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Łódzkie To~ arzys ,,-o Elektryczne, 
Spółka Akcyjna, 

zaw;adamia swoich odbiorc6w energji elektrycznej, ' iż od dnia 2 stycznia 1928 roku wydawane będą perso
nelowi spetniającemu czynności służhowe ua mieście, legitym~cie nowego t"pu, koloru se!e
dyn';wego z fotograf.tami, zaopatrzone w pieczęcie oraz plomby firmowe i podpisy Dyrekcji, 
ważne do koń~a 1928 roku. Dotycbczas wydane legitymacje zostały unieważnione. 

Funkcjonarjusz elektrowni winien przed przystąpieniem do spełnienia swych czynności sam Olt siebie 
bez wezwania okazać swą. legitymację służhową. ,Na rozporządzenie to Dyrekcja Łódzkiego Towarzystwa 
Elektrycznego, Sp. Akc., specjalnie zwraca uwagę pp. Ol. biorców, nadmieniając, że za nadużycia osób, nie 
zaopatrzonych w legitymacje Towarzystwa, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzjalności • 

RESTAURACJA 

ff TIVOLI" 
Prze\azd 1. Tel. ~G.3o. 
~" ... I1IbJ'>L. uw TKą\: kICh} 

Dnia 51 grudnia r. b' 

POWiTANIE 
1928 ROKU 

Występy artyst6w .. Uongu" 
Otyginalay J a z z-B a a4 

murzyński. 

DANCING. 
Ma6stwo mespodziaaeJ( f 

W1ELKl W\'BÓR WIN: 
~zampariSldch. 
Rerisklch, 
Francuskich i 
Burgundskich. 

Wymiana więźniów 
pomiędzy Polską 

a Z. S. S. R. 
Ą/ars.z. koresp. "Głosu Polskie' 

(St. Gr.) telefonuje: -
lowiadujemy się, że dnia 27 
m. została podpisana w Mo

i,\ ie umowa polsko - sowiecka 
vymianie więźniów. 

oIska wydaje 9 osób, sowie
Polsce 28 osób, z których 10 
,~anych bylo na śmierć. 

• 

WiceJionsul włoski W Odesie zamordowany 
Zwłoki znaleziono ograbione doszczętnie z wyłama

nemi złotenii zębami 
MOSKWA, 29. Jak donosi radio3 '~acja moskieW-I~ sprawc~w ~or~u. Cozzie miał lat 75, był kawale-

ska z Odessy w . elhym z głuchych zauł,ków Odes- rem, Wiódł zYC::1e. samot ... e. . . 
sy znaleziono nagiego trupa zam'LtrdOW,iHlega wice Przedst.e~lo~el .komlsarJatu. s~raw zagranlc~ 
konsula włosk.iego Cozzio. Tru.Ja znaleziono w śro nych wyraził Imlelllem NarkomlndJełu uboiawanie 

C • . . rządu na ręce p. Ton..tera. Gę popoi. OZZIO zniknął w przeddZień. ZabÓjstwa • * . 
dokonano tępem narzlłdziem i najwido~zniej .w ce MOSKWA, 29 62 (AW) -Konflikt dyplomatyczny. 
lach rab~nkowych, zrabowa.Bo ~u bo.wlem ~Iełyl- wywołany zamordowaniem konsula włoskiego w 
k~ ubran~e oraz rzeczy znajdujące Slą w klesze- Odessie, został w zarodku zlikwidowany. Posłowi 
nI8Ch'k-. lecz powyłamowano mu złote zęby ze wioskiemu w Moskwie władze sowieckie przedsta 
szcz.. . '1 • . d . k I d k· b 

WI Y. IZ zamor owanie w.ce onsu a o es lego y_ · * · lo dZJełem bandytów i miało wybiłnie rabunkowy 
Przedstawiciele władz oraz konsul wioski w ..:harakłer. 

Odessie Tonkier, dowieddawszy się o wypadku, Za wykrycie mor'derców wicekonsula odeskie~ 
udali si .. natychmiast na mieJ~ce z~rodni. Władze go właaze sowieckie wyznaczyły nagrod .. w wyso
pOdł"ty energiczne dochodzenia _ celu wykrycia kości 1.000 rubli złołych. 

tworzy dwa fronty dla nauczycieli szkół średnich 

Ch. O. w walce przedwyborczej Odroczenie terminu egzaminacyjnego 
Warsz. koresp. "Otosu pOlskie-Isku, a centrala warszawska, z Warsz. koresp. "Głosu Polsk." przesunął termin przepf'Owadze-

go" <St. Gr.) telefonuje: której p. Korfanty ustą,pit. ma (K) telefonuje: nia egzaminów z końca czerwca 
DOWiadUjemy się, że stronnic- działać na własną rękę. Ostatni nr. 116 Dziennika U- 1928 r. na koniec czerwca 1932 r. 

two chrześcijańskiej demokra.=ji Pozornie obie ręce bę-dą cza- staw podaje rozporządzenie mi- Co się tyczy egzaminów dla 
usiłuje w dalszym ciągu Japać sem się kłócić, a po wyborach w nisterstwa O. P. i W. R. o egza- absolwentów państwowych kur
dusze na dwie strony. sejmie utworzą wspólną grupę minach na nauczycieli szkól śre· sów wychowanil fizycznego, to 
Łapa p. Korfantego ma chwy- korfantową. dnich. z końca czerwca r. b. termin ten 

~n"'lżka faryly lelelo- tać wyborców na Górnym ~lą- Na podstawie ustawy z dnia zostal przedłużony na koniec 
, - 26 września 22 r. o kwalifika· grudnia 1928 r. 

BleZnel III kar. cjach nauczycielskich minister, 

astąpi od dn.1 styc~nia Nie przypadek lecz zbrodnI-a fi)liJliJliJliJ(;JliJliJliłliJliłliJlm1li&1~LiUiJliłliJ[iJlłUiJ(ł]H 
WARSZAWA. 29 ~rudllla. - , 

=>A!) .. W ostatnim numerze Pałac w Młyniskach został p6dpalony HANTEUFEL Zachodnia 43/45. 
JZlenntka Ustaw R. P." z dnia LW·W 29 '12 Wł d 'l d ' • _ ... .......-,.. _ , " " d l o,. a ze s e cze, nie ma wcale cenlralnego ogrze 
ASleJSzeg ,ag lQ.s~one zostal~ prowadzące dochodzenia w spra- wania. Dość prymitywne urządze- , 
zr>orządzeme m!lllstra ,poczt 1 wi~ pożaru pałacu woje"Y0dy lwo.v· nie d? dostarczania ,ciepłej wody noc SYLWESTROWlI legraf6w z dn. 24 grudma 1927 sklego DUnln-Borkowsklego w Mły- w łaZienkach funkCjonowało nie- n 
' zmieniające częściwo taryfę niska~h, przyszły do, przekonani~, nagannie i stwierd.mno, że nie 
'efoniczną, obowiązującą na sie że naJprawdopodobnteJ , pożar me było ono przyczyn~ pożaru. 
ch eks loato h był wywołany przypadkiem. ~ledztwo przYJ~ło hypotezę 
, t 1> wanyc porzez Przedewszystkiem wi~c odpadło podpalenia, wpadłszy na pewne 

tS ę. p~dane przez prasę przypuszcze- poszlaki, że ogień podfoiyć mogli 
Rozporządzenie wchodzi w ży- m~" że pożar powstał przez wa- kr~cący si~ w okolicy Trembowli 
~ z dn. 1 sty,czn'a 1928 dhwle !unkcjonujące ce~tralne emisarjusle komunistyczni. 

I f. ogrzewame. Pałac w Młymskach 

Moc niespodzianek 
i atrakcji. 

Stoły można zarezerwować wcześniej! 

Bliższe szczegóły na miejscu. 
Ugraniczona ilość uczestników. 

Początek o godz. H-e i w. 

ZarząJ· 
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szkół powszechnych w Genewie śmiało głosza te prawdy któ ych \ 
odwagi wypowiedzieć stworzona dla a ar~dów 

auczyciele , 
nie ma 
pr wy l lewym brzegu j iego 

(Od genewslUego korespondenta "G.losu Polskieg{\", akredytowaneg1 przy lidze D ro 6w) 

Genewa, w końcu grudnia. badań nauczycieli są naj"'iYŻej nie obywatell tego samego kraJu "Rada stanu fth zbadanIu re',"'" D l 
ilU ~ z wnle I niebezpiecznie brzmI 

W tem samem mieście bad tent ich własne przeżycia L. dusze - w pracy nad wspólnem dzle- lucJi, powziętych przez związek propozycJoa "ni o"' .. l . b 
, d' . t l t d ł o . " '" "'" eDJa udżetu 

.... .u'~I.lI jeziorem, tak bliskie może ZleClęce; a ewen ua ną me o ą em, nauczycc h na ich ogolnem zebra- wOjskowego "ted d 
względem celu ostatecznego, pracy - tylko kształtowanie III. że SzwajcarIa, stwlerdza- nlu odnośnie "Szkoły I pOkoJu", tentna lnst;tucja Yij g y korupe-

l, dalekie w istocie pod wzglę- tych dusz!... jąc swój ideał pokoju I stwarza- uwatając, te część oplujl pu- przewIduje zun.:łnl ga narodów, 
• t . i t "'j bIł j' . - e odmIenną 

metod, krańcowo różne, je- Wśród roznamiętnionych anta- Jąc pO ęzn~ dorgan zdm w~aJebmlł' ~ iczne jest ~wo poroszona te- metodę i odmienny rezu1ta )a 
chodzi o rozmiar, zakres, au- gonizmów państw, wśród rOzsza- pomocy mIę zynaro owej, y a- m uchwałamI, które zmierzają do przyszłej organizacji' . i t ' 

b l ·' tt bl lO o o • b d. sw a a, or-
.n ... ,a~ - dwie Instytucje: Liga lałej nienawiści narodów, w 0- ywmora Ule "ma aQiua e. zmeslema u zetu wOjskowego, ganłzacii, opartej wIalnie na sfle 

i ... Związek nauczycieli kresie, gdy każdy dzień przyno- k' zywa. dnaulczyc eli szwaJcar- uznając Jednak, że przez d!ugle zbrojnej, tylkO, te zrównowdo-
szkół pOCzątkowych. si wiadomość o nowych Zbr(łje- s Ich do zą a!l a: . ..,J lata do departamentu ośwlece- neJ; reglamentowanej ronnalnie 

zestawienie! Prawda? ni .. ch i przygotowanla~h wojen- a) zniesIenIa buatetu WOlsko- nla public~nego nie wpłynęła ża- ograniczonej; gdy pa6stwa odna 
Z jednej strony potężny formal- nych, gdy najmniejsze wejrze nie wego i przeznaczenia zamieszczo dna powazna uzasadniona skarga wlają tradycyjny wyścig 2.bro

koncern państw kierowany w istotę obecnej sytuacji międzl' nych tam kredytów - na rzecz na s~tem wychowania obywa- jeń, tylko, że na nieskończenIe 
z wszechwładn;ch przedsta- narodowej wskazuje nam, że sto ubezpieczeń starości i walki prze telskiego, prowadzonego przez większą skalę; gdy na świecIe 

icieli mocarstw, wyposażony w imy na wulkanie, słabe, nieliczne ciw chorobom gruźlicy i raka; nauczycieli w sZkołach początko- tyJe jeszcze pozostało niezała" 
bogactwa I niezliczoną zrzeszenie nauczycielskie grodu b) zorganizowanie obowiązko- wych, twionych kwestjt, zaognionych 

doskonale płatnych urzędni- nadlemańskiego na swem ogól- wej służby cywIlnet. I{tóraby sta postanawia: wrzodów ' ekonomłcznych, poll-
, centrum polityki międzyna- nem zebraniu w grudniu roku Dowiła szkołę solidarności dla a) rada stanu wyraża ubole- tycznych, narodowościowych; 

rodowej, alfa i omega współczes- 1927 uchwala następującą rezolu- wszystkich obywateli; wanie z tego powodu, te związek gdy panująca opinja w głębi du-
nych poczynań świata; puni(t cję: c) stworzenia przez Szwaica- nauczycieli uważał za stosowne, szy uznaje, że wojna jest koniecz 
zborny najznakomitszych dyplo- "Związek nauczycieli geneW- rję centrów odrodzenia fizyczne- w związku z problemem wycho- ną dla rozwiązania zatargów mię 
matów, wojskowych, prawników, skich szkół pocztąkowych go i moralnego dla najbardziej wania, zająć stanowisko przeciw dzypaństwowych; gdy wresz...:ie 
techników, Jedne m słowem spe- uważając, że obowiązkiem każ chorych dzieci 7; wielkich stolic ne obronie narodowej takiej, jaką podobne Idee o zniesieniu woJsk 
c:Jallstów we wszystkich dzi~dzi- dego człowieka, a tembardziej świata. przewidUje konfederacja (szwaj- głoszą także ludzie, którzy swy
nach organizacji społeczeństw; slowarzyszenia wychowawców, Nauczyciele genewscy przed- carska); mi czynamI wykazaU, te każda 
we wszystkich dziedzinach, po d- - jest wytężenie wszelkich wy- stawiając ten wnioseIl s~ym ko- b) nie pochwala (desaprouve) wielka mYśl w Ich realizacji sta
kreślam, z wyjątkiem jednej ... sllków w kierunku zniesienia wu legom z Innych kantonów są tej zbiorowej manifestacji, która fe się karykaturą, negacJą wiei· 
drobnej ... mote mało znaczącej jen I urzeczywistnienia ideałn po świadomi powagi takiej d~yzj1. Jest tego rodzaju, Że mogłaby za' kiej idei pokoju -- bolszewicy . 
... zaniedbanej .•• zlekceważonej koju i miłości; I czynią tę propozycję po długo- szkodzić dobrym stosunkom, ja- * 
..• dziedziny uważając, że wojna jest wy- trwałem dokładnem zbadaniu kie powinny istnieć między lud- Opisany powyżej incydent zda 

DUSZY LUDZKIEJ. wyższeniem nienawiścI i mo~du, kwestji; po zdaniu sobie sprawy, nościa a sLkołą; rzył się w Szwajcąrli, państwie 
. . l oraz nega~ją zmysłu moralnosc1; , że duch wojny zniknie tylko l c) przypomina, że na przy- małem, nie mającem wielkiego 

