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Tak wygład ł , 
niceiskiego 

Zmiany w kurplorjum 
lódzk'Em 

\V-arSl. koresrr "Gt. Polskiego" 
(St. Gr,) telefonuje: 

.. 

tegoroczny król 
karnawału! 

' 1 W poniedżiałek, dnia 20 b. m. w Sali Filharmonji na 

Reducie Pras,' 
." 

p. ł. , 
r 

• • zeg an e arna a u 
.. zobaczą wszyscy, jak wygląda 

król karnawału w Łodzi w roku 19280 
'oczątak o godz. 10 wiacz. Strdl balow" wllczorow,. kostium. lub domino. 

rze 
Dlaczp.go unieważnió'no Aresztowania byłych posłów 

listy Nr. 13 i 16 ~ wywołuią interwencie demoKratów 

= 

Naczelnik wydziału w kuratorjum 
~oleskiem p, Szulc został przenie
siony do kuratorjum w Łodzi na 
miejsce p. Sliwillskiego, który zo 
stał mianowany wizytatorem szkol 
nym. Co mówi o tem Komisarz wyborczy Warsz. koreso, .. Głosu Polskiego" (St. Gr.) telefonuje: 

System aresztowań byłych posłów, kandydujących do nowego 
dr. SkalsKi sejmu, szerzy się ż zatrważającą szybkością Onegdaj aresztowany zo 

Międzynarodowy ziazd Jak już donosiliśmy w dniu I nie figurowała, a ponieważ podpi stał w S~rnach b. poseł z Ił Wyzwoleni~" p. Ko~dowski, na szczęście 
komunikacji lotniczej wczorajszym, Okręgowa komiSja sów takicb musiilło być na liścIe po 2. dmach go wypuszczono. Wczoraj pod Mllanówkiem we własnej 

wyborcza ' unieważniła listy kan- 50 komisJ'a ze względów formal- leczmcy został aresztowany b. poseł NPCh. dr. Fiderkiewicz. W Łuc-
Warsz, koresp ... Głosu PolskIe • ' ku aresztowano kandydat bl ku ., .. k '. S· t 'k gO" (K) telefonuje: dydatów do sejmu nr. 13 (Jednosć nycb listę tę unieważniła. " a o. mmeJszoscl u ramca p. erwle nI a. 
Na 22 i 23-go zwołano do War robotnicza chłopska) i nr. 16 (P. Co się tyczy listy nr. 16 (Głów Jak słyszehś,m.y ~ś~od kandydatow .de~okratycznych, nawet naletą-

szawy .XIX .. zjazd. międ~ynarodowy P. S. lewicy). ' ny komitet wyborczy polskiej par cy~h do l.~l IstmeJe ~yśl zwrócema ~lę do władz administracyjnych 
kO?1umkacJl powIetrzneJ.. Przewo- By uzyskać bliższe dane które tji soojalistycmej - lewicy} to peł (z Interwencją w spraWIe tych wszystkIch aresztowań. 
dmczyć obradom będzIe prezes ..'. ., 000 
polskiej ligi lotniczej dr. Wygard. wpłynęły na uniewaznieme tych nomocmk tej Jlsty w piśmiennej ReUJI'zJ-e U endeko"w To Zyst H· 

list. zwrócUiśmy się do komisarza odpowiedZi zakomunikował okrę- w war wo ygle-
U . - - wyborczego dr. Ska~skiego. który gowej komisji, iż wogóle nie zło- w poszukiwaniu ulotek DleZna 

czczenIe pamIęCI udzi~lit nam następuJącycb Wyja-,' ży .rejentalnle poś~iadczonycb Z Warszawy telefonUją: nie oddaje więcej sali 
lorda ASQlIUa śnien: ' podpisów, a ponlewaz autetlJtycz- Wczoraj w siedzibie sekretana , 

LONDYN, 16 (Pat) Na dzisfej Pełnomocni~ listy nr. 13: po ność podpisów na tej liście była tu grówne~o związku lud0"Y0 Z Warszawy telefonUJą: 
szem posiedzeniu izby lordów mar wezwaniu go do 'przedstawlenia wątpliwa, k()Jl]łsJa okręgowa ł tę na~odowego, przy Al. Jerozolim Zapowie.dziany na wczoraj wlec 
kiz Salishury w imieniu ' rządu za rejentalnych . poŚWiadczeń podpi- listę unieważniła. sklch orzeoro~~dzo~a zostala blok1l.t katolicko narodowego w 
prokon~w;ł zawiesz~nie. o,bra~ na sów na liście kandydatów tej ll- W ten sposób ogółem zatwier- ~"Y~!r~~~~ł~e~~z:, p~łl~d~~z~r:; sali ~owarzystwa liygjeniczneg:> 
zdnaASżqaU~/ pZr pO",:o .u ~mlerctł lo.r sty, złożył odpowiednie poświad- drono 13 list kandydatów do sej- cz~m funkcjonariusze poli~}I po przeniesiony zestal do innego lo 

a . zemOWlema wyg OSI- ni L.A_nk • id h k' l' d ó h l k Z k l T li' , li następnie: prz edstawici~l Labour cze a, 3~ posw a CZJOlt~c mu z Okręgu Łódź - miasto i w sZ1;l' IW~ l w;,. u ote' p, t. "y a U', . owar~vstv:o ~~r;emc~ne 
Party -lord Raidane, WIcehrabia było tylko 48 podpisów, znajdu- l dmu 2l b. m. listy kandydatów za dZI z~ !ed;ynką l ,,Prze~tro~a dla odmowllo udzIelema saV na wlec 
Grey I arcybiskup Kenlerburry - jących się na liście, a reszta po- twierdzooe przez komisję zostaną k1tObk~w ~ druga r~wdJa na~tą ze względu na l~st otr2vmany z 
sławiąc za~ety i. zasługi zmarłeg~. świadczonycb podpisów na złożo rozplakatowane na mieście. (b) ~:ej ~cwi~te~g~fi~kow~n~z~~o~~~ komisarjatu rządu. zakazujący u 
Po przem0v.:Ie~lach ?brady zaWle nej poprzednio liście kandydatów I C .' k r . d' P l dzielania sali na wszelki.3 zebra 
szono. W Izbie gmm po przemó- _ !' o lUZ uZYS, a} zv Zl w osce . . " 
wieniach Baldwina oraz szeregu • -""'GQO" _ I d.o,c~e~o dązą , Donosząc o}em ma o~h~rakterze ?Oh tycznym, 
d~putowa~ych przerwano posiedze I Bezp. Blok Wspolpracy Dr Drobner zostanie dZlSlelSZ~ "Gazeta Porann,a ZalJedD?CZeSme ~yr~kcJa, cyrku .od 
me. Hrabma-wdowa obecna była • znacza, 1Z ulotka pod powyzszym mÓWIła WynajęCIa sah na Wlec 
na posiedzeniach obu izb. Pogrzeb Z Rządem wypuszczony dtYatcuhłe.m owvd~na . bvlakw ,5 nabkła wlec Blaku katolicko narodowego 
l d A 't t· , d ' I r zeSZła SIę w raJu w ar 
łO~ a SqUl a nas ąPl w pome Zla nie liczy ' mandatów za kaucją 20 tys. ~ł. dzo znacznej liczbie egzemplarzy. który mial odbyć się w niedzielę. 
e • W jednem z miejscowych pism Pan Górski z Łodzi, człenek (A.W,) (A.W.) 

1:11 II II ....... ukazała sic: w numerze wczoraj- Niezaletnej Partji ;:,ocjal. czyni ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ia 
szym wzmianka, jakoby jeden z wraz z toną aresztowanego przed ;.; 

laaborafofJ·um lekarskie przywódców bezpartyjnego bloku Idlkoma dniami w Bydgoszczy dr. 
współpraty z rządem miał oświad Drobnera-energiczne starania, by 

D H 
· czyć, te tiB W z Rz liczy na uzy został zwolniony z więzienia. -ra me ll U rw I eza skani~ w Ło~zi 3-4 mandatów. Zona dr. Drobnera zwróciła sic: U. Wzmianka ta Je~t fałs~ywa" gd~ż jut w t\!j ' sprawie do właściwego 

podobnego ośwladczema mkt me sądu 
Badania histopatologiczne nowo- składał, a wprost przeciwnie, je' ., . 

tworów, wyskrobin itd. den z przywódców wspomnianego Według re}aCjl p. Gó~sklego, -
Analizy moczu, krwi. plwocin itd. bloku - zainterpelowany w tym wład~e odno:sne zarzlldzlły rozpa-

przedmiocie odpowiedział tet tr,zeme spr,awy dr. Drobnera w try pr:seni2Sione zosłalo że bezpartyjny blok współpracy ble przyspIeszonym, 
_ ' z rządem nie oblicza mandatów, Sąd podobno zażądał 20 tys. 

na d. Wschodn ą 76 a jedynie pracuje dla idei szerze- zł. tytułem kaucji. 
(róSł' Narutowicza) telefon 53-30. nia hasła współpracy z rządem. 

Fantazje p. Łańcuckiego 
\) poglądach proletariatu .polskiego 

Warsz. koresp ... Głosu Polskie P. Łańcucki oświadcza, że jako 
gO" (St. Gr,) telefonuje: jemu wiadomo, proletarjat polski 

W sowieckim piśmle .,Sierp· z zachwytem myśli o socjalistycz. 
wydawanem w Moskwie, ukazał nej ojczyźnie, którą jest rzekomo. 
się list otwarty b. pos. Łańcuc- Z. S. S. S. 
kiego, nadesłanv z więzienia w Mo-
kotowie. 

/ 



Szermierze 24-el t. j. en- rozpoczęli od zgniłej rewolucji, kc z praworządr1o~cj państwo- monJł rozprawll z naszym kon- Chjeno-Piast rękę po władzę 
decklej tJSly wylt~pują na kt6ra była jawnym zamachem wej, lect j zakazu, zawartego Itytucjonalizmem i zl02ył nIe· zapewne z dalej idą~emi za
swym Wiecu z tetą, ze prawo- na najwytsze władze państwo- w piątem przykazaniu bożem. podzielną władzę w ręce szŁa- miarami, lecz tym razem pozo
rządno4ć .j~5t pod lawą pot~gi we i na fundamenty prawo- Jednocześnie prasa i agitacja bU zjednocionej Ch! ny. stały one w ~ferze niezlszczo-
państwowej. rządnoścI. . endecka zaczęła słaWIĆ Musso- Rząd Cbjeno·Plasta jU! Z • nyeh marzeń. 

Teza naogół słuszna. a jej Dabzym .~jągiem tej oso?li- liniego i ~ brutalną pogardą czął igno:uwać grupy! niena~e: Nazajutrz przed zebraniem 
uzasadnienie bardzuby ii~ przy· we) rewoluol1 było gloryf1ka- odzywać SH~ o parlamentaryz- żące do Jego obozu 1 uprawlac się pierwgzego sejmu jw ciąO'u 
dało nasze} inteligencji, k1ćrą cja mordercy. pierws%ego p~e- mie i ustrojach konstytucyj- metody d~ktatorsKłe; tabtaklo dwuch pjerw!zych kadencji e~l. 
przez długI czas karmIono zgo- zydenta; w cIągu całych mle- nych. mu wszakze do dalszych po- decja prowadziła nielolalną wal
Ia przecł~n.ą ,Ideologją f rlau- siE:cy przy wsp6łudziale p~w. Marzyła ona o zwycięs.twle stępów cza:;u, stronników i od- kę li konstytucJonalizmem j z 
ozono WJd1JeC 'W pOizanowa - nego odłamu kleru, Bzła dZika swego własnego endeckIego wagł. praworządnością. titerzyła obok 
niu prawa C!ynmk słaO()~ci orgja nalgrywania sl~ nie tyl- faszyzmu, któryby się bez ce- Po raz drugi wyciągnął niej propagandę, wysławiającą 
rządowej. "faszyzm WłOSKi i zwracala u-

WłaślJie endecja, która dzi mysly ku nadladowanłu wieI-
sial na wiecach przedWybor- W bR·· dł kiego wzoru. 
czych domaga się prawonąd- y ory W OSJI ' O OZ· one Co wl~cel zachwycala si~ 
noŚci, od ~oCZ4tk~ powstan!a nie tylko faszyzmem lako es-
nBlizego panstwa me robiła UIC T·· ... d · d k- - ". loścl lecz ostcze ńlnem' je-
inne~o jak prowadzll~ UKrytą 8TemnlCZ8 eCYZTa rZ8, U mo lew nie o go g~ałtalt1tJakO w~raze~ si .. 
lub, dJawną. Wf a.tk~t PCjrZmeCIWt dJ~g~ Moskwa. w lutynl. opInji rosyjskIej wY'Wolato dość rocznych wvbor6w do 50 wIe- ty j determinacji rządowej. 
wazom l n;:, y LI o u Zlez Wybory do sow:et6w odby- ożywione polemikI i na}roz t6w. Sekretarz o~61rtozwl~zkowe 
sabotowała Jego ustawy. wałv sIe w Rosji zWY'kle zimą, a sze domysły. gdYż nikt nie mógł gO centralnego komitetu wkonaw Obrona parlamentaryzmu i 

ZaledWie państwo nasze mi~nowlcie .w styczniu i l!1t'ym, zrozum!eć, dlaczeg.o tak nag-Ie po eze~o. Jenukidze. ośwIadczYł Vi praworządnośoi jest dla ende-
stan~ło o własnel bardzo jesz- t .. ]. wte~y. kledv l.udność wIejska stan0v.:lOno zerwac z utartą Jut tych dnIach. te .ltt6wną prZYCzr- kÓW tylko środkIem opOZyCji i 

d t t "1' nrezbyt Jest sweml sprawami go- tradycJą. ną odlożenIa wyborów na term n t d W lki i b 
cze me os a eczneJ SI e l wo- spodarskiemi zaJeta i bez u- Tak więc niektóre kora starały r>ótniejs~v jest okolIczność. rt 0- me o ą a. przec. w o ecne-
bec: perspektywy utraty Lwo- szczerbku dla dobra własnego i się decvzie WCIK'a wvttomaczyc statnio W rozmaitych okręgach mu rząd,?wI. Są om na uliCY l 
wa i grożącej inWazji bolsze- ogÓ'lu ,m?te ~tosunkowo duż~ eza kon!ecz~ością .,~Czyszczenla·' or- wybory odbvwatv się w rozm~l- na ze~rmaCh wyhorc~ych kon
wickiej podj~ło konit:!czne kro- su Posw!ęcac problemom ,pohtycz ganJzaCJl komunIstycznych od c- tych terminach I wob.ec tego ,me stytuc}onaustaml, a pomiędzy 
ki obronne podZIemna Intryga nym. .. leme~tów Opozy~ylnych. które w które sowiety U~ZędUlą stosunk~~ SODa - stronnikami OOwleoo-

I d I W roku blezącvm Jednak tra- nlektorych organ'zacjach by/lv do wo krótko. W n'ektórych prOWIn 1 kOtć h·" l . 
prawIcowa urzą Zł a ta m a l.! h dycja .. zimowv<:h wyborówU nie ostatnie i chwili dość wTJtvwowe. cjach Rosji ze względ6w od rzą- Uj ry C via oy pogrzebać. u 
na istniejący rząd, pomimo te ma byĆ zachowana. gody! na mo· Ze wszystkich. na temat ten krą du niezależnych wybory miary nas wszelkIe sIady ustrojU 
go, iż ten rOZpisał wybory cy uchwały prezydjum WCIK'a żących PO Rosji. pogłosek. ta mleisce dopIero na jesieft. tak że prawnego i powrócić do zaSJ
które mIały się odbyć za trzy te:min nO!":fch wybo:ó.w .do 50- wł.aśnie zdawała się mieć najwię- c~ata samo:ządowe ni~ ~doraty dy • bierarchji społeczneJ". 
t d · d d' t . d wletÓw mIejskIch f wIejskIch od- CeJ cech prawdopodobieństwn, SIę nawet leszcze nalezYCle zor- . 
ygo me o a y nteu anego łożony zostal do iesieni. Uchwala jednakowoż i ona. jak z głosów !entować co do programu swej Dlatego właśnie prawoa 

zamachU. ta zapadła w ostatniej ch~li. nie of;cjalnych czynników sowiec- działalności. P,rzeprowadzen1e no rządność naSZa tak słabo stoi 
Naczelnik Państwa pot rak- ma'! że ~ przeddzień rozpoczęc,a kich wynika. nie była jedyną i wych wyborów w chwili obecnej' i zawOd~i W watruejszych mo" 

tował Jego prawców nIe k kampanJlprz.edwyborczeJ. co w gMwną Przyczyną odłotenfa do- bylob'y . wobec t~~o p.r~edwc~e rD\:ntach iż tacy lUdzl'e pod 'a 
. . Ja sne I mecelowe I muslaloby SIę. '" a . 

przestępców, leljz Jak nteodpo- silą rzeczy odbić ujemnie na Się za Jej obl'onców. 
wJeddilJnycn iaków, dz!ałalnośel praktycznej sowie-

N " h . tów 
a korzysc Je pr:emawla- Dyr""kcja koncertów: Alfred Strauch. - Tel. 1384. Takie jest oficjalne umotywo- J. Mazurski. 

fo ponlekąa to, . że m~. Dylo wanie uchwały ogól,nozwiązkowe @)@(O: '"!i- o o o o ~ o o o 
jeszcZe w1edy tnSlytUC)l pań- SALA FILHARMONJI go centralne~o komitetu wyko- , .. 
st\\'owych, vtoczon)'ch ogOl. n~wczeg~ w przedmiocie odfo~e 
nem uznaniem. To zapewne ma termmu wy])orów do SOWle- D,.. med. 
skłoniło Naczelnika do pobłaż- 'W'torek dnia 82~0 lu~ego tÓZ·.mmktu widzenia 'nteresów . S NI- Wl"az· Sili· 
liwości , która źle niestety zo- , o g. . Wlecz. gÓlnopaństwowy.ch j~st OCZyw~-. e n 
stała zrozumiana w ~rOdowlSku 13-ty ABONAVENTOWY ście jesienny termIn wyborów da Jpecjalista ChorÓb skórnych wene 
reakcyjnem. 1~.1 leko mniej dogo.dny od !erminu rycznych i moczop.łciowYCh. 

. . (1·szy z HI go c klu) zimowego, gdyz szerokle war- Przy/muje od 5 do fJ wlecz, 
W seJmie ustawodawczym • y stwv ludnOŚCi wiejskiej nie mOR'ą Sienkiewicza 34, teł. 59-40. 29-5 

endecy objęli kterownfctwo nad K M jesienią sprawom politycznym 
całym zes~olem prawicowym. oncert istrzowskle poświę~a.ć. tyle uwagi, co zi~ą. t-o----------
W stosunku do konstytucJ'! tu· Z drugle.1 Jednak strony czynmkt KI'no SpD'ł. Prac. Panstw. . . .. . . rządowe mają daleko wIęcej cza 
dZlez kwest]1 rolneJ. upraWIali W'ILL y su na przeprowadzenie przygoto- SieJ\KiewiO&a +0. 
ukryty sabotat, ulnluJąc Jedną waft technicznych, z wyboramI I 
i dlugą wypaczyć i przeszj{o- związa,ny·ch, co oczywiście ze Od wtorku, dnia 14-go lutego do 

pomedziatku wl. dzić wprowadzeniu ich w. ży- s~anowiska rządu pOSiada znacze 
cie, Oni to wprowadzili klau- me pierwszorzędne. "Król Dancingu" zuIę, utrudniającą prezydenta .. 
WI rozwiązat1le sejmu oraz in
ne obstrukcyjne artykuły. 

Liczyli zresztą na odnowie
nie, a racze} powrót na WI
downię europejską starej Ro
Sji i przYI$cie ogólnej reakcji. 
A w takIm raZie am konstytu
cJa demOkratyczna aOl retor
ma rolna nie dałaby się utrzy
mać. 

