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Autobus wpadł do Prosny.
1 osoba została zabita, 13 rannych.—Straż ognio
wa wydobyła z wody zdruzgotany samochód.
W dniu wczorajszym o godz. 5-ej po wypadku władze policyjne w Kaliszu.
Na miejsce wypadku przybyły wła przy pomocy okolicznej straży ognio
poł. na szosie Dobra — Kalisz wydarzy Przechodnie pośpieszyli z pomocą nie dze policyjne, które przystąpiły do do wej oraz ludności wiejskiej.
ła sie straszna katastrofa samochodowa szczęśliwym ofiarom. Większa część chodzenia.
»*
która pociągnęła za sobą śmierć jednej pasażerów zdołała się uratować własPoszkodowanym udzieliło pomocy
Na miejscu poniosła śmierć miesz
osoby 1 rany trzynastu osób. O tej porze | nemi siłami. Jedna z pasażerek wskutek pogotowie ratunkowe z Kalisza, które kanka Kalisza p. Glanternikowa, matka
zdążał do Kalisza autobus pasażerski uderzenia samochodu o barjerę została kilku ciężko rannych pasażerów prze
radnego miasta. Ciężkie rany odnieśli:
oznaczony nr. ŁD. S0978 z 16 pasażera zabita i zwłoki jej wydobyto z wody. wiozło do szpitala św. Trójcy.
córka tragicznie zmarłej Glanternikówmi.
Szczątki zdruzgotanego samochodu na, Bruks, Solnik (lekarz dentysta). Po
Trzynastu pasażerów odniosło ciężkie
po mozolnej pracy wydobyto • z wody zatem trzy osoby zostały silnię potłu
Autobus znalazł się w pewnej chwili i lekkie obrażenia ciała.
na moście na rzece Prośnie pod wsią
czone z tych jedna p. Krajewska rów
Winiary. Przez ten sam most jechała w
nież mieszkanka Kalisza doznała ziarna
tymże kierunku furmanka. Kierowca,
nia żeber. Cztery osoby lżej ranne opa
chcąc wyminąć furmankę skręcił nagle,
trzono na miejscu i odwieziono do do
uderzając cała siła w barjerę, która za zamierza
rząd niemiecki
zamrzeć n>
jaknajszyb- mu.
łamała się a samochód z wszystkimi pa
szym czasie —Jlorrij przewodniczący
delegacji
Do późnego wieczora zbierali się na
sażerami z wysokości 6 metrów wpadł
niemieckiej.
miejscu wypadku okoliczni mieszkańcy
do góry kołami do wody. Przeraźliwe
Żywo komentując tragiczną w skutki
>Berlin, 7 lipci.
krzyki nieszczęśliwych pasażerów za
W związku z pogłoskami, o oczekiwanym ustąpieniu d-ra Hermesa ze sta katastrofą autobusową.
alarmowały przechodniów, którzy nie nowiska szefa delegacji do rokowań z Polska „Der Moutag" w alarmującym
Śledztwo prowadzą prok. Gzoski, sę
zwłocznie powiadomili o powyższym artykule zapowiada, że w poniedziałek rada gabinetowa pod nieobecność kan
dzia
śledczy Zylber i nadk. Nowak.
clerza i ministra Sresemaua powieżmie ważne uchwały i ustali zupełnie nowe
linje wytyczne dla rokowań handlowych ze Szwacją i Polską. Rząd niemiecki
zmierzać będzie bezwzględnie do doprowadzenia rokowań z Polską do końca i
Księgi zażaleń
W i t z prosi
uwzględni postulaty.
m u 9 x q znajdował,
sie;
Uwzględnione zostaną również w większym stopniu żądania pewnego od
o odroczenie
rozprawy
na wszustłticb
dworcacb
łamu przemysłu niemieckiego. Ustąpienie d-ra Hermesa toruje drogę dla wyko
sqdowtee$.
boteiowucb.
nania tych zarządzeń. Następca d-ra Hermesa Ernst będzie tylko wykonawcą
Katowice. 7 lipca.
Warszawski korespondent „Republi uchwał, gabinetu Rzeszy.
Obrońca b. posła Ulitza wniósł zno
ki" (B) telefonuje:
wu prośbę o odroczenie wyznaczonego
We wczorajszym „Monitorze Pol
na dzień 23 lipca przewodu sadowego,
skim" ukazała się wiadomość w sprawie
dołączając świadectwo 2 lekarzy, któ
zaprowadzenia ksiąg zażaleń na stac
rzy stwierdzają, że Ulitz po operacji śle
jach kolejowych, a więc na wszystkich
bez wyjątku dworcach. Księgi te przez uroczusiego otwarcia lingi lotniczej pej kiszki przez 6 tygodni potrzebuje
rekonwalescencji.
naczone są do wpisywania przez publi
„lot"
nikacji inż. Kuhn, który scharakteryzo
czność zażaleń na zauważone. na kolei
Sąd uchwalił wysłać lekarska komi
Warszawa, 7 l i p c a .
wał dotychczasowe wyniki rozwoju lot sie sądową do mieszkania oskarżonego
nieporządki i nieodpowiednie zachowa
(Polska Acencia Telegraficzna)
nictwa i cele działalności lotnictwa w żeby zbadali stan zdrowia Ulitaa, po
nie się personelu kolejowego w stosun
W dniu dzisiejszym n a lotnisku c y
ku do publiczności. Wpisujący zażalenia wilnym w Warszawie odbyła się uro Polsce na bliższą i dalszą przyszłość. czerń dopiero zadecyduje co do t -venpowinni wskazać swe imię, nazwisko 1 czystość poświęcenia polskiej linji lot W końcu przemawiał dyrektor polskich tualnego odroczenia rozprawy.
miejsce zamieszkania oraz zawód wzglę niczej „Lot" Uroczystość otworzył przy linji lotniczych „Lot". Po przemówie
Z taktyki obrony widoczna jest ten
dnie stanowisko służbowe oraz wskazać byciem swym P. Prezydent Rzplitej. niach P. Prezydent przeszedł do jedne
dencja
odwlekania spfawy możNwie jak
go
z
hangarów,
gdzie
udekorował
krzy
świadków, podając również ich adres » W chwili przybycia P. Prezydenta or
najdłużej,
aby tymczasem sprowadzić
nazwisko. Dyrekcje kolejowe są obowlą kiestra związku zawodowego kolejarzy żami zasługi kilku wybitnych pracowni
ważnego
dla
obrony świadka z Brazyljj.
ków
lotnictwa
komunikacyjnego.
Pomi
zane rozpatrzeć zażalenia w Łakim ter odegrała hymn narodowy. Po mszy po
Charakterystyczne jest. że jeszcze
minie, ażeby wpisujący zażalenie otrzy lowej, odprawionej przez biskupa Galla mo ulewnego deszczu, wskutek którego
mał już w 30 dni od daty wpisania skar i pświęceniu samolotów osobowych zaniechano projektowanych lotów P. niedawno obrońca adw. Baj domagał się
gi odpowiedź co z jego zażaleniem się przemówił biskup prof. Szlagowski, Prezydent wraz z otoczeniem zwiedził jaknajrychlejszego wyznaczenia termi
stało i jakie były jego skutki
podkreślając znaczenie lotnictwa dla port lotniczy. W chwili opuszczenia lot nu, a prasa niemiecka atakowała sądy
rozwoju i potęgi państwa. Następne niska przez P. Prezydenta orkiestra o- polskie o rozmyślne odwlekanie spra
wy.
przemówienie wygłosił minister komu degrała hymn narodowy.
1

dtafitat

handlowy

% 3olshą

Prezydent Rzeczypospolitej dokonał

Z a m a c h na bułgar
skiego premjera

"szef rządu
wtjszedi
bez
szwanku.
Sofia. 7 lipca'.
Ubiegłej nocy na premjera bułgarskie
go Liapczewa powracającego do Sofji z
miejscowości Kriczim, dokonano napa
du bandyckiego. Premjer wyszedł bez
szwanku. Nieznani bandyci napadli rów
nież tej samej nocy na auto, jadące szo
są Plovdiv — Kriczim, oddając do nie
go około 20 strzałów. Autem jechali pre
fekt departamentu Plovdiv i kilku wyż
szych urzędników.
Samochód zdołał ujść. Strzały do
sięgły tylko agenta policji Aleksandro
wa, który wkrótce zmarł z odniesio
nych ran.

Nowa organizacja min. komunikacji
Liczbo urzędników nie będzie
nowiekszona.

Redukcja z b r o j e ń
zwiększaj
botnych

szereói

bezro

n> J f n g f f i

Londyn. 7 lipca.
Angielski minister dla zwalczania bez
W ten sposób ministerstwo komuni
Warsz. koresp. „Republiki" telefo
kacji będzie dziehć się obecnie na 7 de robooia Thomas przemawiał wczoraj na
nuje:
Na ostatniem posiedzeniu rady mini partamentów, biuro personalne oraz 3 konferencji angielskich organizacyj ko
strów uchwalono nowy statut organiza autonomczne wydziały: wojskowy, sa- lejowych na temat: jakie kroki poczyni
rząd angielski celem zwalczania bezro
mUm^^o^wrtwa^y^ihu^^
cyjny ministerstwa komunikacii.
bocia.
Nowy statut nie przekracza liczby eMinister bronił w swem przemówie
tatów, przyznanych ministerstwu na rok
1929, przewiduje jednak utworzenie no W a l k a r z ą d u k o w i e ń  niu przedewszystkiem środków racjona
przeprowadzonych obecnie w an
wych wydziałów.
s k i e g o z emigracją. lizacji,
gielskich
przemyśle.
Skacowano przedewszystkiem depar
litewskie
na g r a 
Dalej Thomas omawiał kwestję zna
tament administracyjny, a na jego miej Cdezwy
nicy
notshici.
czenia pokoju i rozbrojenia morskiego
sce utworzono departament ogólny i biu
dla sfer robotniczych.
Berlin.
7
lpca.
ro personalne. Dalej utworzono 4 nowe
Z Kowna donoszą, że komendanci woj
W razie redukcji przemysłu zbroj
wydziały, a mianowicie: kolei wąsko
torowych, tramwajów, budowy nowych skowi powiatów litewskich położonych nego pracownicy tej gałęzi przemysłu
P i e r w s z y pociąg
wzdłuż granicy polskiej wydali odezwę oczywiście przez to początkowo musie
kole! traktatowy i administracyjny.
r a d j o w y w Polsce.
Wydział wojskowy wydzielono z de do ludności, wzywającą do popierania liby ucierpieć, później jednak odczuHby
partamentu ruchu i podporządkowano rządu litewskiego w walce, przeciwko dodatnią stronę sukcesu rozbrojenia.
Warszawa. 6 lipca.
Dziś o godz. 15 m..5 odejdzie z War bezpośrednio ministrowi komunikacji o- emigracji. Odezwa wymienia ostre ka
Niemniej jednak trzeha sobie zda
szawy do Krakowa pociąg wyposażony raz szefowi sztabu. Wreszcie szereg w y ry. Na obszarze strefy granicznej 10 wać sprawę z tego, iż wielka liczba tych
w aparaty radjowe. Jest to pierwszy działów przydzielono do innych depar- kim. zakazano w godzinach od 10 wiecż. robotników musiałaby znałeś-*, oracę w
' 6 3-ej rano wszelkiej komunikacji
'^mentów.
h-r.ych gałęziach przemysłu.
pociąg radjowy w Polsce.

Str. 2

1929

8. VII

tts 184

Wstrząsający dramat erotyczny wielKiej miłości i poświęcenia p.t,

Dziś Premiera!'!
Orkiestra pod dyr, p, R. K A N T O R A .
Początek seansów o godz. 5-ej po poł.
w soboty, niedziele i święta od 12-ej w p.

„NIELUDZKI OKUP"
(Rodzina bez moralno!cl)
W rolach głównych:

UWAGA:

Carmen Cartellieri, Colette Brettl i inni.

Ceny mlioite!
III m. iS. i

Zanik moralności! — Ofiara defraudanta! — Zatrute dusze!
Niewinne dziewczę w szponach garconki! — Prawda zwycięża'

Samochód wleczony
przez lokomotywę

My wodny syn zranił
Jliesluchanu

czyn

nijaka.

rodzina zatruta
matkę Gała
nieświeżem
mięsem.

