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Cena 15 groszy.

Prenumerata miesięczno w l...odzi 3.00 z!otet
• i strona i w teKście 20 grosz7 strona 5 szpalt
.,
" " Kraju 4.00 1...
•
1~
..
",. u
N ekrologi
• Nadesłane po tekście
..
" " zagrano 7.00
•
Redakcja i Administracia
15
,.
,."" /
Odnoszenie do domu 20 grosz". miesięcznie.
Ł-ódi, Piotrkowska nr. 106.
•
ZW7czaine
5
"
strona 10 szplt.
,Glos Polslii u łą.cznie z .. Kurierem. W.iecz.--. Telefon,...: Redakcii nr. 19... 71, • Ogło8zeniazaręcz"nowe i zaślubinowe 4- złote.
zami3j_cowe obliczane_ą 050 procentl
wraz z odnoszenIem. 4.80 złot,...ch mleslęczn .• ,A dministr. 199. Nocny _ 799. • ::Ogło_Zenia
zaś Urm za~ranicznycb. o 10:) procent
drotei
-4'-4'

Ogłoszenia

za wiersz milimetrowy 1 szpaltowy
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....,8'"

Kursy HandlowB I. ANllIU NDA

W łodzi= ! Jak.

rim de Rivera
zosta dYKtatoretn?

Przelazd 12.

Roczne i

półroczne

Europa wie bardzo

gubernatorem KadY1ksu, a pO'tem
kO'mendantem Mad~Y'tu i senato..
Dlatego też każdemu europej- rem.
. czykowi wydawało si~ dosyć dziPonieważ na stanowisku tem pc,
wnem w jaki sposób osobistO'ść z ' pełnił kilka błędów , zwolnicno go
~atUJnJ{U R~very mogła zostać dyk- ze służby, ale już po krótkim czatatorem.
sie mianowane gO' gubernaterem
K1m i czem był właściwie PrimO' Katalon.ji.
,.de Rive,r a?
I tu ode~ał dosyć smu,tną rolę.
Albo też czem nie był?
Nie mam tu na myśli skandaliGdybym chciał go zdefinjcwać, cznych zajść z jegO' prywatnego żypowiedziałby że jest n.i,eutale,n tewa cia. Chodzi o jego po1ity~zną dria.
nym Al'c ybiadesem. Z cba.wy, że łalność.

buchalteryjne.

Wyklarfy rozpoczną się 1 września r. b. w grupie rannej o godz. 10; popołudniowej o godz, 3.30 i wieczorowej o godz. 7.30.
lapisy kandydatów przyjmuie kancelarja lmrsów codziennie od godz. 10 - l
i od 4 - 8 \\liecz,
Przy wstąpieniu na kursy wymagane są świadechvo szkolne, metryka urodzenia
świiadectwo szczepienia ospy.
'
490-5
Kierownik kursów I. Manłinband.
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152··7

s,

POSZUkS.
U18 D

Plftltora ' ,- ,

niewiele

Q

hiszpańskich stO'sunkach.

'!

:~7a::, t::e~r~a~: ~YĆn!:~ęp:~:~ G~~e;a ~:t:~on1:c~~::~!~tr:~:

cy spO'sób,
I1da1'emnił w.szy.s,t'k ie próby poje.
,Jest to z,a'rozu.miały i próżny dan- dnania czynione przez admi'1listra, ,
1ys jest czł·owiekiem który życie cję, teD1'bardzie~, że robotnicy goprzel11eSlona na .
. na wałęsWiu
'..
s;we' Spęd:.27lł
SIę po tcwi byli na wszelkie ustępstwa,
ul. Zamenhofa 10.
kawiarniach i kasynach cficerPo tern zaj~c,iu liberalny gabinet
skich, i który pewnego dnia wpadł chciał się pozbyć Eme~gicznego Mi.
na pomysł i posŁa:nO'wił sp~óbować gueIa, ale k'l'ól wstawił się za niegO'
szczęśda, CO' skłO'nno ~o de tego i Miguel p~z.ostał.
pomysłu? Było tam bardzo dużo
Lekkomyślność i a'r ogancja Rip,róŻlI1cści, gdyż Rivera lubH gdy ve,r y rosły w mia.rę zas~zytów, ia~
prze,z te same sowiety ultieważ-I CZCSl1e etapy opieki wieLkiej mat- się.o nim mówiło.
.
kie osiągał.
niony, Meskwa upomniała się o ki - Rosji nad jej słowiańskiemi
Ale napważ,nttejszY'm motywem
Gdy na,deszła pcra wybO'rów Mi
Bukowinę!
dziećmi na Ba~ka.nach.
który pchnął go do czynu, była ~uet peczął g·rać rclę liberała. ale
Cóż d7Jiwn,ego, że wbr.ew trakUstll'ój weWlnętrmy ~owietólW I n~ddz,i~ia: że w ten s(PO'skóbózapedw- rzą~, ~td6remu się dar?łganc.ki ghe1: e -ł
t t'
k'
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o Ruś Zakarpacką. Wyni,k a to za- nych w ustrcju i w układzie perso-. lem ,S~y~ na I :pm~. mę 1 s a- tsta)\Jeszc~e py~a~le:)a
o. gYt Ch
h
ł"
nal'l1ym rządzących wylania się Z ł ncwIS u ego wUJa, IV era rozpo- (' moz Iwe, ze zos a on w Clą u
Pke~hn~ z_.J Yt sam~c ':s .owMlan- pOWl1'otem z.all'y.s za,bor'czej Ws,z ech-' czął swą ka,rjerę woj,gkO'Wą w wy- kilku dni d'Ylktorem?
s ,1<: PU\LS aw, a mlanOWlCle, 0•• k '
.
j[~tkewe świetnych wa,ruD'kach.
Stałe się tak: Wojskewi chcieli
skwa nie chce czynić P'I'adze Cze- roS)~, tora ma pretens')ę do wszy- Gd D
F
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ł
F'l'
'k' h '
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.Ll_·
Y on ernanuo zawar na I l wybrać ~ener. AquilIera, jako woskiej przykrości
Plt'zecież nad s~ 10
ZIem
sWlata, WSZYS'l.Ale ,
h t kt t
d ód
t .
dbi'
,
., pLllac Ta a z cw cą umem- dza partyjnego.
,
h
Wełtawą roz,le,gały się już gł,osy że c ce po
c, po swoJemu unąd1zlc, , A . Id
M'g l b ł
ł
'
' d t ..
cow qwna em, 1 ue
Ta uAle generał ów zosta pewneCzechosłowac)'a )'est tylkO' chwilo- na SWOJą mO' ę :z.baJWlc!
d . ł
d h
ł
z'l a w nara ac ,
~o dnia speliczkowany prze'z g ówym posi'a daczem Rusi ZaJkaTpac- Z nie.słychaną cierpliwością i wyl Udział ten polegał
na prezen- wnege matadera kenserwatystów
kiej, że uważa ją za rodzaj depo- trwałością książęba moskiewscy towaniu się w ś'Wiemynl mudurze i Sa'n cheza Guenę i stracił mO'żność
zytu rosytj.skiego w swojem ręku, zbied'aH swcje "udńeły" , a pc ich brzękaniu s'zablą,
działatnia w sprawach publicznych.
depozybu, który bę<lzie liwrócony zebraniu, ro~zerzali gra.nice na
PomimO' te od tej chwiLi Miguel
Król ucieszył się z tej his Łorji,