Dzisiaj kiedy w obozie en
deków sł)'cbać bIadania nad 
upadkIem konstytuCJI, \\Iartu 
im przypomnieć, kto jest w 
tym razIe najpierwszym wino
wajcą, kto umyślnie psuł bu
dowę konstytucyjną, aby ją 
osłabić. 

Drugą kadencję endecy 

Plotr.!(owsja 12. 

DZiŚ I dOI naslępOYChl 
Początek seansów o godz. 4, 
5.30, 7, 8.30, lo wiecz., w sa. 
boty i nirnziel" ~ godz. l D. p. 

SkrZ7peK światowej sławy 

ze współudziałem 

l\&e"ty ~a.gedc>.rn. 

PROGRAM. 
Joh. BRAHMS: Sonata A-dur. G. Ft. HAENDEL: Sonata 
D.~ur. Fr. BACH: Koncert organowy D-moll. HAENDEL: 
Anoso. RAMEAU: Gavotte. łiAYD.\j: Menuet. HUMMEL: 
\\.'al~. DUSSE~: Staro· angielski taniec CZAJKlJWSK1' 
pleśn katarymarza. CZAJKOWSKI: Bajka o strachach. 

B~AHMS-JOACHIM: Taniec węgierski. 

Bilety zawczasu nabywać m~żr.a w kasie Filharmonji 
Codzlennle od g. 10.3/) do 2-eJ oraz od g.4-ej do 7 wiecz. 

C. Ep. 

Clemenceau O dziennI
karzach. 

"Tygrys~ zaczął, właściwie mó
wiąc, swoją karjerę polityczną od / 
pisywania do paryskiego • Temps" ' 
którego redakcja powierzyła mu w 
1865-ym r. "Listy z Ameryki· . 
Dziennikarski zawód uprawiał on 
jak wiadomo, bardzo długo, wy~ 

(Mężczyzna, któremu si~ płaci) 
Wielki dramat erotyczny w B-miu 
aktach, podlug zapiSkÓW policji 

obyczajowej. 
Upadek AustrIi - Rozvrojenie armII 
austr -wę ~!lerskiej. Ucieczka człon-

kÓW rodZiny domu PEWU)ącego. 
Wiedeń od roku 1918 pe dzień dziSiejszy. 
Rekiny powojenne I icb oflary\
Arcyksląże płatnym tancerzem.
Uryginalne zdjęCia pałaców wie
deńskich. - BOGA fA W YST A W A 

REWjE i UANCIN01 . . . dając nawet własny organ L'Hom-
me Libre", przemianowany _ po W rojach glównyctl; 
ostrych konfliKtach z cenzurą - Anna Ondra I Bruno Kastner. i 

na .L'Homme" Enchaine. Dziś . 
odnosi si~ Clemenceau do ludzi A.''lONSl Naslepnv progral!' 
pracujących w tym zawodzie. ~ Widmo Louvru (Selfegor) 
pogardliwą niechęcią, zarzucając Początek w dni powszedme o~. 
im manję ogłaszania intervievów. 3,00, ostatni seans o 9;50. \V SODO
"L.a moich czasów przyzwoity ty, nledz.lele i święta o godz. 2,50 

po południu. 
dziennikarz starał si~ dawać czy- Na '~szy seans w dni powsz. oprócz 
telnikowi swój własny pogląd na sobót od g. 4 do 5, w ~oboty. nie
każdą sprawę, nie zaś zbierać cu- dziele i ŚWięta od 2.50 do 5.30 . : = ee ____ !!!!. __ ._:=~ dze my~=. ceny miejSC po 51) i jO gr, 

Porywający potęgą uczucia dramat, ilustrujący życie wielkiego księcia po rewol;-~-ji rosyJskiej p. t . ., 
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Pacyfizm 'P 11· l-t 11- • t· 
~;:~::~=:'1r~~;;1 rOWOllaCJe l eWSIlle nIe us aą 
ne~ie ani .w Locarno, lecz w da- Jak. zareaguJ-e rząd kowieński na notę polsli ą 
lekiem Chicago. 

Tryumf zupełny l. co ważniej- Wrażenie nOły polskiej wiada kontrpytaniem, czy Polska znała niepodległośe Litwy, wię-I że w zwią~k~ z JS ~ocznicą ni~· 
sze, nie teoretyczny, ale praktycz. gotowa jest rokować na tematy, kszość polaków jest zdania, że podle~łoścl ht:~s~leJ odbyły Sl~ 
ny, uwieńczony rezultatem real- ,. O~ANSK, 16 lutego. (Pat.) - dotyczące interesów Litwy. Inne Po.lska bez Litwy nie jest właścł- ~ c;o~~ni~an;r:~~de~~ocś~~f~~~ 
nym. Niemiecka a~en:ja prasowa "Te-- mi słowy strona litewska nie po- wie przedrozbiorową Polską. ! przyjął przedstawicieli rządu, kor-

Krótko a węzłowato: miarodaj legraphen Uruo.n donosi z Kowna dejmie rokowań bez włączenia dQ Rząd polski będzie więc w ro.! pusu dypl~matycznego, .władz itd. 
ne sfery obywatelskie trzymitjo- Ult~matywny charakter ~ty ich programu spra,wy wileńskiej. kowaniach kiero.wał się tą myś.ą. ' Po 'p?łudmu odbyły S1(~, ~roc~y-

las C· t polskiej wywarł w Kownie uJem- . stOSCl ludowe. Uroczysto<;cl me-
nowego m ta hlcago pos 3itlO- ne wrażenie Wynikło to z faktu Tel _ Union" podaje treść roz W tych waru~lkach trudno liczyć ! podległościowe zamącone zostały 
wiły zawrzeć palkt rozjemczy z njeogłoszeni~ no-ty przez urzędo- m~w . swego kowieńskiego ko-re na ~rowadzeUle owocnych roko~ przez wydanie odezwy prelydenta 
trustem morderców w celu zape- i . . . y . • wan. Smetony. Koła gospodarcze uwa-
wnienla obywatelom chicagow- We ~z~nn ki kowrenskle. Prasa swn~e~ta z Walde"!arasem, kM żają poruszenip. sprawy wileńskiej 
sldm względnegO bezpieczeństwa kow1enska sądzi, że podjęcie ro- ry oswladczył, że LItwa wykona łłieroz~ądne demon jako zamiar utrudnienia rokowań 
Podstawą paktu między obu kowań zależne będzie 'od tego, deCYZje rady ligi i podejmie roko ~ ". polsko-litewskich. Zapowiedziana 

czy Polska goto-wa jest napraw.ić wania jeżeli Polska przedłoży rze s1racie zaś w odezwie zmiana konstytucji 
stronami ma być pewna stała da- bezprawie wyrządzone przez ge crow~ propozycje. Sprawa Wilna W rocznicę niepodle- w drodze dekretu uważana je~t za 
nina, za cenę której trust morder Ż '. ł • " zamach na parlamentaryzm htew-
ców zobowiąże się do ut.rzyma- nerała eligowskiego. Na lalPyta- nIe będzie mogła być poruszona g osc. ski Dekret ogranicza bowiem pra-
nia swej działalności w granicach nie Polski, czy Litw:a gotowa jest ani ze strony Litwy ani Pols,ki. GDANSK, 16.2 (PAT) - "Bal- wa' sejmu) nadaje nrawo wybor-
umiarkowania i rozsądnej, prze-- prowadzić rokowania, prasa odpo Jakkolwiek Polska formalnie U· t!sche Presse" donosi z Kowna, cze tylko obywatelom litewskim 

L narodowości litewskiej, pozbawia-
ciętłr.ej statystyki zbrodn"Czoścl. jąc tego prawa mniejszości naro-

Uchwala powyższa zapadła na do we. W kołach oPozycyjnych pa-

konferencii obywatelskiej po D I · · d I · d ' P I nuje silne wzburzenie. Wyjaśnienie 
stwierdzeniu tajemniczej ale nie- O a I nie o ił Zy UW w o SC~ oficjalnej agencji niemieckiej, Biu-
mQżliwej do zdemaskowania na- g ra WoHa, jakoby poseł niemiecki 

i w Kownie Moraht nie wywierał 

razie łączności m ędzy policJą chi według OPI-D,-I- wybJ-tnego gos'cl-a amery1zan' silI-ego nacisku na Waldem'uasa, przyjęte 
cagowską a trustem morderców. n n zostało z niedowierzaniem. W ko-

Nie widząc możliwości zlikw,ldo- Nl"esłychane zacof'anl·e ortodo~so'w pogarsza I·ch Sytuac,·ę łach kowieńskich uważają, że po-
wania trustu, zdecydowali się o- II seł niemiecki pozostaje w przeci-
b l ... nA~ Ć k I wieństwie do ministra Stresemanna, 

ywate e VV'-'i!ą ro ()wan a o Warsz. koresp. "Glosu Polskie niechęci do żydów wśród sfer kie trata przez kongresówkę bogatego który w Genewie starał się wpły-
pakt bezp'ieczeóstwa i względnej go" (St. Gr.) telefonuje: rowniczych w Polsce p. Waldman ryl11,-u zbytu - Rosji. Wzrastająca nąć na Waldemarasa w kierunku 
nieagresji. Otrzymujemy z dobrega żrodła nie widział. Na wszystkich uroczy konkurencja kupiectwa polskiego porozumienia z Polską. 

Taryfa trustu, który, Jak każ.1a wiadomość, że przedstawiciele stościach urzędowych gminy ży- i kooperatyw także utrudnia sytu-
dobra organizacja amerykańska Jewish Comite p. p. Waldman i dowskie są stale reprezentowane ację kupiectwa żydowskiego. 
nrzyi_UJ. zamówienia na mor: Fried,man, którzy odbyli dłu!szą Ody p. WaJdman przyjechał do Zresztą uważa to p. Waldman za 
.,. ~ e . • podroż po Polsce, w tych dmach Krakowa wkrótce po przybycie normalny objaw ekonomicznego ro 

Wrażpnie W Rnglii 
derstwa z gwar3itlClą szybkiego po powrocie do AmerykI złożyli w tam prezydenta, z wielkiem wzru zwoju. Wreszcie ospaJość i do ab- LONDYl\! 16. (?AT) W związ
i solidnego wykonania, wynosi 24 Detroit sprawozdanie ze swej po. szeUlem i przyjęciem opowiadano surdu posunięty konserwatyzm sze ku z ostatnią not~ rząd~ porskie-
dolary za sprzątnięcie przeciętne- dr6ży. o zainteresowaniu się prezydent~ rokich mas ortodoksyjnych żydów, go do premIera hte~sklego Wal-
gO, niezbyt ~ateg() obywate~~ . Pan Waldman przedewszys.t- lokalnemi sprawami żydowsldeml. które nie idą z postępem CZaS\l, demarasa prasa. !utejsza ubo.lewa 

UV5 .., k t ł ł h b nie przystosowują się do zmienio- nad krętactwamI I uporet;n ~liwy. 
poczem cena rośnie progresy w- l~m o~ rzeg s uc a~zy, a y me Reasumując swoje wywody p. nych warunków życia, czyni sytu- Pras~ konserwatywna zaJmu,je. sta-
nie W miarę Z-_.l._~_r i .-hTWU w!erzylt. bezkrytyCZnIe temu, co Waldman twierdzi, że żydzi mają k przychylne dla Polski a 

• ~ "1"1" piSZą pIsma o Polsce. Poticzas obecnie w Polsce pomyślne warun- ację żydów cięzszą, niżby być mo nOWlS ? . ' ofiary b t P l W ld gło prasa liberalna podkresla zachowa-
• swego po y ~ w ~ sce, p. a ki swobód obywatelskich i wolno- . . nie się Litwy, przyzuając słusz-

Smiala Inicjatywa pacyfistów man. roz~awlał. z oA~ło 10.0 oso- ści politycznej. Em.igracj!ł do Palestyny me ul ność żądaniom Polski. Zmniejsze. 
chicagowskich zasługuje bezwa- bam1, stOjącem1 na najrozmaitszych ży dolt żrdow w Polsce.. nie popularności Litwy w lidze na 
rlmkowo na gorącą pochwałę Re sta~owis~ach społecznych. . \Vsz~s Nat?m.iast położenie ekonomi- KwestJa musI być rozwiązana rodów będzie skutkiem lP.l taktyk: 

. •• cy lego mformatorzy godZIlI Się czne me Jest dobre. Jest ono le· przedewszystkiem w samej Polsce. \ 
al~zm i praktycZtlosć ~eryka- z tern, że obecny rząd polski gwa- psze, niż w r. 1920 I 21, ale jesz-
~o.w wskazały po raz setny .w.ła- ran~uje żydom wsze}kie swobod~ ~ze nie p0!llyślne. Powodem tego ~~@@@@@@@@Ió"Ió"@@)\@@©@~~@@@@~&e 
SCIWą drogę, po której wlnren polttyczne. Antysemityzmu czy tez Jest, zdanIem p. Waldmana, u- ~& o o o o o ~ 
kroczyć idealistYcznie zadurzony -_.. _ I 
pacyfizm genewski. 

f~~~a!:t;.::~~:re:jibi~:1 Waloryzacja ceł polskich l 
sorów, zarzekając się rycerskie- wywołała panikę w ~iemCzech i Czechach ~ 
go hasła: "Panowie zbrodniarze, . l 
zaczynajcie!" -, pacyfiści z Chi- BERLIN, 1~ lutego. (A. 'W."> -. po~tu to:warów. które waloryzacią1 

_J... • Rozporządzeme ° waloryzaCJl cel obJęte me będą. 
cago prZJ',opili teorję ruedoszłego wywolało tutai panikę. W kolach l PRAGA, 16 lutego. (A. W.) -
paktu genewskiego na dźwięczny rz'ądowych oraz w szerokich sfe W związku z waloryzaCją cel 
a twardy metal dolarowy. rach kupieckich. liczą się z poważ przewozowych w POlsce sfery ku 

Pakt z Chicago mote się stać nem zmniejszeniem się eksportu I pieckie wystąpiły do rządu z wez 
niemniej głOśnym i sławnym nJt do Polski szeregu towarów. któ waniem do .zainterwe~jowania u 

, reby l>tzv obecnych taryfach cel rządu polsIklegO przecIwko zapro 
umowa z Locamo. A kto wIe, nych mogly mieć w Polsce zoyt wadzeniu uchwalonego w tej spra 
czy nie pożyteczniejszym. Znaj- rdzo szeroki. wie rozporządzenia. Szczególme 
dttie się w nim wskazówka postę Jako zadośćuczynienie pewne silny nacisk wywierają na rząd 
powania na przyszłość dla pacy- :widz~ kola, r~~dow~ nie~ieckle kupcv. i przem:ystowcy. z~inte~e 
fistyc-znych d~3Jtów i polity- JedynIe moznosc zWlększen~~:~ _~,~~anI w branzy wlóklenmCzeJ. 

ków. 
Gdyby wszystkie państwa 

wchodzące w skład ligi narodów 
zawarły między sobą np. jasny, 
treściwy, businessowo ujęty pakt 

Olimpjada W St. Horitz 
Dziś pierwszy Występ KanadyjczyKów 

bezpieczeństwa z ogranicZOlłlą od ST. MORITZ 16 PAT Dzisiaj w szóstym dniu olimpjady kont y
powiedziaJnością! ••• OdYbY kontra nuowano zawody hockeyowe na lodzie. Belgja wygrała z Anglją w 
henci paktu zobowIązali się wm- stosunku 3:1, Szwajcarja z Niemcami w stosunku 1:0. Szwajcarja za-
jemnle płacić' sobie rozsądnie i kwalifikowana została do finału. _ ~'"'ł ;: ~I~' '' J! :~ . .. • '::,,$.~. 
proporcjonalnie do potrzeb każde ST. MORITZ, 16.2 (PAT) W ostatnich dziś zawodach w bockeyu 
go Wym:ierzoll1ą SUbwencję tytu- lodowym Anglja pokonała Węgry l :0. Bramkę zwycięską strzelił Car
lem odszkod~wania za pohamo- ruthers. Jutro rano rozegrane zostaną półfinał pomiędzy Szwajcarją-
wanie popędów agresywnych Anglją i Kanadą- Szwecją. 
wszystkich i każdego!... Wyścig bobsleighowy odbędzie się w sobotę, jeżeli pozwolą 

Che 10 sa? A może?.. warunki terenowe i atmosferyczne. 

Nie można być nigdy dość scep ST. MORITZ 16 PAT. Prze", cały dzień wczorajszy delegaci 
tycznym na widok poczynań Judz państw składali sobie wzajemne wizyty, wykorzystując czas wolny od 
kich, ale pakt Chicagowski opar- konkurencji 
ty jest na tak doskonałym zrozu- ST. MORITZ, 16.2 (PAT) W dniu wczorajszym wyjechali w drogę 
mieniu natury homo sapiens, że ... powrotną do Polski Suchecki, Stogowski, Zebro wsk i, Tupalski, Kulej, 
niech żywi nie tracą nadziei! Kowalski, Słuczanowski, Krygier i Ziemkiewicz. Dziś wieczorem opusz

_~~~~I~~ .. ~De .. mllos_... sza S1. Moritz drużyna patrolu wojskowego. Wyleżyński, Kawa i Łucki 
I(ONFLlI(T MAŁŻEŃSKI. pozostają aż do rozegrania biegu bobsleigh6w. 

Rzekła żona do męża: Nie sar- L ł 
kalam wcale, ód pogorszy się , 

Żem nie była na żadnym balu ST. MORITZ, 16 (Pat) Wobec ponownego podnie-\ 
w karnawale, sienia się tempera tury, lud pogorszył się do tego 

Lecz cię przeklnę i będę kląć po stopnia, że musiano odwołać zawody hockeyowe 
Kanada-Szwe !: ~ i odłożyć je do jutra. ~-:ównie:a: 

, . • w~ec~ne czasy odłożono d .o t~ _~ d!awody skeletonów, .b ~ eg nar- ' 

• 

,. c ~/'la 'I 
ZDOBYWA IZTUlłJ41 

WIZY/TRICR 
AUT0i40BRI/TÓW! 

Jeszcze dłuższy, większy, szybszy i 
silniejszy, niż słynny Chrysler 70! 

Nowy silnik sześciocylindrowy. 
Siedmiołożyskowy wał korbowy jest 

obecnie zaopatrzony w przeciwwagi 
co daje motorowi jeszcze większą 

elastyczność umożliwiając momen
talne przyśpieszanie_ Motorwsparty 

i est na gumowych podkładkach. 
Szeroko rozstawione resory są rów-

nież zmontowane na podwoziu w 
słynnych gumowych uchwytach. 
Szybkość zwiększona do l I S kilo

metrów na godzinę. Rozstawienie 
osi przedłużone, więcej miejsca wew~ 

nątrz i piękniejsze linje karoserji. 
Hydrauliczne hamulce o równo

m.iemem, momentaInem i silnem 
działaniu. Zobaczcie wspaniałe 

modele w salonach wystawowych 
naszych przedstawicieli. Poprowad-

1cie maszynę sami-to nic nie kosz
tuje i w niczem was nie zobowią~uje. 

Obejrzyjcie również Chrysler 80, 62 i 
52-Chryslery rozmaitych typów i 

w rozmaitych cenach ł 

IJ!NRALNA REPRBZENTACJA [NA POLSIqI I W.M. GDA.ŃsJ:: .. AUTQ-KONCERN' WARSZAWA 

SALON WYSTAWOWY: wn.CZA 9-A TEL. 123-27. BIURO: WIERZBOWA 8 TEL. 123-29 

Chryskr Saks Corporation. DetrDit. U.S.A. 

Jeneralne Zastępstwo na Łódź i Województwo Łódzkie 
int. M. J. Poznańsc;y. Łódź, Piotrkowska 90, tel. 23-20. 