Na Wodnym Rynku Nr. 14 zajmuje
Przy ul. 6-go sierpnia 96 zamieszku tajczykowa, zalała się krwią i padła bez mieszkanie Josek Morawiecki wraz z żo
je od dłuższego czasu rodzina Ratajczy- przytomności na ziemię. Domownicy nq swą Sarą i trojgjem dzieci. 17-letnią
ków, składająca się z 68-letniei Wiktorii rzucili się sędziwej staruszce na ratu Róża, 9-Ietnhn Kiwa 1 6-ietnla Mania.
Wczoraj wieczorem przejeżdżał przez
tor kolejowy na linji Lidzbark - Lorki Ratajczykowej, 36-letniego svna jej Mi nek a gdy nie zdołano Jej przywrócić Wczoraj w godzinach popołudniowych
samochód urzędnika Żórawskiego. W chała i dwuch córek. Ratajczvk od dłuż do przytomności zaalarmowano pogoto wszyscy bez wyjątku poczuli straszne
chwili gdy samochód tylnemi kołami szego już czasu jest postrachem całej wie Kasy chorych.
boleści, które przez dłuższy czas nie uW tym czasie wyrodny svn siedział stawały. Wobec tego Morawiecki z led
znajdował się jeszcze na torze, nadje tamtejszej okolicy, gdyż jako nałogowy
chał w szybkiem tempie pociąg osobo pijak stale zaczepiał sąsiadów, bijąc ich jaknajspokojniej przy stole, przypatru wością dotarł do drzwi > zaalarmował
wy. Przednie koła lokomotywy pochwy bezlitośnie, wskutek czego obdarzono jąc sję z złośliwym uśmiechem_ na u- sąsiadów. Z chwili na chwile sytuacja
city samochód i wlokły go na przestrze go ostatnio przydomkiem „drugiego Ła- stach męczarniom własnej matki. W i  stawała się coraz groźniejsza, tak że
niuchy". Niedawno temu podczas awan dząc to jeden z lokatorów zaalarmował musiano zawezwać lekarza. Po zbada
ni około 130 mtr.
Wskutek zderzenia szofer p. Żóraw- tury takiej napadł on na interweniujące o zajściu policję. Na miejsce wypadku niu chorych ustalono, i e wszyscy zatru
przybyli natychmiast funkcionarjusze li się mięsem, które spożyli podczas oski, jego żona i córka wylecieli z samo go policjanta, którego pobił dotkliwie.
Za przewinienie to został on pociąg VII komisariatu P. P. z zastępca komen biadu nabyte w Jednej z latek. Zawez
chodu, jak z procy. Właściciel samo
chodu i szofer odnieśli ciężkie obraże nięty do odpowiedzialności karnej i na danta na m. Łódź nadkomisarzem Weye wano natychmiast policję, która wszczę
nia, p. Żórawska i jej córka są lżej ran rozprawie sądowej skazany został na 4 rem na czele, który przeprowadził na la dochodzenie, celem pociągnięcia win
miejscu wstępne dochodzenie. W mię nych do odpowiedzialności karnej, (p).
miesiące więzienia.
ne
Wczoraj w godzinach popołudnio dzyczasie przybyło pogotowie ratunko
wych awanturnik Michał Ratajczyk we, .lekarz którego odwiózł nieszczę
Furjat z brzytwą
Kronika policyjna
przybył do domu pijany i sprowokował śliwą Ratajczykową do szpitala św. Jó
na u f i c a c f t
XtĄi>fzomic.
awanturę z jednym z lokatorów tegoż zefa. Przed domem zebrał się olbrzymi
W mieszkaniu przy ul. Drewnowskie}
Z Sosnowca donoszą;
domu. Na krzyk napadniętego lokatora tłum, który wyprowadzonego przez po 33 w celu samobójczym napił sie jodyny
Onegdaj między godz. 15 a 16 liczni wybiegła z mieszkania matka Ratajczy- licję Michała Rataiczyka obrzucał gra 24-letm'k robotnik Stanisław Szalakowprzechodnie, spacerujący po ulicach ka i przy pomocy zięcia swego wciąg dem obelg i wyzwisk a w pewnym mo skt, zam. przy ul. Borysa 8.
Ząbkowic przeżyli chwile doprawdy e- nęła awanturnika do mieszkania. W mencie przyjął nawet tak groźna posta
mocjonujące.
pewnej chwili zażądał natychmiast obia wę, i e posterunkowi musieli awanturni
W mieszkaniu wlasnem przy ul. Rey
Oto po ulicach Ząbkowic biegał nie du. Wobec tego że ..przygotowanie" ka odwieść taksówką, gdyż groziła moż rnonta 5/7 w celu samobójczym napił się
jaki Piotr Papiernik, który uległszy w trwało zadhtgo, chwycił stojący na sto liwość zlynczowania przestępcy. Niedo niewiadomej trucizny 38-letni fryzjer
czasie pijaństwa atakowi furji — por le talerz i rzucił nim w matkę, zajętą o- szłego zabójcę własnej matki osadzono
Moszek Marcinkowski.
wał brzytwę i biegając po ulicach, usi grzewanjem dlań obiadu. Rzut ten był w więzieniu do dyspozycji sędziego śled
łował pozarzynać wszystkich napotka fatalny. Trafiona w skroń talerzem Ra czego II rewiru Grzvs>a.
Przy zbiegu Szosy Rokirińskiej i ul.
nych r: 7echodniów.
Granicznej podczas bójki został uderzo
Sr nkoini ząhkowiczanie uciekali jak
ny ostrym narzędziem i odniósł ciętą ra
na s'« vr!łach, chroniąc się pod opiekę
nę głowy 29-letnl murarz Stanisław Ba
poli
która otoczywszy furjata —•
nasiak, zam. przy Szosie Rokidńskiej
wyrwać brzytwę,
chci/•asie szamotaniny Papiernik usl
Gwarantwe
wo&nośi siowa i wprowadza
tuifto nr. 147.
W
Inemu
z
posterunkowych
polew/
f c i J m u ? izfoe.
narUumentarna.
W mieszkaniu przy ul. Drewnowskiej
••ardło. Policjant w obronie żydei •;
Madryt, 7 lipca.
Konstytucja uznajo prawo swobód nr. 8 podczas bójki został uderzony tęi
szabli
i
dwukrotnie
ciął
furjacia ('
nego wypowiadania myśli ben uprzed pem narzędziem i odniósł tłuczoną ranę
(Polska Agencja Tclceraficzna)
ta w ewą rękę, poczem obezwładnio
Zgromadzenie narodowe zaznajomi niej cenizury omrw prawo swobody ze 25-letni krawiec, Izrael Berkowicz, zam.
no go i odprowadzono go na posteru
ło się wczoraj na posiedzeniu plenar brań, stowarzyszeń i t. d.
przy ul. Podrzecznej 14.
nek.
Prawa osobiste mogą być zawiesza
nym z projektem nowej konstytucji, za
A
wierającej 104 artykuły. Główne zasady no tylko czasowo, Monarchja w Hisz
W mieszkaniu wlasnem przy ul. Ki
TEATR MIEJSKI.
konstytucji są następujące: Hiszpanja panii jest dziedziczną. Dła dopomoże.Mira Lfros" po cenach najniższych jest narodem zorganizowanym w pań nia monarsze w sprawowaniu jego fuńlt lińskiego 75 w celu samobójczym napi
ła się jodyny 35-lctnia bezrobotna Wik
(od 50 groszy):
stwo politycznie jednolite i posiada u- cji istnieje rada koronna, w której toria Mozdżyń.
Dziś i codziennie o godz. 8.30 wieczo strój, monarchiczno - konstytucyjny. Ję skład wchodzą: synowie króla, arcybis
We wszystkich tych wypadkach urem rekord bieżącego sezonu — wstrzą zykiem urzędowym jest język kastylski. kup Toledo, dowódcy armji i marynar
dzjeljło
pomocy miejskie pogotowi* ra
sająca do głębi i rozśmieszająca do łez
ki, prezydent rady państwa, prezydeni
Religja apostolsko - katolicka jest trybunału, prokurator najwyżsezgo try tunkowe, (w).
sztuka z życia żydowskiego w 4-ch ak
tach .1. Oordina „Mira Efros" — w zna- religją państwową. Nikomu nie będą bunału, oraz dziekan rady grandów,
komitem wykonaniu Ireny Horeckicj w czynione trudności z powodu przeko Resztę członków rady koronnej stano Tragiczny zgon dy»
roli tytułowej pp. Dobrowolskiej. Mor nań religijnych, ani praktyk wyznanio wią: jedna trzecia wybrana zapomocą
Stadnickiego.
skiej,
Skrzydłowskiej. Damięckiego, wych, jednakie publiczne manifestacje powszechnego głosowania, a dwie trze
religijne
dopuszczalne
będą
tylko
dła
Chodeckiego, Woszczerowicza.
Pod Tarnowem ofiarą wyondku sa
cie wybrane przez kolegia specjalne za
religji państwowej. Prawo nietykalno, wodowe i klasowe. Mandat rady koron mochodowego padł dyrektor f'1'i Banku
Bilety w kasie zamawiań.
ści osobistej będzie zagwarantowane. nej trwa 10 lat.
Polskiego w Tarnowie Gizbcrt - StudCudzoziemcy w Hiszpanji znajdują się
TEATR POPULARNY.
nicki.
Parlament
składa
się
r.
jednej
izby
Dziś o godz. 8.30 wiecz. ostatni raz na stopie równości z Hiszpanami pod ustawodawczej, złożonej z posłów wy
Kierując autem przy wymijaniu fu
po cenach najniższych dla zrzeszeń ro- względem ochrony osób i mienia i ogól. branych zapomocą glosowania. Połowa ry ze słomą wpadł z samochodem do
bcin c- v cli wesoły wodewil ze śpiewa nych gwairancji konutytucyjnych o cha członków parlamentu wybierana jest w rowu. Żona i córka dyr. Stadnickiego s:t
ni: i laitcaraj „Baron Kinie!" z Adamem rakterze cywilnym orsiz praw cywil glosowaniu powszechnym 1 bezpośred- ciężko ranne, on sam zaś zmarł natych
( i ń i \ . k i m w roli włóczęgi Skowronka. nych. Konstytucja mówi o nietykalności nbn. 30 deputowanych dożywotnio mia miast po wypadku doznawszy złamania
B i l d do nabycia w kasie teatru przy ul. mieszkania i korespondencji. Żaden hi- rkowanych jest puzoz króla, a reszta żeber, kręgosłupa i prawej nogi.
arpaa mc może być wydany innemu
Zmarły był dalekim krewnvm zna
Ogrodowej 18.
krajowi, ani zmuszony do porzucania przoz kolegia specjalne. Parlament wi nego pisarza politycznego p. Władysła
nien
się
zbierać
conrfajnułiej
4
razy
w
ojczyzny, ani nie może mu być wzbro
wa Studnickiego.
. \
niony dstęptfaterytorjum narodu hisz roku.
Dziewczęce i damskie
pańskiego. Z drugiej strony ma on pra
wo do swobodnej emigracji. Prawo włas
Przechodząc przez ulice
Tomaszowianin p. Gustaw Handwer
ności prywatnej będzie bezwzględnie za
po ntsklch
rozeirzył się uważnie unik
ger wychowanek gimnazjum stowarzy
gwarantowane. Wszyscy hiszpanie po
niesz kalectwa i śmierci.
JuljuizRomer, Piotrkowska 98 ł 160
szenia kupców w Tomaszowic, uzyskał
siadają swobodę w zawieraniu dobredyplom inżyniera architekta na Politech
wolnych umów.
nice warszawskiej.
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Związek „Praca żąda zapomóg
Siec robotniczy n> sali w Hilnarmonii.
Wczoraj odbył się w sali Filharminji rezolucję:
ną kryzysu jest niezdrowa i bezplanowiec zwołany przez radę okręgową
1) Zebrani stwierdzają, że kryzys w wa gospodarka fabrykantów z jednej
polskich związków zawodowych „Pra przemyśle włókienniczym w Łodzi i w strony, a z drugiej cicha i ukryta wal
ca" w sprawie kryzysu w przemyśle okręgu z dnia na dzień wzrasta. Dzie ka przeciwko ustawodawstwu robotni
włókienniczym oraz walki z bezrobo siątki tysięcy robotników zatrudnio czemu, co pośrednio jest wymierzone i
ciem. Jako referent wystąpi! kierownik nych w tym przemyśle obecnie pracuje przeciw państwu. Zorganizowany kapi
związku p. Kazimierczak, który w dłuż po dwa i trzy dni w tygodniu. Zarobki tał w „Lewiatanie" kosztem głodzenia
szem przemówieniu zobrazował sytu tych robotników są tak niskie, że w żą robotników chce zmusić rzad do uację w przemyśle włókienniczym. Wska dań sposób nie wystarczają na zaspoko stępstw i wytargować od państwa dla
D o k u m e n t y dla nie zał on, że obecnie mówi się już nie tylko jenie najniezbędniejszych potrzeb ży siebie jaknajwiększe korzyści material
o gremialnych redukcjach lecz też o ciowych. To też z tego powodu wśród ne. —
letnich
zamykaniu fabryk. Wszelkie dotychcza robotników wlókn. panuje nędza i głód,
• t i y m a ć a n e n> p o d r ó ż y
3)W związku z powyższem zebrani
sowe interwencje u władz lokalnych i która może tych zgłodniałych i bez ju
przez
Gdańsk
zwracają
się z żądaniem do rządu by
centralnych nie odniosły żadnego skut tra włókniarzy doprowadzić do ostate
zainteresował się niezwłocznie sprawą
Celem uchronienia wyjeżdżających z ku.
czności.
kryzysu w przemyśle włókienniczym i
dziećmi na teren wolnego miasta Gdań
Przyjęto
jednomyślnie
następującą
2) zebrani stwierdzają, że przyczy- zbadał u źródła tajemnice tego wielce
ska od niemiłych niespodzianek, nad
zagadkowego kryzysu z jednej strony, a
mieniamy, że według obowiązujących
przepisów dzieci do lat 14-tu, o ile uz drugiej, by niezwłocznie poczyrńl kredają się w towarzystwie matki lub ojca
l<i w kierunku złagodzenia panującej nę
»-i legitymują się za pomocą metryk udzy wśród włókniarzy.
rodzenia i dowodu ojca lub matki.
Szybkim i niezawodnym środkiem
W poniedziałek, dnia 8 lipca r. b, o godzinie 11-ej rano. j a k ó w pierw
Dzieci ponad 14 lat, mogą uzyskać
szą bolesną rocznicę śmierci nieodżałowanego
przyjścia z natychmiastowa pomocą gło
dowód osobisty na swoje imie wraz i
dującej rzeszy włókniarzy, będzie przy
adnotacją o posiadanem obywatelstwie
znanie zapomóg z funduszu bezroho :la.
ojca.
To też zebrani domagają sie od minister
Dzieci do lat 14-tu, udające się do
stwa pracy i opieki społecznej natych
Gdańska w towarzystwie osób postron
miastowego przyznania zapomogi tym
nych, powinny posiadać także wyciąg
robotnikom, którzy pracują nietylko na
z ksiąg ludności stałej.
dwa lecz i trzy dni w tygodniu, bądź do
raźne], bądź też z funduszu bezrobocia.
odbędzie się na cmentarzu żydowskim nabożeństwo i odsłonięcie pomnika.
Wyciągi m e t r y c z n e
4) zebrani pragną spokoju i domaga
O smutnym tym obrządku zawiadamiają krewnych i przyjaciół
ją się uruchomienia warsztatów pracy
dla
cetón)
woisRowrueh.
na pełne 6 dni w tygodniu i wzywają w
Onedaj urząd wojewódzki w Łodzi
pierwszem rzędzie ministerstwo pracy
otrzymał z min. spr. wewn. okólnik w y
do
wszczęcia walki z bezrobociem i za
jaśniający, że w myśl art. 23 i 32 usta
pobieżenia głodzeniu przez kapitał ro
w y o powszechnym obowiązku wojsko
botników.
wym urzędnicy stanu cywilnego i pro
wadzący księgi stanu cywilnego, winni
Niewprowadzenie natychmiast zapo
dostarczać urzędom gminnym wycią
móg dla półbezrobotnych. spowodować
gów bez żadnego wynagrodzenia.
może nieobliczalne następstwa dla spo
W razie niestosowania się do tych
koju w państwie i stać sie może groź
przepisów władze administracji ogólnej
nym zarzewiem walki i niepokoju na
mogą zarządzić wykonanie tych czyn
długie tygodnie.
ności na -koszt winnego urzędnika stanu
Sublokator Neuhaus został
5) zebrani wzywają wszystkich po
cywilnego, (w).
aresztowani!.
słów robotniczych do poparcia na tere
związku z napadem bandyckim Mimo, że tajemniczy osobnicy otworzy nie sejmu i rządu rozpaczliwego woła
Zmiany
na
mtższiiifi jakiWmiał
miejsce prtzy ul, Zawadzkiej li biurko, rric zabrali stamtąd ani jedne nia włókniarzy o pracę i chleb." '
stanowisftacn
n> admni- 20 w dniu onegdajszym, dowiadujemy go weksla. Papierów wartościowych nie
Następnie poseł Waszkiewicz i adw.
straeji.
się nowych szczegółów.
mogli zabrać, z tego względu, iż prze dr. Fichna w referatach swych podawali
Wczoraj godz. 7-ej rano przybył zorny Horowicz przechowywał je w ban ostrej krytyce działalność obecnego ma
Jak się dowiadujemy, w najbliższym
czasie nastąpi zmiana na stanowisku za do Łodzi Abraan Horowicz w celu ku. Narazie do czasu wyświetlenia apra gistratu, wskazując, że wszelkie hasła
wy zatrzymany został w areszcie Josek głoszone przed wyborami do rady miej
stępcy komendanta głównego policji pan stwierdzenia ewentualnych braków.
Abram Horowicz po przybyciu do Ncuhaius, sublokator Horowicza. W skiej nie zostały wprowadzone w czyn
stwowej. Ze stanowiska tego
ustępuje
nadinspektor p. Wardęski. Przeniesio domu stwierdził brak biżuterii wartości dniu wczorajszym przesłuchano wspól i że klasa robotnicza obecnie podczas
18,000 zł. i wielki nieporządek w biurku. nika Ncuhausa niejakiego Blatta.
ny zostanie w stan nieczynny.
kryzysu nie korzysta z żadnych dobro
Równocześnie, jak się dowiadujemy,
dziejstw magistratu, z jakich korzysta
nastąpić ma zmiana na stanowisku gen.
ła podczas pamiętnego streiku w prze
dyr. Monopolu spirytusowego. Dotych
myśle włókienniczym, kiedy to ówczes
czasowy dyr, gen, inż. Kuroczycki prze
ny magistrat wydawał kilkadziesiąt ty
chodzi w stan nieczynny.
w zakładzie ubezpieczeń dla pra sięcy obiadów dla bezrobotnych.
<
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Majstrowie chcą być ubezpieczeni

