowadzi a- cji. T»-wo ma swego przedstawiciela w dzo szybkiem.
Zasada ta nie dotyczy Jackie Coogakcję propagandową, jakoteż akcję wer państwowej radzie emigracyjnej, jest w
na,
jakkolwiek zdawało się. że to naj
kontakcie
z
sejmową
komisją
emigracyj
bowania członków celem wzmocnienia
swych podstaw materialnych i moral ną, oraz ze wszystkimi państwowymi i cudowniejsze dziecię dziesiątej muzy po
społecznymi instytucjami, zajmującymi dzieli los wielu innych „cudownych dzie
nych.
ci".
W towarzystwie została zarejestro się sprawami emigracyjneml.
Towarzystwo nie ogranicza się doStało się inaczej. Coogan stoi obecnie na
wana następująca liczba emigrantów:
powyższej pracy, lecz dba też o los emi progu między pokojem dziecięcym a sa
W roku 1925 — 21,288 osób
granta po przybyciu do kraju imigracyj- lonem.
„ 1926 — 23,275 „
W ciągu ostatnich kilku lat nieobec
nego I w tym celu uczy go języka tego
„ 1927 — 30.876 „
kraju oraz szkoli w zawodzie, umożliwia ności na ekranach łódzkich Coogan
„' 1928 — 34,519 „
Działalność Towarzystwa polega głó jącym produktywną pracę w nowej sie zmężniał i zmężniał również jego talent
dzibie. Specjalny nacisk t-wo kładzie na
To już nie maleńki „brzdąc", lecz doj^
wnie na:
wyszkolenie
emigrantów
w
pracy
rolnej.
rżały
artysta o opanowanej mimice i
Udzielaniu
informacji
i
wskazówek,
WTOREK, 18-GO CZERWCA.
W roku 1928 funkcjonowały w War świetnej technice aktorskiej.
(Warszawa 1395 m. — 11,56 Sygnał czasu; — dokąd i w jaki sposób można emigrować;
12,10 Koncert z płyt gramofonowych; 12,50, 1300 na udzielaniu pomocy prawnej emigran szawie, Grodnie, Równem, Wilnie, Brze
Coogan dawniej wzruszał swą dziei 14,00 Komunikaty; 16,15 Program dla dzieci. tom, załatwianiu niezbędnych formalno ściu n. B I Pińsku 24 grupy kursów ję cinnadą, dziś przemawia do serc arty
17,55 Koncert popołudniowy, popularny. 18,35
zyków angielskiego i hiszpańskiego dla
Recytacja poetycka z Wilna; 18,50 Rozmaitości; ści do podróży, jak paszportów emigra emigrantów, na które uczęszczało 386 o- styczną grą, stojącą na bardzo wysokim
cyjnych,
wiz
i
t.
d.;
interwencji
w
konie
poziomie.
19,10 Komunikat; 19,20 Transmisja z opery kato
wickiej „Straszny dwór" Stan. Moniuszki. Po cznych wypadkach w odnośnych insty sób.
Film ,W obronie kobiety" wyświe
Centralne towarzystwo emigracyjne tlany ostatnio w „Casinie" daje Coogatransmisji komunikaty.
4
tucjach państwowych i komunalnych; uFrankfurt, 421,3 m. — 13,30 Płyty gramofono dzielaniu pomocy materialnej i obniżaniu uważa za swój obowiązek wciągnięcie w
nowi szerokie pole do popisu.
we; 20,15 Koncert. Stara i nowa muzyka na inorbitę swych wpływów całej żydowskiej
Akcja filmu rozgrywa sie na tle ma
•trymenty dęte. 21,15 Koncert wiolonczelowy li kosztów podróży emigranta; nawląza
ty Bernatz. Maliplero — Sonata d-molł Pfitzner niu kontaktu między emigrantami, a ich fali emigracyjnej, która idzie z setek lowniczych preryj amerykańskich i po
rodzinami w krajach imlgracyjnych; miast 1 miasteczek Polski, opiekować się siada wiele epizodów mocno wzrusza
— Sonata as-moll op. 1.
Rzym, 443,8 m. — 21,00 „Tajemnica Zuzanny" nauczaniu emigranta zawodu oraz języ nią, ułatwiać i regulować w granicach jących, umiejętnie przez Coogana wyko
— komedja liryczna Wolfa i Ferrariego i „Ry- ka kraju imlgracyjnego; braniu emigran możliwości. Tow. dąży też do zorganizo
rzystanych.
C»n.
serskość wieśniacza" — opera Mascagni'ego.
ta pod opiekę, by nie wpadł w ręce afe wania szerokiej akcji produktywlzacji
Langenberg, 462,2 m. — 20,15 „Symfonja nie
emigrantów,
nie
mających
żadnego
za
miecka ', Koncert radjoorkiestry. Schumanna — rzystów i oszustów; udzielaniu taniej po
Uwertura, Scherzo i finał. Mendelssohn — „Re- mocy lekarskiej w swych ambulatoriach, wodu.
Urzeczywistnienie tych szerokich
formations — Simfonie nr. 5". Wagner — Symfo przedewszystkiem dla chorych na oczy,
nja c-dur.
Liczba emigrantów, których towarzy praw wymaga zjednoczonych sił I znacz
Berlin, 475,4 m. — 20,00 Transmisja z sali
nych środków i jest możliwe tylko prsy
koncertowej w Szczecinie. Muzyka operetkowa stwo wydobywa z sieci ajentów emigra
czynnej, moralnej i materialnej pomocy.
cyjnych
i
bierze
pod
swą
opiekę,
rośnie
i pieśni ludowe; 21,30 Muzyka na dwa fortepia
Towarzystwo zwraca się zatem z any. Lotte Bimbaum i James Simon. Schubert z miesiąca na miesiąc.
— Wielkie rondo op. 107. Mozart — Sonata na
Towarzystwo Emigracyjne ma wpelem do wszystkich warstw społeczeń
dwa fortepiany.
chwili obecnej oddziały i ekspozytury w stwa w Łodzi, by spełniły swój obowią
(o najlepjze barwniki do
całym szeregu miast jak Wilno. Lwów, zek w stosunku do opieki społecznej i po
odnawiania i farbowani*
mocy
na
polu
emijrracyjnem
i
umożliwi
Łódź, Równe, Pińsk i inne.
obuwia oraz w/zelkich
Towarzystwo zostało uznane przez ły T-wu zaspokojenie życiowych po
wyrobów rkórzanychno
Państwowy urząd emigracyjny za intrzeb emicrujacych.
qaJmodni«jize kolory
puderydla cfiieci
stytucje społeczną pożyteczną na polu

zdolna festf wwrwoć emigrantów
z rqic agentów i osaeasrfow i cioć
ludziom prac<; I U oceanem.
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Prawdziwie nowoczesnym środkiem
do pielęgnowania dzieci jest
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EgzeKuc ja podatKowa u bezrobotnego
Dziś: Marka i Marcelego
Jutro; Gerwazego i Prot.
Wschód słońca 3.15
Zachód słońca 7.58
Wschód księżyca 04 27
Zachód księżyca 1.10
Długość dnia: 16.16
Przybyło dnia; 9,57

Bez mebli i bez grosza, z niebezpiecznie chorą żoną
pozostał „dłużnik" podatkowy.
(Rewizja systemu sekwestraewinepo
iest paląca
-:o:

Bezrobotny Izrael Biderman. zamie
szkały przy ul. PodrzecżneJ Nr. 10, był
winien zaległy podatek w kwocie 140
zł ych 1 na połowę tej sumy oszacowa
no Jego n :homości.
Gdy sekwestrator przybył celem do
konania licytacji, Biderman błagał go o
odroczenie, gdyż żona po połogu leżała
w domu w stanie bardzo osłabionym i
sr. :?daż ruchomości mogła ją narazić
m ciężką chorobę.
Egzekutor odmówił prośbie bezrof

Dzis chłodnie)...
Dziś po przejściowym wzroście za
chmurzenia i przelotnych gdzieniegdzie
deszczach (możliwość burz),
rankiem
chmurno, potem dość pogodnie, lecz chio
dniej.

Redukcja personelu
w Kasie chorych.
Jak się dowiadujemy, zamierzona jest
przez kotnicarza Łopuszańskiego redukc!^ personelu w Kasie C!:orych.
Pr—i przepro w rdzeniem redukcji,
która ma "bjąć 20—25% personelu, ba
dane beda kwalifikacje urzędników i Ich
stopień wykształcenia.
(b)

Przedstawiciele mię
dzynarodówki
futro

przybywają

do

Łodzi.

Jutro w sali Filharmonii łódzka PPS.
i WPP. przyjmować będą przedstawicieli
międzynarodówki socjalistycznej.
Do Łodzi przybywają z Belgji min.
Vandervelde i jego żona dr. Vandervelde, z Franqi prezes grupy palameutarnej polsko - francuskiej Locąuin, prezes
parlamentu niemieckiego Loebe, łotew
skiego Kalnin i z angielskiej Labour Par
ty — Gramp.

•Przeciw masowym redukciom.
Zabiegi

związków

robotniczych.