Z drugiej strony niehczne, set· proponUje: I wraz ze zniknięciem największe- szłość, jak to zresztą b l i wpływu na bieg polityki świato-
fcę clłonkó,! najwyżej U~zące, uznać ideał s,olidarności ~a I go czynnika wolny - ann1l; po i przeszłoścl. ciało na C7.;:~,gk~ .wej, a zato kOrl.'Y,staiacem z Wy-
zrzeszenie CIchych pracowmków, podstawę nauczama, uwydatnta- sKostantowaolu, 'Le cttl(ł lch <łzie- powinno sobie zdobywać zaufani" wkowycb przywIlejów na tece
wychowańców nowych pokoleń jąc przytem psychiczną, ekono· fo wychowawców I pacyfikato- todzIn, przez swe zrównowate- t\(~ m.l~"?-... .&A·"V • t ... ......·1 .. _ 

ludzkich, siewców pierwszych miczną, intelektualną t moralną rów umysłów było dotąd hamo~ nie i patriotyzm..... śnie wyjątkowa sytuacja konfJ-
zIaren pOznania, moralności I po- współzależność narodów, wane przez obowiązek służby • * lO. deracji helweckiej nasuwa powa' 
czucia Obywatelskiego na niwie l) zgodnie z tem żalożen!em- wojskowej; po zrozumieniu, że Nie przypuszczam by nawet żne wątpliwości CO do. ~ystemłł 
umysłów dziecięcych; ~stytucia zrewidować i ewentualnie pogł~- iluzorycznem jest poleganie na członkowie rady sta~u, wyda!ąc Obecnej dzIałalności ligi naro-
mała, rozcląSta się JedVUle na te" b'ć podręczniki szkolne prLcde- armji dla uniknięcia wojny. powyższy wyrok liczyli na jego dów. 
ren kantonu geneWSkiego stano· I. . ' 1 i t I . '.. "Dla przeprowadzenia rozbro-
wiąca tylko komórkę zwi~zku na wszystklem geo~rah~zne, .1 s o~ jesteśmy pewni, że pos~ępuje- skutecznosć: jeźeli juz ktos jest jenia i organizacn P6koJu trzeb 
uczyciell szwajcarskich a równa- ryczne, ora.z zawleraJą~e le~tur~: my zgodnie z naszem sumIeniem ta~1m szalencem, że chce wbrew uprzednio ustalić łzagwaranto" 
Jąca się pyłkowi wob~c ogromu u~unąć z mch całkOWicie, SZO\'! ł patrjotów i wychowawców i pra- ofIcjalnemu trybowi ~yślenla wać zdecydowany system bez
f h ó k tó i j n- Ulzm i wszelkie cytaty,. mogące gniemy widzieć nasz kraj wynie- stwarzać nowe koncepcje, jeżeli pieczeństwa ł wzajemnej pomocy 
~óc ow~ w, e l~ihr d~ d ~pec a szkodzić duchowi pokOJU; siony na czoło czywilizacji". ma Odwagę na J)I1bliczne wypo- między państwami" - w ten 

s w o wsze c z e zm, po- . l kIwiadanie ich i czyni kroki w celu 
zostających do dyspozycji ligi na 3) Usunąć z kazdego o a u • * · i h boi iż' SpOsób da się streścić myśl prze-
rodów I ... dysponujących nią. szkolnego wszystko to, cOby za- Genewa zawrzała. Nastąpił je- ~ rozpowszec en a, narad a]dąc wodnia pracy w pałacu nadle-

grażało paCYfiZmowi. " Się przez to na zarzut z ra y ma 'sk'm ' 
Na prawym brzegu jeziora te- 'den z tych nielicznych momen- kraju i wyznawanie zasad bol- n I '. •. o 

matisJdego, wzdłuż wykwitnego 4) zachęcać klasy do koopera- tów, gdy spokojna i daleka od szewicklch _ ten musiał już do- A Sz~alcarJa. P1'zeclezo w ~to-
Qual Wilson, w pięknych, boga- cll, rozpowszechniać ideę kores- : politykowania pUbliczność szwa!- brze zastanowić się i nie odstra- cie poSIada joz tę, nalWyzszll 
tych salach _ elita możnych te- pondencji międZYSZkOlnej, rozwi- ' carska, czując się dotknięta w szą go napaści ze strony rozsą- gwarancję bezpieczenst~a ": po. 
go świata w asyście doświadclo- jać działalność czerwonego krzy- swych najdroższych uczuciach, dnych i mądrych zwolenników \ staci przyznania sytuacji wy~ątko 

. I d .. . t dl esperan- ł . i ł j k gr d ! wej w postaci neutralnOŚCI 3b-
nych urzędników od siedmiu lat za m o zlezy I s u . um • reagowa a .zyw o owo. a a niezawodnego systemu rozstrzy· ' • w·e _ 
radzi konferuje I debatuje ndd ta, sprzyjać tworzemu mlędzyna- posypały Się klatwy. złorzecze- O'anla zata(gów międzynarodo- sOlutnej, tradyc~jneJ I P,ot ł r 

, . d h bo ó d iecięcych·· t ....... .t dr nio- ja dzonej deklarac1ą londynską z 
skomplikowanemł zagadniemaml ro owyc o z W z : ma, zarzu y vvu a esem w wych przy pomocy wojny. Nic ., _ 
rozbrojenia bezpieczeństwa arbi- 5) walczyć przeciw alkohohJ .... skodawców i instytucJi; sitna, 0- też dziwnego że konsekwentni 1920 r.; na .le

j 
t.erytor1um znaJdlIII 

, , . i abu ' so- t k' bił ' je się siedZiba ligi narodów; po . 
trażu sankcji gwarancji kontro- mOWI, przyczyn e z rzen s ra ampaD]a . prasowa zro a z w swem szaleństwie" genewscy 
li' m~terjałe~ badań mają być o- cjalnych; I bezpartyjnych i dalekich od skraj \l'YChoWa~Cy przyszlych obywa- tyka konf~deracji nt nie za!raleta Żta: 

" • • d i ł h - dnemll sąstadowl, a teL n s Ol 
pinje i oświadczenia rządow, ra- 6) budować nowe budynki nyc~ I e spo ~znyc nauczy tell nie ustają w pracy, maja za· k flik i jakJemikolwlek 'Za 

porty I protokuły komisji i kornl- szkolne wedlug zasad urbanizmu cielI - bolszeWIków, zdrajców, miar przeprowadzić swe koncep- w. on • c ~ z t 
tetów memorjały i sprawo zda- i hygjeny zabezpieczaiąc ie od renegatów. "Uzbrojony naród", cje na ogólnoszwajcarskim kon- mlerzen,larnl mocars w. 
nia o;ganów pomocniczych; mea przygnębi~jącej i wycieńczając~j waleczni helweci, całą młodośc '"'esie nauczycielskim w r 1925 II pomimo to, gdy grupa iacho~ 

ęd j ć •· h·& . , ó d i d . 1 wychowama 
todą pracy _ targi, ustęPSt waJ atmosfery skupień domostw; przep za ący .na wlczemac a następnie osiągnąć odpowled- c w w z. e zm e _ 
tajne porozumienia "odrocLenia 7) wprowadzić do duszy dziec- wojskowych, ~Imo. za~waranto- nią aprobatę nauczycielstwa ea- obywatelskiego pro~onuj~entYi 
sprawy dla dokładniejszego zba- ka świadomość nielegalności i wanei neułralnosci l metykalno- łego świata. stem tego wychowama Ztn1 Ć 
dania niemoralności wojny. ści ich ojczyzny, - nie mogIł .. . zmianę tę umożliwIć poprzez u-

• . ścierpieć tego zamachu na ich l oto .. ~le z~or~, . z . Wyzyn dy- sunięcie zbrojeń, jako zbytecz-
• Na lewym. brzegu tegoż prze: 8) gloryfIkowaĆ pracę; tradycyjny pociąg do broni i ar- ~lo,macJI I polItykI, I Ole z rozwa- nych 'W danym wyjątkowym Wy-

pięknego jeziora garstka skrom 9) uznać równość praw poli· .. zan utytułowanych uczonych, a padku - elosy oburzenia i potę· 
nych pracowników społecznych, tycznych obu pici; JJJJI.. , tembardziej nie z kraju czerwone pienia' zewsząd się podnoszą i 
zastanawiając się nad znacze- , _. 1:u ~la wYJas~ie?ia . dodać m~- go terroru obłudnych barbarzyń twierdzą, że mimo swych lIprzy-
niem szkOłY w życiu człowieka. 10) nadto, związek, uznając. szę, ze oczyWIśCie Ule cała OpI· , ców sowieckich - ale z masy -. h unków Szwai-

I Ż k fa nauczycieli na rzecz· bl' . I . t j I wllejowanyc war , 
państwa i ludzkości, - ośmielą '. e a c! . n]a PU Iczna zaJę a to Plę nu ą- szarych, skromnych J)racowni- carja nie tylko nie powinna my-
się publicznie zabrać glos w kwe pokOJU nie moze być skuteczna, ce stanowisko, a tylkO jej powat I ków - ogrOdników w gaJacb . k i budżetu wor' 

d jed o ze'ni kraju na- dl któ i d k t l sIeć o s asowan u 
stji bezp.ieczeństwa i rozbrol~· g y (S n c J s 'le) i w

t 
l J j • ny o am, ry e na ma ę I dusz dziecięcych - wychodZi no "kowego ale przeciwnie należy 

nla i twierdzić że oni nauczy- szym zwa carl s n e e arm a, przewagę, te posiada wJększośC wy wielki program rOzwiązania ~ 'ć 
ciele genewski~h szkół' począ! 1\0- że utrzymywanie armU.. nie jest I w organie wykonawczym władz. \ problemu pokOju, a wraz z teru go powiękSZY • " 
wych mają tu coś do powletiLe- ! już dostatecznym czyuUlklem b~z I I oto Conseil d'Etat kantonu ~e l bezpieczeństwa rOzbrojenia ar- A cói wobec tego będZIe, je 
nia te oni się na tem znają, ż~ · pleczeństwa republlkl helWeckiej , newskiego nie chcąc z Jednej l bltraiu bytu' l tylU zagadnień, teU l łntte państwa, nawet PO za-

, i '" t J j t i d l d " I' , o • be pieczeń" pragną kompetentnym czynnikom . .L.e a arm. a es n e z oną. o strony rozjątrzać sytuaci~ z dru .. nad których szczegóław debatu' g\\'arantow.am~ un z on.ecz 
podsunąć projekt naJwłaściwsL.e- o~rony kraju p~zed .sp~stoszema- I glej jednak - pragnąc dać wy' ją tysiące wysokich dygnitarzy. stw~, ~alą, z~ armie ~ą k l ale 
go sposobu ugruntowania WieCZ-l ml nowoczesne] wOlny, I raz swemu oburzeniu, - zaJął I nie dotykając jądra samej kwe-I ue 1 metyłko Dle z~nh;~szyć, 
neio pokoju świata. Czyż to nie II. że armja mogłaby mieć do- stanowisko ojca, strofującego nie- stji: rOzbrojenia moralnego i pa- powiękSZYĆ je Ilale~y ? .'. , 
bezczelność? Wszak małeri.lłem datni w;płyW, a to przez zbliże- sfornYCh smarkaczy. "'~~~'I:~cH duszy:_ J. R. Warsz. 

-; 



Ira zawarto 
prowiz'orjum celnego 

polsko-aowieckiego 
War, kor . .. Gl. P." (St.Or.) tel.: 
Wiadomości niektórych pism 

o DrovllzorjlllU celnem polsko-so
wLckiem są niezgodne z prawdą. 

Jedynym dokumentem w tej 
sprawie wysłanym przez rząd pol· 
sKi do Moskwy jest zawiadomie
nie Z.S.S.R. o odroczeniu wpro
wadzenia maksymalnych taryf cel
nych do dnia l lutego roku przy· 
c;złego. 

Upadłość Banku . 
łtarodo\V~go 

ogłosił Lsąd warszawski 

a 

Całe osady zasypane zostały śniegie Pierwszy szpital dla 
pijaków 

Nad Anglią ćzwarty już dzień 
burza śniegowa 

szaleie wielka 
założony został w woje
wództwie poznańsłdem 

Warsz. koresp ... mosu Polskie 
go (K) telef: 

LONDYN, 29 grudnia. (PAT). 
Dzisiaj, w czwartym dniu nie' 
przerwanej burzy nad prawie ca 
tą środkową i południową An' 
glją oraz kanałem anigelskim, ia 
den parowie<: nie odszedł z Do
wre, natomiast na linjach kolejo' 
wych nastąpiła znaczna poprawa 
w biegu pociągów dzięki oczysz
czeniu torów z olbrzymich za30p 

miejs<:owości wladze wyslaly siP podjęty, gdyż na kanale La \V Gośclej owie, powiat Obor-
nicki w Poznańskiem otwarta zo

ne ~dziary r~townicze. ~cz.oraj Manche szaleje w dalszym cią&"u stała w tych dniactl pierwsza le. 
musiano rozbijać tankami zwały burza. . cznica w Polsce dla alkoholików. 
śnieżne, aby przywrócić komuni- PARYZ, 29 grudnia. W,czoraj Zbudowana na wzór zagranicznych 
kację autobusową między Sali' do Oster;dy przybyły tylko dwa lecznic, lecznica ta pozostaje pod 
sbury a poUgonem wOjskowym statki pa~ażerskie z Anglji. Po' zarząde~ starostwa krajowego w 

d b · ~ l' Poznamu ł pod kierownictwem 
w Tidworth, które od świąt Bo- o me ze,'; aga między pOlrtaml specj'al!sto''''l od ule ' ł .. _ 

N d d . d f k' .. . l k" db V< czama na °bO 
żego aro zenia o 'Cięte jest o rancus lili i I amne s 1ml o y- wych "śmirusów". 
świata. wa się nieregularnie z powodu Pacjenci płacą według klasy 

wielkich burz na kanale La lub 4 złote dziennie, otrzymuj 
Warsz. koresp. "Głosu Polskie' śnieżnych. LONDYN, 2 g9rudnia. (PAT). Manche. Angielski parowiec za' utrzymanie, mieszkanie i terap 

Szere,g miejscowości na południu winął wczoraj do Boulogne w o' . ~ s~atutach le,cznicy. pr~ewi glO" <St. Gr.) telefonuje: Obecnie nad kanałem angiel- . je SIę, ze paC jenCI odd71elme ma~ 
W dniu wczorajszym wydział skim i znaczną częścią południo

handlowy sądu okręgowego w wej Anglji panują silne wiatry 
Warszawie ogłosił upadłość Ban północno - wschodnie. Drogi pu
ku Narodowego do rolZwoju han- bliczne zawalone są śniegiem i 
dlu. zwalonemi drzewami i słupami 

Anglji odciętych jest w dalszym pt~kanym. stanie .z w~tamaneml j ą pokrywać koszty fryziera, 
ciągu od reszty kraju przez okienkami od kaJttt I znlszczo' lazdu I wyjatdu i ewentualnie 
śniegi. Na większych linjach kole nym pokładem. Pasażerowie, szta pogrzebu. 
jowych przywrócony już zostal drżąc z zimna zmuszeni byli Narazie zakład obliczony jest 
normalny ruch pocią.gów. W nie' wyjść na pokład z zalanych Im' na 3~ ł?żek. Zgłoszenia p~7yimuie 

. " wymlemone starostwo kr: 
Na czele tego banku stal, jak telegraficznymi. Wiele miasce

wiadomo b. poseł p. Dymowski, czek odciętych jest od świata. 
który znajduje się obecnie w wję Snieg zas)71PaJ szereg osad w 
zieniu. hrabstwie Kent, a także w High

których jednak punktach komu' JUt. Wyczer·pam wysz1! na ląd. Poznaniu. 
nikacja jest w dalszym ciągu Przypuszczają, że wznowleme 
przerwana. Ruch parowców mię' normalnej komunikacji okrętowej 
dzy Douwre a Calais nie mógl między francją i Anglją nastąpi BudżBt R1ichs\V' 

lZ stycznia 
powraca delegacja 

niemiecka 
Warsz. koresp. "Grosu Polskie

gO" (St. Or.) telefonuje: 
Delegacja niemiecka do roku' 

wań handlowych z Polską powra 
:a do Warszawy dnia 12 stycz· 
nia roku przys~tego. 

• nowe znaczł\i pocztowe 
W ~SZAWA, 29 grudnia.

(PAT). MLnistel"stwo ~oczt i tele
grafów w najbliżSZYm czasie 
w'Prowadza w obieg zna:cZiki ,pocz 
towe wartości 25 glroszy z podla
bizną marszallka Józefa Pilsud
~klego. 