(p"" ze mną Ule pÓJdZiesz na ciarSkl nz U~ k~rn. i kulka j eszcze me-.;z~ ~:. ił1IOC;U~ '" 
~edute Prasy._yowych- ;)@@@@@@@@@(0@@@@@@@@@@@@@@@(oj 
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rage Ja In ""os. CZ 
Adwokat lir ntza zrze ł się obrony. -- OsKarżony 

rantz ciężko zachorował i leży, w szpitalu 
Do momentów najbardziej cóZ .MOZE MATKA?.. ŻOW3!I1Y, z kr6tkiemi włosami, je- Czy świadka pytanie prokuratora! Krantz prosi wobec tego o przer 

wstrząsający.ch w tym sensacyj- Dr. Magnus Hirschfeld: Jaką śL o fryzurze damsikiej, a długle- nie dziwi? wę, celem ustalenia następcy SWe 

nym procesie zaliczyć bezwzględ oplnję wyda pani oliUdzie? mi - jeśli o m ę s k l e j Przewodniczący nie daje do- go obroń,cy. 
nie należy zeznama rodziców - Sw. liilda jest bardzo poryW- mowa, Z1fawił się kiedyś Scheller kończyć rozpoczętego przez ()- Najprawdopodobniei zostanie 
głównych postaCi dramatu. eza i otwarta. Zwierzała mi się w oddziale dla pań w kąpielach brońcę zdanIa i przerywa mu. mianowany obrońca z urzędu. 

Czytelnicy "Głosu Polskiego" zawsze ze wszystkiego - lączy publicznych w Mahlow. Opowia- b (b d d ) Wobec jednak olbrzymiego ma-'" dł' b "Ił • t d O rodca ar zo po niecony : 
"naJ'ą l'UZ' treść l' charakter zeznań nas mocne uczucle l wzaJemne za a potem, ze a WI, Slę am 0- p . dn' m' terj"atu ""'ocesu należy się liczyc " f . - k l ante przewo ICZąCy, })roszę l 1'" 

matki Krantza i ojca zmarłego u all1e. s ona e. . ć M ta z przerwą conajmniej dwudniową 
Gtinthera Schellera. Stale prawie milczący prokura ORZECZENIA RZECZOZNA W- me przerywa. am prawo s . - konieczną dla zapoznania się n.o-

tor zwra'ca się z zapytaniem do CÓW. wlać p. ytanła, pan zaś może Je 
Ó • d klif k ć? wego adwokata z aktami sprawy" 

Oba te zeznania r żnlą SIę o matki łIildy, czemu 'p!rzyq>isać co- Pierwszy z ekspert6\V ustala wa I owa 
siebie krańco,;'o. M"atka wyd~le najmniej dziwne zachowanie się przy.czyny śmierci obu zabitych. Przew.: Ton pański jest nieGO· DWA L1ST\ .. 
oskarżonemu Jak najlepsze śWla- dziewczyny w prezydjum policji? Stephan padł rażony' dwoma ku- puszczalny. 
d Ó i I rawd l W związku ze sprawą Krantza 
ectwo, m w () n m. z P z - Matka tłomaczy to tern, że tii!- lami, wy,pa!onemi ze stosunkowo Obrońca (w naJ'wyżs:tem ~de-

. k h cego serca wpłynęłY na ręce przewodniczą-
wem uczuciem oc aJą . da ostatnio lękała się szalenie większej odległości. Oba strzaly nerwowaniu): Zwracam panu u-

t S h He nat miast Jest cego, dy;rektora Dusta. dwa pI-
- s ary . c e r o. . wszystkiego w domu. "Wolę być byly śmiertelne, Scheller zmart wagę, panIe przeWOdniczący, że 
bl" k U azal swego sma, które, przez swą sprzeczną 

IS i cymzmu.. w w prezydjum policji, niż w domu" od strzału skierowanego w mózg postępowanie pana wobec mnIe 
~ k d osłego po treść, są wysoce charakterystyCl 

syna za CZtOWle a or , mówiła łiilda, "w domu boję się oddanego z bezpośredniej blisko- jest r6wniei niedopusz.czalne. 
zostawi~l mu wolną .drog~ .we stale czegoś okropnie". Doszło do ści: na czole denata widoczne ne. 
wszystkIch poczynallIach zycla l tego że lillda nie wchodziła sa- byly bowiem ś1ady osmalenia pro Przewodniczący ~wa się z Pierwsze pismo wystosowalY-

, t " • k si wc ' miejsca i OŚWiadcza, że musi za- k h . .I: k' d nie mogl przecie z - Ja' ę - ma do nieoświetlonych pokoi - chem. Swiadczy to z wielkiem związ, i c rześci]aus le, om aga-
bec sądu wyraził - "trzYI?~~ 'wszędzie towarzyszy~a jej matka prawdopodobieństwem o samobój decydować, czy może nadal u- jąc się, wPłynięcia na prasę, w 
dzieci na postronku, gd.y wYJez- Vtó. • d .• " ó' tk t· dzielić głosu obrońcy. Po dziesię- sensie uszczuplenia sprawozd..lń 

. " . " ,u, regOSllila t m WI ma a, s Wie. ciominutowej naradzie sa,d wraca 
dzał do Kopenhagi. znalazłam ją w sypialni. Hilda Je- NaUCZYCiel więzienny stwier- ddenn,ikarsk1clt z tej wysoce dra· 

z oświadczeniem, w którem potę-
Z kolei zeznaje matka Schelle- żała na ...nAłodze w tem samem du, że nie szczędził starań, by stycznej spraWy. 

I"VU Pla ton st6w obrońCY. 
i a. Matka - jak matka - próbu- miejsCU, gdzie upadł Oiirrther; ująć caloksztalt charakteru Kran- Drugie pismo, pOdp!sanę przez 
ie bronić swego syna: głos jej od przywarła dłońmi do pOsadzki i tza. Obrońca oznajmia, iż Wycia,g"l:e ZWiązek lekarzy socjalistycznych, 
~ina się wyraźnie od ogó'lnego płakała rozdzIerająco". Doszedł on W ostatecznoścl do z tego oświadczenia sądu odpo· popiera tezę biegunowo przeciw-
chóru potępienia - który rozlega Obrońca: Czy cór'k:a opowiada- wniosku, - co stwierdzili i inni wiednIe ,konsekwenCje i zapowia ległą pierwszej. Petenci twierdzą, 
Się nad mogiłą samobójCY. ł" pani o swym stosunku do "świadkowie - że Krantz podle- da złożenie obrony. iż uznają właśnle za słuszne pu 

Krantza i Stephana? gał łatwo cudzym Wi~lywom l. bUlrowanie detali ,prO"...esów oby-
WYKRADZIONE "ZYCI~ SEKSU Sw.: Tak. bY1 uległym i powolnym. RZECZOZNAWCY PSYCHOLO- ćzajowychf', l>ra~ą jednak wi-

ALNE KOBIETY. Obrońca: I co pani na to? Na tem tle nlY. dzleć więcej umiaru odnośnie rio 
Glinther Scheller w)11kradł w Sw.: Cóż może mat1ca w takich dochodzi do. ostrej scysji między stwierdzaJa, jednogłośnie - ze- detali życIa płciowego. 

swoim czasie z domu książkę, na wypadkach? obrońcą a przewodniczącym. znają dwaj profesorowie uniwer-
leżącą do matki p. t. "Zycie se- Starała się córkę odwieść od sytetu - że Krantz byt nocy tra- KRANTZ ZACHOROWAL. 

d Zeznania nauczyciela więzi en- i 
ksualne kobiety", zabrał ją o tco;;o. . h T gicznej w stanie silnej depresj mo W ostatniej chwili dO'wiadujemy 
szkoły i pokazywał ją wszystkim Po zeznaniach matki ScheUera nego przerywa w pewne] c WI l ralnej oraz, że musiał być mocno 

kolegom. świadczy z kolei jeden z bliskicb ~ro.kurator i zada!e mu pytanie w upity. się, że Krantz, ktÓrego puls wyno 
. k 6b t f ł n t k d kI d sił 130 podczas rozprawy, u~egł 

Przew . •. · Czy panI' pozwoll·ta sy kO'Jegów Krantza l' Samobó]"CJ·7.,' Ja. l spos po ra I o a. 0" a _ W k . dz' ół b d ć h kk" szyst o SIę lało P na ciężkiemu wstrząsowj nerwowe-
"'OWI' 11a czytanl"e t·eJ· lrSI"ąŻki. Stwierdza on, że zarówno Pawel nIe z a a c ara ter os arzone tn ół dl "t l 
II' set·l", a na p a pozy , s w er- mu i znajduje się na kuracji 1\1' 

Św.: Przeciwnie, byłam tem 0- Krantz jak i Gtinther Scheller no- i go. dza profesor Spranger. Miłość szpitalu. 
burzona. sili się z za'miarami samo.bójczemil Pytanie to, nie zdradzało wieI- Krantza do łiildy Scheller była ... . 

Przew.: Jaką opinję wyda pant Świadek widział wtem ty[m, kiej znajomOŚCi życia więzienne- czysto zmysłowa. "W HIIdzie był PrzedłUZYd to mewątph~le" prt!er 
o Giintherze? dz:ecinne przechwałki i czczą g-a go ze strony prokuratora, który Bóg i diabeł jednocześnie", _ jak wę" spowo owaną ustąplemem o-

daninę. Gunther czesał się jak ko. z tytułu swego urzędu jest ró-v- się Wyraża o niej Krantz. broncy Krantza. 
"Św.: Wszys~ko, co tu °Gn~.m:;ó biety: ",nosił krótko strzyżoi1e nież członkiem władz więzien- .11 8 •• ' ••• a-. 

WIOno, było meprawd~ .. unt er włosy" - wyraża się świadek.~ nych. DECYZJA OBRO~CY. - ... 
byt dobrym chtoj}~em l mlat do-. Przewodniczący, wśród ogó:ne' Adwokat dr. Frey, zaszachow .l 
bre serce, lecz me zdradzał stę gO śmiechu, ustala, iż owe krót-l potem niezręcznem odezwaniem 
z tem: byt zawsze skrom?y i za- kie włosy odnoszą się do chara- się prokuratora przedsta wiciela 
mknięty w sobie. Gdy mlat tr~y 'k:terystyki fryzury kobiecej. Jeśli I oskarżenia temi słowamI: 
lata, przechodził ciężkie zapaleme o określenia . z punktu widzenia - Czy świadek wie, że pan 
mózgu" męskiego chodzi, to Schellęr nosił' prokurator jest również przedsta-

Przew.: Giinther ciął ·podobno długie włosy. Upudrowany i ur\1- wicielem władzy więziennej? -
nożem żołnierza podczas zamie
szek ulicznych? 

Św.: I to jest kłamstwem. Syn 
mój nie interesował się polityką 
,l na żadne zebrania pollty·czne nie 
uczęszczał 

Przew.: Przecież syn sam o 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E 

Sto pociech, tysiące uciech 
dozna L6DZ 
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WIELKIEJ KARUZELI POLITYCZNEJ 
tem wspominał. w sali UOLO EUM (ZacI10dnia 53), która obracać się będzie 

Sw.: Była to tylko fanfaronada _ piątek. 17 lutego od vodz 7-12 wieczór, 
Obrońca: Czy mąż pani m'al - sobotę. 18 .. od rana do późnej nocy. 

j~kieś nieporozumienia z synem't Na karuzeli zasiądą menerzy polityczni ubiegający si, 
Św.: Mąi wspominał mi tylko, o mandaty do Sejmu. 

źe Glu'"nther zmieni! się w ostat- Specjalnie skomplil{oWana muzyka, etekty świetlne, rakiety humoru 
i cięte dowcIPy-uzupt!łnia pyszne WIdowiSko. 

nich tygodniac.h swego życia barl BlJety w cenie od 50 gr. do 1 zł. już do nabycia w Gosp. Robotniczej, 
dzo, i że zauważył brak kilkuna- Południowa ~O, i w Biurze Wyporcz .• Bundu" przy ul. Pomorskiej l)j. 
stu butelek wina. .. •• EJ ....... . 

Około godziny l-ej po południu Ze prasa jest pot~gą - temu 
prosi obrońca o przerwę dziesię- nikt nie przeczy, , 
ciominutową, w trakCIe której po Jednakte przystępując prostu 

• . d " d d l do rzeczy, 
wezmle ecyz]ę 00 o a szego PoniewaZ wiele osób Das się 
prowadzenia obrony. Mija p6ł go o to pyta, 
dziny i dr. Frey nie wraca. Po Dzięki komu J. Baker do to-
trzech kwadransach wreszcie 0- dzi zawita, 
znajmia obrońca, iż wobec przy- . Ogłaszamy wyraźnie na wsze 
t d · oś . d Wlata strony: 
oczonego poprze mo wla cze- Do Łodzi wezwał Bder 

nia przewodniczącego, składa PoIsIli Krz1ł CzerwoDY ! 
swój mandat i wycofuje się z prO,- . 
cesu. 1miI1BII1B!1r!łl!łlBłJfłlLiI!! 

••••••• Bm.. • ...... . 
Najpopularniejsza dziś kobieta w Europie 11 Twórczyni charlestona 

najwię~sza potęg~ teatrów J O' Z E F I N A B A Jl E R 
parysk1ch, czaruląca -- 11 

W potężnym dramacie 

"Czarna Venus" I według powieści naj popularniej szego pisarza Haur1cego DekoJar1 
nasttlpny program W "GRAND-KINIE'·. 

O I·, - Dwa -
Z S przedstaw~enia 

Gościnne występy L · Al · .a znakomitej artystki arlSY eXTa teatrów paryskich 

oraz znakomIteIlo artysty teatrów polskich łzagranIcznych 

C~I!tu L. Gieniszewskiego .a 

W lokalu 
Kinoteatru 

" luna" 
pod kierownictwem 

Walerego Jastrzębca. 

PROGRAM Ns Ił p. t. 

s ..... ," • "Ko ie. zd -Dl Dl , 
\'Helka rakieta karnawałow \',,' v,:w 1 .... częściac'h pi61ł'a Stareklego, dr. Piełraszka, Nela, Szer-Szenis, S}fgietyń
Bklego i Jastrzębca. Muzyka T. Sygietyńskiego, Petersburskiego i Lidauera z udziałem Larisy Alexja, Władysławy Jaśkówny, Czesła. 
wy Popielewskiej, Runowieckiej, SerafinY Talarico, L. Oieniszewskiego, Walerego Jastrz~bca, B. Kamińskiego, S. Laskowskiego, A. Nowo- '. 

sielskiego, S. Si.!lańskiego, T. Teskiewicza oraz zespołu baletowego. 
l) Zdejm maskę 2) Zulejka 3) Chcę mówić. "K0cham'f 4) Lekcia gramatyki 5) Pieni się sz~mpan 6) Carmen i Toreador 7) Czarne 
djablątka 8) Spiewaj pan z nami 9) Gazeta w maglu 10) Zwycięskie tango 11) Nie obchodzi mnie ten kram 12) Larisa Alexia 13) Czy 
to ty mój drogi 14) Maskarada w Filharmonji. Zapowiada Walery Jastrz~biec. Re~yserowali; Walery Jastrzębiec i Czesław Skonieczny. 

II KierowOlk muzyczny: Tadeysz .Sygietyński. Kie!o~nik . literacki: Je~zy N'el. 8al~tmi~trz: .E~g~njusz Woj nar. pe~oracje: S. _Fr~siak. ~ I~~n.cert
mistrz: W. Lidauer. CodzlennIe dwa przedstawlema: o· godz. 7.45 l 10 w. W medZlele l sWH~ta 3 przedstaWIenia o go lz. ;) 4), 7.40 1 .V w • 

......... ,.,. .. 



• ' ... .: 17.n - GŁOS POLSKI - 1928 8 
~------------------------.----------~~~~~~~~--~~~--------~~~~~====--==--~-=---

W dniu 17 lulega 1928 r. rozsiał się z Iym świalem, przeżywszy lal 61, nasz najdroższy, szczerze 
umiłowany ojciec, mąż, syn, szwagier i dziadek 

b. p. CHUNE· BERGE 
obywalei i b. przemysłowiec m. ~odzi. 

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dnia 17 lutego b. r. o godz. 13-ej z domu żałoby przy 
ua. Z~e;onym Rynku 6, o czem zawiadamia pogrążona w nieutulonym żalu i smutku 

Wyplata zapomóg bez ;; 
robotnym 

pracownikom umysło
wym 

Jak się dowiadujemy min. pra
cy i 0 , S. przydzieliło Łodzi i o
kręgowi łódzkiemu 60 tysięcy zł. 
na wypłatę doraźnych zapomóg 
państwowych bezrobotnym praco
wnJkom umysłowym. 

Zapomogi te wypłacane b~dą 
przez oddział przy Al. Kościuszki 
9 w sposób następujący: 

W dniu 23 bm. winni zgłosić 
się po odbiór zapomóg posiadacze 
legitymacji od nr. 1 do 750, w dn. 
24 bm. od 751 do końca. 

Osoby, którym w dniach tych 
zapomogi nie zostaną wypłacone, 
winny zgłosić się w dniu 25 bm. 
do zarządu funduszu bezfObocia w 
celu złożenia reklamacji. Osoby, 
których reklamacje zostaną uwzgl~ 
dnione winny zgłosić się po od
biór zapomóg do oddz. dla bezro 
botnych prac. umysłowych w dniu 
28 bm. 

Inspekcja 
policji woj. łódzkiego 

Wczoraj przybył do Łodzi z 
głównej komendy policji inspek
tor Galle, celem przeprowadzenia 
lustracji komend i posterunków po 
licji na terenie łódzkiego woje
wództwa. 

Insp. Galle zwiedził w ciągu 
dnia cały szereg miejscowości. 
Między innymi zwiedził Piotrków, 
gdzie dokonał inspekcji miejsco
wej komendy, następnie lustrował 
posterunek w Zgierzu. Inspekcja 
województwa łódzkiego ins. Galle 
go potrwa naj prawdopodobniej kil-
ka dni. (x) 

Tragiczny 
wypadek samochodowy 

W dniu wczorajszym przed do 
mem nr. 290 przy ul. Piotrkow
skiej. 64·1etnia Józefa Zglińska 
mieszkanka wsi Józefów gminy 
Chojny w chwili gdy przechodziła 
przez jezdnię najechana została 
przez samochód osobowy, jadący 
z niedozwoloną szybkością. Nie
szcz~śliwa staruszka doznała wstrzą
su mózgu oraz zgniecenia klatki 
piersiowej. Zawezwany lekarz po
gotowia ratunkowego przewiozł ją 
w stanie nie budzącym już ża
dnych nadziei do szpitala św. Jó
zefa. Sprawca tragicznego wypad
ku, szofer zdołał zbiec w niewia
domym kierunku, przyczem numer 
samochodu nie został spostrzeżo
ny. Mimo to władze policyjne 
wdrożyły energiczne dochodzenie 
w celu odszukania zbrodniczego 
szofera. (P) 

nocne dyżury aptek. 
Dziś w nocy ·dyżurują nastc:pu

jące apteki: 
, Sukcesorowie F. Wójcickiego 
Napiórkowskiego 27, W. Daniele-I 
cki- Piotrkowska 127, Unicki i Cy
mer-Wólczańska 37, Sukcesoro
wie Leinwebera-Plac Wolności 2, 
J. Hartmana--Młynarska 2, J. Ka
hane Aleksandrowskfol 80. 

EiI ~ i .. ' l~') ~~ •• 
Zydowski teatr rewjowo-kameralny 

"ARARAT·' 
Zachodnia 43. 

Dziś 2 przedstawienia 

"Salem Aleikum't 
Początek punK. t. o 8.ej l . O-e) WI cz. 

U WAGA: \\ sobotę plZedstawienie 
za :. ieszone. 

:Eł.. O D Z I N" A. 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dn. 16 lutego r. b. mój ukochany mąż, nasz 
kochany ojciec, teść i dziadek 

b. p. Abram Praszk.ier 
przeżywszy lat 79. 

Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu żałoby (Kilińskiego Nr. 18) na cmentarz 
żydowski nastąpi w piątek, dn. 17 lutego r. b. o godz. 12 w południe. 

Stroskana rodzina. l .. ' 

eldunki dowody osobiste • 
l 

Nowa ustawa zniesie chaos w tej 
· dziedzinie administracii 

ożegnanlB ftarnalUalu 
Tajemnicze przygotowania do 

zamachu na nudę i melancholję 
łódzkiego życia zostały już ukoń
czone. W dniu onegdaj szym komi 
tet organizacyjny Wielkiej Reduty 
Prasy p. n. "Pożegnanie Karnawa. 
łu· odbył ostatnie swe konspira
cyjne posiedzenie, na którem za
padły doniosłe uchwały co do u
stalenia programu wspaniałego ba. 
lu dziennikarzy, w dniu 20 b. m. 
Rozpocznie się on godz. 10 wie
czorem. Miłych gości witać będą 
z czarującym uśmiechem nienoto
wanej w dziejach serdeczności 
członkowie syndykatu w pełnej ga 
li. Pp. urzędników państwowych 
już przy kasie spotka miła niespo 
dzianka: za okazaniem legitymacji 
zapłacą tylko 4 złote za bill>~ 
wstępu. 

Niezależnie od 4 bufetów gon. 
kich i słodkich czynny będzie na 
sali bar, w którym urocze gospo-

Istniejące obecnie na obszarze wadzić księgi lub rejestry meldun gdme dana osoba zamieszkuje. Za dynie w asystencji sympatycznych 
, dziennikarzy sprzedawać będą po 

R. P. przepisy. meldunkowe i prze kowe swego zakładu oraz listy dowody te :pobiera się 60 grosz~> cenach bynajmniej nie wygórowa-
pisy o dowoda'ch osobistych są osób w ioh zakładzie przebywają tytułem zwrotu kosztów druku. nych, koniaki i wina, przede
w b. zaborze pruskim istnieje cych. Opłat stemplowych się nie pobie wszystkiem szampana. W barze 
przymus posiadania dowodów 0- Kto ,przebywa w jakiejkolwiek ra. Obywatele polscy mogą żą- tym ~ko~struowanym przez mi~trza 

d Ó• l·t· t óż d ć Ś· d . t d - MackIewicza przygrywać będZie ba na er r zno I e l opar e na r - miejscowości dłużej niż 24 godzi- a. za w:a czema ego w owo jeczna orkiestra ·bałałajkowa 
nyc.h podstawa~h. Podczas gdy ny winien się zameldować. Ob 0- d~ e osobistym ~rzez wladze po- Bilety w cenie 8 zł. nabywać 
soblstyoh, na mnych obszarach wiązek zameldowania ciąży na wIatowe. W koncu ustawa prze- naleźy jaknaiśpieszniej w lokalu 
przymusu takiego niema. Dowody \\o1łaścicielu domu w Iktórym pod- widuje sankcje karne za pOdrabia syndyka~u . dziennikarzy przy ulicy 
wydają różne władze według róż legający zameldo~aniu przebywa nie dowodów osobistych, przera- Zach?~m~J. 72 tel.. 23-51 . . i 21-~O 
nych wzorów. Ta sama rozbież- . .. bianie zapisów w księgach mel- w m~ejsklel. galer]l sztuki I w ksu; 
ność panuje w dziedzinie meldun- Kto opuszcza jakąkolWIek mIeJ" dunkowy.ch lub zamiJ.czane oko- garm LudWika FIszera. 
kowej ,i zarówno sposób meldo' scow~ść na .stale lub. przepr?wa- liczności potrzebnych do d1kony- IiHIIli! . ~~iłifiUIlBl! 
wania jak i odpowiedzialność za ~za SIę do mnego ml.eszk~llla W. wania zapisu. Przewidu;ą się ta-
prowadzenie meldunków są ujęte m~~m domu. w .o?rębl~ tel same! kże kary za legitymowanie się ob Doktór 
w różny sposób. Skutkiem ~ego mIelS~OW~C;/. ~I~Ien Się przemel- cym dowodem oS0bis:vl11. Ki:Ha L. Poznański 
ludność jest w tej dziedZinie de- dowac, ?aJPozmel ~rzed t1pty~em sięga do 10.000 złotych i 1 roku 
zorjentowana. 48. godzlD. Obo~lązek za~:ad?· więzienia. Za naruszenie prze.pi- . ~h~roby wewnętrzne. . 

. . mIenl'a o przybYCIU lu'b nrvJezdzle , ·1 Slenl{lewlcza 22 tel. 63-62. Przy] .. MInIsterstwo spraw wewnętrz- ... J. sow meldunkowych przew'duJą . ' , .. 1 k t h f' h . mUJe od 6-8. 1212-L2 
nych opracowa'ło obecnie projekt CląZy ona o a orac g own~c :~ się Ikary administracyjne do 2.0nO _ _. , 
ustawy, która ma za zadan:e za- stosunku, do su?loka~orów .lub.n złotych. (ak) iJliIii1ri1liłlil~filtiJ~~iilłi] 
radzenie temu stanowi rzeczy. nych oS?b u m~ch mieszkaJących, '_!!._!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!:!!~~ 

.w edług projektu gminy wiej- na gtowIe rod~my. w stosun.~u do - -.c._."""",-,,,,,, 

skle i miejskie obowiązane są cuonków rodzmy l domowmków, Aresztowanie KomunIsty 
prow.adzić na swym obszarze e- na pracodawcy w stosunku dopra 
widenoję i kontrolę ruchu· ludno- cowni,ków u.nie~o zamieszkaty~h agitatora na rzecz listy Nr. 13 
ści. EwidenCje te są prowadzone Zameldow~me l. w~eldowan~e 
pod nadzorem wtladz administra- oraz potwlerdzeme me podlegają 
cyjnych. Urzędy stanu cywilnego żadnym oPlatom. 
co 3 mie~iące przesylać będą do- W celach kontroli ruchu ludno
kładne dane o zaszly;ch w ciągu ści mogą władze administracyjne 
tego okresu wypadkach urodzln, żądać od posz'c'zególny;ch osób wy 
śmierci i ślubów. wYllegitymowania się. Do tego ce 

WOjewoda (w Warszawie ko- lu mogą służyć wszelkie·go rodZił 
misarz rządu) może wprowadz,ić ju dokumenty wydane przez wła 
w poszczególnych miejscowo- dz.e publiczne, a stwierdzają.,;e 

śCiach, dla wszystkich lub niekt6 tożsamość osoby w sposób nie
Tych domów obowiąze'k ~rowa- nasuwający uzasadnionych w,\t
dzenia domowYlch kSiąg meldun- pliwości, a w braku takich dowo-

W dniu onegdajszym .funkcjo- t. zw, technik, czyli kolporter b i. 
narjusze policyjni patrolujący ulicę buły Szmul Web, który przybył do 
Skierniewicką zatrzymali młodego Łodzi na czas przedwyborczy w 
osobnika. Odprowadzono go do urzę celu prowadzenia agitacji na rzecz 
du śledczego, gdZie przede wszy- listy Nr. la. Znaleziona przy nim 
stkiem zbadano zawartość paczki, literatura była przeznaczona do 
ważącej 20 klg. Okazało się, że I kolportowania pomiędzy robotni · 
zawiera ona bibuł~ i broszury ko- ków fabryk Grohmana i Scheiblera, 
munic;tyczne m. in. znaleziono rÓW-I Leonarda i Gampego i Albrechta. 
nież oryginał okólnika centralnego Szmula Weba, bez stałego mie . sc a 
komitetu K. P. P. zamieszkania, osadzono w więzie-

Przeprowadzone · dochodzenie ił niu do dyspozycji sędziego śled
wykazało, iż w ręce polIcji wpadł czego do spraw szczególnej wa gi. 
znany działacz komuQlstyczny (p) 

kowych. ' dów - potwierdzenie wiaiOgod- ~~@)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(o)@ 
Odpowiedzi3Jlni I\derownicy hO-I nych osób. Dla ułatwienia wylegi 

teli, pensjonatów, 'domów noclegol tymowania się będą wydawane 
wych i t. p. obowiązani są pro- dowody osobiste w tych gminach 

~---
Wzrost frekwencji pasażerów 

na kolejKach elelltrycznych łódzkich 
W 1927 roku za biletami każ- 46,259,583, a w 1913 roku, 

dorazowo płatnemi (to zn. bez bi- czyli ostatnim normalnym roku 
letów miesic:cznych, kwartalnych i przed wybuchem wojny 30,590,763 
rocznych) tramwaje miejskie w Ło pasaźerów. W porównaniu z 1926 
dzi przewiozły 56.640.660 pasaże- rokiem frekwencja w 1927 roku 
rów. wzrosła o 22 proc., a w ~tosunku 

Liczba ta jest rekordowa dla do 1913 roku była wyższa o 85 
całego okresu istnienia tramwajów proc. 
miejskich w Łodzi. Wreszcie nadmienić warto, że 

O rozwoju frekwencji tram'Ya- w roku ub, średnio dziennie tram
jowej w Łodzi dają poj~cie nastę waj/;!· miejskie w Łodzi przewoziły 
pujące liczby: 100 tys. pasazerów, gdy w 1913 

w 1926 roku ogólna liczba prze r. ~rednia dzienna liczba przewo-
wiezionych pasażerów (łącznie z zów wvnosiłą M tvs. 
biletami okresowe mi) - wynosiła 

Honolulu -San-Francisco 

88 Wkrótce 
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~ząd S. H. S. przeciwko firmom łódzkim 
Sensacyjny proces w sadzie łódzkim o sumę 3 miljonów złotych 

watnych pClmię'dzy obywatelami więc tez rząd iugosł?wiański nie dla Handlu i Przemysłu. Jedna~że 
Rosji z jednej, a Polski z drugiej posiada od RosyjskIego Banku sąd uznał słuszność wywodow 
strony wyłączone są z kompetencji praw i ~latego obrona wnosi rzecznIków firm pozwanych 
sądu i poddane specjalnej miesza- o umorzeme s~~awy. .. ł ogłosił decy.zj~ umar~ającą 
nej komisji rozrachunkowej. W tym Adw. ; Olek.smskI rzecz~lk rządu spra~ę. Na~~Ie~Ić n~lezy, ze 
stanie rzeczy Rosyjski Bank nie jugosłowIańskiego w ~epl~ce pod- rząd Jugos~owlanskl musiał. przez 
może skarżyć przed sądem polskim kreślił, Ż~ .z . ros~czemaml w~st~- pełnom?cmka swego wpłacIć tytu
obywateli polskich. Ponie~aż z~ś puje wła~clwI.e me .B~nk R?SY1SkI, łem W~ISU sądoweg<? 2 proc: od 
Bank Rosyjski należnoścI swoJe l~cz Ąnglels~l, gdyz .1e~t mm An- og:ólneJ sum.y, na ktorą zgłosił po
ustąpił rządowi jugosłowiańskiemu, gIelskl OddZIał R015y)sklego Banku wodztwo t. l. 59.S07 zł. 48 gr. 

W dniu wczorajszym wydział 
cywilny sądu okręgowego w Łodzi 
pod przewodnictwem sędziego Ol· 
szyńskiego w asystencji sędziów 
lngerslebena i Szarogrodera roz
flatrywał sensacyjną sprawę rosz
czenia rządu państwa serbów, kroa
łów i słoweńców (Jugosławja) do 
szeregu największych firm włó
kienniczych łódzkich o zwrot 
2.965.374 zł. Pozwane zostały fir
my następujące: Zgierska Manu
faktura. Bawełniana Tow. Akc., na ~ 
sumę 376.460 zł., Zjednoczone Za-! 
kłady Przemysłowe Scheiblera . 
i Grohmana Sp, Akc. na 550.172 zł. ~ 
Przemysł Bawełniany S-ka Akc. ~ 
Adam Osser 478.872zł., Tow. Akc. J 
Przędzain. Wełny Emil Haebler na J 
171.620 zł., Karol Steinert Tow.' 
Akc. Wyr. Bawet. na 516 .922, Gu
staw ~chreer. Prz~dzalnia Wigonji 
na 108.360, SchlOsserowskie Tow. 
Przędzal. Baweł. i Tkalnia 255.736 zł. 
Karol Iiofrlchter Fabryka \\ yro
bów Bawełnianych na 151.516 zł. 
i Salomon D IInziger i S-ka Przę
dzalnia Bawełniana na sumę 
lL6.050 zł. 

~~ADIO-LLO:(D, PRZEJAZD Nr. 8, 
TEL. 58-08. == 

Czy znacie już 
nasze nowe typy od
biorników trzy·cztero
i pięciolampowych? -

9 9 9 • • • 

"GON O" 
Ostatni program p. t. o,K<lchanlel 

Zdeltn maske!" jest bodaJ najlepsZYlt1 z 
dotychczasowych pro:n-am6w. 

Wszystkie numery programu siPOtyka 
ne są dŁugoniemilknącym! oklaskami. 
Dziś dwa przedstawi~n!a: o godzinie 

7.45 l 10 Wieczorem. 

Przekonajcie się, 
ze s ą t o a p a r a t y, 
czyniące zarlość naj
wyższym wymaganiom 
zarówno pod względem 
pięknego tonu, czu
łości, selektywności, 
jak i łatwości strojenia. 

Nr. 48 

łłowości WYdawnicZE 
,.ABtronomla slerycma" Pfoł. Mar

cina Ernsła, która niedawno ukazała 
się w handlu księgarskim, wy,pełnla 

dohkllwą lukę w piśmiennictwie nau
kowem specJalnem. Jedyny . bowłem 
podręcznik z tego zakresu, prof. W. 
Laśki, oddawna był wyczerpany. Astro 
nomia sferycz.na, której przedmiotem 
badań są zmiany położenia ciał nie
bieskich względem pewnych, wyzna
cronyclt na sklepieniu nieba, punktów i 
linii, sŁa.nowi podsta wę studiów asŁ·ro

nomiCznych. Dzieło zatem jest niezbę
dne przedewszystkiem dla młodziety 

studiującej astronomję w zakłada~h 

Wyższycl!, oraz dla nauczycieli w zakła 
dach naukowych średnich. Dalej znaj
dą w niem potrzebne waadomości ci, 
dla których astronomia sferyczna jest 
nauką pomocniczą. WresZcie stuŻYĆ 

będzie pom~ astronomom, geogra
fom matematyd(om, fizykom, inżynie

rom: geofizykom, rtta,rYl!arz.om i t. p., 
jako kSiążka nlet.bę<lnt "Ieh b.lbllote
kach podręcznych. (Nakł. Oehelihnera 
Wolffa, Cena zł. 30). 

tycie praktyczne. N&emłeoko. polskte 
rozmówki wedle metody prol Alvłn
cy'ego. VID. m Sir. Nakład Otto 

Holtze's Nachfo1cer. Lipsk 1928. 

Szczegóły tej wysoc~. int~re~u
jącej sprawy przedstawJaJą SJę Jak 
następuje: 

Najbogatszy nabyty zaoas słów, i 
zw'ifot6w nie upeWlllla Jeszcz:e rzeczy
wistego opanowan,j,a obcego Języka w 

R ' .. d' · P I r02mlow.!e. Od .czasów wIelkIego peda-ownoUpraWnlSnle naro OWosclowe W osce ::: ~~~;~i~~:y:~e ::;:~;~:~ą~;:': 
na celu rzectywdsłe opanowenie ob-

Min. skarbu serbskiego złożył irest z!:I.d!:l.nl-em bloku wyborczego soc·Ja- cy.ch ięzyków w, potocznej r<>ZilUOWIle o 
w roku 1914 przed wybuchem woj- ~ Ut ~ rzeczaclt i sI>raw:aclt tycla .codziennego, 
ny europejskie; na rachunek bie- l' l li h - · · Iz • h począwszy od c:ynnoścł na,ltrywlalnleł 
żący 20 mi1jonó~ franków do, pa- istow PO S ie I nIemIec nIC Szych ~ do najwzni~leJszYt:h tematów 
ryskiego OddZIału Rosyjsklego myśli ludzkiel. Z biellem czasu zmletlda 
Banku dla Handlu i Przemysłu. PolsKa partja SOCjalistyczna i zakresiei obywatele Rzeczyp.o-' opartej, organizacji narodowo - ja się nietyłko tematy, 11. P. na skutek: 
Ody po ukończeniu wojny w roku niemiecka socjalistyczna partta spolitej - niemcy mają prawo do ku.!turalnego życia mniejszości nie post~pów technikr, ale zmienJa się ret 
1918 sumy tej zażądano, Bank nie pracy w Polsce postanowHy zje odpowiedniej liczby szkół z języ mieckj,ei w Polsce według planu sama frazeoloala ŻYda codIzienneio. 
W stanie zadysponować tą kwotę dnoczyć swe szeregi w obecnej kiem wykładowym niemieckIm; I szczeg6łowego. który zostanIe Podobnie jak słow,oikl, .,rO.7mtówki" wy 
wobec czego zobowiązał się spła· kampanji wyborczej. W szeregu zapewnienie niezwłoczne zrze-, wspólnie przez obie partje opra- magaja. więc od czasu do czasu noweko 
cić należność rządowi Królestwa okregów, orzedewszystkiem na szeniom oświatowo - szkolnynł eQwany. . opracowania, rzeczowego li metooyczne 
serbów chorwatów i słoweńców Śląsku. w Łodzi, w Łodzi - Pod- narodowej mniejszości niemiec-. Jednocześnie odezwa ZapOWla- go. Metoda prof. Ałvrncy'ego. od całego 
ratami. I przyczem wykonanie zo- miejskiej. na listach oznaczonych 'kiej w1aściwe.l1:o wpływu na or- da, że obydwa zblokowane stron- szeregu lat wy,próbowana na kilku eu
bowiązania zabezpieczył w ten cyfra 2, na listach, przyłąezo- ganizacje szkolnictwa niemieckie uictwa będa szukaly śCislego po- ropeJsklch językach, zna,lazła obecnie 
sposób, że zdeponował rządowi nych do pallstwowej listy pol- go w Polsce oraz na bieg nie- rozumienia 't socjalistami innych zastosowanie także na języik polski t 
Jugosławji szereg pap.ierów war.t~ skiej panii socjalistycznej. znajdu mieckiego życia kuituralnego; mniejszości narodowy<:h. niemieclct. Metoda ta przedstawVa ma. 
ściowych i własnych wlerzytel~oscl. ją się na miejscach odpowied przeprowadzenie samorządnej, J. terjat _ słownictwo, g.ramatykę, fra-
W liczbie zdeponowanych wierzy- nich nazwiska przedstawicieli I na demokratycznych JJodstawach zeol()gję _ w grupach określonych 
tein ości znajdowały się m. in. wie- niemieckiego ruchu robotniczt:-go 11 _ wlaśnie w takiem posuwaniu się od 
rzytelności względem szeregu pol- Rzeczypospolitej. rzoczy nalprost~zy,ch do wyższych, 
skich dłużników na ogólną sumę Specjalna odezwa. wydana H t·· , , t·'. wszędzie z za-stosowaniem naliPollraw-
53.063 funtów szterlingów. W rzę- przez zblokowane stronnictwa, ur ownlcy m'ęsnl pOlUS aną W WięZieniU n.iejszego spOSObu wyrażania srę. firma! 
dzie dłu7ników polskich figurowały podkreśla wspólne interesy, po- j wydawl\1icza Otto Holtze's Nachfolger, 
m. in. firmy łódzkie wymienione trzeb y i dążenia polskiego i nie- Sąd anelacy,-ny odrzucił prośbę O wypU- której specialnoścdą są wydawnictwa. 
powyżej, których dług powstał wsku mieckiego ludu pracującego na Il'" naukowe _ językowe i słownikowe, Ila 

tek 'tego, że w r. 1914 przed wy- ziemiach państwa polskiego, szczenie ich za kaucją dala temi\l J>Odręczni.kowi formę zewnę-
buchem wujny londyński oddział szczególnie, .I1:dy chodzi o sku- trznl\ niezwykle starannl\. 
Banku Rosyjskiego dla Handlu teezną walkę o pok6j w stosun- W swoim czasie donosiliśmy o cili się do sądu apelacyjnego w 
i Przemysłu z polecenia tych fIrm kach miedzy narodami. o demo- wielkieJ' aferze hurtOWników mię.~ Warszawie, zakładając protest prze 

Das Nlbelungenlied. Oudrun. Ksł~żni. wykupił ich weksle z własnych krację w życiu wewnętrznem snych, którzy w celu niedoflusz- ciwko decyzji sądu okręgowego w ca _ Atlas 19Z8 r. 
funduszów, nie utrzymując wza- kraju. o poprawe losu czlo\vieka czenia do zniżki cen, spowodowa- Łodzi i występując z prośbą o za
mian od wspomnianych firm wa pracujące.l1:o w mieście i na wsi li brak mięsa na rynku łódzkim mlan~ obecnego środka zapobie
luty. Obecnie rząd )u~osławia~ski przez przeprowadzenie spra wie- przez ograniczanie uboju bydła. gawczego na kaucję 30 tys. zł. dla 
wystąpił do wymlemonych f1f~ dliwei reformy. rolnej. . Jak się dowladujemy na je· każdego z aresztowanych. Sąd ape 
łódzkich z żądaniem zwrotu owe) NaczeInem Jednak zadantem dnem z ostat,dch posiedzeń go",po lacyjny jednakże wychodząc z za. 
sumy. I bloku jest wspólna praca nad roz darczych sądu okręgowego zapa· łożenia, że afera Rozensona i to-

. . I wiązaniem jednej z najbardziej dla decyzja, by aresztowanych hur warzyszy posiada wybitne cechy 
Na przewodzIe sąd?wym l.a~o palących spraw życia Rzeczypo- townikow nie zwalniać za kaucją przestępcl.Ości, odrzucił prośbę o

pełnomocnik rządu JugosłOWian- spolitej - sprawy narodowośClo lecz zatrzymać ich w więzieniu aż brońców oskarżonych, zatwierdza
skiego wystąpił adw. Ryszard wej. . do dnia rozprawy sądowej. Rodzi- jąc decyzję sądu okręgowego w 
Oleksiński z Warszawy, ze strony Dotychczas nie znaleziono roz- ny aresztowanych przekazały spra- Łodzi. 
zaś pozwanych firm łódzki:h wy- wiązania tych spraw, przeciwllle wę paru adwokatom, którzy zwr ~ 
stąpili adwokaci Jastrzębski (hono- walka naCjonalizmów zaostrzała 
rowy konsul grecki) radca prawny się .. poglębial'a się nienawiść i ob 
związku wielkIego przemysłu włó· CQ-ŚĆ wzajemna i nie umiano 

niowski. nemu współżyciu. 