W lokalu przy ul. Przejazd 34 odby~
ło się zebranie zarządu głównego oraa
oddziału Rady okręgowej przy udziale
delegatów fabrycznych chrześcijańskich
związków zawodowych w sprawie ma
sowych redukcji w przemyśle włókienniczyn.
Po dłuższej dyskusii zebrani, zwaźyw
szy, że redukcje w przemyśle włókienni
czym doszły już do najwyższego punktu
kulminacyjnego, że olbrzymia ilość ro
botników, pozbawionych pracy, znajduje
się w strasznej nędzy, uchwalili zwrócić
sńę z odpowiednim memorjałem do mlmsterjum pracy i opieki społecznej orat
posłów robotniczych o wstrzymanie dal
szej redukcji w przemyśle włókienni
czym, w.

Pobór rocznika 1908.
Kto ma się zgłosić

dziś.

Dziś, we wtorek, dnia 18 czerwca
r. b. wirmj się stawić do poboru przed
komisją poborową Nr. 1 (Pomorska 18)
poborowi rocznika 1908 zamieszkali na
terenie IX komisarjatu policji, których
nazwiska rozpoczynają się na litery: A,
B. C, D, E, F, G, H. I, J. L, Ł N. O.
Przed komisją poborowa Nr. 2 (Ogro
dowa 34) poborowi rocznika 1908, za
mieszkali na terenie XIII komisarjatu po
licji, których nazwiska rozpoczynają sic
na litery: S I, J, N, O.
Przed komisją poborowa Nr. 3 (Za
kątna 82) poborowi rocznika 1907, uzna
ni za czasowo niezdolnych do służby
wojskowej w roku 1908 (kategoria „B"),
zamieszkali na terenie VIII komisarjatu
policji państwowej, których nazwiska
rozpoczynaią się na litery: M. N, O, P,
R, S. T, U, W._Z.
;

Dyiurg aptek.
Dziś dyżurują apteki: Sukc. F. Wój
cickiego (Napiórkowskiego 27), W. Danieleckłego (Piotrkowska 127), Unickiego
i Cymera (Wólczańska 37). Sukc. J. Har
tmana (Młynarska 1), J. Kahana (Ale
ksandrowska 81) (bip).

m Z o n i e c z n o Ś £ i ą .
botnego, nat miast zgodził się, by BiŻona Bidermana pod wpływem przederraan wyszedł na miasto celem ode pro. -L'ionej egzekucji dostała krwoto
brana nalewnych mu 72 złotych, a wów ki! i tylko dzięki pomocy lekarskie] uda
czas do licytacji nie doszłoby.
ło '3 ją uratować.
Biderman owe 72 zł. otrzymał, lecz
Biderman pobiegł za poradą sąsjag
przyszedł do domu, okazało si?, że dć w 'o magistratu i tu obiecali mu przy*
egzekutor sprzedał już ruchomości po
komisie nim rzeczy zostaną wynie
mimo obietnicy, że będzie czekał, a w sione.
dodatku odcL.ał od Bidermana o w e
remisja przybyła, lecz rzeczy Już
72 - \ na pozostała część długu, pozosta- zostały 7 rane przez kupców, a zroz
włate? bezrobotnego bez grosza 1 rucho- paczona rodzina bezrobotnego pozostała
bez
'-dz; i ruchom''%
(b)

Wybory mieiskie w Lublinie. Panna Tum daj! dr. Małpa
Ludzie,

Z w y c i ę s k o wyszły listy sanacji i endecji.
Upadek w p ł y w ó w P.P.S. Lista komunistów
unieważniona.
Lubelski korespondent „Republiki" telefonuje:
Dokonane zostały obliczenia wyborów niedzielnych do rady miejskiej. Za
interesowanie pomimo agitacji było słabe. Procent głosujących — 65.
Na poszczególne listy padło:
B. B.— 6672 — 8 mandatów, P. P. S. fr. — 701 — bez mand., P. P. S. — 3224
4 mand., Bund — 6 4 8 6 — 8 mand., Komuna — 6933 — (unieważnione) ,Ch. D.
1N. D. — 8783 — 11 mand., Ortodoksi 77 2825 — 3 mand., SJonlścl — 2503 - 3
mand., Żyd. dem. — 1230 — 1 mand., Fol kiści — 1086 — 1 mand., Poalej SJon
lew. — 931 — bez mandatu.
Dotychczas w mieście rządziła P. P . S.
Wzrosły głosy Bloku Bezpartyjnego, który W poprzednich wyborach do
rady miejskiej rtte uzyskał i połowy obe cnych głosów.
Ch. D. i N. D. połączone w jeden blok, chełpiące się na terenie Lublina wiel
k i m i wpływami, nie zebrały nawet 9 tysięcy głosów.
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S P Ł E H P I D
DilS i dni następnych!
Rekord wdzięku — Miłości — Pikanterji
w musującej szampańskim dowcipem
wesołej komedji p. t.

którzy
chętnie
wyzbywa
ją się swych
nazwisk.

Donosiliśmy przed kilku tygodniami o
nowem rozporządzeniu w sprawie zmia
ny nazwisk. Jedno z plm warszawskich
zamieszcza na ten temat ciekawe uwagi:
Sprawa nazwiska jest czasami przy
czyną prawdziwych dramatów. Czyż
człowiek, nazywający się np. (przytacza
my nazwiska autentyczne, Bźdzloch,
Bźdzlel, Frycuś, Jasiek, Łajdus, Małpa,
Oberek, Pryszcz, Pryk, Ruła, Śmierdziel,
Sikała, Tyfus, Tumidaj, Wypłosz może
utrzymać powagę wśród podwładnych?
Czy panna Tumidaj znajdzie posadę se
kretarki? Czy pan A może być nauczy
cielem, jeżeli przy nauce abecadła cała
klasa będzie wybuchać śmiechem? Czy
dr. Tyfus będzie miał pacjentów?
Zdarzył się też i taki fakt. Złożył po
danie o zmianę nazwiska, ktoś mający
tytuł naukowy doktora praw. Nazywał
się dr. Małpa. Jako motyw podał „do
tkliwe nieprzyjemności, jakie z powodu
nazwiska spotykają go w towarzystwie".
Okazało się, iż przy prezentacji przycho
dziło często do nieporozumień bardzo
daleko idących i dojmujących.
Czasami motywy zmiany nazwisk
bywają zupełnie oryginalne. Np. po jed
nym z głośnych i bolesnych zabójstw
politycznych, wpłynęło do województwa
warszawskiego podanie o zmianę nazwi
ska od jednego z petentów, który uważał
sobie za hańbę nosić okryte niesławą na
zwisko zabójcy.
Inny petent motywował swoją prośbę
tem, że jego nazwisko jest niemożliwe do
wymówienia w obcym języku, on zaś pro
wadzi rozległe interesy z zagranicą.

Katastrofy kolejowe
bez wypadków

N I E Z N O Ś N A
F I F I
Przygody młodej dzikuski
Nieznośna Filipinka udaje mężatkę
Z brzydkiej poczwarki, piękny motyl
Który z panów jest moim mężem.

Nalczarownielsza ulubienica Łodzi

Colleen Ploore,

Ilustracja muzyczna pod kier. P. Mucmana
Początek o godz. 4 . 3 0 po p o ł u d n i u .

z

ludźmi.

Na szlaku Ozorków - Zgierz wykoleił się parowowi kilka wagonów pocią
gu osobowego 57, który wiózł żołnierzy.
Na szczęście żadnego wypadku z ludźmi
nie było. Pociąg stał na miejscu trzy go
dziny. Wykolejenie nastąpiło skutkiem
zepsucia się tak zw. wózka pod parowo,
zem.
Na staqi Szopienice Południowe dy
rekcji katowickiej, wykoleiły się wczoraj
cztery wagony osobowe. Nikt większe
go obrażenia nie odniósł.

Ze Xn>.
£etiioni«tónf.
W niedzielę d- 16 b.m. odbył się w lo
kalu Związku inwalidów wojennych wal
ny zjazd delegatów oddziałów Związku
legionistów polskich województwa łódz
kiego.
Zjazd po wysłuchaniu sprawozdań ustępuijących władz udzielił im absolutor
ium, podjął szereg uchwał oraz wyłonił
nowe władze związkowe okręgu łódzkie
go w składzie następującym: mec. Al
fred Biłyk — prezes, Malinowski Sewe
ryn wice-prezes; w charakterze człon
ków zarządu weszli: Bhimenfeld Wiktor,
Drymer Władysław, dr. Fichna Bolesław
dr. Kurowcr Lucjan, sędzia Moskwa, sę! dzia Natkes Franciszek, Nowak, Placko
wskj Henryk Wymysłowski Michał.
Dc> Icoirisft rewizyjnej weszli obywa.
teJe; Gerc, Palester, Płoński i Wóito»wicz.

•

Polskie taksówki
projektuje

Str. 7

1929

:18.VJ

.M>1fi5

Partia szachów: PolsKa - Francja.

Warszawa.