Spis zwierza*.
Do końca bieżącego miesiąca odbywa
sie w calem państwie spis zwierząt go
spodarskich i rejestracja gospodarstw
rolnych.
Na terenie Łodzi spis przeprowadza
magistrat przy pomocy funkcjonariu
szy spisowych, (b).

OSOBISTE.
Z dn«em jutrzejszym rozpoczyna swój
urlop wypoczynkowy dyrektor łódzkiej
Kasy chorych dr. Erazm Samborski.
Dyrektora Kasy zastępować będzie
wicedyrektor inż. Szuster, (b).

Dr. med.

«l. POLAK

cowników umysłowych.
Następni mówcy wskazywali na to,
Onegdaj w lokalu przy ul. Żerom mów:'a prace. 50-ciu majstrom, firma M. że domy robotnicze na Polesiu Konstan
skiego 74 odbyło się ogólne zebranie Zy',be.*ztein przy ul. Piotrkowskiej w tynowskiem nie mogą być wykończone,
majstrów fabrycznych oddz. łódzkiego. ubiegłym tygodniu wymówiła
pracę wskutek winy samorządu, gdyż nie na
Na zebraniu tem zarząd związku maj wszystkim majstrom, natomiast firma leżało budować więcej bloków, niż 10,
strów zdał szczegółowe sprawozdanie Stolarow fabrykę zupełnie unieruchomi któro mogły by być już obecnie odda
z przebiegu dotychczasowej akcji o u-ła. Wszystkie wspomniane firmy przy ne do użytku. Obecnie magistrat musi
bezpieczeniu majstrów fabrycznych ja redukcji zastosowały tylko dwutygod płacić procenty z pożyczek, które wy
ko pracowników umysłowych.
niowy okres wymówienia zamiast trzy noszą 3.200 zł. dziennie, zaś same miesfc
Nad sprawozdaniem referenta wy miesięczny. W konkluzji zebrani uchwa kania niby to robotnicze, składające się
z jednego pokoju z kuchnią będzie mu
wiązała się ożywiona dyskusja przy liii rezolucję następującej treści:
siało
kosztować 80 zł. miesięcznie," czyli
czem cały szereg mówców stwierdzfło,
Zebrani majstrowie fabryczni w dniu
że przemysłowcy celowo nie ubezpie 6 lipca 1929 roku 1) zważywszy, że że drożej aniżeli mieszkania w domach
czali majstrów fabrycznych jako pracow sprawa ubezpieczenia majstrów fabrycz prywatnych.
ników umysłowych i obecnie wskutek nych w Zakł. Uebzp, Pracown. Umysł,
Po omówieniu działalności ieszcze i
kryzyau gospodarczego w całym szere zbyt długo się przyciąga, 2) że cały sze innych wydziałów magistratu wiec za
gu fabryk przy przeprowadzaniu reduk reg majstrów wskutek zastoju w prze kończono, (p).
cji przemysłowcy nie stosują trzymie myśle pozbawionych jest pracy, a nie
sięcznego wymówienia lecz tylko dwu będąc ubezpieczeni w zakładzie, tracą
tygodniowe, co sprzecznem jest z usta prawo do zasiłków w czasie bezrobo
wą. Pozatem dzięki oporności przemys cia i 3) że przemysłowcy prowadzą ofi
Duzuru opiek.
łowców w obecnym czasie cały szereg cjalną walkę przeciwko ubezpieczeniu
Dziś w nocy dyżurują apteki: Wój
zredukowanych majstrów fabrycznych majstrów fabrycznych i nie dopuszcza cickiego (Napiórkowskiego 27.. W. Dazostało pozbawionych zapomóg wsku ją do ubezpieczenia ich, — zebrani za nieleckiego (Piotrkowska 127). Unickie
tek nie ubezpieczenia ich w Zakł. Ubez pośrednictwem swych władz związko
go i Cymmera (Wólczańska 37), .1. Hartpiecz. Pracown. Umysł.
wych żądają od Zakł. Ubezp. Pracown. mana (Młynarska 1), J. Kahana (Alek
Jak wynika ze sprawozdań delega Umysł, bezwzględnego ubezpieczenia sandrowska 81). (b).
tów związku firma I. K. Poznański wy wszystkich majstrów fabrycznych, (w)

Sfe™. (astma, pokrzywka, arlretyzmi
ul. 6-go Sierpnia ZZ
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Tragedja ucznia - emigranta.
Kański rozstrzelany przez sowiety.—Marzenia o powro
cie do Rosji.-Akcja szpiegowska.-Przejście przez granicę
Jak z depesz wiadomo, kolegium
wojskowe sowieckiego sadu najwyższe
go skazało na karę śmierci monarchistę
Kańskiego, oskarżonego o uprawianie
szpiegostwa na szkodę Rosji. Pisma mo
skiewskie przynoszą obecnie na podsta
wie danych GPU następujące szczegóły
ciekawej tej sprawy, które oczywiście,
przez wzgląd na źródło, z którego po
chodzą, należy przyjąć z wielka rezer
wą.
Sprawa monarchisty Kańskiego jest
niejako dalszym ciągiem głośnego w
swoim czasie
PROCESU TRZECH MONARCHI
STÓW ROSYJSKICH:
Samojłowa, Strojewa i Aderkasa, któ
rzy w roku 1927 przedostali sie nielegal
nie przez granicę rosyjską, bv dokonać
na terytorium ZSSR. szeregu aktów terorystycznych. Wszyscy trzei monar
chiści wpadli jednak wkrótce w ręce
czekistów i pociągnięci zostali do odpo
wiedzialności sądowej. Na podstawie
wyroku kolegium wojskowego sowiec
kiego sądu najwyższego Samojłow i
Strojew skazani zostali na kare śmierci,
a Aderkas — na karę długoletniego cięż
kiego więzienia.
J. E. Kański kolega szkolny Aderka
sa, pochodzi ze starej rodziny szlachec
kiej, osiadłej w gubernji Twerskiej. Je
go ojciec, z powołania lekarz, bvl
komendantem
oddziałów sanitarnych w białej armji
Dutowa, a po rozbiciu kontrrewolucjo
nistów przyjął posadę w jednej z insty
tucji sowieckich. W lutym 1921 roku
Kański wraz z ojcem opuścił Rosję i

udał się do Rygi, gdzie wstąpił do gimnazjum. Po pewnym czasie wybrany
został młody Kański przewodniczącym
związku uczniów rosyjskich, uczęszcza
jących do tego samego, co i on gimnaz
jum. W związku tym Kański zaprzyjaź
nił się z Aderkasern, który jak twierdzą
bolszewicy, już wówczas był członkiem
miejscowej organizacji monarchistycznej. Za namową Aderkasa młody Kański
wstąpił również do organizacji tnonarclilstyczticj, gdzie zapoznał sie bliżej z
Samojłowem i Strojewem.
Praca w związku monarchistycznym
nie zadawalniała jednak młodocianych
działaczy, którzy marzyli o przedosta
niu się do Rosji i o prowadzeniu tam
czynnei akcii przeciwsowieckici. Ader
kas i Kański zwrócili się dlategodo Sa
mojłowa. prosząc go, by umożliwił im
podróż do ZSSR. Gdy następnie Samoj
łow otrzymał rozkaz wyjazdu do Rosji,
postanowił skorzystać z propozycji
Aderkasa 1 wziąć go z soba. Ale Kański
chciał również brać czynny udział w
walce z bolszewikami. Jego przyjaciel
Aderkas polecił mu więc zwrócić się do
członka organizacji monarchistycznuj.
Majdanowicza, którzy rzekomo każdej
chwili mógłby go
PRZESZMUGLOWAĆ DO ZSSR.
Kański skomunikował sie istotnie z Mnjdanowiczem, od którego po pewnym
czasie otrzymał rozkaz natychmiasto
wego wyruszenia w drogę do Rosji.
Celem otrzymania bliższych iustrukcyj. Kański wyjeclnł do Tallina, gdzie
odwiedził byłego pułkownika, barona
Engelliardta. Młody monarchista po po-