-Q-

łł lemcy nie chcą 
wyrzec 

się 

land. Do wszystkich zagrożonych być jeszcze w dniu dzisiejszym .dopiero za trzy dni. 

we'; E Ci 12 ", 

Kanton -- centrum wojny domowej 

Wspaniałość dzielnicy europejczyków w Kantonie należy do przeszłości. Wyludnienie jej 

wynosi 493 mili 
marell 

BERLIN 29.12. Ate. S< 
czny "Vorwaerts" rozpocz~ 
kampanię przeciwko mi 
Reichswehry Oesslerowi \\ 
ku z przedłożonym budżet( 
swehry w parlamencie na r 
W obszernym artykule "V 
przypomina, że pomimo z 
dzianych oszczędności w t 
Reichswehry, dotąd nie pr: 
dzono żadnych skreśleń 1 
Budżet Reichswehry, który 
sił w roku 1924. 3·58 rr 
marek wzrósł w roku 1928 ' 
my 493 miljony marek. 

Kapitanowie ok rr 
tureckich 

zosłali areszto\A 
ANGORA 29.12. Ate. ~ 

wie dwóch statków turecki ' 
re zderzyły się ze sobą co 
dowało zatonięcie 30 osób 
li aresztowani. 

Alzacji i Lotaryngii 
p AR.YZ, 29.12 (ATE) - Policja !!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.' !!m!!!!!!!I D zieci O bóic y pr 

francuska dokonała licznych re- sąriem 

J upadek są następstwem długdłetnicb cblńskicb walk bratobójczycb. 

wizji w Strasburgu, w mieszka- p ł b d -U 

~~~!e~~ZY~6d;3;'cl\~C~naJS:~~:~ O za atwieniu sprawy u żetu Mał!'i~~S! ~~:~~~nf:OI. 
mnóstwo dokumentów świadczą-

~~~~e:Cj;~E!~~rCip:~~~CCYNi~~~ rozpisane zostana w Niemczech wybory do Reich4§tagu demB~~~Is~g~;c~~~a:~~;:U:~ 
ey. Szczególnie kompromitujące .' str.tygnięto dziś spraw~ Augustyna 
dokumenty znaleziono u jednego ~ERLIN. 29 grudnIa. (PAT). 'hory do Reichstag1u nie odbyty nych ustaw, a między in. nową u Justa i jego żony, którzy dnia 23 
z pastorów w którego mieszkaniu DZIenniki stronnictw rządowych się w takim terminie, w którym- stawę karną i ustawę o ods.zko' kw.iet~ia r. b. pozbaw~1i życia swe 
pohcia w~~ryła. skł,ad odezw. ora~ w dalszym ciągu omawiają szcze by rząd Rzeszy mial jeszcze do dowaniach dla obywateli niemiec ~z~ec1. Zap~,":maJą om~ że prag~~ 
Plan moblhzac}l tajnej orgamZaC)l 6. ' . , .. . h Jedaoczesl11e popełmć samoboJ 
bojówek w łącznej liczbie około 'g6l0WO S'P':awę nowych wybo' załatwienia jakie~ spraw.y natury kIC~, ~tQrych m:en~e uległo h~ stwo. Kiedy dzieci umarły Justo-
S.OOO ludzi. T w ~.o ReIchstagu. zewnętrzno - pOhtycznel, oraz, kWldacJI. Jak oswladcza dalej wie zażyli trucizny ocaliły ich tor-

Ziemia się trzęsie 
NOWY YORK, 29.12 (PAT) -

UniŁed Press. Siesmografy uniwer, 
sytetu Fordham zanotowały silne 
trz~sienie ziemi vi odległości 4600 
mil na południo,zachód. Trz~sienie 
zi~mi rozpoczęło się o godz. l 
'11In. 50 (czas amerykański) trwało 
z niezmniejszoną siłą aź do godz. 
2 m. 15. 

. * • MEDJOLAN, 29.12 (PAT) Tu-
tejsza stacja sejsmograficzna zano
towa~a . trw.ają~e dwie g?dziny 
trz~Slenle, ZIemi w odlegioścl 8500 
km. Ogmsk? jego znajduje si~, jak 
przypuszczają w Azji Wschodniej. 

Nowy SPosób 
zdobyda pieniędzy 
PARYZ, 29.12 (ATE: - Policja 

francuska aresztowała lekarza, któ, 
ry p09czas ,badania chorych za
~trzykI wał 1m trujące substancje 
l zmuszał w ten sposób do ko
sztownego i długiego leczenia we 
własnej prywatne} lecznicy. 

............. 

Zbhzona do ministra Strese- by wybory te w niczem nie krę' dziennik, centrum oraz ba warska sje. Raz juz sądzono ich ale po
manna "Tagliche Rundschau" za' powały zdolności rządu do dzia- partja Ludowa prawdQlpodobnie t stanowiono zbadać stan umysłowy 
znacza, iż minister spraw zagra- łania. Obecny Reichstag ma, jak inne stronnictwa, wchodzące do oska~żonych. Na dzisieJsze~ po~i~ 
nl'cznych R . d . l d"k l t ., k I'" d . .. 1. dzemu rzeczoznawcy stwIerdzIlI zeszy WYPOWIe Zla zaznacza zlenm za a WIC prze' ?a ICJI r~ą owej, naJwlęl!\.szy ~a' że oskarżem mogli w dniu kryty-
się jUJŻ w swoim czasie otwarcie dewszystkiem sprawę budżetu. clsk polozą na sprawę załatwle- cznym znajdować si~ w sianie. 
w komisji spraw zagranicznych Organ kanclerza "Germania" nia ustawy szkolnej. Byłoby myl chorobliwym, który wykluczał nor 
Reichstagu w sprawie terminu w obszernym artykule wstę- nem łudzić się - pisze "Oerma' malne działanie mózgu. Pomimo 
'Przyszłych wyborów, podkreśla pnym również wysuwa żądanie, nia" - iż centrum mogłoby od' t? skaz~no, o~karżonych na 18 mie 
'Przy tern, że według oświadcze- by Reichstag obecny jeszcze dać swój głos za rozwiązaniem SIęCy więZienia, a po uwzględme-

. ~ ,niu okoliczności łagodzących wy-
'nia ministra Stresemanna, należa przed rozwiąz.aniem się załatwił Relchsta~u p~zed pomyslnem za- ;Juszczono Ich na wolność. 
'łoby sobie życzyĆ, by nowe wy- poza budżetem cały szereg in' latwieniem ustawy szIro,lnej. 

Państwo otoczy stałą opieką W sprawie taktyki wyborczei 
socjaliści francuscy powzięli decyzję 

osoby poszkodowane w czasie wypadków PARYż. 29 Pat. Na dzisiejszem wadzenia należy przedstawić od-
ma - h posiedzemu. ko~gresu s?~jalisty- p~,":~ednie. sprawozda.nie stałej ko-

JOwyc czn,ego przYl~t~ jednogłosme rezo mIS)I admlmstracyjnej z tem, aby 
WARSZAWA, 29 2'rudrtia. - bom, nie pOSiadającym środków lucJ,~ w spraWie taktykI wybor- P!~ ~rugiem głosowaniu głosy so 

(PAT). W ostatnim numerze utrzymania, które w zwi zku czej. . '. C]ahstow oddane były na korzyść 
Dzien ika U t d' d"'- . . .ą . RezolUCja ta przeWIdUje, źe kandydata któregokolwiek ze stron 

n s a w z ma ZISleJ przyczvn~wvm z dZI.alamaml wOJ stronnict~a socjalistyczne mają nictw koalicyjnych, mającego naj-
szego ?głoszone zostało TOZPO- sk~ polskiego w dmaoh 12-15 przedstawiĆ własnych ~andydatów wi~ksze dane na pobice kandyda
rządzeme prezydenta Rzeczypo- maja 1926 r. wtącznie doznały u- w pIerwsze m głosowamu. Na wy' tury reakcyjnej 
spolitej z dnia 17 gudnia 1927 r. szkodzenia zdrowia, wZ.R'lędni'e o. padek niemożliwości ,.:h przepro· 
w. sprawie zaopatrzenia osób cy- kaleczenia. powodUjącego utratę u 000-- •• 
wll~ych. poszJ.kodo.wa~ych. w przynajmniej 25 proc. zdolności W Blal ymstoku staneła szubienica 
ZWI~zku z dz!ałalllaml wOJska j' do pracy zarobkoweJ oraz pozo' Zawiśnie na niej 5 stycznia bandyta 5łaszkiewicz 
~olslkego w dmach 12 - 15 ma' . stałym PO osobach. które zginę- B~AŁ Y.ST.OK, 29.12 (A W) Na stoku egzekucja przeprowadzona 
Ja 1926 r. I Iy lub zma rły w związku przy, l tereme wlęzlema karnego w Bia- zostanie b stycznia na osobie ban-
Rożporządzenie POWYŻSze Wy'! czynOl11Ym z działaniami wyżej łYo;stoku w związku . z wejściem dyty Staszkiewi~za, k,tory zamor

dane na podstawie pelnomoc' \vymienionymi najbliższYm krew' W zycl.e rozporządze~l~ o. wyko- dował w wagome kolejowym urz~d-
. . ' n l( . d7 . . 'ł , nywamu wyroków smlem, wyda· Olka dyrekcji lasów państwowych 

nJctw .przyznaJe pra\\IO do zao- ~ y~.. OZ~Ol Zą ~e l11 e ~e~z o "Inyc~ prze~ sądy CyWilne, przez w Białow ieży Gadomskiego ikupca 
patrzema ze strony pań stwa oso- zycie \V dmem ogłoszema. powI.esz.eme, ~budowana została białostockiego Weinsteina. 

·~iJllca. PIerwsza w Białym-



TEAT MUZ fiA • 
l Pod kolami tramwaju Na srebrnym 

ekranie 
,.Czary" 

"Rycerze śmierci" TEATR MIEJSKI. 

Film pod powytszym tytułem Dziś "Kredowe kolo" po cenach po-
wyświetlany obecfl1e w "Czarach- pularnych. 
zaliczyć możemy do prawdziwie Jutro o godz. 4 po południu premjera 
sensacyjno cowboyskich obra~ów. świątecznej bajeczki w 3 aktach dla 

"OONO". 
Dziś w dalszym ciągu rewja śwIą

teczna p. t. ,Pali się" w wykonaniu 
całego zespołu: 

W dniu wczorajszym przed do· 
mem Nr. 109 przy ul. Piotrkow-

Z pośród osób, biorących udz.iał w f~:ett~l~t% ,si~ pod ~ramwal 45·1e
przedstawieniu zasługują na wyróżnie- tej ,.1ksz, za~leszkały w w.y
nie p. f. Holcberżanka _ chochlik, p. o ótymlefl1~nym . omu,. ulegaJąc 
L. Kapłun _ doktór ! p. H. Szapill"o _ g nym po uczemom ciała. Za
aptekarz. wezwany lekarz . pog~towia ratun· 

kowego po udzielenIu pierwszej 
pomocy, zarządził przeniesienie go S dk ' któ " PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI 

TO I, remi reżyser Operule są dzieci B. Hertza I W. Tatarkiewlcz6wny . .. t 'k . t DOMU SIEROT, PÓŁNOCNA 38. 
melmlerme prlls e; unl a)ąc SZ ucz- p. t. "Cholnka Buma i Bączka". Uroz- St . 
nych 1 wyszukanych efektów, daje malcenlem widowiska będzie specjalnie aranIkemit łóldzklego tow. nlesienla n m " l . k d pomocy u ura nej dzieciom odbyto się 

d fl1ezwyk e plę ną przyro ~ skonstruowana szopka kukiełkowa po- dnia ~5 grudnia r. b. przedstawienie dla 
stepó~ A~eryki Południ?w~i. łmysłu art. maI. K. Mackiewicza. dzieci Domu Sierot, P6łnocna 38. 

WESOWK SYLWESTROWY 
W TEATRZE MIEJSKIM 

wzbudził kolosalne zainteresowanie 
w mieście i będzIe najWiększą atrakcją 

Sylwe~tra w t.odz:. ZaJmuJąca, nadzwyczaj ciekawa I Wieczorem Kawiarenka" Obf ~ tego filmu trzyma widza ". ity i wielce urozmaicony pro-
ł .. '. gram pod względem scenlczmym mu- Przygotowania w pernym to1ru. 

CIąg em nar>l~cIU. TEATR KAMERALNY zycznym i wokalnym spraw ,ł ~a.Lym Re!yser Konstanty Tatarkiewicz 
Wprost imponująco ?rzedsta. . . ., o· 

a się pożar cudo nowoczesnej Dziś . ~o cenach znlzonyc:h "Radość milusIńskim wiele rad<l5el i był niepo· raz przysięgłY conferencier Michał 
niki kinematograficznej. kochanIa. wszednią rozrywką w ich sierocem Znicz WtaZ z carYlJ1 zespołem artystek 
~apad, indjan na białych przej- Jutro o g~~z. \) po cenach ~Iżonych życiu. i artystów dokładalą wszelkich starali, 
e grozą. "fura sfomy, a w nocy o god1;. 12 Całość Pro~amu opracowana pod aby o.choczo, wesoło. talicem, śpiewem 

,.Radość kocbania". wzgledem remersktm przez p. L. ~<a- i humorem powitać wraz z publlezllO-

do domu. (pf 

II tilrJ 

KL. 
DO REKLAM GAZE.TOWYCH 
CEN~IKÓW PROSPEKTÓW 
ZdJecJa fołI>Qrda:.zne clio CfJ6w ł<l>oduI<QI 
RYSUNKI,grQj~kty rekla_ 

A:ii~AKEN AGEN 
&ODZ, Piołrkow$kalOO,TeI.11·7'l 

iC4 Oczywiście, że jedynie' Jack pfuna przy współudziale p. R. Marku- §d, rok 1928. 
x'e, ten genjalny konkurent 11!ATR POPULARNY. sfeldówny (kost!umy), pp. H, fryszma- W programie nahlowsze s2'J1aglety S8 -: .,j :;-;;.J;ri.:lfi . 

a Mixa przyczynia się w pełni Dziś po raz ostatni dramat ludowy w na f M. Rosenberga (dekoracje i mu~" ronu oraz najmod.niejsze talice układu 
sukcesu jaki zasłużenie odno- 6 obrazach Wf. Reymonta, Chłopi", W ka) wywarra na zebranych mile wra- p. Jadwigi Hryn!ewieckiej. Dr. St. B i ber'" al 
.Rycerze Smierci" 'tenle. 6 sobotę o godz. 4 po por. "Wierna ko- Moniuszki 11 tel. 63·22 

Jak się dowiadujemy, sezon chanka", o godz. 8,20 wieczorem prem-. C he d t . . choroh)' s1l6rne i W8ne-czne 
Zimowy w. zarac prze s aWla SI~ lera operetki M. Ziehrera "Wesoła pa- -# 
nadzwyczaj interesująco, gdy t dy. ra". przYjmuje od 8-10 rano I 5-8 Wlecz. 

rekcja tego sympatycznego kina W sobotę o godz. 8,20 wieczorem ł •••• • 11111 SpeCjalny skład win i spirytualji ewnia nas, iż składać się b~- w niedzielę o godz. 4 po pol. i 5,20 wIe 
z samych szlagerów. CZOTem teatr popularny wystawia w I Co usłyszymy dziś 

Drzez rad 10 ? --<:>-

łtłB~ręczna kradz=BŻ 
aparatu zręczności 

W lokalach publicznych umiesz· 
czono aparaty zr~czności, które 
w zręczny sposób wyciągają od 
naiwnych pieniądze. 

Jedną z ofiar takiego aparatu 
był zamieszkały przy ul. Aleksa:t
drowskiej 9J, Horowicz, który 
chcąc ostatecznie poznać tajemnicę 
sprytnego aparatu ukradł go, by 
odbyć odpowiednie studja w domu 

Właściciel aparatu Salomon 
Sieradzki (Skwerowa 3), zawiado
mił o kradzie±y policję, która 
wdro±yła dochodzenie. (b) 

sal! Geyera komedię A. Bissona "Nie
spodZianki rozwodowe". 