Z Warszawy donoszą:
Związek właścicieli taksówek podjął
pertraktacje z jedną z warszawskich wy
^
^
potrwać
potrwać około półtora roku. Początko
Przed kilkoma dniami zakończono ro partji szachowych pomiędzy, związkiem t we
twórni samochodowych na dostawę jed
ruchy pójdą szybko, ale zato te trud
szachistów
francuskich
a
Polskim
zwiąż
nolitego typu podwozi i części zamien kowania między szachistami francuskimi .
niejsze!
Trzeba będzie zwoływać
i polskimi w sprawie rozegrania jedynej -kiem gry szachowej przy pomocy wynych.
SPECJALNE
POSIEDZENIE
depesz
Ma to na celu obniżenie ceny samo w swoim rodzaju partji szachów droga ; miany
każdy
ruch
obmyślać,
rozważać, opinio
Z
obu
stron
grają
nie
poszczególne
ochodów
taksówkowych i zmniejszenie telegraficzną między Warszawą a Pary soby lecz całe związki pod przewodnict
wać,
żem.
kosztów naprawy, które przy różnorod
Dopiero po wielu naradach będzie mo
Pertraktaq'e imieniem szachistów pol wem swych leaderów.
nym typie taksówek pochłaniają prawie
— Jak długo potrwać może taka par żna zadepeszować decyzję.
skich prowadzi mistrz szachowy Polski
połowę wszystkich wpływów.
Narady trwać mogą nawet do dwu
Fabrykacja taksówek w kraju przy j p. Przepiórka, w imieniu szachistów fran tja?
— Naogół trudno będzie to obliczyć. tygodni nad jednym ruchem.
niesie znaczną ulgę bilansowi handlowe cuskich szachowy mistrz świata Alcchin.
Umowa przewiduje rozegranie dwu Obecnie przypuszczamy, ii turniej może
mu Polski.
Ponieważ w partji mamy około 50 po
sunięć, więc
PÓŁTORA ROKU
wcale nie będzie zamało.
Rozpoczyna y.ę turniej prawdopodob
nie nie wcześniej niż na lesiem, bo wte
dV dopiero Alechin ma trochę wolnego
<ra u Przed wojn\ roj.?g ała Warsrcw..
dwie partje korespondencyjne — droga
listowną.
Jedną partię rozegrali szachiści pol
się do winy, oświadczając, iż weksli scy w latach 1888 do 1890, a więc trwa
ca
r.
ub.
wywiadowca
policji
śledczej
Wczoraj sąd okręgowy w Łodzi pod
nie fałszował i jedynie dlatego uciekł z
przewodnictwem sędziego Kozłowskie Stefański, któremu przydzielono spra Lodzi, Iż bał się. że zostanie aresztowa ła ona 2 lata. Druga rozegrana była w ro
wę
wykrycia
miejsca
zamieszkania
i
ku 1900 z Pragą czeską.
go, w asystencji sędziów Grzysia i Ło
ny za aferę, popełnioną przez jego nie
zińskiego rozpatrywał sprawę 40-let- aresztowania Warszawskiego i Dzic- uczciwego spólnika, który również i je
uiego Szulima Warszawskiego, zamiesz w ęckiego dowiedział się drogą konfi go zniszczył materjalnie. fałszując caiż Warszawski wyjechał
kałego przy Placu Wolności 3. oskarżo dencjonalną,
do
Częstochowy
i tam się ukrywa. Po »'y szereg weksli, rzekomo z wystawienego o sfałszowanie weksli na sumę
nieważ w biurze adresowem Warszaw !.ia jego.
9.235 zł. 90 gr..
Na rozprawie sądowej zostało udo
Oskarżał podprokurator Kubiak, bro ski nie był zameldowany Stefański
wpadł
na
pomysł,
iż
poszukiwany
przez
wodnione,
iż Warszawski zajmował się
nili zaś adw. adw. Kempner i Kobyliń
niego osobnik
w spółce jedynie fabrykacją ścierek,
ski.
Według aktu oskarżenia i przewodu ukrywa się w jakiejś melinie złodziej zaś kupnem szmat, sprzedażą ścierek
Dziś i dni następnych!
skiej.
jak i całą administracją zajmował się
s.idowego sprawa przedstawiała się na
I faktycznie, tegoż jeszcze dnia Stefań jedynie Dziewięcki.
stępująco:
Biegły rzeczoznawca - kaligraf, któ
W pierwszej połowie czerwca 1928 ski aresztował Warszawskiego w jed
remu
sąd okazał sfałszowane weksle,
nym
z
potajemnych
domów
noclego
roku do firmy S. Stephan i S-ka, miesz
czącej się przy ul. Piotrkowskiej 154 wych przy I Aleji nr. 10, gdzie nie był oświadczył, iż podpis Warszawskiego
zgłosił się Nuchem Dziewięcki i przed zameldowany. Aresztowanego prze pod pieczątką firmy jest na wszystkich
wieziono do Łodzi i osadzono w aresz wekslach sfałszowany. Po przemówie
stawił się jako
niu stron o godz. 4 po pol. sąd ogłosił
Podróż poślubna z teściową.
cie.
WŁAŚCICIEL WYTWÓRNI ŚCIEREK
wyrok uniewinniający, (p)
Badany
Warszawski
nie
przyznał
Aktów 10.
przy ul. Gdańskiej 76. Kupiec ów oś
W roli głównej
wiadczył p. Stephanowi, iż posiada
wspólnika Szulima Warszawskiego i że
as komików Hollywoodu
przyszedł celem zakupienia u niego kil
kudziesięciu bel szmat.
MONTY B A N K S .
Po dłuższych partraktacjach Dzie
Mad program?
więcki zawarł z Stephanem tranzakcje
kupna 33 bel szmat w cenie po 11 cen
Orkiestra pod dyr. R. Kantora
tów amerykańskich za 1 klg. Jako po
W dniu wczorajszym o godz. H-ej ki zarobków robotnikom z powodu nlePoczątek seansów o g. 5 po poł.
krycie Dziewięcki wręczył
rano w okręgowym inspektoracie pracy pomyślnej konjunktury w przemyśle bu
36 WEKSLI NA SUMĘ 9235 ZŁ. 90 GR. pod przewodnictwem inż. Wojtkiewicza dowlanym i oświadczyli, że w dalszym
przyczem na pytanie, czy niektóre z odbyła się konferencja przedstawicieli ciągu honorować będą warunki płac, zaKRADZIEŻ TOWARU.
weksli tych nie zostaną dopuszczone przedsdębiorców budowlanych z robotni warte w umowie
z roku ubiegłego,
W" sobotę ubiegłego tygodnia na stacji ko
do protestu, Dziewięcki zwrócił p. Ste kami.
j Przedstawiciele robotników oświadczyli lejowej w Koluszkach jacyś niewykTyci spraw
phanowi uwagę na wystawców, którzy
Jak wiadomo, zatarg jaki wynikł w iż w dalszym ciągu podtrzymuję swoje cy skradli z wagonu bagażowego pociągu
są w mieście naszem znanymi > poważny przemyśle budowlanym, pomiędzy przed żądania i od takawych nie odstąpią,
Nr. 462 1 bele towaru wełnianego wagi 57 kgmi kupcami. Po otrzymaniu weksli p. siębiorcami a pracownikami na tle zarób I Jak nas informują, do ostrego zatar- 1 belę skór wyprawionych wagi 10 kg., 1 belę
Stephan wydał Dziewięckiemu list do ków, ciągnie się już od dłuższego czasu, gu między przedsiębiorcami i robotnika- skóry bukatowe! wagi 24 kg. I 1 belę manu
frmy „Warrant" na wydanie magazy Na wczorajszej konferencji przedstawi- mi budowlanemd w obecnym czasie nie faktury wagi 35 kg.
o powyższem wypadku poli
nowanego u niej towaru w postaci 20 ciele przedsiębiorców budowlanych ka- \ dojdzie, wskutek zupełnego zastoju w cja Powiadojrtona
wszczęta energiczne dochodzenie i Jest jur
bel szmat wartości 6.000 zł., pozostałe tegorycznie odmówili udzielenia podwyź, przemyśle budowlanym. w.
na drodze ku wykryciu sprawców kradzieży.
zaś 13 bel Dziewięcki miał otrzymać
w ciągu 3 dni. Chcąc się przekonać,
czy weksle są dobre p. Stephan zwró
cił się do biura wywiadowczego skąd
po upływie dwuch dni otrzymał raport,
którego wynikało. Iż
weksle wszystkie są fikcyjne 1 sfałszo
wane.
Wobec powyższego firma „Stephan
i S-ka" zwróciła się do wydziału śled
kowych kinoteatrów. Jest to następ
czego z prośbą o interwencję.
Jednym z objektów, najdotkliwiej datkowych dochodzi jeszcze
stwem doceniania znaczenia kinemato
Przeprowadzone dochodzenie usta
patent.
obciążonych
podatkami
są
kinoteatry.
dla najszerszych sfer ludność'.
liło. iż Dziewięcki udał się z dwoma
kategoryj patentów musi być grafii
Państwo
już dobrą wolę pójś
Nie mówiąc już o komunalnym po Sprawa
oźnicami Abramem Kaszą i Chaimem
przez ministerstwo skarbu cia po linjizdradza
pewnego protekcjonizmu po
widowiskowym,
pobieranym poddana
)ziewięckim do składu firmy „War- datku
gruntownej
rewizji.
Obecnie
kinoteatry
uit", skąd wzięte 20 bel szmat prze przez magistrat w wysok. 5 Oproc, ce podzielone są na 3 kategorje. Do 1-ej datkowego.
Poważnem posunięciem jest zapo
wieźli do składu Józefa Rappaporta ny biletów, — wskazać należy na po należą teatry świetlne, mające ponad
•rży uL Południowej 44. Bele te zosta- datki państwowe, nie mniej zabójcze 500 miejsc, do II-ej od 150 do 500, a do wiedź wydania przez rząd odpowied
iy zapisane na nazwisko Kasza i aseku dla kinematografii polskiej, niż podatek III-ej kinoteatry, liczące do 150 miejsc. niej noweli do rozporządzenia o samo
podatko
rowane na 1500 zł. Następnego dnia do miejski. I tak np. 2 i pół procentowy
Stosowanie w tym wypadku szablo rządowych uprawnieniach
podatek obrotowy,
firmy Rappaport przybył Dziewięck'
nu nie jest właściwe. Nie można bo wych.
w towarzystwie Mordki Bera Szlem zastosowany przez nasze władze skar wiem brać jedynie za podstawę przy
Wykluczy to indywidualne interpre
ie Ida, któremu sprzedał cały transport bowe, jest dla tego rodzaju przedsię działu do odpowiedniej kategorji ilości towanie tych uprawnień przez poszcze
biorstw, jak kinoteatry, wielką niespra miejsc w danym kinoteatrze, choć i pod gólne samorządy, jak również w wiciu
licząc za 1 klg. 65 gr., czyli
wiedliwością, odbijającą się bardzo tym względem powinno nastąpić dalej wypadkach wykluczy celowo złośliwe
TANIEJ O 30 PROCENT
aniżeli sam kupił, przyczem z kwoty ujemnie na rozwoju przedsiębiorstw dące zróżniczkowanie przedsiębiorstw uchwały o statucie miejskich podatków
przynajmniej na 5 kategoryj, — lecz i widowiskowych,
wpłaconej gotówką zbonifikował jesz kinoteatralnych.
cze Szternfeidowi 18 proc.
Drugim państwoym ciężarem podat dzielnicę, w jakiej położone jest kino, ostrzem swem zwróconych przez par
charakter jego, frekwencję, cenę bile tyjne magistraty przeciw przedsiębior
Pomimo usilnych starań nie udało kowym jest
tów itd. Wspomnieć jeszcze należy, że
com kinoteatralnym.
sic policji wpaść na ślady zbiegłyc
podatek dochodowy,
Również i wysokość podatków pań
wspólników. W pierwszych dniach lip- wymierzany od dochodu, ustalonego cyrki, których przecież pod żadnym
nie można zaliczyć do miejsc stwowych, a więc obrotowego i docho
przez władze skarbowe w wysokości pozorem
rozrywkowych
o wyższej wartości ar dowego zostać ma w najbliższej przy
20 proc. obrotu brutto. Takie obliczenie tystycznej i kulturalnej,
niż kina, — pła
dochodu jest już całkiem fałszywem cą patent III-ej kategorji przy całkowi szłości znacznie ograniczona.
Zamierzenia rządowe powitać nale
nastawieniem fiskalnem. Wymiar tak tem zwolnieniu od podatku obrotowego.
ży jako zapowiedź nowej ery rozwoju
dowodzi zupełnego nicorjentowania się
W ostatnich czasach zaznaczyła ślę rodzimej wytwórczości filmowej, jak i
w centrum miasta poszukuję od zaraz w istotnej dochodowości teatrów świet w polityce czynników państwowych wydatnego polepszenia warunjtów praInych.
Oferty sub .2u0o".
tendencja ograniczania ciężarów podat >i' kjjiptgątr.yw
Do wymienionych już ciężarów pp