gdy tylko pnwy właściciel-Rosja, wschód i na zachód. Tą drogą s,z1i stał się sławnym, to ie.st sławnym gdyż wiedział, że AqUJilera zabietego zażąda. Zresztą sowi'ety mają dalej carowie mes'kiewscy i kh w ścisłem kółku kol,e gów, gdyż Eu- rze się de wyszukiwania winewajinną drogę de odzyskania tego fan- petersburscy następcy.
ropa była zupełnie p eWlIla , że za ów klęski marokańskiej.
tu: w Rusi Zakarpackie? p~O'WaNa tę samą drogę wkracza'ją mach stanu dokonany został przez
A głównym w:.nawajcą w tej a.
dzona jest wytężona akcJa komu- dyrktaterowie s'oW'iec~y. Termino- generała, któlry w owej chwili nie ferze był właśnie król.
nistycZlD'a. Narwidoczniej, ufając logja nieco się zmieniła, ale i ona żył już.
Chodziło więc o to by stłumić w
Czochom wolą jednak sewiety i na powraca.
Nieznany
w EUl'opie, Mi:guel jakikolwiek sposób zakusy naredu
włas'ną rękę przygctowywać sobie
N~eza<łługO' odToozi się i pansla- nie był taJkż.e z.byt Z!Jlan)"Ill w i nie dopuścić do rewiZtji marokań·
"powrót braci rosjan zaJkarpac- wizm rosyjski tylko, te Zlwać się swym ktraju o;czystym,
skiej IdęskI, czyli, należało Ulaleść.
kich na łonO' ma~i Rosji", o będ2lie s owi,e ckim. Właściwie w
Życie jegO' upływało w k,agy-I dyktatcra.
czem tak gł>oś'11!o w czrasie we}ny poHtY'ce zagra.nicmej sowietów ma nach, kawia'l'niach i teatrach, zaś
Ale żaden generał nie chciał roli
mówi,li "sł, O'WiancfHe" w PeŁers- my go już przed scbą w całej oka- w kabaltetach bywał ba'l'd~o rzad- tej odegrać.
burgu i w Moskwie.
załości. OditodZJi się wJęc tytk,o ko. Ale tO'· mu nie szkodziło, gdyż
\y tedy ZlWrócono się do Rivery,
Clitery deklancje p. RaJk'Owskie- jesZlCze kierune,k polityczny w spo- był synowcem ge,nerała.
kt6ry skwapliwie przyjął propezy
go są podjęciem przez Rosję 50- łeczeństwie, ktÓlty tarką tendencję
Po jakimś cz~sie ~g?~ udał. się cję'T
'
wiecką całeg:o nieomal programu swojej władzy b..ędlzie z całą mocą do M~'I'?k~, gdZl~ d2Jlęk.l ~e~c Oleu- , NowoupIeczony d~ktator wydal
słowiańskiego dawnej Rosj,i. Bra1k popie,rać. Ku zjedncczeniu całego doLnoscl haszpame pcn:esl~ klęskę : o~
~łyn;n~ m~mfest, które~o
t'a m jeszcze tyLko opieki nad sJo- ludu pracującego l'osy,;skiego, a pod Fondac, Tylko dztękl p~moc pro~z mego, za~en mny geneer. me
wiańszczy.zną babkańską. Ale prze- póiniej wszystkich pra.mtją<:ych ey generała Be:en: Guer'a ~ve,ra chCIał .pod~lsac, ,
cież i t,o się rcbi w osrŁa..tnich cza- słowian _ oto ja,lcie nowe hasło uszedł wtedy z zyC1em. Pomimo to Taktem Jest oblicze owego dyk··
. d' lol , . . v - 1!_
umiał on spnJWę tę pd'kierować
na tatora i bO'hate:ra!
sac h z eg,r omnem wytęzemem
1 pa rue aua dJmen z .ruremJJJlla.
.
,
swo
6'
R a d'tez w M os kWIe,
' Ukł aT o zwlas
. t ' calJe'
1_' E UTopie,
'
a l __
ją_korzyść
_ _ _ i_został
___
mumowany
_ _ _ _ _ _ _ _ _Mlguel
_ _ _de
__
Unamuno.
_ _ __
dy z róż, nymi stronnictwami buł- przedewslZystkiem Polsce _ cm:e- f
garskiemi, wzmożona akcja k'O- ry londyński.e dekłancje p, Ramunistyczna we wsżystkich Pań-, kowski.ego.
~twach bałkań s kich - otO' ws pół..
St. Gr. l