Wieś rosyjska zaczyna się budzić I wypowiada walkę bolszewikom
Walka z t.zw. „odchyleniem prawico
w ogólnozwiązkowej partji komu
nistycznej doprowadza nieoczekiwanie
do ujawnienia rozmaitych
niespodzia
nek. Zwolennicy opozycji
prawicowe)
twierdzą ustawicznie, że zamożni włoś
cianie bynajmniej nie stanowią takiej po
tęgi i takiego niebezpieczeństwa dla par
tji, jak to głoszą „stalinowcy". Zwalcza
jąc ten pogląd „prawicowców" zwolenn,
cy Stalina przytaczają na łamach swych
organów prasowych rozmaite dane fak
tyczne, z których wynika jasno, że wieś
rosyjska zaczyna się stopniowo budzić z
długotrwałego letargu, wysuwając coraz
to śmielej najrozmaitsze, bardzo zasadni
cze i radykalne postulaty.
O jakież postulaty chodzi tu w pierw
szym rzędzie? Odpowiedź na to pytanie
znajdujemy w moskiewskiej „Prawdzie".
Czytamy tam mianowicie,
że naj
ostrzejsza forma postulatów chłopskich
znajduje swój
wyraz w haśle „sowiety
bez komunistów'*.
Według „Prawdy",
zamożni chłopi
rosyjscy nie cofną sią
przed żadnemi ofiarami, by spowodować
upadek dyktatury proletarjatu. Otwar
cie z hasłami takiemi występują jednak
elementy „kułackie"
bardzo rzadko.
Znacznie częściej wysuwane są postula
ty maskowane. Do takich „Prawda" za
licza między innemi; tajne wybory do
sowietów, legalizacja
burżuazyjnych i
drobno-burżuazyjnych partji,
żądanfe
proporcjonalnej reprezentacji robotni
ków i chłopów w sowietach itd.
Z tem wszystkiem ściśle jest związa
ny postulat samodzielnego związku włos
ciańskiego i walka pzeciwko linji klaso
wej na wsi. Chłopi wypowiadają się prze
ciwko podziałowi ludności wiejskiej na
grupy, oświadczając:
— Włościan dzielić należy nie na ku
łaków i biedaków, lecz na pracujących i
na leniuchów.".
Według słów „Prawdy ' taka agitac
ja „kułaków" spotyka się dość często Ł
powodzeniem. Tak naprzykład w gu
bernji Włodzimierskiej przyjęto na jednem z zebrań następującą rezoluq'ę:
— Działalność sowietu uznaje się za
niezadawalniającą, gdyż trzyma się ona
linji klasowej.
W okręgu pskowskim zamożni włoś
1

cianie wystąpili poj a d r e s e m miejscoww
go sowietu z żądaniem zaniechania do
tychczasowego podziału chłopów na za
możnych i niemajętnych. Winnych znów
miejscowościach doszło już
nieraz do
energicznych wystąpień przeciwko po
pieranym przez władzę chłopom bezrol
nym (t. zw. biedakom), którzy ponoć są
leniuchami i nie chcą pracować.
W pewnym sowiecie wiejskim chłopi
zgłosili wniosek, by wybrano dwuch pre
zesów: jednego z ramienia „kułaków" i
drugiego z ramienia chłopów niemajęt
nych.
Tak oto przedstawiają się główne pun
kty programu politycznego
włościaństwa rosyjskiego . O i l e zaś chodzi o pro
gram gospodarczy, to, — według infor

macji „Prawdy" — zamożni chłopi wy
stępują przeciwko polityce regulowania
cen i t. zw. „cblebozagotowek'',
dalej
przeciwko socjalistycznej przebudowie
rosyjskiego gospodarstwa rolnego, prze
ciwko systemowi saraoopodatkowanla
wsi itd. W dość energiczny sposób wy
stępują „kułacy" również przeciwko o»ganizowaniu gospodarstw zbiorowych,
uważając je za pierwszy krok na drodze
powrotu do poddaństwa.
Z przytoczonych powyżej wywodów
oficjalnej „Prawdy" wynika ponad wszef
ką wątpliwość, że chłopi rosyjscy zaczy
nają stopniowo przechodzić do aktywno
ści politycznej, której naczelnem hasłem
jest dążenie dio wyeliminowania z życia
wiejskiego wpływów komunistycznych.

Reforma kapeluszu
modele, materiału 1 Koloru.
W żadnej innej dziedzinie moda nie
zmienia się z taką szybkością, jak moda
na kapelusze. Na wiosnę nosiłyśmy tyl
ko małe, obcisłe mycki, odsłaniające ca
łe czoło. Obecnie obowiązują olbrzy
mie powiewne
randa z przezroczystej
słomki florenckiej, które chyba wszyst
kim bez wyjątku „robią do twarzy'*. Co
dziwniejsze, że ronda te są większe z ty
łu niż z przodu — co więcej — odsłania
ją one często całkowicie czoło, a z bo
ków i z tyłu opadają niby falbany czep
ka holenderskiego.
Dla nas przyzwyczajonych od tylu lat
do zupełnie ściętych z tyłu rond i odsło
niętych karków, jest to nowość niebywa
ła. Jak zwykle na początku nowe mode
le rażą oko, które dopiero powoli przyz
wyczajają się do inowacji. Trzeba się jed
nak zgodzić z tem, że rondo okrągłe i fa
listę do letnich sukienek nadaje się o wie
le bardziej, niż obcisły kapturek filcowy
który przez wiele lat zdążył nam się już
znudzić. Jest to przytem także odpowie
dnie do mody kloszów i falban—mody su
tej, powiewnej i lekkiej, którą nas darzy
lato 1929 roku. Zresztą, filce nie straciły
prawa obywatelstwa: do kostjumu i płą
szcza filc nosi się przez okrągły rok, tyl
ko lilce letnie są znacznie lżejsze od zi

Wielka karjera.
Trzej przyjaciele. Żaden z nich nie przekro
czył jeszcze 17 lat. Pracują w różnych zawodach.
Eryk u technika dentystycznego, Fred w fabry
ce mebli, Kurt jest fryzjerem. Zarabiają pienią
dze i myślą, ze świat stoi przed nimi otworem i,
że potrafią
mieć wszystko, czego
tylko zapragną.
Noc z soboty na niedzielę spędzają zazwyczaj
w jnkimś tanecznym lokalu i bawią się wówczas
„na całego". Fred, Knrt i Eryk potrafią się ele
gancko ubierać i w pewnych sterach uchodzą
wprost za wyrocznię w dziedzinie mody. M ł o 
dzieńcy nie są jednak zadowoleni ze swej teraź
niejszości.
Pewnej nocy, wesoło spędzonej na dancingu,
Kurt, fryzjer, oświadczył swym kolegom:
— Moi kochani, nic powinniśmy się zadowolnić naszem obecnem życiem. Do czego właściwie
dążymy? Do skromnej posadki, która nam zale
dwie wystarczy na opędzenie najniezbędniejszych
wydatków? Nie, to przecie? nam nic wystarcza!
Musimy żyć, używać w pełni wszystkiego co nam
świat dajel Wolności pragnę! Dość już mam tej
razury, zatabaczonych klijentów i wiecznie nie
zadowolonego szefa.
— Masz rac(ę — odparł mu Fred, pracownik
fabryki mebli — teraz jesteśmy młodzi i potrafi
libyśmy jeszcze wiele w życiu zrobić. Później,
gdy już stracimy energię nie będziemy zdolni do
jakichś wielkich poczynań. Należałoby więc obecnłe decydować.
— To wszystko jest bardzo piękne — wtrącił
trzeci, pomocnik technika dentystycznego, ale
przedewszystkiem musimy mieć pieniądze. Bez
gotówki nie będziemy mogli nigdzie wyjechać i
wogóle nic nie potrafimy zrobić.

rozumieniu się z kjerownikami nioiiarcMstycznej akcji szpiegowskie!, wziąjł
na siebie obowiązek regularnego infor
mowania zagranicznej centraii o nastro
jach panujących w Rosji, a ponadto zo
bowiązał się nawiązać natychmiast po
przyjeździe do Rosjii kontakt z organi
zacjami szpiegowskjemi w Moskwie i
Leningradzie. Przed wyruszeniem w
drogę otrzymał Kański paszport na na
zwisko Aleksandrowa i 26.000 marek
w gotówce.
Dnia 12 października 1927 roku funk
cjonariusze sowieckiej straży pogranicz
nej przytrzyma/i w pobliżu granicy
estońskiej nieznajomego młodego czło
wieka, który wylegitymował sic pasz
portem wydanym na nazwisko Aleksan
drowa. Był to Jerzy Kański.
Według informacyj, pochodzących :
GPU, Kański w czasie śledztwa pier
wiastkowego miał się przyznać do wi
ny, w szczególności zaś zeznać miał, iź
przyjechał do Rosji, by w myśl instruk
cji, otrzymanych od b. pułkownika En
— Potrzebujemy 500 marek — odezwa? słę
gelliardta prowadzić tu akcie kontrre
wolucyjna. Na rozprawie sadowej nie fryzjerczyk.
— 500 marek? Dlaczego akurat 500 marek?
chciał natomiast złożyć .żadnych zeznań,
— Uważam, że z taką sumą możemy rozpo
oświadczając, iż jako szlachcic i monar cząć wielką karierę. Wyjedziemy gdzieś w świat
chista jakiekolwiek usprawiedliwianie i kto wie, czy nie zostaniemy jakimiś sławnymi
lub marynarzami.
się przed bolszewikami uważać musi za lotnikami
Na tem urwała się rozmowa.
rzecz upokarzająca.
Eryk, pomocnik technika dentystycznego, tej
Kolcgjum wojskowe sadu najwyż nocy nie zmrużył oka. Marzył on o dalekich po
szego na podstawie materiału obciążają dróżach, pięknych kobietach, bogactwie i jakiejś
niesłychanej, nieprzemijającej karierze. Nazajutrz
cego, dostarczonego przez GPU. uznało rano,
korzystając z chwilowego wyjazdu swego
Kańskiego winnym uprawiania szpie szefa, ściągnął z kasy 500 marek i udał się
gostwa na szkodę ZSSR i ogłosiło wy wprost do przyjaciół, zawiadamiając ich, że już
rok, skazujący podsąduego na kare ma pieniądze.
— A więc, zaczynamy — zawołał radośnie łry
śmierci przez rozstrzelanie
zjerek.

„Sowiety bez komunistów"
wenT'

Rissen.

mowych. Najmodniejszy kolor filców let
nich — tilleul - kolor kwiatu lipowego,
lub niedojrzałej cytryny prześlicznie wy
gląda w połączeniu z granatową, albo
czarną wstążką glansowaną. W słomce
jednak tych kolorów już się nie nosi: naj
modniejsze są czarne, białe i granatowe
przeważnie bez łączenia kolorów.
Kapelusze filcowe
opasywane są
wstążeczką bardzo wąską, w przeciwień
stwie do mody z lat ubiegłych, która za
lecała szerokie wstążki, jeszcze częściej
zaś za całe przybranie służy dyskretna
klamerka, Ładnie wyglądają i są bardzo
noszone cienkie filce, koloru perłowego,
nrczem nie przybrane prócz perły lub
klamry z masy perłowej, o linji ronda fa
listej. Taki kapelusz trzeba koniecznie
mieć w swym repertuarze
garderobia
nym: w dzień letni a niezbyt upalny moż
na go włożyć zawsze i czuć się zawsze
dobrze ubraną. Słomka florencka wyglą
da ślicznie, ale w naszym klimacie jest
niemal luksusem: można ją włożyć w cią
gu lata zaledwie kilkanaście razy, a mo
że i kilka, sądząc po dżdżystych latach
ostatnich. Prawda i to jednak, że niejed
na z nas gotowa jest kupić kapelusz, aby
go włożyć raz jeden, jeżeli na tym jed
nym razie nam zależy.
H. N.