Niezwykły turniej drogą ...telegraficzną.-Gra potrwa 18 miesięcy.
1
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Ofiara machinacji

wspólnika.

Dzieu/ięcki zawinił, a Warszawski przesiedział n ewinnie & mieś. w areszcie
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Ścierki, krfóremi nie możno zmazać wina oszusta.
!

•
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„Szósta Plaga
Świata"

Zupeinu zasioi w nrzemasle
budowlanym.

1

Kino pod śrubą

podatkową.

Zarówno skarb, jak i „skarbiki" miejskie cisną na kina z zabójczą silą.
Czynniki rządowe ostatnio zmieniają juz swą politykę..

5 - 6 pokojowego
mieszkania
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1 8 czerwca 1929

KURJER H A N D L O W Y

MILIARD Z Ł O T Y C H STRATY

ILDSTR.REPUBLIKA

Łódź
18 czerwca 1929

Upadłości.

Obecny okres wyzyskiwany Jest przez sze
reg niesotkhrych czynników z pośród kupie*. twa dla realizowania porachunków czy to z kon
kurcntaml, czy tez z niemiłemi ktijentaimi.
Najlepszym przykładem na to jest sprawa
Straty w kapitale obrotowym, po- J ne są do uchwycenia statystycznego nie terminowych w Polsce. Kredyty krótko upadłości
firmy M. Jakubowicz, Południowa U.
Przed 10 dniami dostawca, maszyn Jakub
niesione przez życie gospodarcze od | możliwe. Widoczne jest jednak, że jeże- terminowe udzielone przez Bank Polski,
Leszczyński, Piotrkowska 79 przedstawił sądo
czasu załamania sie koniunktury są nie iiby zsumować te pozycje, a nawet po
banki państwowe, prywatne banki ak wi protesty firmy Jakubowic* na sumę 371 do
wątpliwie większe, aniżeli to się naogół trącić weksle zapłacone całkowicie lub
larów. Sad na zasadzie twierdzenia Leszczyń
cyjne, oddziały banków zagranicznych, skiego,
iż dłużnik Jego Jakubowicz wyzbywa
ludziom wydaje. Niedawno na tem miej częściowo przez wystawców wzglę
banki komunalne i CKRS wynoszą we się towarów i zachodzi niebezpieczeństwo pod
scu podano próbę obliczenia strat ponie dnie akceptantów po proteście • - to
stępnego bankructwa — ogłosił upadłość, sto
dług stann na dzień 31 grudnia'1928 ro sując
jednocześnie rygor osobisty. Wyrok w y 
sionych przez włókiennictwo. Obecnie ustalenie cyfry strat na 1 miliard zło
ku — 2,7 miliarda ztotych.
dany został zaocznie.
zestawimy na podstawie danych GUS tych jest bardzo oględne 1 skromne
Tymczasem Jednak, Jak wiadomo, firma Ja
Tak więc skromnie obliczone straty kubowicz wywiązuje sie ze swoich wszystkich
straty całości gospodarstwa:
Dla zorientowania, czem jest 1 mil kapitału obrotowego przez ubiegły 1 zobowiązań wekslowych, honoruje swoje żyrn
Suma weksli zaprotestowanych na iard złotych w naszym kapitale obroto
na protestach oraz prowadzi normalnie intere
Firma Jakubowicz zaprotestowała cześć
obszarze całego kraju od czasu załama wym moźnaby przytaczać różne przy rok wyniosły jakieś 37 procent tego ka sy.
swoich akceptów, wydanych Leszczyńskiemu,
pitału,
który
z
banków
dopływa
do
na
nia słę koniunktury (to jest od połowy
na skutek sporu jaki wybuchł na tle niedosta*kłady. Z pośród wielu możliwych rela szego życia gospodarczego.
czenia kart żakordowych do rundmąsryay.
roku 1928) wynosiła do końca tego ro
cji — wskażemy na stosunek tej cyfry
Sprawa więc cała powinna być wyjaśniona
Dr. A. Z.
ku:
drogą normalnego procesu. Tymczasem Lesz
do ogółu kredytów bankowych krótko
czyński wykorzystując psychozę kryzysowa
Upiec
47 milj. zl.
wystąpił o ogłoszenie upadłości. Ka wczoraj
sierpień
44 milj. zł.
szej rozprawie rzecznik Jakubowicza dr. Mar
kowicz oraz zastępcy prawni wierzycieli firmy
wrzesień
49 mil), zł.
M. Jakubowicz wnieśli opozycję, domagając sic
październik
60 milj. a.
uchylenia wyroku. Sąd okręgowy mimo sprze
ciwu rzecznika Leszczyńskiego I kuratora ma
listopad
61 milj zl.
sy upadłości przychylił się do tych wywodów
grudzień
67 milj. zł.
i podniósł upadłość.
firmy Jakubowicz winna znaleźć
W związku z toczącą się obecnie gospodarczych będzie walka o rozbudo echoSprawa
w łódzkich organizacjach handlowych.
Razem
328 mili. zł.
dyskusją na temat autonomji izby prze wę zastrzeżonego im konstytucyjnie sa Nledopuszczalnem bowiem jest, by w obecnej
sytuacji, niektóre jednostki załatwiały
Cyfra protestów za c połowy mysłowo-handlowej, zwróciliśmy s»ę do morządu. Walka ta jednak prowadzona ciężkiej
swoje porachunki osobiste w sposób podkopu
czerwca w roku bieżącym
n.ewątpli p. Mieczysława Hertza, który na komisji być musi łącznie z innemi izbami, a nie jący kredyt całej Lodzi. W wypadku Jakubo
pozostającego w stosunkach handlo
wie jeszcze wyższa. Według tych sa statutowej referował projekt II-ej czę wyłącznie na wąskim odcinku naszej wicza,
wych z szeregiem zagranicznych firm i cieszą
mych danych GUS. doprowadzonych ści statutu, z prośbą o oświetlenie tej izby. Wychodząc z tych założeń, uwa cego sie tam dobrą opinją. nagła wiadomość o
upadłości tej firmy musiała wywołać wrazemt
do kwietnia sporządzono protesty weks sprawy:
żam, iż uchwalenie postanowienia, za katastrofalnej sytuacji panującej w naszem
lowe na następujące kwoty:
— Autonomja izby przemysłowo- strzegającego prezesowi izby możność mieście.
bowiem można sobie tłumaczyć
handlowej — mówił p. Hertz — mieści usunięcia dyrektora, byłoby jedynie de- fakt,Nieiżinaczej
styczeń
76 milj. zł.
w ciągu kuku dni firma wywlązująci
się w bardzo ciasnych ramach. Jest to monstracjąi podświadczeniach izby war się ze swych zobowiązań — nagle rzekom.)
luty
82 mili. zł.
zbankrutowała. Niewątpllwem jest, lż w sku
odbiciem panującej u nas obecnie ten szawskiej, która identycznego postulatu tek akcji Leszczyńskiego firma Jakubowicz po
marzec
92 miii. zł.
niosła i poniesie jeszcze straty zanim szeroki
dencji wysuwania władzy wykonawczej nie mogła przeprowadzić.
100 milj. zł.
kwiecień
ogół kupiecki dowie się prawdy o calem postę
i odsuwania na drugi plan czynnika par
— Uważam zaś — mówfł p. Hertz — powaniu upadłośclowem.
O wicie gorszy rezonans będzie miała spra
lamentarnego. Zjawisko to, które obser iż w pierwszych chwilach istnienia na
Razem
350 mili. zł.
wa ta zagranicą. Zanim tam wyjaśni się cała
Ponieważ
jak wykazuje obser- wujemy w życiu polHycznem, znała ilo leży unikać demonstracji, których w y  historja rzekomej upadłości, dostawcy mosu
rozpocząć ograniczenia kredytów, w stosunku
wacja — tendencja cyfry protestów również odbicie w statucie izby prze- nik jest zgóry przesądzony. Nie zgadzam do
całego przemysłu, gdyż sytuacja widocznie
wekslowych nie wykazuje bynajmnlef mysflowo-handlowej. To też samorząd się z argumentacją prawną „Republiki" jest w Łodzi bardzo niepomyślna, skoro dobrze
firmy nagle bankrutują.
spadku, a przeciwnie zaznacza się dal* izby jest bardzo wątły, a uprawnjcnja, w sprawie nominacji. Mojem zdaniem, sytuowane
Koniecznem fest więc by w stosunku do te)
szy jej wzrost, przyjmiemy wysokość jakie posiada, ograniczone. Najważniej winna obowiązywać tutaj zasada, iż kto sprawy zalety stanowisko wszystkie organiza
kupieckie | nic dopuściły do powtórzeni.-:
tej cyfry dla maja I czerwca jako równą szy przywilej, polegający na możności nominuje, ten tylko ma również prawo cje
sie Ich na przyszłość.
kwietniowej. Wówczas protesty za czas oplnjowania zamierzeń rządu w dziedzi udzielania dymisji. Jestem natomiast
»
Nie uwzględniono opozycji Arona Raka, No
I styczeń — 18 czerwca bieżącego ro nie polityki gospodarczei, jest de facto zdania, iż autonomiczna instytucja po womiejska
14 i nie podniesiono mu upadłości.
•«
ku wyniosą okrągło 500 mlljonów zło tylko czczą literą, skoro minister prze winna mieć prawo nominacji dyrektora.
*
mysłu i handlu nie ma obowiązku, ałe Problem ten jednak związany jest z ca
tych.
Chemji Brykowi, właścicielowi składu to
kolonialnych przy ul. Zgierskiej nr. 30.Razem więc z rokiem ubiegłym stra jedynie możność zwracania się do izby łością zagadnień autonomji izby. W obec warów
sąd udzielił glejtu na 3 miesiące.