KONCRT LEONA OBORINA. 
Będziemy miel! wkrótce okazię po

znać naj wybitniejszego pianistę rosyJ
skiego Leona Ohorlna, który otrzymaj, 
najwyższą nagrodę na pierwszym kon
kursie- muzycznym Im. Chopina w O
drodzonej Polsce. Z niebywałym I 
wprost entuzjazmem przyjmowała War' 
sza wa tego niezwykłego artystę który 
poza konkursem występował p~rokro
tnie na koncertach w filharmonii war
szawskiei. Krytyka zalicza go do rzędu 
najznakomitszych gwiazd sztuki torte
pianowej. Cała muzykalna Łód! nie
wątpliwie pospieszy dnia 4 stycznIa na 
to zaiste rzadkie święto artystyczne dol 
sali filharmonji. Początek koncertu o 
godz. 8,30 wieczorem. 

egzystujący od 1861 roku 

M.F x 
Piotrkowska 20. Tel. 36·78. 

Poleca na sezon zimowy: W· · tra 
Znane ze swej dobr0ci lna weglersnle 

w wielkim wyborze, 
Specjalność: STARE TOKA YE 

MASLACZE 
Oryginalne WINA FRANCUSrUE. białe i czerwone 

firmy .,Barton CD. Guestier" 
oraz wina krajowe w różn. gatunkach. 

W dziale. spirytualji ; Bogaty wybór koniaKów. 
likierów 1 wódeK Plerwszorzędu. fIrm kraj. i zagranicznych 

WARSZAWA (Uli m.). 
Godz. 16.20-16.40: "Przegląd wy· 

dawnictw perjodycznych"-omów! prof. 
Henryk Mośc!cki. 

Godz. 16.40 - 17.05: Odczyt P. t. 
"Emerytury pracowników umY"!I)wych 
prywatnych na podstawie nowego roz
porządzenia p. Prezydenta Rzeczypo· 
spolitej" - odczyt II-gl - wygłosi p. 
Sławomir Dabulewiez. 

Godz. 17.45-18.55: Transmisia z Ka
towic. Koncert popołudniowy. 

Godz. 19.15-19.30: Rozmłttości -
wygłosi p. LudwLk Lawiń~ki. 

Godz. 19.30 - 19,55: Odczyt p. t 

"
,Uleczalność grut\Jcy". 

Godz. 20.15: Tran~mlsla koncertu 
Symfonicznego z f Ilharmonii WarsŁa ..... • 
sklei. . 

...... -". ,~ . ",. \- . II 

Dziś i dni 
następnych! 

~#I"*:Jl ~ " ,;; ... '-< ..... . ,: .... ~':f' .~.'. ,',' 

Najw;t;ksza S1!DSCacja dnial Czołowe arcydzieło produkc ł i europejskiej. Najwię '-Gzy ak"cyfum 
sztuki i pomysłowości kinem r.tograficznej, który Zdobył niebywałe tryumfy w Nowym Jorku, 

Londynie, Paryżu, Berlinie, Wiedniu p. t. 

• 
" 

a Dla IC 
Potężny dramat erutyczny, w którym tragiczka 

MALY pELS~~AFT ora~ bo.hater CAR~EN CAR rELI.ERI wypowiadają swojE'! ostatnie słowo artystyczne. 
Rozpacz nIezrozumiałej dus.zy koble,cej ... Nocne dyzury kolejarzyI ..• PrzeJscle z wytwornego środowiska do zaścianka!... Za winy 

OlepopelnlOlle! ... Podstępna zasadzKa . ... Wykole one girls! ... U krok od śmiercil ... 
Nad IJrogram: B..,mba smiccim p. t. 'I 'I 'I 
_tJ5II~ .. ~ ... a ""'~.I\Q. ~ _-=_# __________ SEE __________ _ 

J. H. kłO~NY ścier.:va . l j~śli. otrzytr1ywał .pól Właściciel usitowat przez argu- ke nad brzegiem Viormy. myśla-
! porcJI owsa l slan~: to nat~mlast mentv bardziej dotkliwe WyUo- lem jeszcze o nim. z wielka lito-

S b 
,. t U g ' dawano mu podwolną porCję ba- maczyć, że powHlien inaczej po- ścią, bOjac się o jego los po PO" atnO OlS WO.l. S.are O tów.. ~tępo\vać, ale to nie odnosiło po- wrocie do stajni. 

! Przyzwyczajony do dobrego ządanego skutku. p 
_ CZy pan wierzy w to, że pozwalał im ginąć skutkiem nie- obchodzenia się i do pełnego żło- ' K' . . _ rz.es,zedłszv przez most. zna· 

~wierzęta popełniają samobój- dozoru służby stajenncJ. Bardzo bu. czystego owsa i wonnego sia- ary s,tat ~lę ~ra~d~lwym o la~t~m Się. na ląc.e. o~oczonel .o.~~ 
stwo? _ zapytał Landre. odrzu- lubil Karego. który przy;))minal na .próbował dać do poznania brazem medolt konsklej. leb 5PU: w~cc~n~mI pola~l, między k~Ol e 
ciwszy na bok czytany dziennik. mu szczęśliwe dni młodości l swoje niezadowolenie ociąganiem szczony, b~kl wychudzone, od mI Ujrzałem Kal e~Q. Stał meru-

_ Nie wierzę. żeby pies otwo' , chociaż w dalszym ciągu kO:7:"". : się w pracy , Bat, postronek, bi-, dech utrudnIony... c~om~ nad brze~lem. rzeki . ~o-
.rzy! kurek pizewodu gazowego, I stal z jego usług, to :ednak o~'czysko, a nawet okute obcasy Wreszcie nie mógł wytrzymać. wledzl~l,by pa.n, ze Się na!llysla, 
dla samobójstwa, jak o tem nieda szczędzal go, co sprawiało, żt: stangreta. przekonały go wkrót- / ~e\\;jliego ranka wyrwał się sta- dl~ m~i~ za.ś nI~ r7e~s~aWlal{) to 
wno doniesiono w dzienniku, kt. Kary wiódł bardzo dostatni ty., ce, że metoda ta sprowadza jesz-, lennemu, który prowadził go za- najmniejszej wą p IWOSCI. 
pan CZy taL. Ale dopuszczam mo- , wot... ~ze większe cierpienia i że należy IIprzęgu, przecwałował całym p~- Chociaż szedlem lekkim kro
żliwość samobójstwa zwierząt, I Gdybv właściciel Żyt. to praw- z niej zrezygnować. Nie robił dem przez podwórze i przez bra' kiem, spostrzegł wkrótce moją 
odpowiedział Drouart. Stwierdzo dopodobnie Kary padłby ze sta- przedemną zwierzeń, przy pusz- mę wydostał się na ulicę. Sta- obecność i zwrócil głowę. Prze
n~ wiele i wie.le :azy, !ż .sko~- mści., Ąle dobry obywatel 'lmarł czam jednak, ~e musiał zrezygno- ; jenny usiłował g.o z~trzyma~. Ka- mó:vile~ .d<? niego. pOdszedl do 
pwn, gdy poczuJe. ze znajdUje Się wczesmej. Młody jego spadko- wać. Czasami zdradzony przez ry odrzucIł go Piersią. W tel wra- mme clęzklm zmęczonym kro
w niebezpieczeństwie życia, woli bierca, zaczai od tego, że kaz;jł swe siły. które w obecnych wa- śnie chwili ukazał się właściciel, kiem ... Gdy go pogłaskalem opad 
zgi~ąć, o~ własnego jadu i zadaje zastrzelić dwa śtare PSY. a Kare-, runkac}l musiały z dnia na dzień ~zbrojony w. d~ugi drąg .. : Kary lekko s.wą. brode o moje rar;nię .. 
sobIe smwrtelna ranę.. Ja osobi- I go sprzedał. słabnąc, zmuszony byl do zwol- l;watowat. WIdZiałem go, Jak prze - BIedny stary! - powledzla-
ścic te~o faktu nie miałem moili- Kary wpadł w ręce przeds'.ę-' nienia kroku: grad ucterzeń bata biegI . pod mojemi oknami. 01- lem. 
wo.ści. sp~a~dzić. al~ dwa razy I bi~rcy wynajmującego pOjazdy,1 z~uszal go do przyspieszenia brzyml Yłóz za~radza! mu drogę· Zdawało mi się p"rzez chwilę, 
w ZyCIU WidZIałem zWierzęta. sto' ktorv oprócz tell o dostarcza! Da- blelZu. I \ylaściclel, ktory me mógł za że miał nadZieję iż go uratuję 
jącc na wyż5Zym szczeblu roz' gaże podróżnych do kilku hOteli., Po upływie sześciu miesięcy" mm ?adążyć. dog~nil go i zadat ale doświadczenie' nauczyło go ż~ 
woju. uciekające sie do samobój" Te.n c~łowie~ skąpy i twar~y ~ą- widocznie ~c~udł. Szerś~ jelZD nie_','illU SIlny CIOS drągIem. chociaż współczułemj jego cier
stwa. . I dZlt .ze odblJ,e sobie cenę )(on'a:, gdyś tak ls.mąca ~tała s.le kosma- Wtedy Kary się rzatrzymat. pieniom, to przecież pozostawiłem 

Po raz PIerwszy byto to w mil- karmiąc go zle. co w tych eza- tą, WyrUdZIałą, jegO piękne oko ' Miał tragiczny wyglą.d "V wiel- go w ręku dotychczasowego kata. 
lej mieścinie Pant - sur-Viorme. sa ch robiono dosyć często zwla- pełne ognia i fioletowyoh bIy.1 kich ciemnych jego ~czach za-· . 
Tuta.i żył w czasach Napoleona szeza z końmi starem!. Stary dO- sków zamgliło się. Miałem wielką l migotał błysk i po namyśle pew- h CdcbO zarzj{' w~trząsrąl_ wYi 
111.go. lvlac-Mahon.a i Grevy'ego, rożkarz, pewnego razu, gdy lito- . litość dla nie,go od czasu do cza- ny tego jestem kopnąi p~tężnie c u zo~vm( h ~m l nat e IVZIą 
pewien obywatel ziemski o do· w:ltem się nad losem jego szka· ; su przynosiłem mu chleb jęcz' , w brzuch swego kata Człowiek r~zmacd oc. roz!llac z /~a~ 
brem sercu. który mIal na stajni py mówił: Imienny, lub garść cukru, prze- padł Kary wznowił s~Ój c wal i E w, g y pOSlaual ua v.;nc ... , 11 l 
kilka koni wierzchowych i pocią- - Jak może być inaczej, gdy ciwko czemu właściciel nie pro- \ znik~ą. . pcx:v.:a1?wal rozbić ~oble czaszkę 
gow.Ych a między niemi Kare~':), mu daję polo.we przeznaczonego testował. choć uważałem. że to ,o nalwlększą stuletmą topolę. 
pól krwi. mającegO w czasach, o dla innych koni jedzenia. Zyje gO trochę gniewa. I , .. Przenle~iono wtaśclclel~ do Tak umarł Kary, który nauczył 
których mowa, dwadzieścia trzy kosztem wlasne~o ścierwa. które- ... W siódmym mieslacu swojej d~mu~ a mOJa s~użĄca ~rzymosła mnie tego, że czasem zwierzęta 
lata. Kary. w mlodośd by! pelen gO nabrał przez szerell lat po- nędzy, Kary popadł w chorobę, m~ ~ladomość. z.e stan .lego zdro· popelniają samobójstwo, jak lu
u&r:!a, obecnie Jeszcze zdolny ao przednich ... Właś<:ici~l ładnie na 'która wymagała pomocy wetery- Wia Jes.t poważny. ~o do Karego, dzie. kończyl Drouart... W trzy 
szybkiego, na przestrzeni 20 klm.,łtem zarabia. Ale klijent traci, a ja naru i lI:dy go ponownie wprzę-' to wc~ąz. błąkał Się. ?rzypusz- lata p6tniej samobójstwo psa Br!.l· 
chodu. . imusze szkapie pomagać!. . 19nięto w dyszle. jeszcze bardziej czam, ~e.me, trudzono Się zbytnio, tusa utwierdziło mnie jS7.cze w 

Obywatel ziemski obchodzit s'ę Jak szkapa dorożkarska, biedny utracił sity. tak że mógł ciągnąć \ by go sClgac. . tern przekonaniu. 
te zwierzętami po ojcowsku i nie Kary musiał żvć kosztem swego wóz tylko stępa. , Odbywając poranna przechadz- Przeloży! S. D, 



NT. ::m '~O,XlT, 

Smutna • nowina dla lokatorów 
Od l .. go stycznia łłomorne wzrasta 

z dniem l-go stycznia r.p. za: komornego z czerwca 1914 r. t. j, 
czynają obowiązywać nowe stawki licząc rb. po ! zł. 55 i 36 setnych 
}.omoroego na I kwartał 1928 r. groszy, markę niem. po l zł. i 18 

Lokft torzy pierwszej kate,gorji i 8 setnych groszy, koront; - po 
tj. mieszkań jedno, lub d~UIZbo. 1 zł. i 80 setnych groszy. 

_ wych (jedet~ pokój z kuchnią. lub Lokatorzy lokali wytej nie wy· 
sama kuchnia, płacą komorne w miE.'nionych płacą komorne w wy· 
dotychczasowei wysokości, t. j. 43 sokości przedwojennej, t. j. licząc 
proc komornego przeuwojennego rubel po 2 zł. 66 gr. a koronę-
(z czerwca 1914 r.). po 1 zł. 5 gr. 

Lokatorzy II kategorii, t j. loka Swiadczenia pełne opłacają je-
li prywatnych 2-;--3. pokojowych z d:ynie lo~a~orzy pierwszej katego ' 
kuchnią, przedsu:blOrstw, handlo- ril (lokah Jed~o, lub d,:"uizbowych 
wych wykupujących ŚWiadectwa -jeden pOkÓj z kuchnią! lub sa
IV k~tegorji, rzemieślniczych, wy- ma k~.chnia). Lokat.orzy 1?"y,ch ka I 
kupuiących vm kategorji - płacą I tegO!~1 tadnych śWladczen me o· 
w nadchodzącym kwartale 96 proc. płacają· 

en- . .. 1;'!IIIIt 

Pracownicy piekarscy grożą 
w razie nieuwzględnienia ich 

podwyżkowych 

strejk:em 
żądań 

PODZIĘH.OW ANIE. 
Wszystkim, którzy raczyli oddać ostatnią posług~ 

B. P. 

IIierOllilllO vvi SClliłł 
składamy tą drog" wyrazy serdecznego podziękowania. 