mleszkama 2 pokojowego z kuch·
. ~ią m.ożliv.:ie w śr6dmi?ściu. Po·
sredlllcy nIe wykluczent. Zgłaszać
' . Pi t k
SIę·
o r ows ka N r. 243, P o lska
r.M,C.A. od godz. 11-1 pp. 86·'z

Znaczenie czlerech deklaracji p. Rakowskiego.
Pan Rakowskij zakończył swoje
paremiesięcZiIle , uwieńczone "kawaŁkiem papieru", tO' jest trakta-

tem angielske-sowaeckim, roz,tl1>owy lOiIldyńskie czterema deklarac.jami, któTe wY'l'aź,nae dewodzą,
że sowiety są tylko nowem wydaniem zaborczego rządu resyjskiego,
w ... za z tych deklaraCJI" ma
P'l' .....
v" "
chankte'l' r1!utu oka na całcksz,tałt
sytuacji polHycroej w pol~tyce mię
dzynarodow<><i i stŁaIllowi w"'raźoą
~J
I
al~ę dlO przyszłego i rychłe,gc
udziału Rosji w lidze na1"odów, o
któlI'ei dotąd d'Ylplomacja sowiecka
zawsze się poga.r<łIiwie wyrażała,
Ale sowiety, tak jak calTska R<>S1a
chcą być w.s z ędzi e , wszęd7Jie głes
zabierać i WlSzęd7Jie swoją wolę
mocaJtstwIYWą narrzucać.
Dwie następne d'e kJaracje aJta.kują Rumunję: jedna z powodu niezaliatwronego sporu o Besa.rabję,
kt6rą sowiety, kiedy tylko czują
s ię niecO' sHniej, za'ws'ze sJę up<>m.imają. Druga - z powodu włą.c,zenia dn Rumunii północnej Bukowiny. I ta jest najbardziej chall'akt ystyc2!'!a. Sowiety pcdnicsły tu
kwestję, o k,tÓlrej tuż nikt nie mysIał i która, z,dawało się, dla nikcgo nie istnieje. Umowa rosY1skorumullska z 1915 roku, na mocy
której Rumunja plI'zystąpHa do
wojny po stronie aliantów z(likreś lała granice wielkiej RumUlllji, nie
włącz ając do niej B1.1kewiny, bo
t am pr ze cie7.. jest ludność rusińska,
Cl R os ja miała za cel wQjny m, in,
zjednoczenie całego narodu rosyjskieg'o, do ,kt6re 5t5 c zaliczeno i rusinów bukowińskich. a nawet i
Ruś Zakarpacką , należąc'. cbecnie
de republiki .Czes ko-Słowackiej.
Obecnie po raz pierwszy , pewołując się na starr y traktat carski

°

,

l

I

I

l

ener~)ą:

Ulą

Czyt·'
8JCI8 "Kurjer

.lecIorny "

20.

vm -

GLOS POLSKl- 1924

Nr, 228

•

ezon polityczny w; eneWle.

Skład delegacji polskiej. -

na granicy bułgarsko-greckiej.

Odpowiedzi na projekt pa!du gwarancyjnego.