Ciekawa s t a t y s t y k a protestów w e k s l o w y c h .

Statut i autonomja izby.
Opinja p. radcy Mieczysława Hertza.

ty wegług naszego rachunku wynoszą o wypowiedzenie się. Inny przykład nej chwili tylko związek polskich izb
»*
ograniczonej kompetencji samorządu przemysłowo-handlowych może z po W sprawie upadołści Maksymiliana Hauptu
ok. 830 mlljonów złotych.
I wspólników, o której donosiliśmy, podniesieni,
Cyfra ta daleka jest jednak od rze izby — to wpływ jej na szkolnictwo za wodzeniem przeprowadzić walkę o au upadłość Pawłowi Karpenowi, na tej zasadzie,
czywistej cyfry niezapłaconych weksli. wodowe. Chociaż środków dostarczają tonomię *-by, której rozstrzygnięcia na że był pracownikiem Haupta, a nie jego wspól
nikiem, ani wogóle kupcem. W dnfu wczora]
Przedewszystkiem zaznaczymy dla ści przedsiębiorstwa przemysłowe i handlo odcinku łódzkim przeprowadzić nie mo szym sąd rozpatrywał podanie 2-ch innych ży
rantów z weksli Haupta —• Wilhelma Rozęgo
słości, że nie obejmuje ona nawet we, mimo to, wedle brzmienia statutu, żemy.
Alfonsa Springa, obaj prosHi o podniesienie upn
wszystkich protestów, ponieważ nie do izba nie ma ingerencji przy rozdziale
dtoscl w stosunku do nich na tej samej zasią
Akcję całą będzie można podjąć z dzie,
co i Karpen, ponieważ nie są kupcami. Sad
liczono do niej protestów, sporządzo pieniędzy, przeznaczonych na szkolnic
sami pomyślnego jej przeprowadze udzielił im glejtu na 3 miesiące do czasu ror.
nych przez urzędy sądowe w byłej dziel two zawodowe, ani też możności wypo
nia jedynie wówczas, gdy wykazać sie patrzenia głównego podania.
nicy praskiej.
wiadania s*$ w sprawie metod kształce
potrafimy pozytywnemi rezultatami na
Co najważniejsza jednak, cyfry pro nia młodzieży w tych szkołach.
szych prac na terenie izby.
testów wogółe oczywiście dalekie są
URZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY WALUTOWE!
Oczywistem Jest, iż zadaniem sfer
CZEKI: Holandia 368.08, Londyn 43.231/4.
jeszcze od cyfr niezapłaconych zobo
Nowy Jork 8.90, Paryż 34S6 i pół, Prag;i
wiązań wekslowych. Pomijamy rzadszy
26.383/4. Szwajcaria 171.51 ] pół, Włochy 46.65
Berlin 212.65.
stosunkowo wypadek, kiedy protest jest
PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY ZASTAWM
zbędny wobec braku żyrantów. Prze
Pożyczka inwestycyjna 104, dolarówka 70;
70.50. 5 proc. konwersyjna 67, 5 proc konwer.-,
dewszystkiem jednak zauważyć trzeba,
kol. 59, kolejowa 102-50, 8 proc B-ku Gosp
iż w wypadkach upadłości lub odrocze
Krajowego 94, 7 proc. B-ku Gosp. Krajowes •
Przy
centralnem
stowarzyszeniu
kup
defaden"
z
podwójnem
podbiciem
zł.
2
83.25, 8 proc. Przem. Polskiego 8250, 4 PT0v
nia wypłat wystawcy względnie akcepców i przemysłowców zawiązała się sek gr. 40 za kg.
listy zastawne ziemskie zł. 40, 4 i pól pro«.
tanta, zazwyczaj posiadacze protestują cja fabrykantów wyrobów trykotażozastawne ziemskie zł. 48, 5 proc m. Wa.
Ceny powyższe obowiązują przy po listy
s z i w y zł. 50.75, 8 proc. m. Warszawy zl. 675..
tylko kilka pierwszych weksli; po ogło wych. Ukonstytuował sie zarząd w
kryciu 50 proc. gotówka i 50 wekslami,
szeniu oficjalnem iriewypłacolnoścl bo skład którego weszli pp.: major rez. W. płatnymi do 4-ch miesięcy. Regulamin 67. 8 proc. m Łodzi 60
AKCJE:
wiem aktów zachowawczych można nie Połoński (prezes), J. Frenkiel i B. Hol- sekcji przewiduje sankcje przeciwko fa
Bank Polski 166. Bank Zarobkowy 78.50
dokonywać i w praktyce przeważnie się sztein (wiceprezesi) oraz H. Dziembor, brykantom, nie stosującym się do usta Częstocicc 33, Modrzejów 24, Ostrowiecka
82J50. Parowozy 28, 29, Rudzki 4050, Staracho
Zacharjasz, A. Fajman i H. Pomeranc lonych zasad sprzedaży, (w).
nie dokonywa.
wice 26.25.
(członkowie zarządu). Sekcja zobowią
Ponadto, gdyby liczyć całkowite zała swych członków do przestrzegania
straty gospodarstwa w kapitale obroto następujących warunków:
1) cena towaru w sztukach z pojewym, trzebaby doliczyć także straty
dyńczem
podbiciem 1 dolar 10 cent.,
poniesione poza weksl&tnl.
Niniejszym ostrzegam ?. T. Konsumentów „FLITU", że takowy
przy pokryciu 25 proc. gotówką, 25
Oczywiście, czynniki tutaj zestawiosprzedawany jest jedynie w oryginalnem opakowaniu
proc. wekslami, płatnymi do trzech rme
sśęcy, 50 proc. wekslami, płatnymi do 5
( o p l o m b o w a n a żółto-czarna blaszanka).
mies*ęcy.
Produkt natomiast, jaki niektórzy kupcy sprzedają NA WAGĘ
2) Cena za konfekcję będzie ustalo
FLtTEM
NIE JEST i za skuteczność jego firma nasza żadnej odpowie
na w najbliższej przyszłości.
dzialności nie przyjmuje.
3) Dla fabryk zarobkowych ustalono:
z 20 „fein" maszyn podwójne podbicie.
Standard Nobel w Police, S.A.
1 zł. 15 gr. za kg., z 24 — 361. zw. ..fein"
Wydalał p r o d u k t ó w specjalnych.
maszyn, pojedyncze podbicie. 1 zł. 60 gr.
aa kg., t 20 „fe*n" maszyn, t. zwi „bin!