Początek byl dość banalny. Młodzieńcy, miast
pójś do pracy, udali się do jakiegoś lokalu i roz
poczęli zabawę, która trwała dwa dni bez przer
wy. Z 500 marek nic pozostało ani śladu.
— Co teraz będzie? — rozpaczał po hulance
technik dentystyczny. Mnie mogą wpakował do
więzienia za defraudację. Rodzice nie przemyją
tego ciosu. Jestem nieszczęśliwy na całe życie.
— I to ma być wielka karjera... — odezwał
się fryzjerczyk — przecież my nie potrafimy nic
zrobić. Zamiast myśleć o wyjeździe, roztrwoniliś
my całe pieniądze i znów jesteśmy takimi samy
mi biedakami, jakimi byliśmy poprzednio.
— T a k , to wszystko niema sensu! — zakoń
czył trzeci. Musimy jakoś zebrać pieniądze i uratować Freda.
Młodzieńcy tegoż
dnia
jeszcze
pożyczyli
gdzieś pieniędzy i technik dentystyczny
nigdy
się nawet nie dowiedział o deiraudacji.
Trzej przyjaciele przestali już śnić o wielkiej
karierze. Przez cały tydzień pracowali wytrwale
w swych przedsiębiorstwach, a noc niedzielną,
jak zwykle, spędzali w tanecznych lokalach. Nie
mówili już jednak nigdy o podróżach, gdyż zro
zumieli wreszcie, że powinni się zadowolnić swą
teraźniejszością.
Tłum. A F .

Biegający supermatematyk.
Zmarły przed kilkoma laty profesor Williams
z Collegium Staffrod, posiadający niezwykłe zdol
ności matematyczne i uchodzący za niedościg
nionego mistrza w dziedz., rozwiązywał n a j zawilsze zadania i dokonywał najtrudniejszych
obliczeń w pamięci.,, biegając. Jeden z jego ucroi. pragnąc wypróbować zdolności profesora,
dokonał w domu żmudnego obliczenia, ile se
kund upłynęło od urodzin Stafforda aż do owe
go dnia. Uzyskawszy ową wielocyfrową liczbę,
student udał się do prywatnego mieszkania Staf
forda i, zastawszy go w doskonałym humorze,
zadat mu to zadanie. „Dobrze, Za chwilę" — za
wołał Stafford i truchcikiem wbiegł na piętro i
z powrotem i natychmiast podyktował
liczbę
sekund w swojem życiu.
— Nie zgadza się. Ja zrobiłem to zadanie na
piśmie i otrzymałem inną liczbę" — odpowie
dział uczeń.
To pan się omyli!. Napewno nie wziął pan
pod uwagę lat przestępnych, które przecie mają
o jeden dzień więcej.
Istotnie, uczeń popełnił ten błąd w rozwiąza
niu, a biegający profesor - matematyk miał raefę.

Upaństwowienie
cmentarzu.

r

Jest rzeczą niewątpliwą, że obecnym władcom
Kremla nie zbywa na najbardziej oryginalnych
lomyslach. Ostatnio naprzykład rada komisarzy
udowych ogłosiła
dekret
o upaństwowieniu
wszystkich cmentarzy moskiewskicn, oraz istnie
jących na nich pomników. Cmentarze zamienio
ne zostaną na parki i ogrody odpoczynkowe dla
ludności robotniczej. Kto wic jednak, czy „lud
ność robotnicza" czerwonej Moskwy zamiast odpoozynku nie będzie szukać na cmentarzach war
tościowych przedmiotów, dokonywując na własną
rękę ekshumacji „upaństwowionych" zwłok, w
pierwszym rzędzie przedwojennych, cl"»v w - | r
zazwyczaj z ulubioncmi klejnotami.
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HaFoah (Wiedeń)

Ł. K. S. 2:1 (1:0).

Piękna gra wiedeńczyków. Olbrzymie napięcie
wsrod widzów.-Pierwsza bramka.-Defenzywa Ł.K.S.
ffakc-ah: Oppenheim; Stross. Pollack; pech również srogo gnębił drużynę wie
Fried, Loewinger. Posaner: Neufeld
deńska.
(Nemes), Hess Wbrtman II. Bader, gdyż 3 nieuchronne bomby Wortmana '
Mausner.
Badera trafiły poprzeczkę wzgl. słu
Ł. K. S.: Mila: Wentel, Gaełcki; pek bramkowy.Pegza, Trzmiela, Jasiński; Durka, SoIndywidualnie z drużyny Hakoahu za
wiak, Tadeusiewicz, Król Siedź, a więc sługują na.specjalne wyróżnienie: Wort
bez Cylla i Janczyka.
man, kapitalny technik i dnbler. Hess
Nareszcie po całym szeregu dener wspaniały taktycznie, Mausner. nato
wujących a przytem częstokroć jało miast obaj węgrzy Nemes i Bader obok
wych rozgrywek ligowych uirzeliśmy świetnych momentów mieli chwile sła
widowisko sportowe wspaniałe w każ- bości zwłaszcza pierwszy.
dem tego słowa znaczeniu. Bvła to wal
Napad Hakoahu byl w każdym razie
ka może bez zawrotnego tempa, ctiarak najlepszą częścią drużyny, popisując się
terystyzująccgo mecze na punkjy, lecz efektownemi i często kunsztownemu
ciekawa, na wysokim poziomie techni wprost „trickami" i kombinacjami.
cznym i kombinacyjnym, przytem pro
W pomocy najlepszym był Fried, po
wadzona przeważnie , fair", zwłaszcza wolny, jednak taktycznie znakomity i
ze strony gości wiedeńskich.
niezwykle precyzyjny w passingach i
Hakoah wzmocniony w Mnij na główkach. Loewinger i Posaner zupeł
padu zaprezentował się okazale pod nie dobrzy, choć może przedwcześnie owzględem technicznym.
padli na siłach.
Przewaga wiedeńczyków nad łodzią
Trio obronne spisao sie bez zarzutu,
nami nie uległa najmniejszej wątpliwo zwłaszcza Stross imponował startem do
ści i poza kwadransem z polowy L. K. S. piłki, Pollack zato spokojem i b. długim
nie dochodził prawie do głosu, zmuszo wykopem. Oppenheim był bezrobotnym
ny do pełnej ofensywy.
wykazał jednak w nielicznych opresjach
Gra w pierwszej połowie wogóle ! pokaźną klasę, zwłaszcza nader szybką
przypominała zabawę w kotka i mysz orjentację.
kę, do tego stopnia, że bramkarz Hako
W Ł. K. S.-sie raziły szczególnie bra
ahu raz tylko interweniował i to przy ki techniczne, większości graczy oraz
rzuciie wolnym.
błędy taktyczne we wszystkich linjach.
To, co pokazali wiedeńczycy w polu
Należy wszakże stwierdzić, że gracze
w tej fazie, mogło zaimponować nawet rezerwowi nie mogli dobrze zastąpić
największym smakoszom piłki okrągłej, Cylla i Janczyka z powodu zbyt malej
jednak wykończenie akcyj napadu pozo rutyny i otrzaskania. Wentel bvł wybił
stawiało wiele do życzenia pod wzglę rhic słabym a Tadeusiewicz przv ładnym
dem skuteczności strzałów przeważnie drjbljngu był powolny i niedokładny w
niecelnych, w. najlepszym razie nicdosta kierWan-u napadem. Zamiana jego z
tecznie splasowanych i możliwych, w Królem wyszła drużynie na dobre.
konsekwencji do obrony.
Niczwrkle blado wypadli również So
Należy przytem zaznaczyć, że
wiak i śledź w ataku.
Ł

Król, i Durka byli wobec tego pozo
stawieni samemu sobie i dlatego pomi
mo niezłej formy nic zdzałać nie byli w
stanic.
Tyły Ł. K. S.-u miały ostoje w Ga
łeckim, najlepszym graczu łódzkiego ze
społu, także Mila przyczynił sie wielce
do zaszczytnego wyniku, broniąc czę
sto i szczęśliwie w najgroźniejszych mo
mentach.
Pomoc ambitna, lecz pozbawiona kia
sy. Najlepszy może stosunkowo wypadł
Trzmiela w drugiej połowie Boczni moi
Hwi jeszcze w defensywie, dla ataku nie
istniali na boisku

2:1
Kikuminutowa przewaga Ł. K. S.-u któ
ry zaczyna ładnie kombinować, nie do
chodzi jednak do oddania strzału z powo
du słabej gry napadu. Hakoah znów do
chodzi do głosu, i fenomenalny strzał
Wortmana z volley'a tyłem do bramki—
chwyta szczęśliwie Mila. W 29 min. Ne
mes wytwarza kilka niebezpiecznych sy
tuacyj pod bramką Ł. K. S.-u zakończo
nych strzałami njecelnemi. Mausner od
daje potężną bombę w poprzeczkę, po
czerń Bader przenosi z najbliższej odle
głości. Jeszcze jeden ostry strzał BadePrzewaga wiedeńczyków trwa, bez a broni Miila wespół z słupkiem bram
rezuiatu jednak, gdyż\Mila broni strza kowym i koniec zawodów.
łów Nemesa i Wortmana. Bomba Bade
Rogów 5:1 dla Hakoahu.
ra trafia w poprzeczkę, a Nemes po rzu
Sędzia p. Bira miał dobre chceł po
cę z rogu wyjaśnia strzałem w a»t. Ł.
K. S. przy wypadach gra Królem, który pełnił jednak szereg kardynalnych błę
też pddaj,ę ostry, lecz niecelny strzał na dów przy rzucie „fauli".
bramkę, w chwilę potem strzelą z da
Boisko D. O. K- w zupełnie możliwym
leka w ręce Oppenhehnowi. Pod koniec stanie.
pierwszej połowy wspaniały przebój
Publiczności .kolo 5.000 pomimo de
Wortmana unicestwia Gałecki w ostat szczu.

Rore$pn>-nde¥nt<®y.

od własnego

Kraków, 7 ilpca.
Ciekawy ten mecz o mis trzos two Li
gi zgromadził mimo konkurencyjnego
meczu s poro publiczności. Ogólnie spo
dziewano się wysokocyfrowego zwycię
stwa gospodarzy, mimo to jednak kra
kowianie nie mogli się uporać z łodzia
nami, którzy grali poprawnie i o wiele
lepiej niż z Wisłą.
Mieli nawet wielkie
szanse na
zwycęstwo — przeważając przez spory
przeciąg czasu. Wiele sytuacji zaprze
paścił atak, który grał słabo. Ałaszew
ski z jednego metra przed pustą bram
ką — przestrzelił.
Drużyny wystąpiły w następującym
składzie:
Turyści: Michalski, Karaś, Krygier,
Kahan, Wieliszek, Himc, Michalski II,
Ohojnacki, Ałaszewski, Kulawiak, Hei
mans, a więc z dwoma rezerwowymi.
Cracovia w pełnym składzie, jedy
nie bez Mysiaka zato już z Kubińskim
i Kozokiem. Ten ostatni był zdobywcą
obu bramek dla gospodarzy — jednej
z wolnego, drugiej z karnego. Dla Tu
rystów honorowego gola zdobył Choj-

nacki, który jednak zawiódł w ataku.
Reszta przeciętna.
Sędziował p. Rosenfeld z Bielska,
Natychmiast po meczu, otie druży
ny wraz z publicznością udały się na
boisko Wisły, gdzie odbywały się zawo
dy międzynarodowe Kraków — Buda
peszt. Spotkanie to zakończyło się sen
sacyjnem zwycięstwem gospodarzy . w
stosunku 7;2.
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niedziela

spotkań

LIGOWE!

KroecsaclB

We wszystkich spotkaniach za wy
jątkiem meczu Turyści
Cracmia fa
woryci zostali w dniu wczorajszym po
konał.
Jesteśmy już zbytnio przygotowani
do niespodzianek w spotkaniach ligo
wych, to też nawet wczorajsze wręcz
sensacyjne wyniki nie wywierają na
nas większego wrażenia.
Największy bodaj sukces odniosła
Warszawianka, bijąc Ruch do niedawna
jeden z najsilniejszych zespołów w Li
dze na jego wtasnem boisku. Dzięki te
mu zwycięstwu Warszawianka wydo
stała się nareszcie zo strefy zagrożo
nych i ma szanse w najbliższych spot
kaniach posunięcia się jeszcze bardziej
wwyż tabeli. Wspaniały sukces odnio
sła również Pogoń, która z outsiderem
ligi Polonją załatwiła się gładko.
Dla Pogoni sukces nad Polonją ma
doniosłe znaczenie i może uratować dru
żynę lwowską od spadku z Ligi. Nieuula

l
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Warszawa: Pogoń — Polonja 6:1
(4:1). Nieoczekiwane zwycięstwo dru
żyny lwowskiej, dla której bramki zdo
byli: Szabakicwicz — 2, Ziiner, Bacz.
Mauer i Hanke z karnego. Dla Polonji
Ałaszewski z karnego. Sędziował p.
Rettig z Łodzi.
Królewska Huta: Warszawianka —
Ruch 4:0-0:0). Nieoczekiwane zwycię
stwo Warszawianki, która zademonstro

TABELI

w c i o r a f s i u c h

Do połowy wynik 1 :Q dla Hakoahu.
Po przerwie już w 5 min. Nemes po
objechaniu kilku przeciwników z trud
nej pozycji lewą nogą pakuje po raz dru
gi piłkę do siatki 2:0. Po chwili Loewin
ger strzela skutecznie, lecz sędzia bram
ki nie uznaje z powodu uprzedniego odgwizdania jakiejś blacliostki W 13 min.
znów za zupełnie błahe przewinienie dyk
tuje sędzia rzut wolny z 16 metr. do Ha
koahu strzelony przez Durkę ostrym
strzałem w lewy róg bramki. Oppen
heim robinzonował bezskutecznie.