W ARSZAW A. (Tel. od nasz.' znawca do spraw wojskowych ma- mocy w należyly sposób zagwJ.koresp.) - Dnia 28 b. m. rozpoczy jor K-ust1er, pozatern w skład de- rantuje nietylkalność terytorjal-'ą
na się sezon polityczn~w Genewie
w ;;<;i i niezależność polityczną państw,
Dnia tego zbie.r ze się na posie- urzędnicy min. spraw zagr. pp. [,u- które ten t't'a ktat Dodp~szą.
(henie .stała komisja do spraw woj kasiewicz, Arciszewski, St. Za- ,
.
.
~kowy(.h. Polskę rep'rez~ntuje w Ilewski, Komarnicki, Gwiazdowski, I GENEWA, 19 SIerpma. (PAT).
tei komisji major Ku~nst1er w cha- Koźmiński.
Sekretarjat ligi narodów ogłasza
rakterze informatora.
Wyjazd członków delegacji pol- tekst odpowiedzi PoTtugalj.i, JugoDnia 29 b. m. obradować będzie skiej do Genewy rozpocznie się już sławii i Australj~ na projekt w
rada ligi narodów.
od cZlwartku, min. Skrzyński praw sprawie wzajemnej pomocy, wydopodobme wyjedzie w nadcho- pucowany przez ligę narodów.
Dnia 1 wTZeśnia zaś rozpocznie
dzącą sobote.
Rząd portugalski zg(."dził się na po~ię posiedzenie plenarne ligi narostanowienia
paktu gwarancyjnego,
(lów.
WARSZA WA. (Telef. od nasz, oświadczył je,d nak, że gwarancje
Calkowily skład dclegacji pol- korcsp.: _ W ponied:tJiałek dnia Ola wypadek ataków są niedoslate:-l<iej na sesję ligi narodów jcst :la- 18 b. ITI. rząd polski wysłał do Ge- cznie sformułowane.
:-tępujący:
ncwy odpowiedź na pr{Jjekt paktu
Rząd jugosłowiański oświadczył
Prezcs delegacji min. Skrzyński, gwarancyj-1e~o. W odpowiedzi tei że nie może polegać na gwarandelegaci: po<scl w Rzymie p. Au- rząd polski stwierdza, że
cjach, wymienionych w projekcie i
gust Zalewski, kom. generalny w, przed przystąpieniem do rozbroje- projektowana akcja spieszenia z
Gdańsku p. Strassburger,
1nia powszechnego należy utrzy- pomocą jest Zlbyt skomplikowaną i
Zastępcy delegatów: p. Franci- mać zasadę ustalenia gwarancji trudną do uruchomienia.
szek Saka! i poseł w Bernie, /? \.
bezpieczeństwa i pomocy.
Rząd austraJsld odrzucił projekt,
Modzelewsk.i. )'adca pra wn~' dele-! Dalej rząd polski wyraż'a prze- gdyż nie uwzględnia on położenia
gacii, p. Leon Bahiriski, rzeczo-' konanie, że tra1k tat wzajemnej po- AustraHi.

I
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do szybu 350 robotników, na szybie św. Barbary 450, na szybie św.
Wojciecha 800. Ma to być zemsta
za strajk Na skutek natychmiastowej interwencji związków zawo

Orzeczenie komisji międzynarodowej,
SOFJA, 19 sie'l"pnia, (PAT). - wszyscy byH przywiązani do sznu
Komi,sja międzynarodowa, której ra. W sze.ść godzin potem, kon
powierzone zostało pr1ą>rowa- woj powrócił do miejs<:a wyjścia
dzelIl!Le śJedztwa w sprawie zamor bez konwojowanych bułgarów, a
dowania kilkunastu wł'ościalfl. bul- dowódca oświadczył. że
garskich w miejscowości Tarlis,
komitadżi urządzili na niego naukończyła śledztwo na ' miejscu pad, podczas którego konwojozbrodni
. wan;, usiłowali zbiec, wobec czew dniu 16 b. m. i jednomyśln.ie, z
go konwoj dał do nich szereg
wyjątkiem delegalCji greckiej, po- strzałów, zabijając 17, zaś reszta

I

wzięła uchwałę:

zbiegła.