GIEŁDY.

Normalizacja handlu frykofażowego.
Warunki pokruda I ceno.

Ostrzeżenie.

Z n a w c y

BIELIZNĘ P R A Ć
W Y Ł Ą C Z N I E W ROZTWORZE

u i y w

RINSO -

I smarów

s a n

łAGODNYM,

AKTYWKYM. NIEZAWODNYM.

światowej marki

INSO nietylko zastępuje przy praniu]
mydło zwyczajne ale je przewyższa, bo
redukuje pracę ludzką do minimum. Rinso
pierze bezkonkurencyjnie . . .
Bielizna staje się bielszą,—Kolory nie
ulegają zmianie,—Wełniane i flanelowe
koszulki " nie kurczą się. Przy całej,
swej aktywności, Rinso nie'
zawiera szkodliwych " bielą-'
cych.','. domieszek, nb. pierze
' istotnie samo,
—tarcie bie
lizny na baljr
jest zbytecznem.

R

Przedstawicielstwo na województwo ŁódzKie

I

Str. 9

1929

: 18. v i i
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ul. Narutowicza 32, tel. 25-86 i 44-86.

Dr. H- BERGSON I GABINETY KOSMETYKI BEKARSKIEL

D - r a MARJI LEWINSONOWfcJ
CHOROBY
**
"'"^ KOBIECE
i C e g i e l nni ą. . I•» m6d. d f ir io nIFWINSONOWŁJ
t t t>..
przyjmuje obecnie w lecznicy
„Y1TA". PIOTRKOWSKA 45
Do you speak
CuKiernia i Restauracja
English?
od 4 I pól do 5 I pól; w domu Ewan
_ Parlez - vous
gellcka 16 od 6—7. Tel 10-26
francais?
' 9 Parła Lei italiano7;
Sprechen
Deutsch?
Piotrkowska 44. telefon 67-45
onwersacj
P O Z M A ' poleca
Pocztowa 3 3
przyjmuje cyklinowanie. drutowanie. Korespondencja
froterowanie oraz sprzątanie biur poh n n r i l n w aS Zi er r ~n e\ x i < * A „
; Ir»l
kol Czyszczenie szyb. Odkurzanie e^ °™ K °
obiady 1 Kolacje.

mmmm

b.

.„Czystość

K

N

Ostrzeżenie przed nieudolnem
naśladownictwem

+

PRIMEROS

o

w

e

Kuchnia WarszawsKa.
Szef kuchni: p. D ub a s

Zapisy w tym ty
godniu od 12—1 i
pół i od 6 — 7.

BET
SCHOOL

z Warszawy.

L E C Z N I C A

Picrkowska 39 lekarzy spe^'i !st>* w przy Górnym
RvnK«j

Jest Jedyna antyseptycznle spreparo
wana, prawnie chroniona, świotnie oce
niana i polecana Prezerwatywąl Prłine
ros iest wyrobem wyjątkowym, który
przez swa absolutną pewność I higienę
przewyższa wszystkie Inne wyroby.
Dlatego żądajcie wszędzie tylko Rrjrrte
ros, stanowczo odrzucając-wszelkie In
ne nieudolnie wyrabiane naśladownic
twa. ,• . . . , i •.'(.•:),:..• •

RINSO
.
Sprzedawana

PiotrKowsKa 294. tel. 22-89
orzv przystanku tramwajów pabia
nickich czynna ou 10 rano do 7 wlecz
w niedziele i święta do 2 po pol.
Wszystkie .. specjalności i dentystyka.
jKapiele śwletine. lampa kwarcowa.
e!ektrVzacla. Roentgen, szczepienia,
'analizy (moczu, kału. krwi. Dlwocin.
wydzielin Itd.) operacje, opatrunki.
wizvtv na miasta
Porada 4 zł-

ANTONINA KRAGEN

Poradę

ordynuje jak w latach ubiegłych}

dla chor.

w Szczawnicy

wyląezm*
w

niccdvi'na w»KC.l

cfarafwsfyci-

skórnych,

RINSO JEST ZAWSZE "NA WYSOKOŚCI ZADANI*

wenerycznych '•

3 »WB^

Dr* med.

szosowe, półwyścigowe. wyścigoweWilla -SYLWIA".
cynfilc Dunlopa,
damskie oraz dzie
cinne na raty i za
łl
gotówkę poleca
specjalista chorób wenerycznych, skór
Inż. Birencwajgowej otwarty od u ' nDiirnwętfT
m. 1 1
q
nych. włosów I moczopłciowych. Le15 czerwca. Zgłoszenia: Inowłódz Kilińskiego
78
i e lampa kwarcowa l prom'enlaml
poczta Tomaszów Mazowiecki.
Tel- 80-59.
Rentgena
N a u c z y c i e l k a PIOTRKOWSKA 144. RÓG EWANGE
fezyka
LICKIEJ.
«
i «
Welścle Ewangelicka 2. Telclon 29-45.
N i e m i e c k i e g o p . tmuje od 8 - 2 i od 5 - « w Dla pań
z wielol. prakt. z oddzielna poczekalnia
ln. kwalil. ma
)lne gadziny.
Oferty sub.
Icriuanistka" do
idakcli.

KANTOR

S.

c z e n

r7

v

P. Klinger

Zielona 11.
Choroby skórne
I weneryczne.
Usuwanie szpecą
cych włosów elek
trolizą. Leczenie
Lampą Kwareową.
Przyjmuje od 4 do
8 p.p
Panie od 4 — 5.
Niedziela od 9—1,
Dla niezamożnych
ceny lecznic.

Dr. med.

oboroby weneryczne, skórne I włosów
z długoletnią rutyna
ANDRZEJA 2. TEL 32-28.,
POSZUKUJE OD ZARAZ POSADY suche, słoneczne lut
koło lasu, ślicznielLeczenie lampa kwarcowa, analizy
Oferty sub „Pierwszorzędna"
położone, tanio do'krw| 1 wydzielin Przyimule codziennie
[wynajęcia ewcnt. zlod 8—12 I od 4—8 w. w niedziele I s p e c j a l i s t a c h o
lutrzvmaniem w Ben|śwleta od 10 do 12. Oddzielna poeze- r ó b s k ó r n y c h
wenerycznych
dzclinie pod Zako-kalnla dla oaft
wicami u ADOLFA Od 1—2 w Lecznicy (Piotrkowska 62) i moczopłciowych
ul. Andrzeja 5
Najlepiej sadzić w malu czerwcu na KONA Tamie do
Dr. med,
TeL 59-40
Dr. m e d .
Cmentarzach i Ugrodach.
sprzedania PLACE _
Przyjmuje od 8—10
Poleca w dużym wyborze
pod budową' will
i od 5—9.
iDr
Zakład Ogrodniczy
w
niedziele
i święta
Choroby skórne
od 9—1
Leona K o ł a C Z k O W S k i e g O skawek i 1 morga C e g l e n i a n a 4 3
i
weneryczne.
i,.".,
m i malin.— Tamie po- j - | . 4 1 . 3 2
Instytut Rentgen Oddzielna pocze
Przędzalniana 86, do azd tramwaiemNr. 3 trzebny zaraz ogród Specjalista cborób
kalnia dla pań
leczniczy i światło
nik tylko z p i e r w neryczleczniczy.
szorzędnemi ś w i a j czopłcio
dectwami.
wych. Naświetlanie Lampa kwarcowa
med.
lampą kwarcową. Al. Kościuszki 2M
Przyimule
od
Leftarzy-specjalistów
Dr. med.

bUDICZ

GROGSLIH

e

s k 6 r n y c n

n y c n

Dla pań od 3—5.

Czynna od 8 rano do 9 wieczór,
Od 11—12 i 2—3 przyimuie lekarz-kobieta
W niedziele i lwięta od 9—2 pp.
Leczenie chorób :
,
Badanie krwi 1 wydzielin na lytilis i tryper
Konsultacic ?. neurologiem i urologiem
Gabinet światto-lecznlczy
Kosmetyka lekarska.
Oddzielna poczekalnia dla kobiet

Porada ó

ziote.

we

Ciechocinek
tcleion 40-26
„T
.' .
chor. skórce dróg nil [] II] 0ł 0 j fl
mocz.
weneryczne
'
° " \ kobi
cc e "" ^dynyieiak
zwykle
Przyjmie T/9 do w wild Plenberga
rrzv|tnuic
ou »i 1
12 przed poł.
od
5 do 9
m

n

r

Y

C

DI.

mo

g. 8 do 10 rano
, od 5—8 w.