Zeszyt ten, który wlaśnie wyszedł z 
druku, zawiera pieśni średinlowiecme O 

rogowym Zygfrydzie, o Ni'belun,gaoh i o 
Gudrunie VI. od.powiedniem streszczeniu. 
Obfity słowolliczek l obszerne objaŚlllie
nia uratwdają m'ozumienle tekstu. a o
statnie także przez to, że często wska 
zują na łąc2J!1oŚĆ powyższych podali z 
podaniem o Zygurdzie (Bibli. Niem. z-
5) i o Dytrychu (Bibli. Niem. z. 12). 
Osobny ustęp (str. 57-62) omaWlia gooe 
zę podanIa o Nibe!ungach, lW~ełniając 
ustęp, zawarty w zeszycie ,,nie SLgurd 
sage". Na str. 54 l 56 zna~dują się lłiema 
ty do od,poWliedzł usmyeh & p.ise.mn~. kienniczego, Missala i Litauer ·Sło- wskazać drogi. wiodącej ku zgod Co Usłyszymy dZl·S~ przez rad,· o'. 

P ł . ozwanych firm Zblokowane part je socialistycz Warszawa (1111 m.) _ Symfonja Es dur Mozarta). H. ANDERSEN: Auslewliltłte I\lifr. 
e n?mocmcy p ne P. P. S. i N. S. P. P. w odez- cben. Kslążnłea _ Atłas 19Z5. 

'tVskaz~lt, że Bank, któremu rzą~ wie swej głoszą. że dążyć będą 12.00. Sygnał czasu, hej.nal z włeży Tuluza (391,5) - W pierwszym tomiku zebrał Wyda'Rj 
serbski wpłac.lł w roku 1914, 2~ mI- w 5eJ'ml'e l' w cateJ' sw.ej· akcj'l' non Marjaokiej w Krakowie. 21.45 - Komiczna opera, Planquette'a 

h k b ż t p~ ca nailatwiejsze pod w,zdędem treści 1 
Ijol1ów frank~w na rac. u'}e Ie . ą- litycznej do zr·ealizowania postu' 17.05. Odczyt p. t. "Loty transatlan- "l(lp". jęzYlka baśnie, nadające się na lekturę 
cy. jest Bankle~ ROSYJskIm z SIe- lat6w następujących: tyckie" _ wygłosi inż. Arndt. Medł<llan (315,8) - uzupełniającą w ldasaoh n.!ższych szkół 
dZlbą przed wOjną w Petersb?rgu. i. zupełne i rzeczywi.ste równou- 20.50 - Koncert (M. in. Koncert for- średnich. Uczniowie nasi powitaaa w 
Wed.ług art. 17 punkt 2 traKtatu ~ prawnienie narodowej mnie.jszo- 17.20-17.45. Odczyt p. t. ,Dziesięcio- tepianowy CmoH Beethovena, "Cud tych baśniach starych 2.IIlajomych i be 
ryskiego sprawy ze stosunków pry- ' ści niemiec!kiej we wszelkich dZie lecie przejścia drugiej BTyg~dy na 0- w;ielkopiątkowy" Wagnera Suita orkie dą je czY/bali z prZlyjemnością, tembar-

, dzinach prawa i w życiu codzien krainie" - wy~tłosi mjr. dr. Upiński. strowa Masseneta). • 

!~~!!!!!!'!!!!!!!!!I.!!!!!!!!!! ól Ś . d k 17.45--18.55 - Koru::ert popołudniowy dziej, że wyooWlCa :Z:3{pomocą W~lj 
- nem; w szczeg no Ci ,Je na 'owe Wiedeń (517,2) _ pujących uwag, umieszczoo"'ch ... "'" - d b t 'kć Transmisja z Wlilna. oJ ł"U" 

Odczyt 
red. Wieniawy~Długo. 

szowskiego 

prawo o pracy ro o m w t 20.30 _ Sztuka WI 3 aktach Bernstei- tekstem i bardZ<l szczegółowego slo~-
,i pracowników niemców w przed 19.15-19.30. Rozm.aJtości w~wie p. na .,złodzlej". niczoka starał się usunąć wszelkie tru 
! siębiorstwach ·publicznych i W u- Ludwik Lawiflskl. ( ) d ś' .. d 
rzędach' Od :z od ł Berlin 483 i KOnJgswasterhauSełl l nko ci, mogącće Się UCZlllO~~ po czas 
. ' .. _ 19.30-19.55. czy t p. t. , g a w (tZ50) _ e tury nasuną . 
Je.dna~owe Z Illny~'l ~bywatek pike nożnej" - wygłOSi P. A. Posner·1 21.15 _ iKWiintety na fortepian. obój, 

laml P!łnstwa i sP.rawle~hwe tra 19.55-20.15. Pogadallika mUZYICzua z kl t alt . . f t B tho PLATON: Wybór płsm. Cz. H. K. 
towame ob. ywat.el.l, nale.zący. ch. do cyklu "O"<e)'e muzy::ki" _ wv_ al prof. arne, w orma l ago: ee vena żnk:a ~ Adas 19Z7 r. DZI'Ś, t. J'. w piątek, o godz. 8 min. 15 Ś "" .. "'s-dur " Mozarta narodowej mmeJszo CI memlec- , St Niewiadomski. L • 

w sali filharmonii wygłOSi odc-yt p. t. kiej przy zarządzeniach politykI . Franklurt (4Z8,6) i Stuttgart (379,7) _ Drugi ten tomik Z3iwJera djałogt eu-
"Prowokatorzy" redaktor Tadeusz Wie gospodarcze.i i społecznej: 20.15 Transmisja k{)n~ertu symfonicz- 20.00 _ Koncert: ,.Don Kiszot" R tYlPhroun i Meoon oba w calości. Uczell 
nlawa - Drugoszowski. zapewnienie mniej'szoki nie- nego z filharmonii warszawskiej. S K ma tu sposobn~ć poznać SoOOratesa f 

traussa, oncert wi{)lonczelowy Bo- jego metodę, teorje platońskie, logike Prelegent mil.;j"lY innemi mówić bę~ mieckiej tam, g-dzie stanowi ona Brukseła (508) - ocheriniego (Piaoigorski). 
dlie o hal1iebnych sku.kach prowokacji znaczniejsze skupienie. prawa u- 22.05 - Opera Pergolesa ,,La serva Królewiec (3Z9,7) _ Plat{)na i Platona arty~m. Do uro.mnai-

k cenla i pogłębienia nauki mają służyć o łotrostwie prowokatorów, o prowoka żywania języka niemiec iego w padrone". 21.10- Kwintety z fortepianem Schu 
d . fi,gury geometryczne, umieszcwne bądt torach międzynar{)dowych, o prowokato administracji, w są ownictwle, Kopenhaga (337) '1 Kałund"-" (1153.), matma i DworZiJka. 

I h mn. w, tekście, bądź to w uwagach u dołu ra'ch doby dzisiejszej, o prowokacji zmy wog6le w instytucjac prawa PU 21.15 - Recital fO'l'teplaMwy Selig - Upsk (365,8) _ pod tekstem. Wstępu ogólnego z pierw 
słowei, partyjnej i t. d. blicznego; mana (Impromptu As dur l f-moll I'5Z11 20.15 _ Opera Spontiniego , V/estal· szego tomFku nie przedrukowywano, 

Bilety w cenie od 50 groszy do 1.50 zapewnienie mniejszości nie- berta, "Soiries de Vienne" Lisxta).' kał,. lecz każdy dialog poprledza krótkI. 
sprzed ~, je kasa filh annonl'l' i biuro "Pro- miecJkiej zUlpełncj swobody roz- ... ,: I 

". . 1 kIR l (408) M b' (-35 7) PTzedmowa, WU:>T{)wadzajaca w lektur mień", Piotrko.wska 81, woju swej 'ku tury. swego sz 0- ewe - ) onac Jum ~ , - . 
nictwa i jezyka; zniesienie wszel 18.30 - Muzy:ka k:lasyc~na (KWf" tet 19.30- Opera Pucciniego ,,'::jll,(aneria" zakolicz..ona schematyczną dysp(}ZY-CJą. 
kich Drzesz.kód i utrudnień '" tVll'l XV Mozarta, Sara,banda l .ArIa Bcba. 

\ 
\. - ,' , 



OY.OS-· PllLSKJII 
" Lódż 

17 lutego 1928 r. A 
znaki pozornej poprawy 

na rynKu włókienniczym Łodzi 

"ot.os POLSK" 
Lódź 

17 lutego 1928 r. 

Dokąd Łódź eksportuje 1 
Jak już w ub. tygodniu donieilliśrny eksport 

włókienniczy Łodzi wyniósł w styczniu 4.018.92. 
zł. obecnie podajemy zestawienie poszozególnyoh 

OstatnIe dni przyniosły na ryn 1 rych towarów białych. lnitka ta w·incjonalnych, ockzucajacycb krajów, do których C,6dź ekspor,uje. 
~u włókienniczym pewną pO'lJra- wynosi około 5 proc. wszelk,ie propozycje ustępstw w Krajet Rumunja - I 188.581 zł. Dalek. Wschodu 
wę. Przypływ kupiectwa prowin • * · kierunku złagodzenIa warunków - 776.858 zł. (Chiny, Japonja). Bliskiego Waoh du 
cjonrunego był dość powatny, co W dziale tl;Vkotaty zapanowa- traozakcjl. Narazle wielisze tra]- - 578.484 (Turc ,a, Palestyna). Persja, Litwa
przyczyniło się do zrea1łzowania ło ostatnio również pewne ot y- zakcje już dokonane objęły nie- 328.213. - Ameryka - 282.425. 
większych tranzakcji towarami wieuie. Powaź:.1ą przeszkodą które ga,tunki pończoch d;;ms.kich Kraje Na.i.tbał~yckie - 242.530 zl. - Anglja-
letnimi.· Oczywłsta w tramak· przy zawieratttlu wydatniejszych oraz skarpetek. 205.868 zł. - Niemcy 188.736 zł. - Jugo.ławJa. Au-
cjach tych dUżą rolę odearały tranzakcli bYły niezwYkle wyso-- • * · strja, W_gry - 140.887 zł. - AfrJka - 78.837 zł. 
warunkI, udzielane przez prze- kie tądan,la odbiorców Drowht- Naogół biorąc, o r.e można mć Italja - 9.649 zł. Róźne 4.288 zł. 
mysłowców l kupców swym pro cjonalnycb. Żądają oni towarów wić o pewnej pOprawie sytua.;jł, Razem 4.018.21 zl. 
wlncjooalnYm odbiorcom. Termj- bez jakiejkolwiek wpłaty Klltów- a to w związku z ożywieniem se- 000 

Sezon letni 
na rynliU WYf1bów jedwabnych 

ny płatności wekslł rozcJągają kowej, ołlaruJąc długoterminowe zouowetn, o tyle nie moba 
się w dalszym ciągu l ~hodzą weksle, na co większość hurt()w- IprzeJść do porządku nad nasuwa
jut do 7 - 8 młes.lęcy, co bez- Itw zgOdzie się nIe może. jącem poważne oLawy zjawi
względnie podkreślić nalety jako ł Tranzakcie na weksle długoter- skiem przesuwania tef111,inów w;
zjaWisko wybitnie ujemne, będą- minowe dokonywane są tylko z kslowych i trwajac~i w c1l'ł '<:'7"'" Na rynku towarów jedwabnych kapelusze obecnie już nie znajdują 
ce wynikiem wzmożonej konku- firmami pierwszorzędnemi: Fatał' ciągu na rynku pieniężnym cia- . i p.óti~dwabnych $ezo~ letni roz- i n,ab~wców. <,;eny wykazuj.ą t~nden
rencjl, spowodowanej chaotycz- ną staje się natomiast sytuacja I snoty gotówkowej. W tym sen- wIJa. Się nadal ~o~yś~nlP. Zbyt tO-I.cJ~ )edn<;>litą w porownamu Jednak 
n-ą prodUkcJą J)l"zemysłu Z jednej drobniejszych kunt'ó'W którzy s'e otna ówić tylko o pozor- warOW n~ pr~~InCl~ lest wacz~y, z ~enaml z sezonu ~etnlego roku 

• '. •• • ł""', iI_ m m .. w szczegoloosCI zas popytem Cle- ' ubiegłego uległy zmżce dochodzą. 
strony Więc zjawisko to zumie}- wobec ozywtema sezon~wego ' nel pOprawJe sytuaCjI na rynku szą się wyroby pół jedwabne cej do 10 procent. Zjawisko to 
sza wydatnie tyski przemysłu. z zmuszeni będą się zgodzJć nal łódzkim. używane na palta i gatunki pod- wydaje się dość dziwne zwazyw. 
drug'iej zaś strony stanowi ono ciężkie warunki odbiorców pro--I A. R. szewkowe. Towary używane na szy, IŻ ceny surowca (zarówno 
zaród przyszłych wstrząśnłeń na f)lillb: _....... 'tri ••• ._......... i'N@iJI\If"WHM'4łĘ 3 jedwabiu .lak j prz~dzy czesanko-
rynk pieniężnYm Łodzj na kM- wej) zwyżk~wały .. w ciągu roku 
u. • dość znaczme. Znlzka wytłomacz}lć 

rym stosunki ułgdy nie panowa- P l f l się daje wyłącznie konkurencją ze 
ły zupełnIe normalne. O wa oryzacJ-· ta ry y ce ne,- strony drobnych producentów wy-

Jeśj zaś weimiemy pod uwa- , . robów jedwabnych i półjedwab-
gę że Bank Polski dyskontuje nych, którzy nie posiadając włas-
w~~le 3-miesięczne wówczas posiadamy n~J· droższe cło w Europie! ny~h wytwórni, i, nie p~nosząc 

• _ ~ zWiązanych z mellll clężarow po· 
z~ać sobie będziemy mogll spra p . dz dwoma biegunami. __ WaloryzaCJe a datkowych i socjalnych są W sta
wę. it produOOtJCl1 zmuszel1li są 0- amIę y. nie skutecznie konkurować z po-
trzymane od klijentelt dłUlotermi(p. Grabsklego.-· POisKa taryfa o 20 proc. wyższa siadaczami fabryl{. Jasnem jest, 
nowe weksle dyskontować "pry· d t f ł t e Z 1Z' b l . - że konkurencja taka nie oparta 
watoie" na nadzwyczaj niedogod O ary y z o oweJ. -- 8n.USY SpeRU ą,CII by~ajmniej ~a jakiej~olwiek zdro-
nych warunkach. Waloryzacja ceł stała się więc • * • lat wzmożony ochrony celnej trak- weJ kal~ulacJl ~abagma normalne 

T k 11 1.-1 ł faktem dokonanym Przypomnieć wreszcie trzeba tować należy w innej płaszczyźnie stosunkI panujące dotychczas w 
e o o czno~ poruszy y wre Z l 'ć' t' d I ol d' . k' d . ł . d t ś branży J'edwabneJ' która rozwiJ'ata 

• ....: L.. d as anOWI Się e y na e.y na peWIen czynnik, tore ontOS e po l Z dużą ozą os rożno ci. . . ' . 
SZCle orgalPzaclQ I~SPO. arcze, celowością zarzą.:lleń w tym kie- siada znaczenie dla analizy tych sUr ostat01o nader pomyślme. 
które do tej pory obOJętnie przy runku oraz nad wpływem walory- zagadnień. • * . Co do warunków sprzedaży 
glądały się katastrofalnemu zfa- zacji l1a życIe gospodarcze POlski. Mamy tu na myśli "'Stosunek to i w tej gałęzi handlu u· 
wisku przedłutan1a terminów we Waloryzacji opierało się przez dłuż wzajemny cen i płac w Polsce 0- Wnioski ogólne co do wpływu legły one poważnej zmianie na 
kslowych. szy czas min. przemysłu i handlu, raz cen produktów zagranicznych. waloryzacji na życie gospodarcze? niekorzyść producentów, którzy 

Z znaulem ted J)Odnieść na- a to wskutek wyprowadzenia szere W tej dziedzinie nastąpiły od Szematyczna ·pod\Vy~ka cen zmuszeni są udzielać kupcom dłu-
u y • gu zasadniczych wniusków opar- r, 1925 przesunięcia na korzyść wprowadzić może pewne rekl1per- goterminowych kredytów weksla· 

teży akcję kr*w~o ZWiązku tych z jednej strony na wY01kach produkcji polSkiej. Ceny artyku- sje i wstrząsy natury kalkulacyj- wych (1 a nawet 8 miesi~cy). 
przemysłu włókietmlczego, któ- badań. komISji ankietowej oraz na łów . tych, prz~licz~:>ne w relacji nej,' Tranzakc otówkowe nale! 
ry podjął szereg zasadniczycb u- mater)ale statystycznym, opracowy złotej, są obecme mższe od c~n Znaczna podwyżka może się tu do wyjąt~ówg a już za krótK~ 
chwał w tei ~rawie. wartym ostatl11o według plerwszo- w ~. lę25, a w ten sposób u.Ja- stać zaczątkiem drożyzny, pod nie- terminowe weksle kupcy tądają 
Uchwały te Idą w klemn'ku rzędnych meto~ .zagramcznych. Ma wma SIę zdolność konkurencYlna sienia kosztów produkcji, obciąże· rabatu w wysokości 6 do 8 prbc. 

iw zeo1 zarnej listy n'edo- t~rjał ten umozh~lat wyprowadze- naszeg? prze~ysłu w stosu!1ku do nia. przez to szeregu ~nnych gał<:zi Wyplacalność kupców branży 
5 Ot:. a c • I, me pewnych ,wmOSk?w na tle ~e: zagramcy, a l płace ro~otQ1CZe w ŻyCIa gospodarczego l t. d. 'edwabne' 'est nao oł dość dobra 
U'zymuJących ter~nów weks.o- t~d kalkulacYJuych I ~~ntow.nosc~ stosunku ~~ złota są U1ż.sze. Na tego rodzaju m,oźliwości ~imo po~~ź ne' ił~ŚCi rotestów 
wych odbiorców ł .piętnowanJa rożny~h ~ałęzl pro~~kCJI. kraJow~J Zdolnosc. konkur~ncyjna J?fze- wsl.azuje sam fakt wydama przez weKslowycn· J p (,w) 
destrukcyjnego zjaWISka Pł'z.edłu ustalająC }ednoczesme l tę okoh- mysłu polskIego .zWl.ęks~yła Sl~ w .Lewjatana· odezwy, nawołującej 
tania terminów wekslowych. czność, czy możliwa jest produk- ostatnim roku, rown~eż I w ZW.ląZ- do przeciwstawienia się zakusom _ 3 . ' 
Jednocześni zaś dwie ostatnie cja pr~y staw~ac~ celnych na obe- k~ ~ prz,epro~ad~aOlą mo:iermza- speltulacyjnym. . 