Udogodnienie 
w nabywaniu miesięcz
nych biletów tramwajo

RODZINAo 

Rada miejska uchwaliła 
zaciągnięcie kr6tkoterminowych pożyczek 

wych 
W związku ze wzrastającą od zarząd związku 'Zwołuje na niedzielę Wczorajszego dnia odbyły się l{~ 'n I. g-istrat chce pokryć ,nie 

ki1ku mies1(~(\y dro1.yzlJą odi'yło SH~ dnia l styczni~ walny, wieo ,!S/.yst- D0v.:i~dujemy . si~, i~ dyrekcja kolejno 2 pOSiedzenia rady miej- wy"tawI o~e weksl~ k,rotkotermt~o-. 
w dniu wczora lsym posiedzeUle za- kich pracowDlków plel!srsl<lch ':' tramwalow łodzk~c~ dbaląc o wy- skiej, gwe. Dalej komunpule r. ~olanskl 
rządu klasowego związku spo~yw- Lodt.i na którym, u9talon~ ZostSDl6 god~ p~bl~cznoscl wprow~dzlł.a Pierwsze zagaił prezes Hole- że Bailk gospodarstwa krajowego 
czego, na kt6rem omawiano spraw,ę \\ ysokeRć ~ą ' la~eJ podwrzkl. Na wie- ud~god1l1ellle przy nabywa~1U bl- greber o godz. 8,30 wiecz. pr,zy~biecał ją wypłacić po "Yysta-
poprawy \\ arunków bytu pracowDl- en tym, będzJe, równ)p~ llstal~ny ~elow tramwajowych mle~~ęcznych Po odczytaniu komunikatów wlemu przez magistrat weksil. 
ków \,Iiekarskich, ,W •. yskusji po, preklUZYJny term,lO ,dla prac~da\\cow, 1 kwartalnych, przez to, IZ odd~ła złożył sprawozdanie z ostatniego Komisja finansowo - budżetowa 
szczeg61Jli członkow)(~ zarządu wslla- co do uwzględnienia żądan .praco- sprze,daż tych btlet0v.r - łódzklm pl'lsiedzenia komisji finansowo- wniosek uchwaliła, wobec czego 
zywali, ~tł zarobki pra~ownil~ów pie- wnicz)'cb. 0. Jle~y v: termInIe tyr~ oddzlał",om polsko biura ,Podróźy budżetowej radny Wolański -pro- r. WQlański wnO,)l, by go rada 
karskich są stale o wIele niższe od prnOO?8wcy z~~an me. U wzglęodnJl~) .OrbJs, ~le~zczącym Się p~zy sząc radę o o uch walenie wniosku przyj~ła w pierwszym czytaniu. 
faktycznych kosztów u~t:~ymau la. jlnb Dle udZielili żadnel odp\lwle~zl, ul., ~ndrzej~ D, oraz, .. Nowomte,l- magistratu o upowa7.nienie go do W ni osek większością głosów 

W wymkn dyskusJI uohwalono to zwołany zostall,le IJowt6rny Wie?, s~lel 2. BIUra, .Orbls ~pr~edalą wystawienia krótkoterminowych uchwalo. Pozewodniczący inżynier 
wystąpić do prllcodawców ~ ~ąda· na który tu zapadnle uohwala stre)- ~llety tramwajowe mlest~czne weksli gwaranc I jnych \V kwocie Holcgreber zamknął losze posiedze 
niem podwytki plao. W tym oelu kowa. (p) 1 kwartalne po ce?ach ,n?r,malnych, 836.000 złotych tytułem zabezpie nie, poczem, po 3 min. przerwie 

GOIł po~ząwszy od. dma dZ1Sle}Szego d? c.zenia nabycia przez miasto części zagaił nast~pne. 
dma 5 slyczma 1928 r. ,w gOdZI- nowej emisji akcji łMzkiej elek· W drugim czytaniu przyjęto, 

D \ · t· d k·· K E l lnaCh od 9 rano do 7 wlecz. bez trowni. bez dySKusji uchwał~ zaciągni~cia a sze Inwos yCJe yre Cli przerwy. Radny Wolański uzasadniając miliona złotych" banku gospodar U.., . W ten sposób każdy b, ęd.zie wnl'osek magistratu, wYJ' aś n ił, że 
t b 1 t stwa krajowego. 

S d g t mogł bez stra y czasu nabyc I e na mocy zawartej z łódzkiem to o prowa zane wagony nowe o ypU UZU· tramwajowy w śródmieściu, warzystwem elektrycznem umowy O godz. 8.45 zamknit:to osta-

Pełnie may·ą obecny tabol~ w ~aździerni~u 1925 r., magistra· tnie posiedzenie rady w bież. ro-. . . I l-d' ł' d tOWI przysłuJe prawo nabyCIa ku kalendarzowym. Radni składali 
W najblitszym czasie nadeiść najmniej 300. ~agonow, lako me- DWa i ZI o zey 20 proc , akcji; ponieważ zaś' elek- sobie wzajemne ~yczeoia nowo-

mają do Łodzi dalsze zamówione zbędnego . minImUm, tyr.nczas~m wobec wyborów trownia wydaje nową emisj~- roczne. 
przez dyrekcj,. K. E. Ł. wag?ny zaś dyrekqa KE.Ł. poslada tch Zarz d łódzkie o zwi zku in- miasto winno zakupić 4.000 akc li Zastępca. 

nowego typu, które natychmiast tylko 209. t? też nowe ~agony walidówą wo'enn cg na oitatniem ogólnej wartości 2.120.000 złotych. 
zostaną oddane Ol) t1tytv..u. Stare zo"tały zakupIone dla powlc:ksze- ł 'd . I tY 'ł ł k Z uw::.gi na trudności finansowe "Ka1!!lalerska" J·azd-2 , b d . d k f . 'l' r b kUl' cY'h po posle ze mu pos anOWI cz on om '!:lit' .. wagony me «; ą Je na wy co ane, ma ogo ne} ICZ y urs ą c - t ' ć ) k magistrat zwrÓCIł się do elektrow- f ów 
ani przerobione na wagony dodat- mieście a nie dla zamienienia sta- swtm p~z~s aWI. WO. ną ręt e: trzy ni o przelanie należnych mu p.p. sza er 
kowe. Zostaną one tylko w war- rych. Dopiero po pewnym dłuż- 'wy orac ~ł se}~u 1 tsena kU. em 1.21:S3,OOO zł. na rzecz miasta a to W dniu wczoraj:.;zym przy zbie-

' sztatacn repar~cyjnych gruntownie sz~m okresi~ czasu m~żh~e ~ę- s~me~ upa, a p~~rwo nJ ,odncep- celem przejt;cia nowej emisji'akcii. gu ulic PiotrkOWskiej i Białej miał 
odświeżone l przystosowane do dZle całkOWIte wycofame 1 zamle- CJa Ztg osz,entla a cestu ~ JeŁned

g? Zarząd elel«rowni przychylił miejsce straszny wypadek, 
h t b k 'k.." tk'ćh t h ze s ronntc w na ereme o Zl wzmozonyc po rze omum aC}I, meme wszys 1 s .aryc wa,go- ( ) . przychylił si~ Uu tego wniosku, tak Przechodzący przez jezdni<: 

pocze~ kursować będą wraz.z wa· n?w na nowe. narazle Jednak lest p że na zapłacenie pozostałych 836 ( l4.1etni Berek Sztamkiewicz za-
g~naml nowego tyW1' Cho~Zł bo- meaktualne. (p) Wypadek tysie:cy zł. miasto zmuszone jest j mieszkały przy ulicy Spacerowej 
"lem o dostarczeme ŁodZI przy- zaciągnąć krótkoterminową pożycz Nr. 18 na Bałutach d05tał si~ pod 

OQG czy samobójstwo kę., , koła samochodu, ulegaląc ogólnym 

W Sylwestra golić będą 
tylko do godziny siódme; wieczordm 
W dniu wczorajszym do okrt:- godzinie 7-ej wieczorem w dniu 

~owego inspektora pracy p. Wojt- 31 grudnia uważać ne1eiy 7:.1 sa
kiewicza zgłosili s~ę przedstawi- mowolne i w wypadka l I : lkich 
ciele właścicieli zakładów fryzjer- funkcjonarjusze pOliCyjlll ." inni 
skich Z zapytaniem, czy istotnie sporządzać proŁokuły_ (P) 
wydał zarządzeme, by w dniu 31 ........ \4--

b. m. zakłady fryzjerskie otwarte 
były do godz. 9 wiecz. 

P. inspektor Wojtkiewicz oś· 

(~~ ...... .. 

, Maglstrat zm~szony les~ wysta ci~żkim obrażeniom ciała. Zawez
Przy ul. Piotrkowskiej nr. 145 WIĆ owe, weksle JUż obecme,. gdyż wany lekarz pogotowia rattIlfRo

wezwano pogotowie ratunkowe do l .. styczma tracI prawo nabyCia ak wego po udzieleniu pierwszej po-
małżonków Wein, których lekarz Cjl. mocy przewiózł chłopca w stanie 
zastał wijących się z bólu. Prezes Holcgreber zarządził bardzo ciężkim do szpitala Anny 

Okazało Się, że zarówno Icek głosowanie, wnioseK został przy- Marj!. Sprawca wypadKU szofer 
Wein lat 2~, jak jego żona Sala Jęty wi~ksZOŚCH\ głosów. zdołał zbIec. (P) 
lat 21 zatrucI są Jakimś płynem 
trującym. , 'V! ten sposób ~rez>,d., Ziernit: ~tiJtiJ~li1lX1li1~li1~e!I~r 

Po zastosowaniu odpowiednich Ckl l wlcep~ezyd. Vv lehn~1I.1 zostal! 1::IOl1::lOl"'~ ~ V· 

środków denatów wobec ich żąda- upoważOlem do podplsaula wekslt 
nia pozostawiono na mieJscu. Po- ona sumę 8iSti ,tys. zł~ zł. płatnych 
licja prowadzi dochodzenIe w celu dn. 15 styczma 1920 r. Na nast~p
ustalema czy zaszedł wypadek sa nym punkcie P?rządku dziennego 
mobóJstwa czy zbrodni otrucia. (b była sprawa podjęCia w banku go 

spodarstwa krajowego pożyczki 

"ARARAT·' 
Zachodni~ 43 

Artystyczny tealr rewJowo-kameralny 
Kler ii i. M. BRUDEt<ZONA 

w iadczył z całą stanowczością, iż 
pozwolenia takowego me wyda
wał, a to ze względu na brak po C 
temu podstaw prawnych. W dniu 
31 grudnia 'fakłady iryzjersk\e win- y 
ny być czynne jak zwykle tylko 

Ił e e dyżury aptek krótkutermmowej w kwocie l mil
O D jona złotych płatnej wtermtnle mle 

C Dziś w nocy dyżurują następu- sięcznym na poczet uchwalonej 
y jące apteki: przez rade: miejską długotermino-

M. Lipiec (Piotrkowska 193), wej pożyczki in westycyJnej w wyso 

Dziś 2 przedstawienia 
niebywalego programu HI-go p. n, 

"Nisym min llaszomaim" 
(cuda z Ulebios/. 

tl numerów, oraz Wielka rewja p t 
do g. 7 wi~cz. 

Jedno,zcśnie p. inspektor Wojt- K K 
kiewicz pOWiadomił komend~ po- , , , 

E. Miller (PiotrkOWSka 46), W. kości J i pół milona złotych. ków 
Groszkowski (Konstantynowska 15) meż drugi wniosek magistratu uza 
K. Gertner tCegiellllana 64), H, sadnił radny WolańsKi. 

"Stare miasto" 
Początek o godz. b-ej i 10.15 wlecz. 
punkt. ~ilety do naoycl"i od ~1. 5·eJ pp. licj'i m, ŁO<ui iż ewentualne ot- Stamewsklch. "Al. KOŚCIUszki 75. 

, • .. DZiś akrobaCI, lezdzcy, I'lownl. 
Niewiarowski tAIeksandrows\{8 37) Uświadczył on, że kwest ja po-
S. Jankielewicz tStary Rynek 9). życz ki l mi1JonuweJ jest ściśle warCle zak1a~,ów fryZjerSkICh po Sala ojr zana. Ce nv od 1- 4.50 zł. 

związana ze sprawą nabyCia akcji, tiJGI[!][!J[!J[!J[!][!J[!][!l[!][!J[!} 

w lokalu 
Kinoteatru 

" Lun&" 
pod kIerownictwem 

Walerego Jastrzębca. 

Gościnne występy znakomitej artystki 
teatrów miejskich w Warszawie -- - MarJ"1 Chave·au oraz, znanego ~rtysty ,teatrów 

.QUI Pro Quo l »Persk!e OKO· Gustawa Cybulskieoo 
PROGRAM Ni 7 p. t. -

" 
• L S 

Wielka rewia świąteczna w 12 obrazach pióra Nela, Starskiego, Dr. Pietraszka i V .... , Jaslrz~bca. 

UDZIAŁ BIORĄ: pp. Marla Chaveau, Czesława PopielewsKa, Serafina Talarico, Gustaw Cyoulski, Bolesław Kamiński, Stefan Laskowski. 
Adolf NOWOSielski, Stanisław Slelański. Czesław Skonieczny oraz balet z prin!. bal. ireną Soboltówną i baletmistrzem EugenJuszem WOJllarem 

na czele. 
l) Dziadek świąteczny, 2) Pepi robi lepiej, 3) Jeszcze w Persji są haremy, 4) Zbrodnia przeciw moralności, 5) Gustaw Cybulski, 6) Pali się. 
1) Szopka u p. Dyrektorowej, 8) W kraime żółtego smoka, ~) Lolo, 10) Marla Chaveau, t l) Business betor aU. 12) Łódzka choinka, 
Zapowiadają: Gustaw Cybulski i Stefan Laskowski. Reżysyrowali: Walery Jastrz~biec i Czesław Skonieczny. Kierownik literacki: Jerzy Nel, 
Kierownik muzyczny: Tadeusl Sygietyński. Baletmistrz: Eugenjusz Wojnar. Dekoracje art. maJ. S. Frasiaka. Codziennie dwa przedstawienia 

o godz. 1.45 i 10 wiecz. Kasa czynna w czasie świąt od godz. l-ej po poł. 
, ~..'. ~ •• " '. r:: ''', • • .,; I ..... - .~ . . ,~.. I· ·... . .1 ., . ; . ...". '. '" • . ~" . , . .. . . 



• 
Wyborcy I 

Sprawdzajcie spisy 
głosujących 

W dniu wczoraJszym na pole
cenie okręgowej komisji wybor
czej do sejmu wywieszono w bra 
mach wszJ'stkicb domów nasze
gO "tlasta !:artkl informacyjne, z 
dokhldnym numerem ohwłJdowej 
komisji wyborczej, gdzie lokato
rly odnośnych posesji będa gło
sowali. 

Na tychże kartkach wypisano 
cłdres komisji wyborczej! do któ
rej lokatorzy będą mogli się 
1wrócić celem sprawdzenia czy 
zl)stali prawidłuwo wcią~llięci do 
spisu wyborclw, a następnie w 
·.thJ złożenia reklamacji. 