ZAWADZKA L

paczkach—'

Or. m e d

it.

S. HEDMBRK mm m
Choroby skórne i
weneryczne, lecze
nie lampą kwarcową
Moniuszki5 tel 70-50
Przyjmuje odll-liod
5-8 panie od 5-6

telei. 8-95.
Choroby kobiece
i drog moczo
wych.
Przyjmuje od
3—7 po pol.-

Dyrekcja Tow. Kredytowego
MU ŁEDII

zawiadamia p. p. Członków T-wa, że nieruchomości
obciążone pożyczkami Towarzystwa 4 7 J % » 5%, i 8%
z powodu niezapłacenia raty styczniowej 1929 rokii
zostały zarządzone do spizedaży przez' publiczną licy
tację.
Dla uniknięcia znacznych kosztów licytacyjnych,
Dyrekcja wzywa p. p. Stowarzyszonych o wpłacenie
powyższej raty i zaległości najpóźniej do dnia 26-go
czerwca b r. gdyż po tym terminie wszelkie należno
ści ściągane będą wraz z kosztami licytacyjnemi.

—

GIMNAZLUM JFCEFISKIE mm

Eug. JASZUHSKIEJ- ZEItlDNANOWEJ
POŁUDNIOWA 18.
Zapisy nowowstepujących uczenie codziennie od godz, 12—2 i od 5—7 p , .
g^nazjum

BOM PIISUSŚIISKICRI'

s. PLONFESSORI
p

Koncesjonowane przez Min. W. R.
i O. P.

KURSY

Inż. Juljusza Jastrzębskiego
Wykłady teoretyczne i zajęcia prak
tyczne. Wielka ilość modeli i po
mocy naukowych.
Ceny niskie.
Opłata ratami.

M d i , Targowa 55
Telefon 55-50.
Dla życzących specjalne wykłady
••• obranych godzinach.—Kancelarja
-twarta od 8 - 1 2 i 13—18.

• • • • • 1

Str. 1 0 -

18 .VI
Dziś i dni następnych!

i l w a g a ! Kino w o g r o d z i e bez
względu na pogodę. Orkiestra pmuksiona-

Mg
Najpromłennieiszy, najpogodniejszy, najmilszy film świata w 10 wielkich
aktach, według znanej operetki Oskara Strauss'a.
w" rolach głównych: M a d y C h r i s t i a n a , X e n l a D e s n l I Willi F r i t s c h .

Następny program: „ B ł ę k i t n e M o c e "
Wielki dramat z życia Legji Cudz. w Marokku
W rolach gł.: Imogena Robertson. Norman
Kerry i Lewis Stone.

CZAR WALCA"

Ul. Sienkiewicza 4 0 .

165
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••CKxaxnnrxinarxiDrj^^

OKAZ3A?

B

Natychmiast do sprzedania z powodu nagłe
go wylazdu.
Posesja w Grodzisku - Mazowieckim (ulica
Kościuszki 23) składająca się z:
I) willi o 7-miu pokojach z kuchnią, łazienką,
oszkloną werandą, piecem, własną kanalizacją,
światłom elektrycznym i pól tor amor gowym
kwiatowe - owocowym ogrodem.
ID Domu piętrowego z 2-ma mieszkaniami
po 2 pokoje z kuchnią.
III) 5-du komórek murowanych oraz placu,
nadającego się na garaż samochodowy.
5 minut od stacji kolejowej linji wiedeńskiej,
a 15 minut od stacji tramwaju elektrycznego.
Cena: 12.000 dolarów, warunki do omówie
nia (bardzo przystępne).
Wiadomość: J. OSAYDA, w Warszawie,
nL Kopernika 16, m. 10 łub telefonicznie 327-4B.

I

STOLARZE wykwalifikowani do pra
cy przy warsztatach i na maszy
nach potrzebni Stolarnia Mechanicz
na Brzezińska 72.
18

ŁĄCZY "DWIE
k.V AM I BYKI

MŁODZIENIEC izraelita przyjmie po
sadę biurową w fabryce lub w intere
sie za zl. 20 tygodniowo. Oferty „Biuralista".
18

t

tTnrvTnrVirWinrYThnr^
Ogłoszenie.
Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 8
czerwca 1929 roku postanowił: 1) ogłosić upa
dłość handlującemu Józefowi MachtingerowI,
2) chwilę otwarcia upadłości oznaczyć począt
kowo na dzień 15 maja 1929 roku, 3) zamiano
wać Sędzią Komisarzem Sędziego Handlowego
Bronisława Łozińskiego, 4) zamianować kura
torem upadłości Adwokata Radzisława Wodziń
skiego, 5) oddać upadłego pod dozór policji, 6)
nakazać opieczętowanie: kantoru, składów, ka
sy, zbioru dokumentów, rejestrów, papierów,
ruchomości i rzeczy upadłego gdziekolwiek ste
ono znajdują.
Z mocy art. 476 K. H. wzywam wierzycieli,
Józefa Machtingera aby w dniu 21 czerwca
1929 roku o godzinie 12 w południe stawili sic
osobiście lub przez pełnomocników w kance
larji Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego
w Łodzi celem wyboru kandydatów na syndy
ka tymczasowego.
Sędzia Komisarz:
BRONISŁAW ŁOZIŃSKI.
OOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>3COC<

FREBLANKA
inteligentna, rutynowana

potrzebna

<ło G i m n a z j u m
Oferty sub „od 1-go września" do adm. pisma.
m u m i i rTryTnrrnrirnnnnnnnrTrii v m i m i UD

Jeszcze tylko \edna droga lecząca dwa kontynenty oczekiwała pio
nierskiego wysiłku przebycia jej samochodem. Studebzker przebył tę
Jose Bsrone wyruszył t l stycznia 1927 roku z Rio de Janeiro w Rrarylji na starym. iehkim szesciocyiindrowym samochodzie Siudebakera
modelu 1922 roku.riasamochodzie, który już miał za soba ^60.000
kilometrów prztbyte\ drogi. 1 -go marca 1929 roku Jose Rarone prz\\echal
dó Nowego Vorku jako pierwszy człowiek, który si? pokusił o przebycie
32.000 kiiometrów dzielących te dwa miasta, taczać w ten sposób Ameryk? Południowa, z Ameryka, Północna.
Rerom przz\ezhBl 14 kra\ów- trzech mechaników prr/plaz\\o życiem
trudy i niebezpieczeństwa tej podróży* a jednak Baronc. przez dżungle,
bagna i pustynie dążył wytrwale naprzód na swoim samochodzie, zdoby^wa\a.c rekord, który prze\dzie do historii. Rekord ten jest ukoronowaniem
najnowszych Ocznych zwyćestw Studebakera.
Studcbakcr posiada 11 rekordów świata, 22 rekordy między-"
narodowe i wszystkie urzędowe rekordy amerykańskie dla sa^mochodów seryjnych. Żadna inna fabryka samochodów nie może
dać tyle tak przekonywujących dowodów nadzwyczajnej spraw
ności i wysokiej wartości swych wozóv.

Nauczyciel- (ka) historii

NIEMIECKI gruntowny, przysposobie
nie do egzaminów, gramatyka, literata
ra. konwersacja. Pomorska 22, from,
I p., m. 4, od 1—3 po południu. Proszę
dzwonić.
-18
MADEMOISELLE Marie enseigne anglais. francais, allemand, Traugutta 2
I fr.

i
t

Rozmaite.

CIECHOCINEK. Najwyżej położona
willa „Zdrowotna" (lasek, plaski) po
leca pokoje, obiady. Dla mlodzieżv
wspólne pokoje.
35
GŁUCHOTA uleczalna. Fenomenalny
wynalazek Enfonja zademonstrowany
specjalistom. Sami się wyleczycie z
przytępionego słuchu, szumu 1 ciek
nięcia z uszów. Liczne podziękowanie*
Pouczającą broszurę na żądanie wysy
ła bezpłatnie Eufonja. Liszki koto Kra
kowa.
3u
CHOROBY serca Basedow astma Sa
natorium „Salus" D-ra Kupczyka. Kra
ków, Szujskiego.
WSPÓLNIKA z kapitałem do 5000 do
larów poszukuje do istniejącej fabokl pończoch. Współpraca pożądana
Zysk około 4000 zł. miesięcznie przy
całkowitym zapewnieniu kapitału. (Jferty sub: „1921".
1S
PRZYJMUJE wszelkie swetry do sz>cia na Oberłuk pierwszorzędna robo
ta po cenach przystępnych D. Nafta
lewlcz. Wschodnia 34 w bramie pa,ter.
16

oraz PRZYRODY kwalifikowany, doświadczony do gimnazjum
żydowskiego

POTRZEBNY*

PEŁNA ILOŚĆ GODZIN. Zgłoszenia z odpisami świadectw
do administracji „Republiki" sub. „Historja"
OOOQCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>C3000C
CTtfArl IfflCUPTUrTNlt Zatwierdzona przez Ministerstwo
.UlAUŁR uUilllU llŁlM
Spraw Wewnętrznych
m W m E T H
C e g i e l n i a n a 19.
•
l « j r ttJEŁ T e l e f o n 6 9 - 8 2 .
Zapisy i informacje codziennie od 10 rano do 8 wiecz.