IeI1..! adłe • ....e B 11 t cnym tch p,?zlorme. CJ~ ,1 raCJonaltzacJą medot prodUk- A więc zakusy w tym l<terun· Znt'eSitmn-.B nnadlo'cl 
W ue UI.P OS~l er nermana Z drugiej strony za waloryza- cj1 I pracy. ku istnieją ?... u. III' ił 

A. R. 
Czernigow~kiego, które spOwodo cją wypowiadał się. ~ielki prze~ Z tych więc względów wysu
,wały wsród szeregu kupców my~ł, b. zaboru r~syjskleg? (~ naj wany przel przemysł stale postu-
łódzlkłcb ~wame straty. skłoni- mnlejSz,rm stOpOlU ,włÓklenn1C~y) __ #lM! biili16U$iA li plt wp 
ły uj wntające ostatn· o.żywioną wysuwa;.ąc koncepCję wysokIej ---

• • u • a • 10 • protekCjI celnej. k 
działałnosd stowarzys~ labry Na stanowisku pokrywającem Ryne 
"autów przemysłu włókiettnlcze- się z poglądami min. przem. i han 

plenlęZny 
~o (Zachodnia (8) do zajęcia się dlu stanęła też cz~ść przedstawi- Dolar i alufe 
'fi szerszych nif dotąd rozmła- ci~li ż~cia gosp~da~czego Małopol " 
fach ,kcją ochrouy kredytu. SkI, Wlelk<;>polskl , 1 Sląska" którzy Na giełdzie akcyjnej w War-

a wskazywalI, że waloryzaCja ceł szawie kursy nie uległy w dniu 
Akcja ta obejmie nietylko sre-d' przyczynić się moZe do wzrostu wczorajszym zmianie pomijając 

nt drobny przemysł włókietmiczy cen, co w żadnej mierze nie mo- drobne odchylenia zwyżkowe. 
ŁodzI, ale i całego okręgu łódz- gło być uważane za objaw doda- Z papierów procentowych zwy-
I tni źkował kurs dularówki z 67,5 na 

k ego, a raczej tych ośrodków . Pomiędzy tem i dwoma kon, 69. Na pogiełdzie poziom kursów 
(Zgierz, PabJanłce, Zduńska Wo- cepcjami wahały się poglądy, pa- oficjalnych został utrzymany. 
la, Bełchatów, Ozorków, Zefów mUjące w min. skarbu. oraz w ko- Sytuacja na rynku walut obcych 
i t. d.), które zgłosiły swój akces mitecie ekonomicznym ministrów. {:bcych nadal nie wykazuje ża· 
do stowarzyszenia fabrykantów • * • dnych zI?ian., . " 
przemysłu włóJdemrlczego w Lo Tutaj przypomnieć należy pe Na gIełdZIe łodzkleJ not~wan<~ 

wne specjfllne momenty. Otóż w dol~ry po, zł. 8.88, dr<?bnemt zas 
,dzi, tworząc w ten sposób skon- f. 19~5 , p. Grabski przeprowadził odCInkamI dolarowe mi obracano 
SOlklowaną ot'aanizacię tego prze podwyżkę taryfy celnej. po zł. 8.87,5. . 

' mysłu. Z uwagi zaś na fakt, it miało . Kur? prywatny v:ynoslł w Ło-· * · to miejsce przed ::.padkiem złoteO"o dZI 8.87.5 w płacenIU 888,5 w od 
Pomhoo chaotycmej J)rodukcji -polska taryfa celna przy pełn~. dawaniu, w Warszawie 8.88 do 

wartościowości stawek (w stosu n- 8.88,5 '" 
tn'zemysłu. powodującea .tak cha- ku do złota) była najwyższą tary- Bank PolskI ofiaruJe za ~olary 
rakterystyczną dla Lodzl nadpro- tą w Europie (poza Rosją sowiec- :.,ł. 8.85 1 8.84 za banknoty Jedno 
dUkcję - w handlu włóklermi- ką i HIszpanją). 1 dwudolarowe. (rz) 
CZYm brak jest n1iektóryCh gatun Następnie w związk.t ze spad
ków towarów. Przyczyn tego kiem złotego nastąpiła 1 stycznia 
zjawiska upatrywać należy w 1926 r. podwyżka taryfy celnej o 

Ceduła giełdy pienięinej 
warszawskiej 

t
. --..ł 20 proc. 

em. ze przemysł lI. uuukcję pew- Gdy więc obecnie rząd, na ca Dolary-
;r Dych gatunków t~warów letnich ły szereg artykułów podniósł cło 
I ograniczYł, nie zdając sobie zupeł o 1~ proc. wówczas obdarzeni zo

nie dOkładnie sprawy z rozmia- staliśmy taryfą wytszą jeszcze o 

GOTÓWKA 

rów ewentualnego apotrzebowa- ~O proc. od pier~otnej _ zło~ow~j 
I nia ,z ~. ~ tar'yfy z przed maja 1920 r. I naj· 

POSzczegolnych de~enl. I. K. droższą po Rosii wogóle taryfą w 
~ Poznański obniżył Ceny niektó- Euronie 

CZEKI: 
Belgja 124.11 
Londyn 43.45 
Nowy Jork 8.90 
Paryż 35,035 
Pra.ga 26.41 i pól 
Szwajcarja 171.4:' 

Wiedeń 125.54 
Włochy 47.23 

AKCJE: 
Bank Handlowy 123 
Bank Ha,ndlowy w Łodzi 27.50, 28.50 
Bank Polski 153.25. 153 
Bank Zachodni 33.50 
Bank Zarobkowy 92 
Sila i Swiatlo 113, 114 
Cukier 84.50, 84 
Węgiel 100.75, 1m, 100 
Cegielski 46.50 
Modrzejów 47.25, 48, 47.75 
OstrowIeckie 83.75 86 
RudZIki 53 ' 
Ursus 12.50 
Zawiercie 31.30, 32 
Haberbusch 110 
Groo7:isk 30 
Elektr. Dąbrow. 74, 74,50 
Częstocice 74 
Wysoka 156, 156,60 
Nobel 43 
LiI,pop 43. 
Pocisk 13.50, 13,75 13 
Starachowice 65,50', 64.75 65,25 
Zieleniewski 165 
Borkowsk! 19,50 
Spirytus 39 
Gródek 10 
PAPIt.RY PA~STWOWE ! USTY 

ZASTAWNI:. 
Dola'rówka 67,75, 69-
Kolejowa 102. 102,25 
Dolarowa 84 
5 proc. konwersyjna 67.-
5 proc. konw. koł~wa Ql 

WydziaŁ handlowy Sądu Okrę. 
gowego w Łodzi, po rozpoznaniu 
sprawy upadłości Rozaliny Klein· 
lem postanowił opozycjf: tejże 
uwzgl~dnić, uznać it wyrok za
oczny z dnia 12 stycznia 1928 r. 
utracił moc prawną, podanie Abra
ma Apla o ogłoszenie upadłości 
Rozalinie KlelOlem oddalić. Wyrok 
opatrzyć rygorem tymczasowego 
wykonania. 

"""""'0----* : _ ł 1/ 

Termin składan11 
". .-

zeznań o docnodz.e po
winien byt odroczony 

W dniu onegdajszym stowa. 
rzyszenie kupców m. Łodzi, Piotr
kOWSKa 73, przesłało min. skarbu 
memof/ał w sprawie odroczenia 
term.nu składal11tl zeznan o do
chodzie f~ rok 1927. S~owarzysze
me proSi z powołanIem si~ na 
ustc;p 2 art. 12U ustawy o podatku 
dochodowym o odroczenie terminu 
złoie111a zezna nia dla osób fizycz-
1lych z dnia l marca na dzień 

; l maja 1920 r. (P) 
( 

i\'Z..~.M I .. ~.. nrw-.. • 
8 proc. hst~· ~astawne Bank~ Qospo. 

darstwa Krajowego 94.-
S proc Jsty Z3~ta \.\ Ile Banku Rolne. 

iO 94.-
S proc. listy zastawne zlemskJe zł. 

8025, 80.1S, 80.20 
4 i Pół proc. listY -zastay,rDe zie1ll
skie zł. 5725, 57.15 
8 proc. m. Łodzi 73.75 
10 pra:. m. Sjed:l~ .813$ $_'1,Z5 
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Nr. ~4" __________________ ~!Z.n - etOS POLSKI - 19"JS a 

P ZYMUSOWE LICYTACJE 
Magistrat m. Lodzi -- Wydział Podatkowy niniejszym ~otJaje do wiadomości, że w dniu 1 marca r~ b. między godz. U-tą 
rano a 4-tą. po południu odbędą się przymusowe lieytacje ruchomości u niżej wymienionych osób za niewpłacone podatki 

1 Librach P. Narutowicza 6, 56 Pacanowski A. Piotrkowska 8, 112 Szmulewicz I. Piotrkowska 62, 166 Zurlrowski J. ' N.- Cegielniana 219 Epsztajn f. ~iotrkowska 124, 
meble. zegar 20 mtr. jedwabiu. 13 I 15, maszyna do pisania zegar 

2 Lichtenberg J. PIOtrkowska 43, 57 Perła H. Piotrkowska 14, 113 Stow. Pośredn. Branży Manuf. 167 Zylberberg M. H. Pomorska 44 220 Engelman R. Wólczańska 168, 
ze~ar. książki Piotrkowska 64, meble me1Jl1e. zegar 

3 Lider J, Piotrowska 26, meble 58 Przepiórek M. H. Piotrkowska 114 Sztyft Piotrkowska 66, urlą- 168 Zysman L. Pomorska 58, sza- 221 Engel L. Radwańska 6, 
zegar 16, szafa bibljot. dzenie sklepowe f Y meble. 

4 Lasman S. Piotrkowska 54, 59 Piotrkowski R. Piotrkowska 1 t5 Szerakowski J. Piotrkowska 169 Zelechower R. Piotrkowska 18 222 Feldbrill D. Piotrkowska 161 
pianino kredens 26, 3 sztuki flaneli 66, 12 sztuk towaru deski 29 kg. pasów skórzanych ' 

5 Landau, Piotrkowska 73, kasa 60 J. Pechman i M. Libermam, 116 Szulc M. Piotrkowska 66, 170 Zelman H. Piotrkowska 64, 223 Fraind M. Piotrkowska 114, 
9gniotrwała, biurko Piotrkowska 42, przędza szafa zegar lustro meble. 

6 H. B. Litwin i S-ka, Koperni- 61 Pinkus &, Piotrkowska 58 117 Sznajder A. Piotrkowska 76, 171 Zęlmanowicz J. Południowa 2 224 Feder P. Piotrkowska 116, 
ka 56-58, meble biurko amer. kredens lustra stoliki marmur. wódki 

7 Lewinsohn l~ Cegielniana 57 62 Janas i Pr~dki, Piotrkowska 118 Szmulowicz J. Piotrkowska 80, 172 Zytnicki J. Południowa 15, 225 Fajner N. Piotrkowska 116, 
otomana 70, towary na ubrania urządzenie biurowe kredens ' kredens 

8 Lidera J. Piotrkowska 26, 63 Machnicki H. Perle T. Piotr· 119 Schllcbt.A.. Piotrkowska 128, 173 Ziegler F. E. Przejazd 102, 30 226 Fajner L. Pi "łrkowska 116, 
meble. kowska 82, zegar biurko kredens kg. farby meble, waga 

9 Litauer, Gdanska 61, meble 64 Tow. "Polhandel" Andrzeja l, 120 Szmalewicz L. Zawadzka 7, 174 Związek Majstrów Fryzjer. 227 Fajnberg I. Piotrkowska 164, 
10 Lasman S. ,Piotr/{owska 54, lustro biurlw kredens Sienkiewicza 15, meble zegar kredens 

tremo 65 Pawlak T. Sienkiewicza 7, 121 8~kowslra F. Przejazd 14, 0- 175 Związek Prac. Handlowych, 228 Fajn I. L. Piotrkowska 200, 
11 Lewkowicz B. Piotrkowska 60, worek cukru 'łówki biurko Al. Kościuszki 21, meble kredens 

20 męskich swetrów 66 Prysewicz J. Sienkiewicza 35, 122 StilIer M. Sienkiewicza 20, 176 Zawadziński J. Sienkiewicza 22 229 Galewski S. Piotrkowska 189, 
12 Lichtenbel'g G. Ł. Piotrkow- maszyna do pisania tremo meble. meble. 

ska 64, kredens 67 Poe S. Sienkiewicza 33, ma- 123 Szmulewicz L Piotrkowska 80, 177 ZabrocKi A. Traugutta 6, for- 230 Goldberg Z. Piotrkowska 199 
13 Lichtenberg B. Piotrkowska szyna datownik numerator biurka, kasa ogniotrwała tepian. krany mosi«:1ne ' 

64, kredens 68 Praszkiewicz R. Sienkiewicza 124 Szakowski .A.. 6-go Sierpnia 2, 231 Glazer H. Piotrkowska 211, 
14 .Labor" Piotrkowska 85, 37, meble urządzenie sklepu, czekolada kredens 

meble. 69 .Kresy· Ed. Polczyński, 6-go 125 SamsonowlCz S. 6-go Sierpnia W dniu 2 marca 1928 r. między 232 Garelik J. Piotrkowska 145, 
15 Lewkowicz Z. PiOtrkowska 82, Sierpnia 1-3, meble 33, szafa godz. 9-tą rano, a t-tą po pol. towar , 

kredens i zegar 70 Pozner l. M. 6-go Sierpnia 32, 126 Salomonowicz M. Skwerowa 7, 233 Grosman Z. Piotrkowska 82, 
16 Lewi Regina, Piotrkowska 84, szafa zegar meble 178 Adamczyk J. Nowo-Zarzewska kredens lustro 

kredens 71 Pawelczak M. 6-go Sierpnia 76, 127 Stolarczyk L. Traugutta 5, 46, mydła, herbata 284 Galusiński S. Piotrkowska 108, 
17 Łódzka Gmina Starozakonnych meble. biurko, maszyna do pisania 179 Ansorg A. Orla 5 kredens pianino 

Pl. Wolności 6, kasa ognio- 7'2 Ratner Piotrkowska 70, kasa 128 Sier M. Wólcza~ska 4, tremo 180 Arnold T. Piótrkowska 191, 235 Goliński J. Piotrkowska 112 
trwała ogniotrw. biurko 129 Telatycki E. Piotrlwwska 48, rower meble. 

18 Lipski H. Przejazd 30, kredens 73 Rozenblum M. Cegielniana 45, maszyny do pisania 181 Awrinin E. Rzgowska 3 236 Goldwag P. Piotrkowska 12C 
19 Lewkowicz J. Przejazd 36, patefon kredens 130 Twerska H. Cegielniana 17, meble lustro 

czekolada 74 Rokman D. Cegielniana 45, szafa 182 Arnszłajn A. Sienkiewicza 52, 237 Granowski I. Piotrkowska 122 
20 Tow. Akc. P. Lichtenberg, obuwie męskie i damskie 131 Taumnn M. W. Piotrlwwska 53, zegar kredens 

Sienkiewicza·9, maszyna do 75 Rozenberg J. N.-Cegielniana zegar 183 Auerbach S. Ą. Sienkiewicza 238 Gotlieb, Piotrkowska 126, bu-
pisania 19, kredens 132 Tepler H. Pomcrska 20, kre- 61, bawełna fet wagi 

21 Lipszyc N. 6 go Sierpnia 28, 16 Ro",-enberg E. Pomorska 7, dens 184 Abramowicz J. Sienkiewicza 239 Garelik H. Piotrkowska 136, 
meble meble. 133 FJger J. Piotrkowslla 14, róż- 102, kredens towar wełn. 