Przebieg zawodów:
Hakoah z miejsca opanowuje boi
sko, będąc stale w ofensywę. Mila broni
z poświęceniem, dzielnie wspierany
przez Gałeckiego, który broni raz zlinji
bramkowej. Kilka rogów wyjaśnia Mila,
względnie goście srzelaja w zamiesza
niu niecelnie. Wypad Ł. K. S.-u przynosi
rzut wolny, bity pzez Śledzia i obronio
ny stylowojorzez Oppenhelma. W 22
min. Gałecki broni ręka (robinzonując!)
strzału do pustej bramki, i przyznany
gościom rzut karny zamienia pewnie
Mausner w 1-ą bramkę dla Hakoahu.

tracoiia-Juryśii 2:1 (1:1)
to
{{telefonem,

niej chwili niezbyt czysto, przyczem sę
dzia nie reaguje.

l i g g o w w c l a .

triumf odniosła również stołeczna Legja, bijąc Czarnych we Lwowie.
Czarni nadspodziewanie szybko i
wbrew wszelkim przewidywaniom wy
kazują niezwykły spadek formy.
Jedynie Cracoyla ze wszystkich
czterech pokonanych iaworytów odnio
sła zwycięstwo acz z trudem wywal
czone nad Turystami. Turyści powędro
wali obecnie na przedostatnie miejsce w
tabeli
1 muszą ambitnie wal
czyć, by się z fatalnego miejsca wydo
stać.
Stan tabeli przedstawia się obecnie
następująco; l) Warta — 16 pkt., 2) Wi
sła — 15 pkt., 3) Ł. K. S. — 14 pkt., 4)
Cracovia — 13 pkt., 5) Garbarnia — 11
pkt., 6) Legja — 11 pkt., 7) Czarni — 11
pkt., 8) Warszawianka — 10 pkt., 9)
Ruch - 10 pkt., 10) Pogoń — 10 pkt.,
11) I. F. C. — 9) pkt., 12) Turyści - 8
pkt., 13) Polonja — 5pkt.

tigomycn.

wała bardzo ładną grę, mimo iż wystą
piła bez Szenajcha i Korngolda. Bram
ki dla dru:>yny stołecznej zdobyli: Materski — 2, Jung i Zwierz. Sędziował p.
Korn^old z Krakowa.
L w ó w : Legja — Czarni 3:1 (2:1).
Zasłużone zwycięstwo drużyny stołecz
nej. Bramki dla Legji zdobyli: Szteuerman. Wipijewski dwie. Dla Czarnych
honorowy punkt zyskał Nastula z kar
nego. Sędziował p. Arczyński z Kra
kowa.

bass wstępuje

ponownie do
Jak się dowiadujemy były bramkarz
Turystów Lass podpisał znó\v
łosz*nie dla Turystów i czynny !
po
nownie w barwach fioletów
na
jutrzejszym meczu przeciwko
wi wiedeńskiemu.

PMha nożna

na prowin
ZGIERZ: Sokół — Widzew 2:0 (1:0).
Mistrzostwo klasy A. Orlę — Pogoń
4:0 (4:0). Mistrzostwo klasy B. Sensa
cyjne zwycięstwo drużyny zgierskiej.
KALISZ: Mistrzostwo klasy C. Ha
koah — Ognisko 3:2, K. K. S. II — Ju
trzenka 3:0, Orlę — Z. K. G. S. 3.0.

CZYTAJCIE
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Dalsze suKcesy faworytów „Republihf
W DRUGIM DNIU WYŚCIGÓW konnych
w (Rudzie Jtii> Janickiej.
Drugi dzień wyścigów konnych w
Rudzie Pabianickiej, zgromadził mimo
niepewnej pogody około 2 tysięcy osób.
Rzecz zrozumiała, że z powodu rozmo
kłego toru było kilka nadspodziewa
nych wyników. Mimo kilku niespodzia
nek faworyci „Republiki" odnieśli dal
sze sukcesy. Wyniki wczorajszych bie
gów są następujące:
1-szą gonitwę wygrała Ekstaza p.
Bronikowskiego.
2-ga Balsamina p. Morstina, 3) Ta-

merlan p. Olszowsikego. Totalizator pła
cił za 10 zł. 60 zł.
2) gonitwę wygrał Guardi p. Hessena. Drugi Bebus grona ofic. 27 p. uł., to
talizator płacił za 10 zł. — 11 zł. Wyco
fano 3 konie.
3) gonitwę wygrał Amor grona ofic.
1 p. uł. Krechow. Drugi był „Le Merlot"
p. L. Szwejcera.
Tor. za 10 zł. — 13.
4) gonitwę wygrał Allier p. S. Endersa. II Ibanez (St. Kresy Szepietow),

Crttan-Ka&oah
3>rużyna

biato-niebiesfzicn
nynib.

2:1 (2:1)
zasłużyła

na lepszy

totalizator za 10 — 25.
5) gonitwę wygrała ..Moja Miła" gro
na ofic. 1 p. uł., II-go „Haza" (St. Lu
bicz), trzeci Edynburg, p. Bronikow
skiego, tot. 38.
6J gonitwę wygrała „Bajeczna" (gro
no ofic. 27 p. uł.) ll-ga Dola W. Dasseur
skiego. trzeci Bakfisz, tot. płacił za 10
— 85 — 25 za drugiego po fr. 61.
7 gonitwę wygrał Manr (St. Szepie
tow), II Guzohan p. Endersa, III „Efigis
Royale" S. Sznycera, tot. 46 —25.

Ś w i e t n y sukces
reprezentacji Krakowa
dapesztem,

nad Bu

KRAKÓW — BUDAPESZT 7:2 (2:2).
Międzymiastowy mecz piłkarski repre
zentacji obu powyższych miast przy
niósł wspaniały sukces drużynie kra
kowskiej, która zwłaszcza po przerwie
grała koncertowo. Do pauzy gra rów
norzędna. Bramki dla reprezentacji Kra
kowa zdobyli: Pazurek 3, Kowalski 2,
Motek i Balcer. Dla Budapesztu obie
bramki zdobył Dobosz. Sędziował p. Ro
senfeld. Widzów 7 tysięcy. Reprezenta
cja Krakowa wystąpiła bez graczy Cracovji, którzy grali jednocześnie z Tury
stami.
POZNAŃ: Ujpesti — Warta 6:4 i 4:0.
Dwudniowy pobyt drużyny węgierskiej
zaznaczył się dwukrotną porażką War
ty poznańskiej.

liasmoneo-G.ra.§. ?:0
Pięknu sukces drutyny iydowshief.

Rozegrane w sobotę na boisku W. nutach atakuje G. M. S. Napad tej dru
Spotkanie biało - niebieskich z Or skiego i Lubochińskiego. Orkan w dzie K, S-u spotkanie o mistrzostwo klasy żyny nie trafia jednak do bramki nawet
kanem należało do dość interesujących. siatkę bez prawego pomocnika.
B, między Hasmoneą i G. M. S-em przy z bliskiej odległości, przytem bramkarz
Hakoah w żadnym wypadku nie zasłu
Hakoah prócz pierwszych minut niosło wspaniałe zwycięstwo drużynie Hasmonei broni wspaniale.
żył na przegraną, a przy lepszej dyspo grał b. słabo. Szczególnie zawiódł atak. żydowskiej, która powoli wraca do
Hasmonea znów szybko dochodzi do
zycji strzałowej napastników, mógł za Młynarski, Sztejnbok dobrze trzymani swej dawnej formy.
głosu i nie wypuszcza już inicjatywy z
wody te wygrać. Wstawienie do ataku przez pomocnika Orkanu nic działać
Już w 3-ej minucie zyskuje Hasmo rąk. Bramki padają jak z rogu obfito
Segała i Lubochiuskiego bynajmniej nie nie potrafili. Lubochiński grał b. słabo, neą bramkę przez Frenkla. Niebawem ści, a zdezorientowana obrona G. M
wyszło na korzyść drużynie Hakoahu. a po przerwie zupełnie opuścił boisko. jednak dochodzi również do głosu G. M. S-u traci zupełnie głowę wobec koron
Napad wykazał tym razem słaby ciąg
Segał nic nie pokazał ze swojej sta S. który atakuje bardzo groźnie. Słabo kowej kombinacji trójki napadu Hasmo
na bramkę, i kompletną dezorjentację rej klasy. W drugiej części meczu jedy grająca pomoc Hasmonei nie umie na nei.
pod świątynią przeciwnika.
leżycie obstawić napastników G. M.
W tej fazie zdobywają bramki: Hunie statystował. Najlepszym już był
iW pierwszej minucie pada jedyna Krajcer, ale i tego gracza wyczerpały S-u to też wytwarzają się niebezpiecz mec 3, Frenkiel i Synaderka po jednej.
bramka dla Hakoahu, uzyskana przez bezowocne wysiłki W pomocy, po przer ne sytuaq'e pod bramką Hasmonei.
W G. M. S-ie wyróżnili się bramkarz,
Segała z centry Młynarskiego.
W ostam m kwadransie pierwszej po lewy pomocnik i obrońca Bem, w Has
wie wcale niezły był Kuczyński. Zachar
W dalszym ciągu toczy się gra ot
jasz b. pracowity nie współpracował z łowy Hasmonea znów atakuje energicz monei: Orner na obronie i Feinberg w
nie i zyskuje drugą bramkę ze strzału bramce, Pozatem cała drużyna orała
warta. W 12 min. Miller ostrym strza atakiem. Siwek blady.
dużem poświęceniem.
łem zdobywa wyrównanie.
Obrona grała nierówno, W pierw Synaderki.
Po zmianie stron w pierwszych mi^
Sędziował p. Szer N.
W dwie minuty później Lubochiński szej połowie lepszy był Rabinowicz,
strzela do bramki. Zamiast nieobecne po przerwie Balsam ożywił się i nawet
go bramkarza chwyta piłkę ręką obroń przeniósł się do ataku, zresztą bez żad
ca. Rzutu karnego Segał nie wykorzy nej korzyści. Moszkowicz pod koniec;
stuje.
meczu grał b. dobrze.
Hakoah gra ambitnie, ale nic uzys
W Orkanie zupełnie niewidoczny
luwody o mislriostfwo Bflasy fi.
kać nie może. Orkan przerywa się i był atak i chwilami tylko miał niezłe
Obie
drużyny grały b. słabo, dzięki Andrysiewicz i Durczyóski.
zdobywa róg, w 37 min. dzięki które momenty Pawlak. W pomocy b. dobry
marnemu
boisku oraz dzięki licznemu
Sędziował p. Jastrzębski. Public*mu Pawlak uzyskuje drugiego goala.
prawy, ale zbyt brutalny. Środkowy
iW ostatnich minutach poziom gry słaby, lewy przeciętny. Para obrońców udziałowi rezerw. Bieg wystąpił z pię uości b. mało.
Bieg n. — Tur Ą 3:0 (3 0).
słę obniża. Po przerwie początkowe mi doskonała. Orłowski w bramce niezły. cioma rezerwowymi. Tur z takąż iloś
cią.
Walcower dla Biegu.
nuty należą do Orkanu, później więcej
Publiczności dość dużo. Kierował me
W
Turze
b.
słaby
bramkarz.
Najlep
z gry ma Hakoah.
czem p. Andrzejak.
szy Wożnik. W Biegu wszyscy grali jed
Ł. K. S. — Burza 2:0 (1:0). Obi*
Hakoah II. — Orkan II. 0:0 (0:0).
Zdobytej przez niebieskich ładne)
Przewagę miał Hakoah. Sędziował nakowo słabo. Do przerwy więcej z bramki zdobył Lityński.
bramki, sędzia nie uznaje. Gra zamie
gry miał Tur, ale impotencja strzałowa
Ł. T. S. G. — W. K. S. 3:0.
nia się na zwyczajną kopaninę. Hakoah p. Sikorski.
nie pozwoliła zdobyć goala. Po przer
Walcower, z powodu nieprzybycia'
ńczy grę w dziesiątkę bez Młynar
wie przeważał Bieg. Bramki uzyskali W. K. S-u.
(

B I E G — Y.U.R. 2:0 (0:0).
:

I

M

WTOREK I I I I

z klubem Turystów.
Wobec niezwykle zaszczytnego wy
nikli Turystów z Cracovją I świetnej for
my fioletowych na meczu w Krakowie
zawody powyższe zapowiadają się nie
zwykle interesująco i niewątpliwie śclą