01;ecny pod1.iał miasta na ob' 
,wf.dl" Jest ;1rawie idcnt~rczl1Y z 
prldzi.dem, d')konanYD1 przy wy
Um~clt do ra:1v miejskiej. (x) 

~.XII. - GŁOS POLSKI -tnł) Nr_ 3~ 

Wielki proces polityczny w to • 
ZI 

Na ławie oskarżonych zasiadły 24 osoby oskarżone o komunizm 
Pierwszy dzień rozpraw nych pun~tach ~iasta poli~ja mun transparenty o hasłach wywroto- nisław Goliński wznosił okrzyki 

durowa, pIesza 1 konna, mIała za wych, wobec czego konna policja "Precz z rządem Piłsudskiego" 
W dniu 1 maja b. r., jako w zadanie przestrzegania pokoju, skonsygnowana w domu przy ul. .Precz z białym terrorem·. Przy 

tradycyjnym dniu świc:ta proletar- ładu i bezpieczeństwa, w czasie Pjotrko,~skiej 145 rozpędziła dru- wzn,oszeni~ okrzyków .Niech żyje 
jatu, przeciągnął dorocznym zwy- manifestacji zaś policja śledcza o gą czc:sc poc~odu.. ~osla SowIecka" oraz .Nie;:h ży
czajem przez ulice naszego miasta trzymała zlecenie obserwacji pocho W rezultacie tych zaJść zatrzy- Je rząd Łańcuck!ego· zaaresztowa
pochód partji i organizacji robotni du, zwłaszcza czc:ści drugiej, celem man? 24 o~oby,. zau~~ione p~zez no na ~ielonym Rynku Lederma
(zych. zapobieżenia i przeszkodzenia spo- wywladowco.w 1 pohcJę, b~dz tl.l nó~nę 1 Goldsziakównę. Pierwsza 

W czasie pochodu elementy dziewanym wystąpieniom antypań przy noszemu sztandarów I tran- z nIch była w swoim czasie skaza 
komunistyczne usiłowały, jak zwy- stwowym. sparentów, bądż przy wznoszeniu na na 2 lata więzienia za działal
kle uczestniczyć w pochodzie w Poch6d wyruszył O 11 min. 30 okrzyków wyw~otowych i kol porto- ność antypaństwową, została le
celu demonstracji. Program ten zo z Wodnego Rynku ulicami Głów- wamu odezw.,. dnakże zwolniona przez sąd apela 
stał jednak unicestwiony wskutek ną, Piotrkowską, Zawadzką, Zerom ~r.zy wy~lesza01~ .s:t~ndaru o cyjny. W chwilę przed ujęciem jej 
interwencji władz bezpieczeństwa, skiego do Zielonego Rynku, gdzie napIsie" W?Jna-woJn1e I .v.:szys na ~ielonym Rynku zawołała: Ra
co spowodowało szereg incyden- po przemowach oficjalnych został cy do, ~dlkl o. rzą~ ro~otnIczo, tuj Cle towarzysze, szpicel mnie a
tów, zakończonych aresztowaniem rozwiązany. Nie obeszło się jednak chłop S KI, łódzki komitet OłUęgOWy resztuje". Rumiana Jak6ba Krze. 
24 osób. bez incydeFltu. I uż na ulicy Głów związku młodzieży. komunistyczn~j pickiego Dawida i Jojne' Rubin

Dnia wczorajszego echa tych nej, z szeregów idących pod sztan w Polsce spostrzezono 3 osobm- stajna zatrzymano za wznoszenie 
zaburzeń ulicznych rozległy się w darem PPS dały sic: sły!)zeć Ciągłe ków, z których dwaj uciekli. Trze okrzyków antypań~tw()wych w ro
sali łódzkiego sądu okręgowego, okrzyki antypaństwowe w dUl:hu / ci okazał się oskarżonym Szperek dzaju DNiech żyje dyk\atura proie 
gdzie rozpoczęła sic: rozprawa prze I czysto komunistycznym, Trwało to Lejb. Gltksmana Dawida i Rotsztaj tarjatu" etc. 
ciwko zaaresztowanei i oskarźonej, przez cały czas pochodu i nastę- na zatrzymał wywiadowca Kwiat- Z tych wzgl~d6w oskarżono 
o komunizm młodzieży. w wieku r pnie na Zielonym Rynku w c7asie kowski, w czasie gdy nieśli sztan- pierwszych jedenastu oskalionych 

.. od lat 17 do 25. ! mowy posła Sochacl<iego. dary z drążkami. Lejba i Szachte- o to, że należąc do dnia 1 maja 
Żydowskie kumitety Sprawa wczorajsza ściągnęła~ Przy ul. PIOtrkowskiej tuż za ra złapano na kolportowaniu bibu- br. do związku młodzieży komuni 

auyb 'l".~rcze do sądu dość pokaźne rzesze pu-, wylotem ul. Ewangielickiej rozpo-.!y komunistycznej w czą sie pocho stycznej w Polsce brali udział w 
'v ' .'1 bliczności, które z ogromnem za·. starto sztandar komunistyczny idu. Wy'łł. Posiadło słyszał, jak Sta zrzeszeniu, zawiązanem dla doko-

Oneadaj', utworzył się w Łodzi ciekawieniem przysłuchi wały się ."i1łi"1Ii"1li'1 ... I.lri1F.'1IiiIa1r.1I'ii1Ii'1 ... łi"1ii1·1iTIJi'1I'i1fi"1Ii"1_li"lr;"'lr.'l1i"l1'i'l1l nania zbrodni zamachu na ustalo-
to> obradom. U~~~~~L:~.II:.Jl:.JL:.JI::.J~I= .. II.:.n:_JL.JL:.JL.JL:.Jl:.JL:.JL:JL:.IL:.IL:Jl: ... II'; ny w drodze praw zasadniczych 

Komitet wyborczy nBundu·. * . 
Tym sposobem w łonie spo- • ustrój państwowy Polski; (art. 102 

łeczeństwa żydowskiego m\szego Na ławie o~karżonvch zasied!i: cz. II k. k.) zaś resztę o to, że w 
miasta istnieją już trzy komitety: ~zperek LaJb ,lat 19, Rot~ztaJn czasie pochodu W1nosząc okrzyki 

Lewicy Poalej-Sjonu. żyd. bio- Chalm. lat 19, Gltksman DaWid lat Telefon antypaństwowe, wyg,łosili p "li-
ku narodowego (Aguda i "folkiści") . 20, Le]. Abram Szoel la.t, 2~, Szacp Dyrekcja Koncertów: Alfred Strauch. 13-84. cznie hasła podburzalące do , 
oraz Bundu" , (x). I ter MOjżesz lat 20. Go~mskl Stam- lenia istniejącego ustroju sp 

" sław lat 25, Ledermanowna Ryw- SALA FILHARMONJI c:.mego (art. 129 p. 2. k.k) 
ka lat 19, RubinowicI. Jojne lat 17, I Po odczytaniu aktu oskarż 

Członkowie ObłVOdo- Rozellcwajg Borys lat 22, Najhaus SRODA . przewodniczący s~dzia Kozło\ ' 
Wy Ch koml~I-I· Perec lat 21, Goldszlak Szyfra lat dn. 4 stycznia 1928 r. o godz. 8.30 wiecz przystąpił do badania podsądn 

." 21, Rumian Jak6b lat 20, Krze pi- Charakterystycznym jest, :te w. 
będą wynagradzani za cki Dawid lat 19, Olszycka Bluma lO-t, ABONAMENTOWY cy wyrzekli się zarzuconej im 

swą praciP? lat 18, Himelfarb Chaim lat 21, KONCERT MISTRZOWSKI ny ośwladczając,:te do zwią 
., Flum Dawid lat 20, Lewin Men- młodzieży komunistycznej nie 

W dniu wczorajszym odbyło 
się ponowne posiedzenie okręgo
wej komisji wyborczej, na której 
rozpatrywane były w dalszym cią
O'U sprawy członków komisji obwo
dowych, którzy odmówili przyjęcia 
nominacji. Na posiedzeniu tem 
znOWU kilkadziesiąt osób skaza
nych zostało na 300 zł. grzywny. 
Nalety zaznaczyć, że osoby, które 
czują sic: pokrzywdzone wymiarem 
kary, winny w ciągu dni trzech 

deI Izrael, lat 18, Gajewska Włady LEON letą, i :te w pochodzie nie ' t 
sława lat 23, Wajtman Abram lat zupełnie udziałU, lub przypac 
19, Baum Mieczysław lat 18, Wajn wo znajdowali się na ulicy. O~ 
berg Eljasz lat 17, Berkowlcz Ki- żony Szperek np. broniąc się 
wa lat 19, Frontczakówna Ew:! lat zarzutu noszenia sztandaru km 
26. nistycznej młodzieży oświadc. 

Oskarżonych bronią adw, adw. że iako bezrobotny szukał zat 
Kobyliński, Hartman, Berenson Ónle\\.\a. Gdy znalazł się przy 
(Warszawa), apI. Obuchowicz, adw. Nowomiejskiej, nieznany mu c 
Menasse, adw. Milanowski, Kalecki (MOSKWA) bnik wręczył mu paczkę, pros 
i Iwiński. Laureat Konkursu Międzynarodowego im. Chopina by mu ją niósł do Zielonego R 

wnieść reklamacje do przewodni- PrzBbl-eg POs,-"dZenł'a 
czącego okręgowej komisji wy· . . ~ 
borczej. Po tym terminie grzywna . O god~~01e 10 rano ~.ąd w skła 
staje się prawomocna i zostanie dZle ~ę~ZIOW. Kozł?w~klego, ~o
osiągnięta bezwzględnie w drodze ' mornlcklego I Kurmckleg(\ otwle
administracyjnej. ra rozprawę. Oskarża prokurator 

Jak informuje nas przewodni- Herman. . . 
czący okręgowej komisji wyborczej .. W czasie spr~wdzama p~rsonal 
sędzia Korwin-Korotkiewicz w ra- 11, wszy~cy .pra:Vle oskariem za,de 
dzie ministrów rozpatrywany jest klarowah Się lako bezwyznamo. 
obecnie projekt . wynagradzania wcy. . 
członków obwodowych komisji Na samym wstępie rozp~aw pro 
wyborczych za ich czynności zwią- kurator ~erman złożył wmosek o 
tane z wyborami. (p) odroczeme sprawy, a to ze wzglę 

du na niestawiennictwo świadka 
oskarżenia asp. Zakrzewskiego. o
brona wnosi o kontynuowanie roz
praw. 

Sąd udaje się na naradę. - W 
kieruje akcją wyborczą międzyczasie zjawił się świadek 

chadecji Zakrzewski, tak, że przewodniczą 
ey Kozłowski, po nałożeniu nań 

Be wiCBDrrzydBnł 
liroszkowski 

Utworzony został w Łodzi kary, przy~tąpił do odczytania ak
komitet wyborczy chrześcijań- tu oskarżenia. 
ski ej demokracji. By~y wicepre
zydent miasta p. Groszkowski o
brany został komisarzem wybO'r 
czym chrześcijar'l ;;kiej demokra
cji n~ WOjewództw:) łódzkie. W 
dniu wczorajszym p. Groszkow
~ki wyjechał no Warszawy, 
gdzie w porozum:enlu z ct'l1tral' 
nemi wlodzami swego stronnic
Lwa weźmie udział w pertrakta
c~ach z władzami centralnemi 
innych part.ii w spraWie ewcntu
~lnego bloku. P. Oroszkowski 
wszedl również do 1ruPY udzia
łowców. która objęla warszaw
ski organ chadeCji .. Rzeczpospo
litą". (o) 

Przyjęcia noworoczne 
władz miejskicil1. 

W dniu 1 stycznia, w niedzielę 
o godz. J 2 w pot p. prezes rady 
miejskiej m~. Holcgreber i P. pre
zydent :6iemiflcki przyjmować b~dą 
; mieniem miasta ~lczenla noworoczue 

"kt oskarżenia 
(w streszczeniu). 

W dniu 1 maja b. r. podczas 
dorocznej manifestacji robotnicze] 
stara się żywioł wywrotowy i par
tJe zbliżone do ideologii komunio 
zmu, jak PPS-lewica i inneł chcąc 
zaznaczyć dobitnie siłę swych wpły 
wów na masy przez skupienie się 
w jaknajwiększej ilości pod sztan
dary demonstrantów, celem spopu 
laryzowania naczelnych haseł 'swe 
go programu. . 

Wobec tego, że PPS i inne or 
ganizacje stojące na gruncie pań
stwowości i przeciwne rewolucyj
nym przewrotom odrzuciły wszelki 
kompromis, ukształtował się po
chód robotniczy. 

W pierwszej jego części składa 
iącej się z 4 tysięcy osób szły or 
gallizacje legalne, na końcu zaś 
w drugiej części pochodu wzic:ły 
udział skomunizowane związki za
wodowe: skórzany i budowlany; 
PPS-lewica wśród której znaleźli 
się również członkowie KPP i 
ZMK z przybyłym z Warszawy po· 
słem komunistycznym frakcji sej-

Nagrodzon7 pierwszą nagrodą ku za co otrzyma 5 zł. Niezm 
my przyrzekł mu też znaleźć I 

PROGRAM: cę, O zawartości paczki dowied 
J. S. BACH-BUSONI: 3 preludja do chorałów organowo się po aresztowaniu. Osk. L 
SCHUMANN: Fantazja przyznaje, że niósł transpar 
Fr. CHOPIN: Sześć etiud op. 25 z napisem: .Precz z ustawą cec 

"Barkarolla wą·. Z komunizmem niema nic 
" Polonez fis-moll wspólnego. 

Fr. LISZT: 11 Sposalizio Na pytanie sędziego, czy wzno 
" Mnet Petrarki Nr 123 sił okrzyki odpowiada z humorem: 
.. Au bor d d'une source .Poco miałem krzyczeć, wszak no 
łt Les cloches de Geneve siłem transparent. 
" Tararitella ~ Venezia e Napoli" , Oskarżona Ledermanówna, tyl-

Bilety zawczasu nabywać można w kasie Filharmonji ko oświadcza bez żenady, że na 
codziennie od 10 30 do 2-ej oraz od g. 4-ej do 7 -ej w. demonstracj~ szła zupełnie świa

domie, jako robotnica. Była dwu
krotnie aresztowana za kolportaż 
odezw na wiecu PPS. i za udział 
w t. zw. "malowance". Do winy 
się nie przyznaje. Uskarżeni Ro
zencwajg. Borys Najhaus, Perec i 
Frontczakówna nie przyznali sic: 
do winy. PIerwszy siedział w wię· 
zieniu 4 dni w 1926 r. Najhaus 
był dwukrotnie aresztowany jako 
podejrzany o komunizm i redago-

Dr. med. 

s. Niewiażski 
Specjalista chorób skórnych, wene 

rycznych i moczopłciowych. 
Przyjmuje od 5 do 9 Wlecz 

Pewelacyjny 
superfilm 

nParada 
rekrutów" 

ubraz ten będzie 
największą sensacją 
obecnego sezonu. 
Wyświetlany bę

dzie wkrótce w 

Grand-Kino 

Moja teściowa powiedziała, 
za pół kilo herbaty 

LYONS'a 

l 
wanie nielegalnego .SlVitu". Front 
czakówna była również raz zaare
szlowana. Reszta Hómaczy się, że 
w pochodzie znaleźli się przypad-
kowo, żadnem wystąpieniem anty
państwowem nie za winili. 

Charakterystycznie zakończył 
swe wyjaśnienia podsądny Flum. 

\ 
.Przyjec~ałem. do. Łodzi szukać 
pracy. 1egoż dma aresztowano 
mnie za to, że się przyglądałem 
pochodowi. Vo żadnego lwiązkU 
zawodowego lub politycznego ni
gdy nie należałem. Nie WIem za 
co trzymano mnie w więzieniU 
przez blisko 5 mięsięcy". Do wi
ny si~ nie przyznaje. 

Po zeznaniach podsądnych, sąd 
ogłosił przerwę, poczem przystą

że piono do przesłuchania świadków 
oskarżenia, przeważnie wywiadow
ców i funkcjonarjuszów poliCji, 
którzy do sprawy nic nowego ni' 
wniesli. 

Dalszy ciąg rozprawy rozpo
odda pół życia. Niosę przeto do 
domu cały kilogram tej świetnej 
herbaty. cznie się dziś o godz. 9 rano. Wy Sienkiewicza 34, tel. 59-"0. 29-5 

@@Xó~@@@@@ Niech żyje LYONS' rok spodziewany Jest dziś wieczo-
• rem, ewent. Jutro. I<;crl , Przyjęcia noworoczne Odbywać 

łlfl b~dą w gmachu rady miejskiej 
przy ul. Pomorskiej Nr. 16. 

mowej, Sochackim na czele. 
Skonsygnowana w poszczegól- I . ................ . ••••• ! . -0-
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WIADOMOŚCI ANDLOWE t,· ARrłECIK MODNISI , 

Co noszą w ParyŻu? 
PARYZ, w grudniu. 