22 Lipski A. 6·go Sierpnia 32, 77 Rozenbaum M. Piotrkowska ne czapki 185 Aronson S. Wólczańska 18, 240 Grodzeński L. Piotrkowska114 
kredE.'ns 10, waga wózek 134 Tasiemka R. Piotrkowska 16, kredens otomana 

23 Langnas F. 6-go Sierpnia 36, 78 Rozenberg D. Cegielniana 51, I palta damskie 186 Baum R. Piotrkowska 201, 241 Grodzieński M. Piotrkowska 
meble meble. i 135 Tasiemka łt. Piotrkowska 18, biurko zegar imadło 200, kredens 

24 Lasmanowicz S. Składowa 12, 79 Rozenblat S. S-rów Piotrkow- kredens 187 Baruch S. Piotrkowska 225, 242 Górski J. i Spiewak M. Piotr. 
zegar ska 46, piece wanna 136 'lyger J. Piotrkowska 38, ze- meble kowska ~54, maszyna do pi-

25 Lubiński Z. Skwerowa 6, 80 Rozes N. PiotrKowska 92, gar 188 Bwsztok M. Piotrkowska 112, sania, biurka 
meble mebtle. 137 Telatycki 'E. Piotrkowska. 48, szafa kontuar, 243 Gust Geyer Piotrkowska 272, 

26 Lipiec R. Wólczańska 3, u- 81 Rlchter A. Piotrkowska 104 m aszyna do pisania 189 Buczyński H. Piotrkowska 112, kasy ogniotrwałe 
mywalnia 130 metrów materjału 138 Toruńczyk J. Piotrkowska 64, lustro biurko 244 Gozdzicki Maksym Rokicińska 

21 Mendrzycki Eki l i R. Piotr- 82 Rotberg M. Przejazd 30, kre- chodnikl 190 Bartner M. Piotrkowska 117 37, meble 
kowska 24, szafy, kołdry, zegar dens 139 Trunk Ch. Piotrlwwska 88, meble 245 Grosman S. Sienkiewicza 52, 

28 Majer A. Cegielniana 45, ka- 83 Reichstein M. Przejazd 36, meble 191 uraun J. Piotrkowska 118, toa- kredens 
napa fotel dywan perski 140 Tenenbaum r. Piotrkowska 132 leta 246 Galewski M. Senatorska 25, 

29 Mokski Kalman, N. Cegielnia- 84 Reizenberg A. Przejazd 36, maszyna do szycia ' 192 Bornstein B·cia Piotrkowska biurko 
na l2, krelens kredens . .. ( 141 "J ehate~ Pr.'e ,azd 40, maszy- 122, mas2.yna do pisania 247 Oastfrajnd J. Wólczańska 2, 

30 Mendrzycki D. N.·Cegielniana 85 Ryoa A. Slenklewl::za 4, 2 fo- na do pisanIa 193 Bllieblum S. Piotrkowska 126 meble. 
40, maszyna do szycia tele kredens 142 'rem pel 1. \\ óJczańska 37, tre~ waga bufet 248 Grabowski St. Wólczańska 63, 

31 Margulies J. Piotrkowska 6, 86 ł\ozenblum G. Traugutta 8, mo 194 Bromberg J. Piotrkowska 152, lustro 
blurj{o meble. , 143 Uberbaum l. A.. Piotrkowska 60, meble ~49 Go1dberg S. Wólczańska 63, 

32 Milrad J. Piotrkowska ~O, to- ł ' 87 l<otberg S. Wólczańska 53, .' meble 195 Bielan:iki L. Piotrkowska 174, lustro 
war na garnitury krosno tkackie 144 L Ilger G. Wólczańska 27, zegar 250 Gonski M. Wólczańska 65, 

33 Mendrzycki Ekiel - Rojza 88 Styrcza B. Piotrkowska 91, kredens 196 Baran Ch. Piotrkowska \ 176, kredens 
PIOtrkowska 24, meble kapelusze 145 \\ iązowski B. Cegielniana 45, meble. 251 Grzegorzewski M. Wólczańska 

34 Małykont I. Piotrkowska 24, 89 Solny l. Gdańska 27, meble meble 197 BIałek D. Piotrkowska 182, 139, pianino 
towar 90 Szmulewlcz Piotrkowska 62, 146 Weksler S. Cegielniana 45, maszyna 252 Graliński B. i L. Nazdrowicz, 

35 Moszkowicz i Reichman, Piotr- kredens I meble 198 Baran M. Piotrkowska 182 Nawrot 84, maszyna 
kowska 36, towar bawełn. 91 Sp. Akc .• Setalana·, Pomor- 14:7 Wy . odzki D. N.-Cegielniana 52 meble. 253 Grunbaum B cia, Gł9wna 52, 

36 Mąlera A. Piotrkowska 88, ska 6b, maszyna do pisania mebla 199 BorKowski A. Rokicińska 13 meble. 
zegar 92 Szepsa S. Piotrkowska 70, 148 Na'ofeld S. Pomorska 7, me- meble. 254 Hauftwurcel M. Piotrkowska 189 

37 Meller W. Piotrkowska 92, pianino blA 200 Burchard K. Rokicińska 47, meble. 
biurko tremo 93 t::izklar J. Cegielniana 45, na· 149 Wainkranc Ch. N. Pomorska lodówka stoliki krzesła 255 Hdler A. Piotrkowska 124, 

38 Majeranowski F. Piotrkowska czyn i a aluminiowe 8, 30 pudełek cukierków 201 Berman W. Rzgowska 10 meble. 
132, biurko 94 Stereszewski E. Gdańska 3, 150 Wrońsk i ::). Piotrl<owska 8 50 meble. 256 Holcman M. Pusta 6, biurko, 

39 Muller F. Przejazd 2, lustro kasa ogn.otrwała mtr. tOW!ł1'U ' 202 Barez E. Sienkiewicza 40 waga 
naczynia szklane 95 Stoliński A. N-Cegielniana 46, 151 Wolański M. Piotrkowska 20 biurko 257 Heintze J. Przędzalniana 83, 

40 Muhle O. Przejazd 20, pianino tremo 10 albumów i 4 tuz. bruljo~ 203 Basiewicz B-cia Sienkiewicza urządzenie sklepu restaura-
41 Młynarski J. Przejazd 30, 96 Szyldkret G. Pomorska 7, nów 61, bawełna cyjnego 

tremo pianino t 52 Waza. A.. Piotrkowska 54 pia- 204 Berndt H. Targowa 17, zegar 258 Haj man B. 6-go Sierpnhł 21-23 
42 Michalski W. Sienkiewicza 4, 97 S~tark F. Pomorska 37, meble nino '205 Chudy Ch. PlOtrkowska 82, waga, szafa sklepowa 

2 kołdry maszyna 98 Strern A. M. Piotrkowska 6, 153 Weisman.A.. Piotrkowska 56 otomana 259 Harbg H. Wólczańska 74, kre· 
t 43 Manosowski Ef. Sienkiewicza towar biały kasa ogniotrwała ' 206 Chaskie1 M. Piotrkowska 112, dens 

6, zegar ,99 Szeren M. Piotrkowska 19, 1M Weksler L Piotrkowska 58, 5 kredens 260 Jasinowscy B-cia Piotrkowska 
44 Mendelson J. H. Skwerowa 7, czapki Illtr. towaru wełn. 207 Chądzyński K. Główna 51 167, skrzynka przędzy 

kr~dens zegar. 100 Sztajnsznajder H. Piotrkowska 155 Weksler i Licowski, Piotrkow. meble pianino kanapa 261 Jakubson C. Piotrkowska 271, 
45 Mmtz W. Wólczanska 55, kro- 16, szafa ska 62, materjały wełn. 208 Cukier M. Juljusza 15, kre- kredens 

sno kortowe 101 Stow. Nauczycieli Zyd. Piotr- 156 'llow . .A.kc. Wulfson H." Piotr- dens 262 Ingster ,J. Juljusza 13, maszy· 
46 Niezabytowski K. Traugutta 6, kowska 16, biurko szafa kowska 78 • maszyna do pisa· t 209 Cudek Sina, Piotrkowska 286 na do szycia 

urz~dze~ie biuro.we . 102 Szakin L. Piotrkowska 18, nia' ! meble. 263 Janowski, Piotrkowska 108, 
47 N.asldskl F. l ~arkowlcz, meble. 157 Weinberg M. Piotrkowska 86,:210 Czertoch B. Wólczańska 78, kredens 

PlOtrkow::.ka. 6, gara.eroba _ 103 Sr~brny J. Piotrkowska 24, maszyna do pisania, stoły kontuar 264 Jarb1um S. W. Piotrkowska 
48 Orzechowski R. PIOtrkOWSKa zefir 158 WeJler D. Przejazd 2 swetry 211 Długacz J. Piotrkowska 122 200, kredens 

415, bibljo~eka o~zklona 104 Strykowski Ch. Piotrkowska 26 kontuar 'meble. 265 Jeleń W. Sienkiewicza 52, 
49 OpOCZySkl A. Pl?trkowska 10, meb'le. 159 Wihan C. Przejazd 2, koszule 212 lJimentmant N. Rokicińska 33 kredens 

kapeluszt damsk1e 105 Segat H. M. Piorkowska 26,' m~skie meble. 266 Kunkiel A. Radwańska 42, 
50 Oppenheim M. 6-go Sierpnia mełYle. 160 Wajeman J Sienkiewioza 29, 213 Diefenbach G. Rzgowska 33, kołnierzyki męskie 

37 mebl~ 106 Szylit. i Kryształ, Piotrkowska maszyna do' pisania . worek faryny 267 Koffman J. M. Senatorska 19 
51 PruszYCkl J. Kamienna l, 28, b1Urko 161 Warszawski M. Sienkiewicza 214 Drynkowski J. Sienkiewicza meble. . . 

meble. 107 Sztrowajs S. Piotrkowska 34, 37 kredens 56, tremo, kanapa 268 Kuhn L. Płocka 12·14, plam-
52 "Poiros" Piotrkowska 76, kasa kredens 162 W~za A. Narutowicza l ze- 215 Dude1czyk N. Wó1czańska 2, no 

ogn. maszyna do pisania oto- 108 Szpicberg S. Piotrkowska 44, gar ' kredens 269 Krusche O. Piotrkowska 121 
mana 1 szt. weluru 163 Wereszczyński J. Skwerowa 7 216 Dorecki Ch. Wólczańska 63, meble. 

53 Przygoda A. Cegielniana 45, 109 Bracia Smolarscy, Piotkowska meb'le. 'kredens 270 Kalinowski W. Piotrkowska 190 I 

fortepian 44, maszyna do pisania . 7 E 1 meb1le. 

54 P D 
110 Szpikulicer i Opatowski, Piotr- 164 Wiener -, D. Piotrkowska 76, 21 kie ski P. Piotrkowska 225, 271 Kindler W. Suwalska 25, kaSi 

Olner • Ceg-ielnialla 45, kowska 50, gramofon t~emo mydło , ogniotrwała 
meble. 111 Sachs H. Piotrkowska 56- ka- 165 Zand F. Piotrkl)wskn 8 f, sza- 218 Ende Ę. Piotrkowska 108, 

55 Pechter J. Pomorska 8, meble sa ogniotrwałe: . fa. biurkl" biurka. (Dokońc:zenie Da str. następnej). 
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272 Kuczkowski W. Piotrkowska 302 Likiernik L. WÓlcZ8t18kll 14, 834 Piszczkowski B. Piotrkowska 866. Szutzinger N.. Piotrkowska 395. Weingarfen S., Piotrko\\t'stcl 
293, kredens meb1e. 200, szafa 11, maszyna do pisania. g90. t-owary kolOnialne. 

273 Kuczkowski T. Piotrkowska 303 Langlioff A. Wólczllńska 157, 835 Pruszynowski A. Piotrkowska., . f'i V ' ' 
BOl, szafa pianino 220, skrzynka przędzy 36,. Sierad?Jkl M.. rlotrkowska 396. ,ogel R.. Piotrkowskll 'M. 

274 1(nopf E. Piotrkowska 122, bi- 304 Lwow J. O.dańska 81, biurka 836 Polakiewicz H. Piotrkowska 116, mąka. 174. biu1'ko. 
bljoteka, otomana i maszyny do pisania 218, przęd~a bawehtiana 18 368. Szcześniewska T., Piotrkow- 397. Weidemajer M" Rltgowsk. 

>r t 6 305 Malewski, Mlłobędzki i 8ma· paczek ska 118. biurko s~afka. t>ra- nr. 33. szafy. 
275 Kieszezyńsld " Pio rkowska 14 rzyński, N.-Senatorska 7j urzą. 337 Ptusakowa R. Piotrkowska sa do kopjowan . 398. Wfslicki Ch. M.. Sienkłew1" 

meble. dzenłe biurowe 2~~-260, meble. 361,), Szaniawski T., Piotrkowska cża 61; kasa o~njotrwara. 
276 Kuliński K. Piotrkowska 160, 306 Miechowski J. Glówna 55 338 P~hcer J. SIenkiewicza sa, nr. 120, meble. 399. Weinberger li., KilińsklegO 

mełYIe. 307 MączyńskaB. Piotrkowska 207 b1Urko 370 S f li P' k k 166 86. dywan kozetka 
277 Krolwc:ld B. Piotrkowska 182, szafa kontuar 339 Pinczewski F. Traugutta 8, . ze ner " lotr ows a· " . . 

150 tuz. kajetów 308 Markgw8ki T. Plotrkow8ka 301, ~ardyllki lustro. 400. Wolfsohn J., Sltnklewlcz~ 
278 Knobej A. PiotrkoWska 192, s~afa 340 Pacak W. W61czańska 140, 371. Swidwltls1ca M' I Pi,otr.kowska hr. 9S, szafa, 

20 sztuk parasoli 309 Margulis i S·ka Piotrkowska kredens nr. 174, lustro. 401. Wilczv,k Gl, Senatorska 28, 
279 Kochanowski, Nawrot 38a, 220 341 Przy górski A. Wó1czańska 2ł2 372. Szwalbe A .. Piotrkowska nt. szafy. biurka. waga. 

maszyna do szycia 310 Miałkow8ki R. Pr,~dtalni'da 2. s,tuki ręczników . 180. 40 k1g. słonIny. 402. Weinsztajn I.. \Vólczańska 
'280 Kaliski M. Senatorska 25, 39, maszyna do szyda krzesła 342 Rtngman J. Or~a 1J, meble 373. Szrejter M .. Piotrkowska nr. 62. biurko. szafa. 
~81 ~i~~1erer l. Wó1ezańska 2, 2 311 ~i!:e;2, ~~~ia, Napiótkow- 343. iVl;V~~ereń·$.PlOtrkowska nr. 1~. szafa. '. 403. Wajnbrattn J.. Wólczańska 

beczki farby żółtej 312 Makowski A. Juljusza 13, 344, Rechtrnan H.. Piotr~owska 374. $PlewakM., PIotrKowika nr. 322. zegar. ~ 
282 Kon M. Wólczat\ska Ei5 meble kasa ogniotrwała • nr. 207. oerlumy. nr. 254. kredens. 404. 'Yajs E., W6lczanska 26~t 

roep1e. . 813 Makowski J. Rokicińska 20, 345. Rozenblet M., Piotrk,owska 375. Sierakowiak A,~ NaplórkQw- r)JanIno.. 
283 KalInoWIkt VI. Piotrkowska 199 milka żytnia kredenl> nt. 211. %egar. skiesro 9, młble. 405. WwHsohrt M.. Piotrkowska 

meble. 314 Morawiecki W. Sienkiewicza 346. Rembowski W.t Piotrkows~a 376. Szczupak I.. ~gO Sierpnta nr. 152. szafa. 
28-4 Kaliski M. Senatorska 25, 48, meble nr. 261. maszyna do szycIa, 21'23, kredens. 406. Wilczyk G., Senatorska ZS, 

meble 315 Miszewski S, Sienkiewicza 53, szafa ~7 a ł meble 
285 Krysiak A. Wó1ctańska 144, tremo 347. Rangiewicz O., Piotr'kowska v 7. Szkudl:l:r~k 1,j .. 6·g0 SerpnIa 40 Z k' p' 

Jlloo.le. 316 Młotkiewicz S. Sienkiewicza nr. 271. Z6llar. 22. stohkl. tremo. 7. ture J., lotrkowska 1S1, 
286 Lichr W. N. Senatorska 26, 56, biurko szafa 348. RVdzyl1skl L M.. PIotrkowy 378. Szyffer M .. W6lczańska 127, o omana. 

warsztaty stolarikie i urzą- 317 Michel H. SIenkiewicza JOO, ska 156. 7 'par bucików dam- 140 chustek! 19 pledów. 408. Zyndeband M.. PWtrkowskl 
dzenie 5 sztuk białego materjałU skich. 379. Slabik J.. Wólczaftska Z22, 191, biurkó, szafa. 

281 Łaski A. Piotrkowska 175. lu- 3iS Meissrtef B. Wólczanska 77, 349. Rene e., Piotrkowska 110, meble. 409. Zilbet~~pde l, Plotrkow$ka 
stro zegar tremo.. . ' 4 ~ary bucików. . 380. Siebert M .. W6lczańska 135, 265-267, garderoba. 

288 Lehman K. Piotrkowska 181, 319 Manasse Z. 1 SS-WIe, \yólczan. 350. Rajtoorster A., Plotrkowiika szafa, bibUoteka. 410. ZaJbert B-c'a SwaIsk 6 
lustro ska 198.200, kasa ogmotrwała nr. 123, kredens. .. , l kI, u -k a , 

289 Lisse1 R. Piotrkowska 275, pO, 320 My~liborski D. Kilh\skiego 86, 351. ROll1iszn\Vskl W.. Plotrłkow- 381. Lewm 8., Klhńsktego 86, motor e e tryCZ11~ 4. onny. 
mocnik do kredensu zegar ska 116, kredens. otomana. ze~ar. 411. Depta J.. SkIerniewicka 13, 

290 La~dau J, Piotrkow~ka 275, 321 Nlppe A. Piotrkowska 110, 352. Rozenthal D., Piotrkowska 382. Spó~ka Zarobkowa Przem. meble. 
t11eDle. szafa nr. 220, ba wełna. W'ł., Sienkiewicza 113, biur- 41Z. Dzialowska G.; Na,piórkow· 

291 LandaU R. PIotrkowska 191, 322 Nihel L. Piotrkowska 124, 3 353. Rotholc M., Piotrkowska nr. ka. skiego 47-49, kozetka: 
piece żelazne obrazy olejodruku 286, trunki. 383. TarczYński K" Piotrkowska 413.001dman L, Napiórkowskle' 

292 lipski J. Piotrkowska 114, kre- 323 .. Natawis~ Piotu,owska 15~, 354. Rubin K. D. Pusta 9, 2 wor- 114. lustro. . ~o 49, blacha cynkowa. 
dens radio ki maki. 384. Ty'lko R., Rzgowska SI. bIur 

293 Lucker E. Piotrkowska 136, 824 .. Nap~d. Piotrkowska 164, 355. Rutkowski P., Radwańslka ko. szafy. 414. G~tI?Ian L, Nawrot 100, d~ 
kredens )00 kłębków szpagatu nr. 40. lodownIk. 385. Tenenbaum M ... Sen.atorska SkI. l me?l~. 

294 Łódzka Przędzalnia .. Wigonja" 325 Opieczyński T, Piotrkowska 356. Radz.ikowskt W" Sienkiewi' 28. maszyna do pIsama. 415. KUjawski A., Targowa 34, 
Piotrkowska 136' maszyna do 261. 5 obrazów cza 69, stproty. 386. Tochterl11Rn B., Piotrkowska meble. 
pisania 326 Ostrowski l. A. Piotrkowska 357, Ruszecki A., Sienkiewicza Wnr. 132. lus~ro. . 416. Lajchman E.. Pusta nr. 11. 

295 Łyczkowski W. Piotrkowska 275, zegar 69, biurko. szafy. 387. arszawskl M.. PlotrlkOW- meble i :odanino 
18B, 8 maSlynek do mielenia 827 Petrykowski W Piotrkowska 358 R bI t L T tt 10 ska nr. 165, lustro. 417 Le . H Klllń kI t mięsa i wyż - 293 kredens • . ozen e t ". I!łUgu a '388. Wolfowicz P.. Piotrkowska . WI.. s egO nr. 53, 

296 Lejman J. Piotrkowska 192 328 P . "d' k' N Piotrkowska maszyna do Olsama. 189. kontuar. meble, kapy • 
.meble. l~~~Zg:~~~r~by • 359. Rau M.. Wó1czańska 230. 389. Weis L.. Piotrkowska Z3ł, 418. Lutrosińscy. Piotrkowska M. 

297 Lichtenstein T. Piotrkowska 329 PopowSki M .. Piotrkowska 116 meble. toa!e~a. . 255, meble, maszyna do nr 
286, piecyki, gwoździe, ku· pończochy , 360. Szulmierski M" N.~ZaT'zew- 390. WJsnlewskl ~ł Piotrkowska c~. ... 
chenka 330 Przygoda Ch. Piotrkowska 120' ska 8. szafy. ' 301. szafa. 1 419. Mlchel li., Slenklew'lcza 100, 

298 Lahmert O. 6-go :;ierpnia 22, szafy 361. Szoter D., Piot~owska 165, 391. Wolman S., Plotrk'owska nr., biurko. . ., . 
swetry damskie 331 Puszel U Piotrkowska 122 kredens. 122. 6 worków. '4Z0. Pawlak W., KIlmsklego 143, 

299 Lichiensłein J. Wólczatiska 62 m hl • , ł 362. Szyffer M., Plot,r'kowska 187, 392. WOjciechowski l. Piotrkow- kontuar. wagi. 
otomana pluszowa e e. biurka. ska nr. 124, tremo. 421. Sale A., Piołr'kow&ka 193, 

300 l..ewkowicz Z. W61czańska 62, 332 Proppe E. Piotrkowska 122, 363. Szyffer M .. Piotrkowska 211, 393. Wasilewski B.. Piotrkowska stół. 
kredens zegar . kredensy. 152, towar na ubrania. 422. Taub H.. Wodny Rynek nt. 

301 Likiernik F. Wólczańska 74, 333 Pahl E. Piotrkowska 166, bltlr· 364. Szwajcer W" Piotrkowska 394. Wencke A., Nawrot 7, lu- 14. rOtne meble. 
kredens ka nr. 114. pianino. stro. szafa. 423. Weksler D., Oria 15. meble 
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• KONCERT ~LY BURMEST~ TEATR I MUZYKA 
TEATR W fABRYCe SCImlBLCRA 

l GROHMANA. Przyjazd tak ~elkiego. eiestl\cos. 