Początek seansów w dni po
wszednie z wyjątkiem sobót, o g
4-ej pp. zaś w soboty, niedziele
i święta o g. 2 po pot. Ostatni
seans o godz. 10 w.
NA I-szy SEANS CENY MIEJSC
ZNIŻONE.

I Zagubione

s a . : - * ' - - " " " "

dokum.

W SOBOTĘ o godz. 9JO wlecz. w$iu
dając na tramwaj Zabieniec - Łódź
zgubiłem portfel, zawierający dowóu
osobisty, wydany w Łodzi na iim-c
laka Klajmana, urodź, w r. 1910, kattę rejestracyjną I różne papiery bez
wartościowe. Uczciwy znalazca zech
ce zwrócić za wynagrodzeniem Sz.
SPRZEDAJE w Rudzie Pabianickiej. 4 LETNIE mieszkanie 3 pokoje z kuch POTRZEBNY fryzjer lub fryzjerka do Klajman. Stary Rynek 13. tel. 50-29.
min. od przystanku tramwajowego M^ nią, oszkloną i otwartą werandą w roboty damskiej i ondulacji, Aleksai*18 BRWINSKA Genowefa, Marysińsk;.
rysin lub Lotnisko posesję 80X80 opai willi w lesie do wynajęcia. Komunika drowska nr. 37.
nr. 42 zgubiła legitymację wyd. prze/
kanioną, ogród owocowy warzywny, cja tramwajowa. Telefon 65-13.
lłv|
18
dom mieszkalny wolny drewniany 1
POTRZEBNA wykwalifikowana mam- P. U. P. P. za Nr. 36686
• pokój z kuchnią i werandą oszklona, POKÓJ do wynajęcia Piotrkowska 109 kurzystka Konstantynowska 69. Rózmm*
|światło elektryczne. Wiadomość: Biu m. 25. Oglądać między 3 a 5 pp. 18 maryn.
18 ZGUBIONO weksel in blanco na sum,
zł. 100 wystawca Plroe Epstein i ra.'
ro pośrednictw. Grund, przyst. tram.
Marysin.
2o 2 POKOJE z kuchnią odstąpię. Wia ZDOLNA panienka obeznana w galan ga Horn, żyro R. Steinke. Ostrzega sic
1*
domość: Kilińskiego 60, m. 34, w śr\>- terii manufakturowej poszukuje posa przed nabyciem.
OKAZJA. Wózek dla dizecka ani razu dy i piątki od 5-ej do 6-ej.
20 dy. Oie:ty do „Republiki" dla „Na
Kupno i sprzedaż
nieużywany tanio do odstąpienia. Zgia
dziei"
!8 KRAŚNIEWSKI Antoni łgublł katic
mobilizacyjną, rocz. 1903. wyd. prze?
szać się ul. Andrzeja nr. 32, m. 12, 1-eDWA pokoje w centrum miasta w piei
20
Piętro, front.
i isl wszorzędnym domu na 1-em piętrze t\ KUCHARKA potrzebaa z rekomendi- P. K. U. Łódź,
UIZUTER.1E kupuję. Pełna wartość
Używalnością telefonu zaraz do odda cjanil do pensjonatu na \ctv.c miesią
olacę. Solidne traktowanie „Preciosa" MEBLE oraz urządzenie kilku pokoi nia. Oferty sub: „F. B."
18 ce Gimnazjum. Wólczarżs^a 23.
;? ZAGINAŁ paszport na imię Joska Aro
Piotrkowska 123. w podwórzu.
na Kleinera, wydany w Przysusze. 20
okazyjnie do sprzedania. Piotrkowska
nr. 87, dozorca wskaże.
20 DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany CHCESZ otrzymać posadę? Musisz
DOM do sprzedania 2-u piętrowy przy
Andrzeja 43/14.
19. ukończyć kursy fachowe, koresponden ICEK Sztern, Abramowskief/> 40 zgu
ul; Rokklńsklej 100. Wiadomość u DO SPRZEDANIA 2 zaprzęźe jedna'
jcyjne profesora Sekułowicza, War- bił legitymację żywnościową wyo
18
.-. I.iściciela domu.
18 w stanie lepszym do powozu i ubrana POKÓJ z kuchnią do wynajęcia obok szawa, Żórawia 42. Kursy wyuczają przez P. U. P. P.
dla stangreta, Sienkiewicza 4g, IHp.Szkoły Powszechnej przy ul. Brzezinlistownie: buchaltęrji, rachunkowości
SKLEP rzeźniczy z urządzeniem luo front.
18skiej. Wiadomość ulica Nowo-Odkry-jkupleckiej, korespondencji handlowej, MARCHEWSKA Pietrusza zgu&iJą do
boz oraz z pokojem I kuchnią do sprze
18 stenografii, nauki handlu, prawa, kali wód osobisty wydany przez grntnnv
|ta 5 tuż przy Szkole.
20
dania. Wiadomość Aleje Kościuszki 26, ODKURZACZ okazyjnie tanio do sprze'
grafii, pisania na maszynach, towaro- Goskow, pow. Łęcz.
A. Pieczyńska.
1S "anią, ewentualnie zamienię na towai. POKÓJ umeblowany do wynajęcrfl znawstwa, angielskiego, francuskiego,
^niemieckiego, pisowni oraz gramatyki OKRÓJ Stanisław, zam. Łódź. ul. Pa
Oglądać można Skwerowa 18, m. 8, Piotrkowska 81, Gilles.
polskiej. Po ukończeniu świadectwa. bianicka 92, zgubił świadectwo z ukon
18
'
DZIAŁKA pó zł. 3, 4 i 5 tysięcy w od godz. 17—19-ej.
31 czenia 7 kl. szk. powszechnej Im. Sta
DWUOKIENNY słoneczny pokój umc Żądajcie prospeków.
Będzelinie Snolarni do sprzedania.
nisława Staszica Nr. 42 wŁodzi.
Wiadomość u woźnego gimn. Aha,
blowany lub nie do oddania dla soli
1S
dnego pana. Aieja 1 Maja 15, fr. m. 13iCHLOPIEC z porządnej rodziny do
Zielona 10.
Lokale
• praktyki dziewczyna lub panienka ZAGINAŁ portfel i różne dokumenn
RADJO 4 lampowe, instalację, głośnik
LETNIE mieszkanie, położenie ładne.iCegielniana
33. cukiernia.
18 wojskowe oraz 4 protestowane woks
}r: -1 „i _
le, które unieważniam i za wynagro
sprzedam. Kątna 17, m. 29, 6—9 wlecz,
suche, woda w otoczeniu lasów, 25 mi)
18 DO WYNAJĘCIA 1 lub 2 pokoje na I nut od stacji Wyikno. Wiadomość stalPOSZUKUJĘ panienki do 2-ga dzieci dzeniem proszę o doręczenie mn>b
(5—6) na przychodnie. Zgłaszać sti? ewentualnie porozumieć się z nr. 55-8<3
z od- cja Wykno w bufecie.
dyskrecja zapewniona.
1S
WKWINTNA bieliznę damską, mes- piętrze frontowe, umeblowane
tmnim
;\. pończochy, skarpetku icnawiczki S r s " ^
° * * 20 MIESZKANIE 3 pokoje kuchnia, w y g o - 1 ^ ° ^ * M '
^
'\kotaże I I II gatunku poleca firma
^ d y bez odstępnego Różana 10 obok POSZUKUJE się od zaraz panny niem
Bon - Ton". Zielona 6.
PRZYJMę
na
mieszkanie
m
i
^
^
p
,
J
f o - n e . . tTamwaj 14 do wynajęcia. 20,ki ze skromnem
do wto
sta 110 morgowy z zabudowaniami, dyżyn.
Uwagal przyjmuje sie wszelkie redziecka,wymaganiem
zgłosić się we
18 OOtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5 bowitego
owocowym, pełnym mar
' racje Jedwabnych pończoch. Ceny izraelitę. Południowa 27, m. 21.
rek między 5—8 wieczór ulica'Kon ogrodem
i żywym inwentarzem w okoli
zystępne.
30] POKÓJ (jednooklenny) z niekrępują
stantynowska 40 p. Rablcew.
18 twym
cy Łodzi
Posady
cem wejściem, Gdańska 35, m. 3. Te
sprzedam lub zamienię
D ZARAZ do oddania elegancko urzą lefon 69-87.
POTRZEBNA zdolna manicurzystfca na kamienicę w Łodzi w dobrym sta
18
-.ona Mleczarnia w centrum miasta s
od zaraz Sienkiewicza 4.
18
| punkcie Oferty sub .„160.000" dp
brą wprowadzoną klljentelą. Wia> POKÓJ z kuchnią Jest do wynajęcia-POTRZEBNY fotograf do zdjęć filmo POTRZEBNA zdolna manikuxz>-,tK i nie
biura ogłoszeń S. Fuchsa, Piotrkow
iność: Kilińskiego 73 u p. Kutasa. 18! Szpitalna 16. Widzew.
18
18 wych. Zgłaszać się „Głos PolskPjpeiisja swarantowana. Zakład fryzjćr- ska 50.
— ——
Piotrkowska 106 Film-Foto.
'ski. Kilińskiego 151.

A

STUDERA

Ogłoszenia
drobne.

u

1

Wydawca: .Władysław. Polak.

!

I

Bedaktnr: Wacław SmólskL

FOLWARK

I

W. drukarni „Republiki" sp. z ogr. odp. Piotrkowska 49 i 6 4