Wszystkie suknie wieczorowe 
wymagają odpowiednich klejnotów. 
Sznury fałszywych pereł należą 
jUl rio przeszłości. Modne są zno· 
łlU prawdzlwe brylanty, albo przy
najmniej wierne ich imitacje, 

trzebowania futer nigdy jeszcze 
tyle gatunków skór równocześnie 
nie było w modzie. Stabiliz ci waluty wło kiej 

Dolar = 19 lirów; funt szterling·- 92,46 lirów, 
125 milionów dolarów Kredytudła Włoch--Nową. 
waluta włosKa posiada 81 proc. pOKrycia w złocia Najnowsze są kolje brylantowe, 

które przypina się na ramieniu w 
ten sposób, by konirc Jeden spa· 
ciał z ramienia z pr~odu, drugi na 

Palma pierwszeństwa przypada 
tego roku breitszwancom. perskun 
barankom, miękkim i cienkim jak 
aksamit t. zw. karakułom breit
schwancowym karakułom czarnym 
oraz breitszwancom jasnym. popie· 
latym i beige... . 

Nurki prawdzIwe, Dltmowce l Poczynajac jUź .- od maja r. b. Powodzenie planu stablllzacyj- ty ułatwiają wprowadzenie w 
WSZI" lkie imitacje nurków, zeszy· dalo się zaobserwować na mię- nego zdaje się być zapewnio'oe. tycie stablilz:ll!jt lira. 

plecy. .,'. wane w kunsztowne desenie, zw~- dzynarodowym rynku waluto- Banca d'ltalia po,siaM O'becn!e ZGl- Dla gospodarki wszecMwiat()4 
" Modne są. rowme~1 ! s:J~cla 1 ta)'ące pO,stać, również są bardzo 
"l y 'opazowa"' ·' 'stow ete wym słabe J'edynIe wahanie wa- pas walut obcych pięciokrotnie weJ· · stabilizacJ'a wa:luty wł~ 
1'\ amr, .,~ : .'. II , ' J. ",' • wzięte. Zrebce brunatne, krety, 

WI~~l a . am ~ukntę ze złoLJ !a- foki, tygrysy, wszystko ma swoje luty wlos!:iej. Kurs lira wahał się większy, aniżeli w połowie 1926 skiej pOSiada doniosłe znaczenie. 
~1}', mesłychame prostą w kro]~. zost')sowame. Na ulicę noszą prze- pomiędzy 89 a 90 lirami za funt roku, zapas zaś złota ptrzedsta wla zmniejsza sIę bowiem ilość państw 
Stani,czele przł'br~ny tylko prawdzi' waznie ciemne, wieczorem jasne szterling, a wyjątkowo w osŁat- wartość 1,17 milja.rda. Jeśli wzi~ć O ,.chorej walucie", a jednocześ
~yml kam!em.a~lł bez rękaw~\V , futra. Jako przybranie, w pierw- nich tygodniach notowano więk- pod uwagę, że banknotów znaj- nie ułatwiony zostaje obrót towa
rowny, spod~lczKa lekko klos:o- szytn rzędzie widzimy lisy, rysie, 
wa" dłutsza 1 2ao~rąglona z p,rzo-loposy farbowane, no i króliki we szą zniżkQ kursu tak, że inter- dt.;t; sIę w obiegu na t7,5 m;I!~m!a rów z włochami. 
l. 1 ~ tyłu, z ,Jednym bokle~,!. wszystkich kolorach i odcieniach, wencja Banca d'Italla była kilka- l:rćw, pokrycie lło;a wyMsl 0- Należy się spodziewać, że idąc 

dają~ym prawIe do kostek, n.l-ł od białych, imitujących gronostaje, krotnie konieczna. becnie 81 proc. . za przykładem Włoch r6wnież l 
n me przybrana,. tyl~o _zakon- wszystkie tony popielate beige W związku z faktycznl\ stabili· ,Francja w naJl>liższej przyszłości 
n.a u dołu. drobnlutkleml pereł. stalowe. " zacją coraz częściej p~wstawały Również i uzyskane We wszY- przeprowadzi ustawową stabill-
11 ~łoteml. "!'e s~me pe~eł~1 Fulra tego roku noszą bardzo tk' h b k h . , h k d t 

I.owlły wy~onczeD1e wycu;cla przylegające, obcisłe i krótkie na pogłoski o ustawowej stabilizacji s le an ac emlSYJnyc re y~ zację swej waluty. Z. 
1. Pasek sPięty. na duty topaz dzień, a bardzo lufne i szerokie waluty włoskiej. Rząd włoski _~_!!.~!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~~:-_ 
Ika sam~ szpi!ka z t~pazu, na wieczór. Te ostatnie mają czę- jeszcze w pol·owie grudnia wy- ': 
~ta .. od m~cbcem~ w. stamczek, sto kształt peleryny, sięgającej rainie zaprzeczał pogłoskom o 
;zy~l zamIast kleJnotow malut- niemal kostek. stabilizacji, OŚWiadczając, że do 
zaltk ze złotyc~ perełek. Także płaszcze aksamitne, ob- . RyneK • •• 

plenlęzny 
~owość st~.nowią małe pu~e. cisłe, zd'ednym -kloszem z boku, czasu przystosowania się życia 
Ka. z emal]l, zdobn~ w kamie- futrem tugowłosym przybrane na gospodarczego WIoch do obecne- Dolar i akcje I Ceduła 9i~ł.dy pien~ę!nej 
połszlachetne, zawieszon~ . ~a dzień, a bardzo luźne płaszczyki z go poz.lomu kursu o ustawowej sta K l t b h . łd . warszawskiej 
uszkach Wewnątrz umleSCiĆ ' Ó • l .. . b ć ursy wa u o cyc na gle zle 

. . jasnych aksamitów na wlecz r Wl- bi iza~li me moze y mo~y. warszawskiej pozostały w dalszym OOTÓWKA: 
na ~aple~osy, pude~ .1 róż. Za- dać w wielkiej ilości. Oczywiście Wladomem było r6wmeż, te ciągu niezmienione. Na giełdzie Dolary 8,88 I pól 

:z~~I:o~n~~~r~~c~f~ak~~~~~: niem~ tu reguł. . . pr~emysł wloski dążył do ustale- łódzkiej przedmiotem tranzakcji eZEKL 
e puzderko, zawierająl.e ów . ' Fama ,Ge,orge I Janin ,wystawI- nia kursu na poziomie 100 lirów były jedynie dolary notowane po Holand!a 360.75 
nik czerwony, bez którego 0- ła onegdaj ISt~~ • arcydzle.ła, Był za funt szterling, czemu z. ca- 8.88,5, oraz 5 proc:- podwytk~ kon- Londyn 43.&3-43.52 ł trzy czwarte 
ie obyć si~ trudno. Zlata za- płaszczyk z . nalclens~ego ledwab- • ' . . . l . wer"Ylna, kurs ktore] wynOSił zł. Paryż 35.11 
iczka benzynowa należy dziś nego aksamitu, podblty takim sa- 2ą stanowcz05CIą sprzeCIWia SIę 66.25. Praga 2Ml 1 ;61 ; 
-tkcesorji kobiecych,. mym materjałem .różowym. Płasz- rząd... W obrotach pozagiełdow ch u- WiedeJi 125.90-125,85 
I'\odna są kolie z ametystów, czyk z przodu m.lał poły ~aokrąg- Tem Większą mespodzianką bYł jawnia si~ słabsza tendencra dla Włochy 47.10 
kże ko\je ze złotych l.i.stkó~, lon e i J~kkO otwleraJace Się przy dekret stabillza:cYlny, ustalający dolara, spowodowana nadmierną AKCJE. 
e raz l~b dwa razy ()WIJa Się( chodzenlll, tak, ze ~rzy .każdym poziom niższy kursu lira, aniżeli podażą 'materjału dolarowego w Bank Dyskontowy 129 
;!a SZYJ I. r~~hu odsłanIał szereg~ ml.krosko. ten który faktYl,;aJie ostatnio się związku z ultimem i okresem wy- Bank Handlowy łZ3 
le~wsze mrozy przekonały n~s, pIlnych falbanek, ktoremi w~w: lJ;t~ll{. kupywania patentów przemysło- Bank Polski 155 

.obiety są bardzo przeWIdUją- nątrz był wy~ończony. R~kaw d/ W myśl dekret sbobT acy'ne- wych. Kurs prywatny wynosił wczo Bank Powszchny KmL 11 
gdy t kaMa z pań zdążyła już ski do łokCIa, od łokN4 Dar, o U. 11Z . 1 raj zł 888 w płaceniu 8885 w B Z h 
latrzyć si~ w nowe futro. szeroki, wewnąłr3 (sk bomb~mer· go, który natycrumast 'Wlprowa- odda~a~iu. . , ank ac odru 30.25 
Charakterystyczną cechą tego- ka, wyłożony różo~ym aksamite~. dzony zostal w życie 19 lirów " " Węgiel 108,35 

,. nych futer jest jeJ1 aostosowa Płaszcz ~~ ~u~łD1e był, pozbawl.o. równają się dolarOwi 92,46 Ur _ N,a giełdZie akcY.lneJ w War- ~~~~ls!!·5~ 
do toalety. Nie wystarcza iui ny,lut~a, a za~ast ~ołOlerza, mIał ' . . '. szawIe pan~wała n1e~.o , .mocniej-
ada.,,'''' .ieonPgo iutra wizyto- szeroki szal z Jednej strony czar- funtOWI szterlingowi, 3,66 lir. - sza tendenCja dla ąkcJl. AkCIe Zy LUpo p 40-40.Z5-40 , 
o i jednego spQrtowego. ny, z drugiei różowy. lirowi złotemu. Banc~ d'Italia, rardowa" zwyżkowały z 17" na MO<irze!ów 9-9,05~9 
Wobec tego wielkieg.o zapo- począwszy od 22 ~rudnia r. b. 17.25 ,Starachowice z 62 na 63 ParGwozy 3t).50-40 

obOWiązany jest wymieniać swe .Borkowski- z 18.25 na 19. Starachowfce 64-63 
?)@X§)@@~. o @1()VO\t()'\t(5'1(M5'~~1(M)Vi banknoty na odtv>wiadaJ'ąc'e I'm . ~a pogiełdzie pozi~rn .ku~s6w Zawierei~ 33,50 

~~ ~~··~.J\'::'f~"~N'!.J~"'A~ . t ' . t ł''V' l Z. ofiCJalnych pozostał mezmlemony 2;yrardów 17.25 
war OSClą mone y meta owe. naJ- Borkowski 19:2.;1 

Zawiadomaenie. Na raty dUjące się obecnie w obiegu ban- Haberbusch 165 
knoty Banca d'Italia, banknoty 
państwowe, jak również pienią- na 

. dze srebrne, niklowe i miedziane 

Brak gOIÓWki 

1111\ Zy UHLI rynku dYSkontowym 
w Łodzi 

.. zachowują nada,l swą wartość. 
Zdarza się po raz pierwszy, Na prywa~nym rynku dyskonto WŁ. ROMISZOWSł(IEGO 

Piotrkowska 116, l ł~~i!~O telef. 21.61 ~ 
sprzedaje do 24 grudnia r. b. po cenach bardzo niskich:' ! 
stołowe, sypialki, gabinety, salony mebJe klubowe, ~ 
meble biurowe, meble gięte, Kuchnie, otomany, Je
ŻUki. l6:llla metalowe, d7wany oraz wielki wybór 

pojed,6czych mebli. 

. " wym w ŁodZI w bIeżącym tygo-
aby ustawową stabIlizaCję waluty dniu dała się zaobserwować nad-
uskuteczniono w tak szybkim mierna podaż materjału wekslowe
tempie. Włoski minist~r finansów go, ~o p.rzy jednoczesnym zmniej
Volpi w wywiadzie, ogłoszonym szenlu SIę podaży gotówki spowa-
w Popola d'ltalia" podał do wia- Oowało zwyż lI ę stopy dyskonto-

" . . ..' we]. 

notowanIa złotegOl 
W dniu ~9 grudnia 1927 f, 

Za 100 złotych: 
Londyn 
Zurych 
Herlin wypt 
na Warszawę 
na Poznań 
Udańsk wypl. 

na Warszawę 
Wiedeń czeki 
Praga 

45.50 
5805 

46.675-q7.075 
46.~-47.03 
468>-47,05 
57.39-51.55 
ci 1.3ti-~1 pJ 
79.16-7944 

578.40 
.. domoscl -publicznej szczegóły, do' Banki b ' 'k kI d 

' b'l . oWlem Ja zwy e p.o 
tyc~.ące przygotowano ~o sta I i- komee r~~u ograniczyły dyskon. PAPIERY PROCENTOWE I LISTY 
zaCJl. Według słów minIstra plan to do mlnlmum. W szczególności ZASTAWNE. 

W niedzielę przedświąteczną magazyn otwarty. 

ZwIedzenie mR~azynu nie obowiązuje do kuona. I Na raty stabilizaCji ustalono w ciągu 8 dni. d?tyczy to Banku ,Polskiego który __ -Il__ W Londynie odbyła się konferen- nI~ wykonUje chwilowo (do ponie _
_________ ....., cja generalnego dyrektora Banca d~la~ku) - naw~t ,lombardowania pa-

..... -----------.'- ,. . plerow wartosclOwych. 

Tarkows • 
l 

d Itaha z Sir ~amue~er.n Norman- Z drugi~j znów strony okres 
Montagne, klerowmklem Banku wykupywama świadectw przemy
Angielskiego i Benjaminem Snrong słowych wpłynął na brak gotówki 
gubernatorem amerykańsko Gene- na rynk:u. 
raI Reserve Bank który specjal- b Stopa dyskontowa ~ynosi o-
. ' ecmt> przy dyskonCIe weksli 

me w tym cel~ prz!byl do Lon- pierwszorzędnych 1,5 do 1,8 proc. 
dynu ze Stanow ZJednoczony,;h. w ~tosun~u miesięcznym, przy ma 
W rezultacie konferencji Wło-chy tefJale zas drugorzędnym 2 do 2,5 
uzyskały od dwuch wyżej wy- proc. 
mienionYCh banków kredyt w wy-
sokości 75 miljonów. dolarów. Je-

Dolarówk.a 64-63.7~ ., 
10 proc. kolejowa 102.50-103.25 
5 proc. konw. kolei. 60.25-60.75 
8 proc, listy ·zast. Banku Roln, 93 
8 pr. listy zast. ziemskie zł. 83, 
-4 I pół proc. listy zast ziemskie 

zł. 56.2& 
8 proc, listy zastawne m. Warsza

wy ' zł. 81.50-81.15 
5 proc. listy zastawne m. Warsza-

wy ze. 64,75 
8 proc. listy zastawne m. ŁodZI 71 
Dolarowa 83,75-84 
5 proc. ko.nwersyjna 66.50 

-
DAWNIEJ W. WSCIEKLICA 

DruKarnia i introligatornia 
Ł Ó D Ź, Cegielniana 55 

Telefon 34-86. 

W"llon;ywa wszelkie r o b o t y w -zakres 
drukarstwa wchodzące, jeko tOI dz;.elowe, 
akc"densowe, tabelar,,-czne. sprawozdania, 
ksiązlU i blanł\iety dla fabryK. banków, 
.8 przedsiębiorstw przewozo wych l t. P. 41" 

dnocześnie prowadzone były per' 87.174 włókniarzy w Łodzi ' 
traktacje o kredyty z wszystkie-
mi wielkiemi bankami świata, tak, W stYCZniU nastąpI ' poprawa sytuacji 
że w rezultacie Wtochy rozporzą-
dzają kredytem w wysokOŚCi 125 W przemYŚle ; . ~ . 

. . 
miljonów dolarów. , Dr\1ga . poł<?wa grudnia przy- w zmniejszeniu ilości fabryk, 'pra .. 