Notatki. 
W tych dniach z1l1at'ł w Genewie ma 

ny malarz rosy~ki, S. Sołomko. Był on 
znany i lubfa11Y' także zaeranką, dzię
ki swoim stylizowanym ilustracjom, 
które robił przedewszystkiem do róż· 

nych legend ludowycb. S. Solotnk.o u 
rodził się w roku 1867 w Piotrogro
dzIe, gdZlie ukończył akademję szłuk pię 
\cnych. . * . 

TeATR MlfJSKl. f ,,MOULIN ROUGE w fILHARMONJI". 
Dzisiejsza premjera "MORALNOSCI I A zatem w sobotę, dnia 18 bież. m. 

PANI DULSKIEJ" będzie zarazem, jak. publiczność ródzka będzie miara S1>OSOb 
wiadomo, uroczystością jublleuszową 25 ność zobaczenia jak się "Paryż bawi" 
lecia pra.::y scenicznej wybitnej, utalen w wielkiej rewii pod tym tytulem. Dy
towanej artystki naszego zespołu pam rekcja "Moulin Rouge". nie mając miej

W najbliższą naedzielę, dl1ła 19 łuŁe,o 
o godz. 5 popołudniu art~cl teatru miei 
skiego odegrają w sall "Oinlska" 11I'3JC. 
zjedn. zakr. Schelble-ra i Orohmana tragi 
farsę w 3 aktach Gabrieli Zapolskie; p. 
t. "Moralność pani DulskieJ". 

Antoniny Dunaiewskiej, która odtworzy sca na specjalny dancing, nadaje swej ARTYŚCI OPERY WARSZA WSKI.EJ 
popisową rolę tytulową - pani Dulskiel imprezie charakter wytworn~o balu W LODZL 
Znakomi~a ,tragifarsa kołtuńska" Ga maskowego, wprowadzając Jednakowoż , W operze ,.Madame Butterfly" wysta 

brjeli Zapolskiej otrzymala bardzo intertt paryską inowacje, mianowicie - ma· • wlanei w teatrze miejskim przez towa 
sujacą obsadę wykQnawczą, zrożoną .' skowanie pa'nów, dla któryoh przygoto t ś d I tek . . I rzys wo operowe w ro e & w czwar 
pań: Stei. Jarkowskiej (Mela), K. Lwblen wano zapas czarnych reduto~ycl1 ma- d' ..., i .. ~ b t . ~ .. k . 

P -~ w""'o mmu Clt 11 k' (H') D l . ZI bi' ki l k kt' b dzJ . b ć nla -- ~ • m. wys ąPlą uuO paUl re ..... ~... no ~. ap na - s lej eSla, p..l\,e ewncz em fiS e se, ore ę e mozna na ywa przy B Ol ckl l k . j ty t • tl 

sit świat()wą sławą skrzypka - w.rtuo 
za jakim jest bezsprzecznie Willy Bur
mester, wzbudził w naszem mieście MO 

zumiałe zainteresowanie. Znakomity at. 
tysta przyjetdża 1>0 wIelkich try·umfach. 
jakie zdobył obecnie w Japonii i Ame 
ryce. W prc>gramie koncertu łódzldego 
znajdujemy utWQry: Brahmsa, Haendla. 
Bacha, Ramew, Haydna, Hummela. 
Dusseka, CzajkOWSkiego i wlelu 1nnych. 
Koncert odbędzie się w fIlharmonU we 
wtorek. dnia 21 b. m. i bęC:Zie pierw, 
szym z 3 cy~lu nrlstrzowskleh koncer: 
tJ6w. Pocza.tek O godz. 8.30 wieczor'em. 

C k"· odb ć I (H k) W k b li k' . (J 11 'I ./. . r. e e. reUlące u.ową par ę '" yr lDlała się y w gmachu wie au. '3 . Ja u I s leJ u aSlew czo We):>OlU. " .. '-., k' j T od l' 
k· t~Ą"-' dr f P Ą,,~ ) N" d "k k" P h' k' l ° od' l 2 I ar .... "",. opery warszaws le: p. e oz a tego ......... a·ma YCZlle&O. rz""""prze wa, le Zlał OWS lej, uc mews le g 1.10 e w nocy za.:zną s ę r ~ Sk . A D b l P'" I 
d Ż bil t6 k ł '~k ~Ude al M' I al Z· (b l" Dut h j t d' l I M ollleczna, p. • o osz p. r. l resze a e w wy au a.... won>· z fi oraz pp.: IC l a I11cza re'lcJan ruc ome es ra zle pop sy zespo U" JU 

WYdawnictwa gospo
darcze tereS<lwanie, że pobieran'O przez prze- ski) i Tad. Krotkego (Zbyszko). Reżyser lin Rouge", przyczem conferea.:ierem P. SkonJeczna czołowa mez7JQ sopra 

kupnłów :r.a błJetv po 75 marek. Prze- Konstanty Tatarkiewicz. będzie wytworny artysta a zarazem ay nistka opery warszaw5kiej nie śpiewała Pia'wsza polska 1IlOO000aija O ubez. 
ciwko temu CłLaplln zaprotestował, tale Dzisiejsze przedstaWienie 11:1 którem rektor ,,Moulin Ro,uge", mr. de Lab!ague dotychczas rugdy w ŁodzI, to tet wystę pi~zenłach kred)'t6w ebportowycb. 
grafuJąc: "Moje filmy należą do ludu. a będą reprezentowani przeJsi;lwiciele Nad~ieniamy, że Józefina Baker za-, py jej przyjmą szerokie s.fety muzyczne Ukaza1a się w druku. Jako pierwszy 
nie do świata snobów". władz państwowych, miejskich oraz sfer produkuje się w najnowszym tadcu p. D. Z tywem zainteresowaniem c10 wJado tom wydawolctw. paAstwowego 11lstytq-

iti -= • społecznych nas?;ego miasta, będzie ,.Je m'en Uch e" a Mistinguette odśpiewi mości. ha ekSIPortoweiO. praca P. dr. Mleczy' 
Były poI~r.mt WliedellSki Karol Kosłter mIało charakter uroczysty. specjalnie dJ.a, Łodzi napisaną piosenkę P. Dobosz jest znanym dob'rze ulubień slaw,a LJllenthala. pod. tytułem: •• Ubez.. 

zadeb4lutował w OPerze drezdeńskleJ ja. Jutro o godz. 4 popoludniu oraz o te} "On fait c'qu'on petrl". W~adomośCl~: cem teatralnym tu,teiszYch miłośn!,ków pieczenla ki'cdyll6w eksportowych". Te 
ko WlJbelm w ,.M.fgoon" J w ,,KawaJe. samej godzinie w niedzielę ostatnie po która niewątpliwie najbardziej ujmie lo- muzyki i śpIewu mat ten. omawjają,cy ieden z powoat-
rze róż" odnosząc nadzwyczajny sukces wtór~enia "Grubych ryb" z udj1:.ialem dzian za serce lest to. że dy'rekcia do Współudział p. Preszeta, reżysera olle nych nowożytnych środków popiera-
Kostlera kształcił śPiewak Steiner, kt6. Mieczyslawa frenkla. chód z pierwszego Występu przeznacza ry warszawskiej świadczy wybitollie o nia eksportu w powojennej Buropie, 
ry się nim zajął, Usłyszawszy jego głos na Polski Czerwony Krzyż, w bi'urze staranności i dl\Żnoś.::i towarzystwa ope na tle wzmagającej się konkurencji w, 
na tl>warzyskim koncercie policji wic- 7 PORA~EK SYMPONICZ~Y. l którego (Piotrkowska 96), można naby rowego do zapewnienia operze istot handlu zagranicznym, stanOWi dziś 
deńskiej. Kustler podpisał już kontrakt O skrzypku Popoifie, który wystąpi wać bilety wstępu w cenie zł. 6.- nych walorów artystycznych. przedmiot żywej dyskJlsii na polu mIę 
na kilka sezonów z drezdeńską operą l' na 7 poranku symfonicznym orkiestry B'I t b' d' t dzynaTodowem. Treść pracy powyi,szej 

OTW 'RC"': WYSTAWY l e y na o a wieczory sprze ale ea ,' .. 
oaństwową. 'f:lhaTmonicznej w nadchodlącą niedzielę .~ u.. l k . , k' G slanowJ omowlenle funkcJl gospodar-

MINKOWSKIEOO. tra na asa zamawuan w cu -Ierni o. . 
dnia 19 b. m. cała 'Prasa europejska wy t k' d I . -.ł d 10 czel, prredmlotu J zak·resu ubezp!~· - s oms lego co z enOle '-N go z. rano 
n.ta się, że artysta posiada fa.s.cynujqcy Jak było do przewidzenia wystaw:l, ' czeń kredytu oraz obecnego stanu roz-
czar [wprost baieczn'ew,irtuozostwo. obrazów słynnego malarza Maurycego d? 7 ~vleczór bez p'rzerwy ~Ia III11~nlę woju istniejących Instytucji w An-TEATR KAMERALNY. 

·1 M k k l t k l I cIa nadoku przy kasie w dnIU p~eosta l" N' h A t" B l .. D i1 \V_ stępy J\icczyshw.' C '.·,-lkllrtS;!!l!,i Jest to istotnie fenomena iłY skrzypek, in 'ows. iego wywo a a o osa ne za- wień. g)1, lemczec, us ni, e gIl anI, 
,v "NIEWIERNEJ" w-obec powoo,zenia k,6iy zdumiewa ! zachwyca... interesowanie wśród szerokich warstw Holandii, francji i Wloszech. P;acQ po 
zostają przedłużone o Ieilka dni. Sztub Artysta wybrał I1a swój występ w spofeczeństwa łódzkiego. Na urq:zyste TEATR POPULARNY. wyższą zamyka rO<lzial PośwJęcony 
grana więc będzie jeszcze dziś, w so Łodzi piGkny koncert skrzypcowy Lalo otwarcie wystawy, która odbędZie SIę kwestji tej w Polsce w związku z pro-
botę w niedzielę wieczorem (o g. 10,30) Srmpholl'e espagnolc. który odegra z to w sobote<, dnia 18 lutego o godz. 6 w. "KRYSIA LESNICZANKA" w teatrze \vadzonemi przez państwowy instytut 
oraz' w ponicdziarel(. i warzyszęniem orkiestry. Pozatem orkie, \\' "Złotej Sali" Grand - Hotelu zostali! na Ogr~dowej ~raną b.ędzi.e jeszcze tył eksportowy pracami nad utworzeniem 

\V próba';:oh kapitalna komedia _ saty, stra iilharmoniczna wykona Smetany, zaproszeni przedstawLeiele ~ta~z pad: ko w 'PIątek, sObot~, nIedzrelę (dwa ra- analogicz.nych ur~ą~zeń w kraju, dos,to-
ra J. Berra .,Mecenas Bolbec ; jeg-=> Uwerturę do op, ,.Sprzedana narzeczo stwowych. komunalnych, OSwlatowYCIl, lY) l po raz ostatm we wtorek. W Po- sowoaoY'ch do miejscowych waru.nkow, 
lll,li..··. W niedzielę o gcdz. ;; POPOlll";li:U I na' JI ,,7. S~ 'nionja Dvoraką "Z Ilowego i kulturalnych, prasa, świat artysryczl1.\' pieleolI ą środę premiera melodramatu przez projektowane powołanie do ży-
;'at je:szczc po ;,;t:;nach zniżonych "SnlCg"; ~wiata'·. Dyryguję Bronislaw Szulc. pol i elira spoleczcństwa łódzkie~o. I IV ~-CiU obr~:ach p. t .• ,W1arusy s7.tan cia po.!Skiego tJOwar~ystwa ub e zpie-
P.rzyb~szewskiego. cząlck o godz. 12 w południe; darow f'rałlql '. ,cuakred,Y,iQ. .. 
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ill§lt§ł~~l§l~t§tciltit§l~rmt§l~:@l:~tmt§1tcilt§J§rmtir§1~r§1t§l~;mtcilt§ltcil 
~.' ~ 

t§l B ziś B' Tylk.o la B · ~ 
~ ~ 
~ i dni następnyc ! dorosłych! t2l 
~~. tcil 
; Pierwszy raz w Łodzi! B Pierwszy raz w Lodzi! iJ 
~ Sensacja . erotyczna w 10 wielkich aktach tm 
IDl, • • d • rsl 
~ lew c z 1 e anelr ii 
~ ~ 
~":< ~, spelunkach hańby i rozpusty. .8.8 Film dla matek. córek i panienek. ~ 
~ Obraz ten ilustruje nagą pra'W'd, ~ e Band arzy żyurym. to"W'arelD.~ I 
~ w roli główne światowej sławy tragik • o § 
t§lAL ' E TS E RUCKt1i 
tcil ~ 
~ I W roli niewolnicy I I W roli właścicielki lupunaru I ~ 
~ S-u.zy Ver:n.OD. Vivian. G:ribSOD. ~ 

~ I W roli ciemnego indywiduum I tcil 
~ Ern.est De1..11:sch. tm 
rm UWAGAI Ha pi~rwsze seanse wszystkie miejsca po 7S gr. od g. 3,30-4 po poł., w sob. I nJedz. od g. 1-1,30 po 75 gr. ~ IDl Orkiestra sym'ioniczna pod ba tutą p. J. Sandomierskiego. Uwaga I Wolne wejśoia ważne tylko - dnie powszednie. ~ 

~~~~~t21~~~~r§1~@~~~~~~@~~~~r§1~~r§1~~r§1r§1~ 

Cudowny zapachl -
Szkoła artysty bale u 
H. WIERZYŃSKIEGO 

przyjmuje zapisy. 

BALET, Tańce wszystkich 
stylów, epok i na'odów, 
RYT " O-PLASTYKA, 
GImnastyka leczDlcza. 

Informaoje u sekretarza w lokalu 
sZlwły tańca P. Lipińskiego, Trau· 
!:!utta .\1 l {vrand-Hotel} od g 1~ ej 
do ~ j od :) do 7 Wlecz, 13Jt1-

I 
Komfortowe 4 pokojowe mieszkanie w War

szawie z wszelkiemi wygodami, łazienka, telefon, 
służbowy. świeżo odnowione, 

zam.lenłe 
I 

na takoweż w Łodzi, ew. na 3 pokojowe z ew. do
płatą. Oferty sub. nAdel- do admin. ni n. pjsma. 

/
Gabinet, KOSNE'rYKI hek~rskiBi I 

O-r. MAJUI LEWINSONOWEJ 401- 8 
Cegielniana 6, ID. 3, telefon 43-63. 

Piotrkowska 50 
- ' Telel :<1- 6 -

FUCHS p~zyj~uje ogłos~ema do wszystkich 
gaze'G: <;''11 Polsce i za

gran. na dogodnych warunkach. 

•••••••••• 

Dr med. [ 

Stupel 
SzKolna 12 

Choroby skórne, 
włosów, wenerycz
ne i moczopłciow~ 
leczenie ~wiatlem 
(Roentgen, lampa 

kwarcowa), 
Elektroterapia. 

r'rzyjmuje od 12-5 
po pol. I od 6-8 

wieczór. 
CellS~ leczn'c 

DoKt6r 

H. WołkoWfSkl 
Zachodnia 57 
(CegielI1lana 19) 

tel. 37.70. 
Choroby skórne 
j weneryczne. 
Leczenie lampą 
kwarcową. 

Przyjmuje od godz 
1-2 I od 4-8 

w Diedziele i ~Wlę 
ta od 11 - l. 

Dla pań od 4-5.50 
C)ddzielna 

poczekaJ.lia 

DR. 

PRY8 l~KI 
ChO .. oby .!Có .. • 
ne włosów we· 
-:1e .. yczne • mo· 
czopłclowe 

" Leczenie światłem 

KreutzsznulmaSIVn_e ,L:r~~1;;~~~lo~~~ 
p J PrzYJmuJe od 9-2 

kupię zaraz. Jła ~a~dod~ od-

Oferty do "Gł. Polskiego" dZielna poczekał. 

OGŁOSZENIA DROBNE. 

._D_D_ftl_ES_IE_łłl ..... A ._RO_Z_N .... II :: OIEflDa PRRCY •• .. I 

POTRZEBNA 
służąca na przychodnie, Główna 49 

cukiernia. 1469-2 

CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ? 

POTRZEBNA 
wykwallfikO\llaoa manicurzystka. 

PiotrkoWska \05. St. Nowacki. 505-2 

Musisz ukończyć kursa fachowe koreo 
spondencyjne proł. Sekulowicza, War 
szawa, Zórawia 42. Kursa wyuczaj a 
Iisto\\nte: buchalterji, rachunkowości 
kupieckiej, korespondencji handlowej) 
stenograłjł, nauki. bandlu, prall1a. kali
graf;l, pisania na maszynach, toWaro· 
znawstwa, angielskieg:>, trancuskje~o. 
niemieckiego. Po UKończeniu tlwla- , d 
dectwo. ządajCi~ p:spe&tów. t~";:: I i. Z"GUB. DOKUMEłłTY I 

POTRZEBNY 
Włp61nlk z 3000 złotych do prowadlle
nia Interesu bez ryzyka z ew. w~pół
udziałem pracy Oterty do administr 
.Glosu· dla .Staczeskl" 1500-1 

BEREK KOREK 
rocznika 1886 zagubił książeczkę woj 
skową, wydtlną przez P. K. U.-Ł6dź, 

1456-3 

KUPdO i . i············ SPRZEDAz ~ Nr. 21/Sp. Do Rejestru Spół-
.......... _-_. __ ............ _ ' dzielni "Pracownicza Spółd:delnia 

.Solidarność·, w Łodzi" wniesi ono 
w dniu 6 lutego 1928 r. następu 
jący wpis: Spółdzielnia zosłab 
zlik widowana. 

WóZEK DZIECINNY 
sportowy w dobrym stanie kupię. 
Oteny sub •• A. H,- do adm. .Glosu 
Polskiego· 1497-..) 

Wydział Rejestr" Handlowego 
Sądu Okręgowego w Łodzi. 

~IaDK" li i NIGSZKAłłlA 

POKóJ I 
umeblowany frontowy. słoneczny z PERfUHERJA 
balkonem na l piętrze z osobnym 
WejŚC iem do wynajęcia izraeliCle-c e 
Pańska 12, m J.2 od o-~. 483-,:, 

-------------------------
ZAMIENIĘ 

2 pOkoje z kuchnią (wszelkie wygody, 
centrum) na j pokOje z wygodami. 
Oterty sub •• Sloneczna" do admlnistr. 
"ułusu" 1499-5 

1\ 
VIOLET 

Piotrkowska 83. 

Nadszedł gwiety transport 
najmodniejszych perfum. -

sub. W. Z. 1502-'2 1 Zawad~:·a NilI, 

. .....---.~~~~~~~~~ __ ~~~::~~~~.~~~~~~~ teL 25, ~ ~""""""""""""""'''''''''''''''' ,- ----... - - ...-..,------~~--:--~----------------......,.. 
nosi w Łodzi zl. 4.50, Z8 odnoszenie - 40 groszy; z prze· -- I strona.l \IItekgcie łO groszy, s\rona 5 szpalt, _ NeKrologi 50 gr. str. :) szpalt. _ Nadeslane 
II leslęczna "ulosu !'olsk iel<0" ze wszystkimi dodatkami "''Y- lii ' Ogłoszenie za wiersz milimetrowy l szpaltowy 

sylka pocztowa W kraju - zł. 5.-; zagranicę - zl. 7.20. po tekścI.e 50, SIr .. strona 5 szpalt. - Zwyczajne 10 groszy str. 10 szpalt. _ Olloszeala zarę_ 
czyno~e I zasłubmowe 10 zlot. - Ogłoszenia zamiejscoll1e obliczane stł o 50 proc. zd f,IW 
zaQran1c?nych o 100 vrocent droże!. 