Elsa odkrył u. Tesche nu „Citroenie**

gną tłumy widzów pa boisko W.K.S.
W dniu wczorajszym, wśród ulewne
Składy obu drużyn będą podane w
jutrzejszym numerze i przypuszczalnie go deszczu odbył się w Zgierzu start
zostaną jeszcze wzmocnione graczami do pierwszej wewnętrznej imprezy
Łódzkiego Automobil - Klubu, t. zw.
pauzującymi w niedzielę.
„Pogoni za lisem".
Mimo fatalnych warunków atmosfe
rycznych a co zatem idzie i terenowych
wystartowało dziewięciu zawodników,
a mianowicie pp.: dr. Schicht (Steyer)
pobito i m a lekkoatletycznych zawo Karsch (Musto - Daimler), Gerhard
dach o mistrzostwo.
(Voissin)j Schichtowa (Essex), LederBieg 110 mtr. przez płotki (A. Z. S. Mandeltort (Delage), Tesche (Citroen),
Na lekkoatletycznych mistrzostwach
Ziółkowska (Chevrolet), Kinderman
Polski, które odbywały się w Poznaniu Warszawa) 16,1.
Skok w dal: 1) Nowak (A. Z. S. — (Studebacker) i Szwarcszulc (Chevropadł dwa rekordy Polski. Wyniki sobót
nich i niedzielnych zawodów przedsta Kraków) 7.18 (rekord Polski), 2) Sikor let).
Lis w osobie p. Kazimierza Poznań
ski (Polonja) 7,11. Wynik lepszy od
wiają się następująco:
skiego ukrył się w norze, która się znaj
dotychczasowego rekordu polskiego.
SOBOTA:
Rzut dyskiem: 1) Baran (A, Z. S. — dowała w przepięknym majątku p. ElRzut młotem: 1) Więckowski (So Poznań) 41,09.
serta w Dłutowie. Ze Zgierza droga
kół - Bydgoszcz) 32,13. Skok o tyczce
Rzut dyskiem oburącz; 1) Górski (Po lisa znaczona śladami, prowadziła przez
1) Adamczak (A. Z. S.) 3,64) (rekord lonja) 74,44, prawą ręką 42,37. Sztafeta
Polski).
4x400 mtr. 1) Polonja 3,29,6.
Bieg 1500 mtr.: 1) Jaworski (PoloW ogólnej klasy ikacji pierwsze mięt
nja) 4, 7, 9.
Koehler — Bryła. Górnoślązak Bry
sce zajął A. Z. S. (Warszawa) — 37
Rzut oszczepem: 1) Dobrowolski (A. pkt., 2) Polonja — 34 pkt., 3) A. Z. S, ła snać zupełnie powrócił do zdrowia,
Z. S. - Warszawa) 54,60.
(Poznań) — 15 pkt., 4) Warszawianka 1 skoro już w 2 min. pokonał Koehlera.
/ Rzutu oszczepem oburącz: Cena (A. Warta po 14 pkt., 5) (3 pułk saperów)
Ferlstanoff — Sztekker.
Z. S. - Lwów) 85,61.
7 pkt., 6) A. Z. S. — Lwów), Sokół (Byd Piękna walka budzi entuzjazm. Po 20
Bieg 200 mtr.; Szenach (Warszawian goszcz), Pogoń i A. Z. S. (Kraków) po min. nierozstrzygnięta.
ka) 22,7.
punkty, 7) Stadjon (Królewska Huta),
Ortów — Kornatz.
Sztafeta 4x100 mtr.: A. Z, S. (War Kruscheender (Pabjanice) i Rożdzień Obydwaj zapaśnicy wyrażali nadmiar
szawa) 44,5.
(Szopienice) — po 2 punkty. Po cztero temperamentu. Galerja stanęła po stro
letniej walce o puhar profesora Wittiga nie wesołego. Orłowa, który w 37 min.
NIEDZIELA.
Bieg 400 mtr.: 1) Gniech (3 ni. sape — 1 miejsce zdobył A. Z. S. (Warsza po szeregu uderzeń rzuca Kbrnatza na
wa) 252 pkt., 2) Polonja — 24.5 pikt., 3) obie łopatki.
rów - Wilno) 51,2.
Petrowitz — Karsch.
Bieg 5 kim.: 1) Sawaryn — Pogoń Warszawianka — 80 pkt., 4) Warta —
58
pkt.
Decydujące
spotkanie dwuch nelsoni15,56,2.
Szczegółowe sprawozdanie w ,,Exstów. Publiczność bierze żywy udział
Bieg 100 mtr.: 1) Szenajch (Warsza
pressie".
w walce. Karsch walczy niesłychanie
wianka) 11,3.

Dwa R E K O R D Y Polski

Stryków — Brzeziny — Koluszki — Ro
kiciny — Rzgów — Zofówka do Dłu
towa. Konkurencja wczorajsza stała na
bardzo wysokim poziomie. Droga była
urozmaicona, prowadziła przez drogi
bite, ścieżki, pola, lasy i karczowiska.
Sklasyfikowanych zostało pięciu za
wodników. Pierwszy w myśl regulami
nu odnalazł norę lisa p. Edmunda Te
sche przed dr. Schichtem i parą Leder Mandeltort. Na czwartem miejscu zo
stała sklasyfikowana p. Ziółkowska, na
piatem — p. Kinderman. Nie sprostali
zadaniu pp. Gerhard, Schichtowa i
Karsch. Konkurencji nie ukończył p.
Schwarcszulc.
Obszerne sprawozdanie naszego spe
cjahiego wysłannika, jedynego przed
stawiciela prasy w tej pogoni przynie
sie jutrzejsza „Republika".

&uvn1et atletów

w

cipr&ii.
brutalnie. W 31 min. Petrowicz dławio
ny nelsonem poddał się.
Dziś w poniedziałek cyrk niewątpli
wie będzie przepełniony widzami, żądnemi emocji i niepowszednich wrażeń,
gdyż do rozstrzygającego meczu bo
kserskiego, na wyzwanie Feristanofa
staje Orłów.
Mecz ten będzie prowadzony bez
ograniczenia rund aż do powalenia prze
ciwnika knockautem.
Niemniejsze zainteresowanie budzi
decydująca walka Stibora z Karschem,
rozstrzygająca Kornatza z Koehlorem.
Potężny Pooschoff spotka S'K ze świet
nym Wajnurą.
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Nowy rozkład jazdy
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(Pociągi bezpośrednie przez Koluszki)
posp. osob.
odj. 7.45 19.05 Warszawa
przyj. 10.05 21.45 Łódź Fabr.

osob. pośp. Odjazd: Poznań
Łódź Fabr.
odj. 13.25 18.2D Przyjazd; Łódź - Kaliska
Warszawa
przyj. 16.25 20.42 Odjazd: Łódź - Kaliska
Przyjazd: Lwów
Wagon 1 i II kl. dołączany w Kolusz kach do pociągu pośpiesznego

Łódź Kai.
Poznań

odj.
przyj.

Poznań
Łódź Kai.

odj.
przyj.

pośp.
pociągi osobowe
7.50 10.15 12.50 21.55 23.06
14.38 15.06 19.39 5.28 3.28
(Berlin)
pośp.
pociągi osobowe
2.06 6.00 11.20 15.00 23.30
6.28 13.25 18.23 19.54 7.12
(Berlin)

(Komunikacja bezpośrednia)
osobowe
Poznań
odj. 0.20 9.33
przyj. 8.24 17.05
Łódź Kai.

Łódź Kai.
Poznań

Łódź : AL-Gdańsk-Gdynia
Odjazd: Łódź-Kaliska
Przyjazd: Gdynia

Kal.-Kalisz-Poznań

Łódź K.-Kutno-Strzałkowo-Poznań

osob. osob. osob. pośp. osob.
7.20 9.00 18.05 20.35 33.10
10.06 12.34 21.40 22.58 1.50

odj.
przyj.

20.05
9.26
10.15
15.06

(Pociągi bezpośrednie)

(Pociągi bezpośrednie)
osob. pośp. osob. osob. osob.
odj.
3.02 6.37 7.30 13J0 13.39
przyj.
6.16 8.55 11.00 15.58 17.10

Warszawa Gł.
Łódź, Kai.

(Pociąg bezpośredni osobowy)
15.00
Odjazd: Lwów
19.54
Przyjazd: Łódź - Kaliska
20.12
Odjazd: Łódź - Kaliska
8.47
Przyjazd: Poznań

Ł Ó D Ź

Łódź Kai.—Warszawa
Łódź Kai
Warszawa Gl.

1929 r*

A I A

Poznań-Łódź Kal.-Lwow

Łódź-Fabr.—Warszawa

Odjazd: Łódź - Fabryczna
4.451 Odjazd-Warszawa
19.30
Przyjazd: Warszawa Gł.
7.501 Przyjazd: Łódź-Fabryczna
22.52
Uwaga: Połączenie w Warszawie godz. 9.20 ze Lwowem i Bukaresztem.

15 M

D D N I A

osobowe
odj. 0.35 5.15
przyj. 8.05 13.15

Łódź Fabr.-Kraków

(Wagon bczpośred ni I, I I 1 III klasy)
20.35
Odjazd: Gdynia
8.41
Przyjazd: Łódź-Kaliska

(Wagon bezpośredni I I II kl. od Koluszek pośp.)

20.35
8.05
d

I

D

Pr
RT^
P r z7y5H;H^T
^ o \ Kraków

Łódź Fabr.-Zakopane i Krynica

FABRYC

<

ZNA

15

40

0 D J A 7 D :

K R A K 6 W

- L p r z y j a z d : Łódź-Fabryczna
22.(K)|

Łodz Kal.-Krakow i Katowice

010
65?

Pociąg kuracyjny pośpieszny od 15 maja do 30 września z przesiadaniem w Ko
(Pociąg bezpośredni osobowy)
luszkach
22.15 Przyjazd: do Katowic
Odjazd: Łódź-Fabryczna
21.40
Odjazd: Krynica
20.05 Odjazd: Łódź - Kaliska
5.10
Przyjazd:
do
Krakowa
Przyjazd: Koluszki
32.25
Odjazd: Żegiestów
20.56
Odjazd: Koluszki
22.43
Odjazd: Zakopane
21.3o
Przyjazd: Rabka
7.14
Odjazd: Rabka
22.56
Przyjazd: Zakopane
(Bezpośredni wagon od 15 maja do 30 września):
8.49
Przyjazd: Koluszki
7.38
Przyjazd: Żegiestów-Zdrój
9.33
Odjazd: Ciechocinek
8.45
Odjazd: Koluszki
7.5o Odjazd; Łódź - Kaliska
Przyjazd: Krynica
9.40
Przyjazd: Łódź-Fabryczna
Przyjazd: Ciechocinek
14.10
Przyjazd: Łódź - Kaliska

4.20

Łódź-Ciechocinek

'
FIAT,
model 503, torpedo,
w najlepszym sta
nie do sprzedania.
Piotrkowska Nr. 78,
Wahl, tel. 49-21,
w święta 19-07.

Powrócił

Dr. n. Kołudzki

wszelkiej treści: be
letrystykę, encyklo
pedie, klasyk6w.
raz dzieła naukowe
w rożnych językach

Z KILKU

P O K O F Ó W

telef. 66-49.

•
•

Z. T U W I M ,
P i o t r k o w s k a 17,
I I podwórze, prawa
oficyna, I wejście
m. 35.
31.-V

sprzęty domowe*

llllllllllllllilllH
Reklamy świetlne
w Parku Koleiowym

„ R A W I i WINTER"
INŻYNIEROWIE.

Przebudówki

i remonty

KONCESJOTLOWAHE

BIURO

Sienkiewicza 39, tel. 24-47.

llllllllllllllilllH

źelazo-betonowe.

domów i

HIWM

Reklam) Świetlne w Parku Kolejowym

Sp. z ogr. odp

ul. K i l i ń s k i e g o Ns 4 1 , t e l . 7 2 - 9 6 .
— Roboty

spreparowane.

otaczającego Ogród Kolejny ze strony ulic: Narutowicza, Kiliń
skiego i Skwerowej.
Park Kolejny znajduje się przy samym dworcu, między
trzema najruchliwszemi ulicami naszego miasta.
Reklamy świetlne, wykonane najestetyczniej, oświetlone
będą od z m r o k u w przeciągu całej nocy.
Reklama ś w i e t l n a jest tania i celowa.

BUDOWLANYCH i KANALIZACYJNYCH

budowlane.

Jedyne antyseptycznie

reklamy świetlne na slupach
mleltkteao parkanu,

Przedsiębiorstwo robót

Roboty

tylko

Na mocy koncesji, J|danej przez MAGISTRAT m. ŁODZI
urządzamy

Wiadomość: Piotrkowska 87 m. 8.

Sp. z ogr. odp.

używać

PRIMER0S

ul. Z i e l o n a Ns 3 2 ,

K U P I I 3 E

Sprzedaję

powinien

Spec. chorób wewnętrznych

przyjmuje od 8—9 rano i od 8—9 wice*,
w Lecznicy „Zachodnia 27" od pół do 1
do 2 po poł.

K S I Ą Ż K I

17.12
22.01

Koncesjonowane
Kursy K i e r o w c ó w Samochodowych

mieszkań.