Jakie względy sktonity rząd n~o~ła, w łodzkIm przemyśle włó- cuJących drzez pełńe 6 dni w 'ty • 
wioski, aby stabilizację- przeri:-o- kleuillczym pewne ktPóUryWci~kSzenie godniu. Co si«: tyczy hczby' ro-

. . . hczby rob~tm/{ówJ II prze· botników to ta nie uległa zmniej-
~-------""""-"" ••• ___ II:lIIIJI ___ "' _____ ~, wadZIĆ w obecnym momencie 1 mysł włoKlenmczy zatrudnia obec- szeniu. 

w tak za w rotnem tempie, trudno, me 157 ', 1/~. L.. liCZby tej przypada W sferach przemysłowych utrzy
chwilowo dOCiec. Godnym uwagi na. ~lelKI przemysł bawełniany muje Się opinja, że jut najbliższy 
jes: fakt, iż k;us ~lablhza:.:rJny ł 06307, a na. ~rzemysł wełniany OKres czasu a mianOWIcie pierwsze 
przewyższa kurs dotychczasowy 20.807 rob<:>t~lkow. Ogółem przez dni styczma 1928 r. prtynlosą wy-
., d pełny tydzlen pracuje 60 proc. ro· datną poprawą w łódzkim prze-

bron~ony kac.lekle przez ~zą .• co botnikQw, :l2 proc. robotników myśle włókienniczym, a to ze 
u\vazać nalezy nIewątpliWie ża pracuje przez 3 dni, reszta zaś 4, względu na intęnsywne przygoto-
ustępstwo na rzecz wtoskiego;) l :2 d~i w tygodniu. Pewne po- wania do sezonu. (p) 
Qrzemy.słu. gorsze me sytuacji wyraża si~ tylko 

• 
m-I Dr med H. lAJCH l ER 

KonstantyftOWSk8 9 , tel. 4966 

IfandrZeja 2 tel. as ~3 li' C liO!. ~!2k~~,!~~gn~bjenia 
G b' zęuOGoló\\. Języka l t. p. 

a met cz nnL.1O_ .. l.i.3_.;..7 . ...& Od 1.50-5, Niedziele i święta od 10-12 

I 
Lekarz-oentvsla 



l.t._ GŁOS l'OLSKT - 12~. -
Najmilej 
spędzisz Noc ylwestrowską :~:Ci: ~~Ftrf~ TRAL 

Wejście bezpłatne. 
Łaskawy wpółudział artystów teatru "Gong": SeraHny TALARICO, Czesława SKONIECZ.1EC;O, Bolcia Kamińskiego. Zespół Jazzbandowy pod kier. 

Karola Żelazo. Przy pianinie Maurycy SzymklewJcz. Początek koncertów o godz. IJ-ej wiecz., przedstawienia o godz. 12-ej w nocy. 
Bufet obli cie zaopatrzony. .8 Kuchnia wydawać będzie gorące potrawy przez całą noc. .,e Ceny przystępne. 

~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~.~~~~~~~~~~~~ 

i oc Sylwestro tą i 
~ spędzić najweselej motna w Restauraeji ~ 

i "LOUVRE" ~ 
~ Piotrkowska 88, tel. 27·27. SI. 
1N . . ~1. * HumorJ muzyKa do rana. ~ 
~ Swtetna Kuchnia. We 
1Ił\ W"borowe trunki. W. 
~ . Bogato ~aopatrzon" bufet. W. 
~~ ~~J ~~~~~~~~~~~~~~~ •. ~~~~~~~~~~~~~~~ ~l, 

.-.:...:",~~~~~~~~~~ .. ...:~~:IIIIiii~~~~~~~~:..~~ 

KOMUNIKAT. I Lekarz 
J Dentysta 

ZarzB.d Stowarzyszenia Kupców O Juliusz 
i Przemysłowców m. Łodzi i okolic Iszoniecli 

(Południowa 15) 

podaje do wiadomości, że zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Ogól
nego Zebrania członków z dnia 13 listopada 1927 roku, dokonano 
fuzji z Centralnel,11 Stowarzyszeniem Kupców i Przemysłowców Wo
jewództwa Łódzkiego (piotrkowska 10) i wszystkie sprawy Stowarzy
szenia oraz członków załatwia się w Centralne m Stowarzyszeniu 
Kupców i Przemysłowców Województwa Łódzkiego (Piotrkowska 10) 
w godzinach biurowych: od 9 do l i od 4 do 8 po poło 

. Zarząd. ' 

KOMUNIKAT. 

Centralo p. Stowarzyszenie Kupców 
i Przemysłowców Wojo Łódzkiego 

Piotrkowska 10. 
Mamy zaszczyt zawiadomić pp. Członków, te tgodnie z uchwałą 

Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania członków Stowarzyszenia Kupców 
i Przemysłowców m. Łodzi i Okolic (Południowa 15) z dnia 16 listo
pada 1927 roku, dokonano fuzji tegoź Stowarzyszenia z naszym 
.t.wiązkie~. 

. ZARZĄD 
Centralnego Stowarzyszenia 

Kupc6w l Przemysłowc6w Wojew. Łódzkiego 
Piotrkowllla 10. 

przyjmuJe od godz. 
11-.: pp i 7-8 w. 
Wyłącznie zabiegi 
chirurgiczna I usu-

wanie zQhów. 
Cegielniana 51 

tel. 61-40. 

LOKAL 
handlowy 

z mieszkaniem 
poszukiwany na-

tychmiast. 
Pośredmcy po
żądani. Skład 
patefonów, ulica 

Nawrot 19. 

Do akt. 
.\2 b50.l!:J26 r, 

Ogłoszenie. 
KlJmurnll~ przy 

SądzIe Okręgo 
wym w ŁodzI, Jan 
H.zymoWskl, zamle 
Sl.kaly .W ŁodzI 
przy ulicy Slen· 
kleWlcza 67 na za 
sadzie art . IO.)() U 
P. C ogłasza, że 

RIGORIN 
, " MOTOR" 
Z,dać W aptekach i skł. apt. 

Poszukiwane ładne słoneczne 

4--5 pokojowe mieszkanie 
z wszelkiemi wygodami ewentualnie z ogrodem, 
w lepszym spokojnym domu, od zaraz, albo najrych
lej bezpośrednio od gospodarza. Oferty pod .. A. H. 
RIO do administracji "Głosu". 10651-2 

W sobotę, dn. 31-go grudnia 1927 r. w lokalu 
własnym przy ~1. Sienkiewicza Nr. 3/5, odbędzie się 

Tuwarzyska gra w lato 
i wieczór taneczny ' 

dla członków Stowarzyszenia i wprowadzonych gości. 
Wejśc~e bezpłatne. Wejście bezpłatne 

Początek o godz. 21-ej. 

6::0-1 Zarząd Stowarzyszenia Komiwojaiarów L. O. H. P. 

"Praca" 
Towarzystwo Szerzenia Pracy Zawodowej 

w,ród Kobiet Zydowskich w Łodzi, 
WOJł:«ańslla 21. 

Za~iada~ia niniejszym,!t przyjmuje zapi-
sy Pań l Panien na nast. dZla\~r 

1) Szwactwo - krój i szycie bien1.<rJ 
2) Modniarstwo-kapelusze i malowanie rellm 
3) Krawaciarstwo 
4) Man.icure i ondulacja 
5) Kra .viedwo damskie i konfekcja dziecinna 
6) Haft i wszelkie ręczne roboty. 

Seluetarjat przyjmuje zapisy codziennie od 
9 r. - 1 p. p. 9392-1 

UWACiA! UWAGA! 

Wielki wybór 
firanek, dywanów, chodników, port jer, kap pluszo
wych tjulowych l etaminowych, oraz obić meblo-

, wych, linoleum, cerat i rolet. 

I. ROTENBERG, Łódź 

Ogłoszenia dr.obne 

InllUKR i \IIYCHOWllłt'~ 
MUZYKI 

fortepian) metodą pIerWszorzędnych 
warszawskich profesorów.wirtuozów, 
udZIela dOŚWIadczona nauczycielka 
Wzor?wv układ. ręki, szybki rozwój 
tec bntkl, ekspreSJa, teorja, metodyka 
ora z gruntowne początki. W6lczańsk~ 
M 255, m. 6. 10586-10 

I KUpnO i SPRZEDllł I 
KUPIĘ MASlYNY 

do szycia i cerowania work6o.sJ. Zgło
szenia do .Głosu Polskiego" pod 
,Poznań·. 1062\-5 

SAMOCHóD 
.Ford", karetka, W dobrym stanie, 
taksówka, do sprzedania okazyjnie. 
Piotrkowska 287. 10916-5 

DOBERMAN 
suczka, czystei rasy, tresowana do 
sprzedania. Nawrot !24. m. 4. 10638-2 

PIANINO' 
zajtraniczne okazy;nle do sprzedania. 
Główna 56, W składzie luster. 645·~ 

SKLEP 
z wystawą do wynaięcla. Władomogć: 
Ce~telniana 2, u modystki. 10632-1 

bOKlllIE i PlIESZKllrtllll 

Du WYNAJĘCIA 
dUŻ\I Sk\ell z pokojem. Petersburska 11 
vis li 9is Ki!tnMw·s!o, 10656-:'> 

--------INf'bLlGPNTNR 
mlode bezrlzietne małżeństwo poszuku
;e od zaraz 'ele~ancko umeblowaneg-o 
poko;u w ~r6dmle~ciu Oferty SUD •• M. 
S." do adm in. nUlosu". 10645-1 

POKóJ 
um eblowany, trontowy, do wyr,ajęcia. 
Glówna 9, m: 11. 10635-2 

I DOnIIiSIEn," RIIZPI·I 

DYWANY 

@@@@@@@@@@@@@~~~~@@@@~)@@~ 

w dn. ,O styczma 
19~8 r., od 10 r. 
w Łod7:i przy ul. 
PiotrkOWsKiej 58 

odbędZie się 
Nowomiejska 1 (róg placu Wolności). ł 

Dogodne warunki :: Tel. 51-10 :: Ceny fabryczne. I 

reperuje Tkalnia Sztuczna, Piołrkow. 
~ka 92. 147--15 

Kino. Spół. Prac. Państw. 
~ienKiewicza 40. 

Od wtorku, . dnta "-7 grudnia do 
poniedziałku wl. 

Wielki wspaniały program! 

Kochaj mnie, 
a świat bedzie moim! . 
Wielki dramat życiowo. elotyczny 
w to aktach osnuty na tle $!Iośnej 

powiesci Han ... B"rt.ch' .. 
W rolach \o;lównyclJ: 

Mary PhilDin. betty 
Compson i ,worman Ke.i· ry 

Anons: Następny program: 

,.Kobieta bez zasłony" 
w rolt głÓWnej: LlL DAliOVEK 

Na 1 szy !>eanS w dnt powsz. oprócz 
SOQót od g. 4 do 5, W soboty, nt e
dzrele I ŚWięta od 2.00 ao 0.50 

Cł!ny mieJSC po 50 i 60 gr. 

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

LECZNICA 
leKarZ7 specjalistów i gabinet 
denł7st7czn7 przy liórn~m ł<ynl<u, 
Piotrł1owsKa ~94. tel. 22-89. 
Drz}' przystanku (tramw. pabjanickich) 
przyjmuJe Chorych W chorobach wszyst 
k ich specjalno~cl od g lU rano do li·ej 
po poło !:lzczepienie ospy, analizy (mo
czu, kalu, krwi, plwócm etc.) operacje 

o patrun KI. 
POrada 3złote Wizyty na mleSCJe 
L.alllegl I operacje od umowy. Kąpiele 
sWJetlne. Elel<tr}'zacja. Naświetlanta 
lampą kwarcową ł<oentgen. Lęby 
sztuczne, h.orony zlote, platynowe J mosty 
W meaZIele I sWlilla ao godz. ~ po pol ............. 

Stenotypistka 
pisząca bIegle na maszyme, z grun
towną znajomością Języków: pol
skiego, memieCl<lego l francuskięgo 
pOSZUkl wana naty chmlast. Oferty 
sub "S. L." dO admin. "Głosu". 

• •••••••••••• 
lOR. MED • . 

laln~ane ~~~!~~:~~~~ ~~~!!!~ I;~~~~~~~d~~~~ 
Od 1 st7cznia wolne dute, 
słoneczne pokoje z całodziennem 
obfitem utrzymaniem. Ceny prz)'
stępne. Wszelkie informaCje listow
nie. l 0654-~ 

Lampa kwarcowa, Solux, Kąpiele 
świetlne i t. p. 

Piotrli:owliia 101, tel. 30-76. 
UocJz. przYjęć od 11-1 l I) pp. 

•• 

sprzeaaż z prze 
targu publicznego 
ruchomOŚCI, nale· 
żących do tIrlily 

"MoszkoWICZ 
i t<elchman" 

i składających 
się z plótna, osza· 
cowanyen na sum'l 

~4vLl.- zł. 

Łódź, d. 28 XH. 27 r 
Komornik: 

Jan l<zymowslll 

00 akt. 
.'i ~7·1927 r 

Ogłoszenie. 
humorntli przy 

!:lądzltl Okręgo-
wym w ŁodZI, 
:::'. ZajltOWslU, 
zam. w ŁodZI 

przy ultcy Trau
s<uta N2 lU, na za· 
sadZie art. lLl.)U U. 
P. G. ogłasza. ze 
W dn. 5 s'yczma 
W~ r., od lU r. 
w ŁodZI p rzy Ul. 

:::'lenl<lewt< .. za 2~ 
oduęazle Się 

spueaaz z prze
targu publ1czne!!lo 
ruchomOŚCI naJe
żących ao rleuJ8 ' 

mIna t<u Sda 
i sl<lauającycll się 

z wevlI, 
oszacowanyCn na 
sumę zl. ~u70.
Łó(Jz a, ~O.XII. '1.1 r. 

h.umOtrlIK: 
!:l • .t:.aJ,-owsKi 

Pl'en'umerał.a 111lesięczna "Głosu ł'olsttiego" ze wszystkimi dodatltami wy
nosi w Łodzi zl. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z przę· 

syłką pocztowa w kraju - z/. 5,-; zagranIcę - zl. 7.a>. 

Weaallor~ G\Uataw W .. sercug, 
, ' , 

Piotrkowska 50 
."..".- T l t 21 '6 (;:;:_:;;~ - e e. -J -

FUCHS p~zyjmuje ogłos~enla do wszystkich 
gazet w Polsce i za

gran. na dogodnych war14nkach. 

CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore
spondencyjne proł. Sekulowicza, War
szawa' Zórawia 42. Iiursa wyuczaj a 
Iisto",nle: buchalterji, rachunkowoścl 
kupieckiej, korespondencji handlowej) 
sttlnograłji, nauki bandlu, prawa, kali· 
grafjt. pisania na maszynach, toWaro
znawstwa, angielskiego, trancuskie~o, 
niemieckiego. Po ukończeniu świa
dectwo. Ządajcie prospeKtóW. 

9489-12 

KOSTJUMY 
maskaradowe wypożyczam. Zamenbota 
N2 19, 1 p .• front, m. 7. 10669-1 

-----.--.... ------J I :: li'ELD~ PRACY:: I 
BIEGŁA STENOTYPISTKA 

. polsKo-nlemiec" a ze zna!?mością 
obcych języków 1 buchalter)1 poszuku
je posa4y. Oferty sub .• L, M. 10LSSc 

do "lilosu" 009-3, 

POTRZEBNY 
tokarz do drzewa. Mar~olin, Piotrkow
ska 114. 10664-3 

ZDOLNA KRAWCZYNI 
lodzanka, która ostatnio pracowała W 
Warszawie w pierwszorzędnej tirmle, 
pO$zul{uJe szycia tyłko w lepszych 
domach prywatnych, szyje suknie ba
lowe, wieezoroWtl I wizytowe, rówmeż 
przerabia kl.stlumy 1 plaszcz.e. W lado
mość: ul. KarOla !:S, m. lL, prawa atlcy
na. 11 nna Durska. Zastać można do 
godz. lO-ej rano. 10580-2 

aeoeoeoeoeoeoeoeoec 