Komisja sŁ-wierdza między innymi, że w sobotę, dnia 26 lipca
wieczorem w miejs'cowości Tarlis w pewnem miejscu nad paro~
weTIl, gdzie właśnie znajdowała
się gmpa oficerów z komcndJ.ntcm bataljonu na czele, ora,z kilka osóh cywilnych do
parowu tego dano nagle szereg
strzałów i rzucono kilka grana-

Ani kOtl1ita,dzi, jak ikonwoj
grankmy nie pOlIlieśH żadnych
strat w ludziach.
W rezultacie dochod,z eń komisja przys·zła d() wnńosku. że dnia
27 lipca
konwoj nie był wcale zaatakowany przez żadnych napastników j
I że aresztowani byli wymordowani
przez !mnwoj bez żadnego :lo ich
łów ręcznych.
stronu powodu lub prowokacji,
Ponieważ j€dn,a k obecni roz
Niezależnie 00 osób odpowiepierzchli się, więc nikt dzięki te- cLz.ialny<:h za samo dokonanń.e mor
mu nie został raIllIl.y.
derstwa, komisja uważa, że
Komendant 8-ego pogranicznę- odpowiedzialność ciąży rówmez
go bataljonu, przewując zana \fładzach lokaJnyc!
mach b,ułgarskich k~mitadżów.
z powodu szeregu
zaniedbań
zan;ądzJł aresztowarue około 60 przed i no fakcie morden;twa.
bułgarów w ~ą~iedDich miejscoKomis'ja stwierdza, że w związwosclach,
ku z wwadkami z 20 i 27 lipca
uważanych prz.ez niego za podej- mni~jsz()~ci bułgarskie na pograr.zanych ..Nazajutrz w niedzielę 26 1niczu Grecji stale żyją w atmosfeJlpca z lIczby 60 aresztowanych I ne obawy o swoje życie i mienie.
dowych u komisarza demobiliza- ~:rsłał on 27 osób do ,miejscowo~ oraz że pod 'wpływem taki.ch wycyjnego, zwrócił się on do przemy- SCl Vrondu-Gomobrodl pod eskor darzeń, jak opisane, mniejszości
sławców i uzyskał cofnięcie tych
tą 10 ludzi, uzb!ojonych w ka- narodowe obu sąsiadują<:ych krazarządzeń.
rahtny.
jów żyją w ciągłym stracllU i pr'iA1'csztowani byH prowadzeni, gną masowo wyemi.growa~ do
powiązani parami, a
pozatem krajów rodzinnych.

Przemysłowcy utrudniają
tnie nie zakładów.
KRóLEWSKA HUTA, 19 sierpnia. - Zglaszającym si,ę dziś robot
uilwm w ogromnej większości odmówiono p"zyjęcia do pracy. I tak
na szybie "Piast" nie wpuszczono

Echa masowego mordu

urucho-

I

Komisarz demobilizacyjny w Warszawie.

Polityczny

ord sowietów.