Ul. W0YNA 1 S. SIEPRAUISKI

KANALIZACJI

Ł ó d ź , Piotrkowska . 1 1 , tel. 4 6 - 1 1 .
Najnowocześniejszy ułatwiony system nauczania przy pomo
cy podwójne) kierownicy. Catrz szczegóły w aiiszach). Szkoła
zaopatrzona, licznie w najnowsze modele i przekroje.
Warsztaty
i garaże na miejscu. Zapisy przyjmuje kancełarja kursów od 9—20

domowej do sieci kanalizacyjnej miejskiej.
Plany i kosztorysy r o b ó t kanalizacyjnych.
•MA

•;:^SS»^t

Or

lecireni"

techniczne.

Porady

fachowe

Str. 8

Nt 184

= Z Z = = = = = = = = = I 3 = Z I

Przybory wodocąigowe i asenziacyn
je

POKÓJ 2-okienny frontowy z wejś
ciem z klatki schodowej, odpowiecml
na biuro do wynajęcia. Wólczańska 10
m 18 I piętro.
9

|. p. rury zlewowe, fasony, zlewy, miski asenizacyjne la?
jansowe i żelazne, deski, fumy, rezerwoarki. rury ołowiane
i krany różne do takowych, włazy filtrowe, kolana do rynien
deszczowych, płyty kuchenne, ruszta, fajerki, drzwiczki,
kociołki, mostki żelazne oraz wszelkie akcesoria budowlane.
Również przyjmuje wszelkie zamówienia na odlewy.
Pozostając w nadziei,' iż W, P, zaszczyci mnie zamó
wieniami, które będą wykonane z całą lojalnością, kreślę się

POSZUKUJE się 2 lub 1 pokoju z kuch
nią i wygodami w śródmieściu. Zgło
szenia: Łódź, skrzynka pocztowa 59. 9
RABKA. Pensjonat „Topacz" Doktoro
wej M . Górskiej w pobliżu zakładu, z a
..Wawelem", dawniej „Sulima", od
świeżony, nowe meble, elektryczność,
kuchnia wyborowa, ceny przystępne.
Informacje na miescu.
_9

z poważaniem

S Z . ALTER, ŁÓDŹ,
Sienkiewicza 2, telef. 78-27.

Gabinety
Kosmetyki Lekarskiej
D-ra MARJI LEWINSONOWtJ

2 POKOJE razem lub oddzielnie sauiotnemu lub małżeństwu do odnaję
cia. Mieszkanie elegancko
urządzone,
wszelkie wygody, telefon. Zgłaszać się
tel. 56-02.

Ceąlelnlana 6, front t p.. telefon 43-63

EE E§ L EE

POKÓJ unrblowany przy inteligentnej
rodzinie, natychmiast do wynajęcia.
Konstantynowska 19, m. 4.

Artystycznej roboty SYPIALNIE
STOŁOWE najtaniej sprzedaje

DO W Y N A J Ę C I A 2 pokoje frontowe
umeblowane lub pojedyczo, Andrzeja
nr. 48, m. 10.
79

Po
itrkowska M

A.Karkut

OC!OOOOOOOOOCXXXXXXXXXXX30

w oficynie.

Doktór

Posady
oooooooooooooooooooooooo

Doktór

A K W I Z Y T O R Z Y , d ó b r * prezentujący
się, na poważny
artykuł
techniczny
potrzebni, ul. Przejazd 36, m. 4 teiekm
11-19.
9

P. Klinger t
phoroby weneryczne, skórne I włosó*
ANDRZEJA 2. T E L 32-28.
Leczenie lampa kwarcowa,
analizy
krwi I Wydzielin Przyimule codziennie
od 11—1 i od 5—8 w. w niedziele i
święta od 10 do 12. Oddzielna pocze
kalnia dla pań.
Od 1—2 w Lecznicy (Piotrkowska 62)

specjalista chorób
skórnych, wenerycz
nych i moczoptcio
wych
przeprowadził
siej na ul.
Piotrkow*ka70
(róg Traugutta).
Przyjmuje od 8.30
do 10.30 rano, od 1
do 2,30 pp., od 6
do 8.30 w., w nie
dzielę i święta
od 10 do 1-ej

.INTELIGENTNA
gospodyni w mło
dym wieku, znająca się na gospodar
stwie miejskim i wiejskim obejmie za
raz posadę u samotnego pana. Oferty
do „Republiki" pod „Samodzielna".
9
I N T E L I G E N T N A , młoda panlenfca po
szukuje praktyki biurowej. Łaskawe
oferty proszę składać pod „Pilna". 8
i T E C H . - D E N T . poszukuje tek. dent.
|stkę lub spółkę. Of. sub: „Republika"
8

»

Di. u l .

i inne, suknie trikotinowe i Ł p.

i Nauka i wychowanie

przyjmuje do

reperacji,
ul. 6 - g o S i e r p n i a 76,1 I I piętro
Tanio, bo w prywatnem mieszkaniu.

S T U D E N T K A , wykwalifikowana pedaaogiczka udziela lekcyj, oraz przygo
towuje do egzaminów. Warunki dogodne. Oferty sub: „Studentka" do adm.

Gdańska 77 a
LECZNICA
lekarzy

specjaistćw
Rvniru

przy

•f

STUDENT
3-go roku Uniwersytetu
Warszawskiego ( w y d z . matematycano.przyrodn.) udziela lekcyl w zakre
sie 8-lu klas gimnazjum. J . Bryman,
ul. Kilińskiego 4 1 .
8

telef. 8-95.

Górnym

P i o t r k o w s k a 294, tel. 22-89 Choroby kobiece
przy
przystanku tramwajów
pabia i dróg moczo
wych.
nickich czynna od 10 rano do 7 wlecz.!
w
niedziele ( święta do 2 po poł.'
Wszystkie
specjalności l dentvstyka. Przyjmuje od
Kąpiele świetlne, lampa kwarcowa,
3—7 po poł.

S T U D E N T wyższego semestru udziela
lekcj). Zapóźnlonym metoda skróconą.
Przygotowuje do egzaminów dla ek
sternów. Specjalność: matematyka, pol
ski. Gdańska 23, m. 2. front I p.
7

elektryzacja.
Roentgen,
szczepienia,'
analizy (moczą kału. k r w i , plwocin,:
wydzielin
Ud.) operacie, opatrunki.
wizyty na miasto.
Porada 4 z l .

ANGIELSKIEGO, konwersacji I lltełatury udzielam. Korespondencje 1 tj<*maczenla w angielskim, niemieckim,
irancuskim. polskim i rosyjskim zała
twiam Markowicz, Cegielniana 66.
7

Dr. med.

1

Porada dentystycz s p e c j a l i s t a c h o
na I wcneroloaiczna r ó b s k ó r n y c h
dla chor.

skórnych,

ł

taiii

EŁ

i•

wenerycznych \l w e n e r y c z n y c h
i moczoptciowych
&TE

Rozmaite.

ul. Andrzeja 5

sins >

ul. CEGIELNIANA 2 9
Gabinet wenerologiczny
D-ra S. K A N T O R A
dla leczenia chorób skórnych
wenerycznych i moczoptciowych

TeL 59-40
Przyjmuie od 8—10
i od 5—9.
w niedziele i święta
od 9 - 1 —
Oddzielna poczw
kalnia dla pań

R O W E R Y na miasto wypożycza się na
cyklodromie. Konstantynowska nr. 16.
Tamże reperacja rowerów.
8

Ogłoszenia
drobne.

do flor i jedwabiu
potrzebna. Zgłosić
się do Breslera ul.
Wschodnia 31 I V
piętro do pończoszarni mechanicznej

Lekarz- Dentysta
Jo

Dr. B. DONCrllN

I

Specjalista chorób oczu

M A T R Y M O N J A L N E pośrednictwo. D y
skrecja. Różne partje. Poszukiwane za
możniejsze panie. Oferty, zgłoszenia z
fotografiami przyjmuje
biuro próśb
M I E S Z K A N I E do wynajęcia i sklep
Nowo - Zarzewska ?0. I 2nie 16—19.
Wiadomość ul. Wspólna nr. 7 (przy
Kielma) od gospodarza.
8
K R O W Y na dobre pastwisko przyjmie
dwór. Wiadomość:
Wólczańska 139,
P O K Ó J umeblowany z niekrępującem m. 6, telefon 41-72.
10
wejściem do wynajęcia. Wiadomość
Wschodnia 5 1 . m. 9.
9

Kupno i sprzedaż

J

|

•i

SŁONECZNE
mieszkanie
parterowe,
Zagubione dokum
trzy pokoje, kuchnia, wygody do w y 
najęcia, Różana 10, obok Kątnej, trarn
tel. 21-23.
S T R A G A N róg Nawrot I Juljusza do w a j 14.
przyjmuie codziennie od 10—1 i od Godz. przyjęć 3—7
oddania. Wiadomość na miejscu.
8
Z G U B I O N O 2 blanco weksle po 506 zł.
4—7 po pol , w niedziele od 10—1 pp
POKÓJ umeblowany z wygodami, te. wyst. Kupiec i 1 blanco weksel óOO zł.
P O C O śpicie na słomie, gdy za 5 zł.
lefon
przy
izr.
rodzinie
zaraz
9o
w
y

wyst. Z. Mikulski. Ostrzega się przed
ul. M o n i u s z k i 1. telefon 9-97
tygodniowo, każdy może dostać: oto
najęcia dla pana. Wschodnia 76, dozo»- nabycjero. Łask. znalazca zechce zwró
many, materace, leżanki, tapczany i
ca wskaże 2—4 pp.
8] cić za wynagrodzeniem Samuel L a d krzesła solidnie wykonane u Tapiceru
slaw, Skorupki 11, m. 9^
8
Lekarz-Dentysta elegancko umeblo P.
Wajsa, Sienkiewicza nr. 18.
8
POKÓJ umeblowany frontowy dla jed
wany z wszelkiemi
nego pana do wyanjęda, Gdańska 43, F R Y D M A N Herszel Josek. urodzony
wygodami i obsługą
S A M O C H Ó D pólciężił-«Try marki Che
niieszk. 5.
8 w Suskrajowicach, unieważnia kf.'ana pierwszym p ęvrolet, kupiony ż licytacji w dobrym
trze
żeczke wojskową wydaną przez P. K.
stanic okazyjnie do sprzedania. W i a 
Iprzyjmuie w lecz9
domość: ul. Roklcińska 11 Jan Rogo POKÓJ umeblowany z oddzielnem we] U., Pińczów.
blegle piszącej na maszynie. Dokładna j
J , Piotriciem, pięknie malowany do wynaje
ziński.
•
9
znajomość manipulacji w dziale persokowskiej 294
8] Z G U B I O N O notesik i weksel na sumę
~ I da, Al. Kościuszki 29, 8.
nalnym wymagana, znajomość stenografii codziennie od 2—7 dla solidnego pana
zł. 25. - wyst. Kuligowski, zlec. J. Btr
Obejrzeć
można
j
M
O
T
O
R
elektryczny
25
H
.
P.
900
Obro
i języków obcych pożądana.
między 10 3 p. p. tów, do sprzedania. Cegielniana nr. 68POKÓJ pojedynczy zaraz do wynaje landecj; Weksel unieważnia się. Pro
Oferty do admin. „Republiki" pod
Zawadzka 36 m. 8.1
•
I cla od gospodarza przy ul. Chłodnej 18 szę o zwrot J. Tyber, Wólczańska 65
„Bank"

powrócił do Kraju

Piotrkowsba51

frontowy

BANK

POSEUlttlitt

Pokoi

F.

n

c

y

p r z y

U

do wynaę
jca
i

Redakcja 1 Administracja, Piotrkowska 49. Godziny przyjęć Redakcji 6—7 po poł. Telefon Administracji 22-14.
Telefony Redakcji: 27-24. 36-43, 36-41. _
ze wszystkimi dodatkami wynosi w Łodzi zl.5.60
OQ§OSZ£nta* -? -XC A .1 . ' 0 gr. za wiersz milimetrowy (na stronie 10-sz palt.)
W T E K Ś C I E : 40 gr za wiersz
milimetrowy
na stronie
4-szpaltJ
za odnosz enie do domu 40 gr., z przesyłką poczPrenutnerata
N E K R O L O G I : 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz. I zaślub, po tekście 10 z L
.ilustrowanej Republiki" tową w kraju zł. 6.50, zagranicą zł. 10. „Express*
miejsce zastrzeżone specjalna dopłata. Zamiejscowe o 50 proc zagraniczne o 100 proc. drożej.
W

i „Republika" wraz z odnoszeniem 9.00 złotych

^Wydawca: Władysław Polak.

Redaktor: Wacław Smńlskl
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Za terminowy druk ogłoszeń adminisf. acla nie odpowiada. Ogłoszenia specjalne o 50 procent
drożej* Drobne 12 groszy. — Najmniejsze zł. 1,2 0. poszuk. pracy 10 groszy,

W drukarni ..Republiki" sp. z oj?r. odp. Piotrkowska 49 i 64.