życie. posta.il1ow.ie~ sądu. rozjemcze
go n1epOrOZumIen pom~ędzy prał
d
I
_
oodawcami i rohotnikami na tle 12~mordowanle pos a
o par amentu estońskiego
interpretacji długości dnia pracy i
RYGA, 19 sierpnia. W pobliżu skiej zanotowały kilka wypad,
wysokości płac, wreszcie możno- miejscowości Vernau znaleziono ków zaginięcia działaczy politycz
śd wypow~edzenia pracy. Pomof' I zwłoki posła do parlament. u est0111 nych, którzy kiedyś należeli elr)
dla bezrobotnych w c,ałej peł'ni zo ł ski ego Nanilsona. zamordowane- partji komunistyczne.j, a później 7.
stała zapeWiIlioną.
go przez komunistów. Naa:Ji1son niej wystąpili. Pol'icia estońsln
wszedł d.o paralmenłu z listy ko- jest na tropie tajnej orrganizacil.
munisfycznej, zm~enił jednak pM- której celem jest mordowanie 1'Echa panamy w zakładach Hohenlohego.
niej przekonania i przystąpił do c;ób, które porzuciły narlję koml'n~stycz11q i przeszły do obozu ~-.:
ł skarbowych lub w inny sposób po- dach przemysłowców w Warsza- lewego skrzydła socjalistów.
Zaznaozyć należy, że w ostat- przedwni\~ów.
MARIENBAD, 19 sierpnia. - stąpiły wbrew interesom państwa.' wie, w niedzielę brał udział w kon
,.Przegląd Wiecz." donosi: Bawią- oświadczył prof. Benis, że uczyni · ferencji sprawozdawczej zwiazku nim czasie kroniki policji estońcy tutaj na kuracji prof. Benis, u- 'A'szystko, co potrzeba, aby nietyI- górniCzo-huŁn1czego. Władze oblodziclił naszemu korespondentowi ko skarb państwa nie poniósł naj- żyły aresztem wszystkie akta i
W
Matteołtiego będą.
w sprawie zakładów Hohenlohego lżej~zego uszczerbku, ale także, książki zakładu Hahenlohego, a
następujących inf()l1"macji. W zakła aby wszyscy winni ponieśli zasłuż o mieszkanie generalnego dyrektora
dach Hohenlohego posiada rząd pol ną surową karę.
J::tkoba, który znajduje się chwiloWIEDEŃ", 19 sierpnia. (Pat) Do ki zosŁały ostatecznie uznane, jaJ··()
wo w Niemczech na urlopie, opie- dzienników tutejszych donoszą z zwłoki Matteottiego przez oHcjalski barc1zo poważny udział. Rząd
ma prawo do dwu mandatów w ra-I KATOWICE, 19 sierpnia. - W czętowano. Jak słychać, Jakob Medjolanu, że na telegraficzną wia nych ekspertów i licznych deputoGzie, jeden z tych mandatów pia- I związku z rewizją w zakładach Ho przybył na pogranicze polsko-nie- domość o znalezieniu zwłok Matte wanych wobec rodziny zmarłego i
stuje prowizorycznie prof. Benis. henlohegc został aresztowany dy- mieckie do Sośnicy pod Gliwicami, oWego doszło do krwawych zajść władz sądowych. Według ostatnich
Zarząd prowa.dzi dyrekcja, a nic rektor zakładów Gieschego, który gdzie się znajdują również zakłady między faszystami i niefaszystami, Goniesień, zwłoki
będą
wydane
jak w Polsce rada, O ileby się {Jka- poprzednio był dyrektorem w za- Hohenlohego i tam oczekuje dal- w czasie których cztery osoby zo- ~ wdowie, która postanowiła ciał()
rało, że zakłady Hohenlohego lub I kładach Hohenlohe~o Schmidt. szych wyników śledztwa.
stały zabite.
i nieboszczyka przewieźć do miejsca
ich organa dopuściły się nadużyć I Schmidt w sobotę był na rok owaWIEDEI'l". 19 sierpnia. (pat) Jak · urodzenia,
donoszą z Rzymu, znalezione zwło

WARSZAWA, (Telef. od nasz.
koresp.) Rząd wezwał do Wa·rszawy komisarza demobilizacyjnege
Górnego śląska dla rozpatrzenia
sytuacji w przemyśle górniczym i
hutniczym po likwidacji strajku.
Komisarz ten przybędzie do Warszawy w dniu dzisiejszym t. j. 20
b. m.

WARSZAWA, 19-9o sierpnia.
(PAT). Likwidacja strajku na G.
Śląsku postępuje pomyś1nńe naprzód. Połowa robotników JUZ
podjęła pracę. Wielkie kopalnie
węgla, jak "Mysłowice", pracują.
już w całej pełni. Rząd dołoży
wsz.eikich starall dla usunięcia po
wstałych przy wprowadzeniu w

I

I

z

I

loki

wdowie.

wydane
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O rozszerzeni.e akcji pomocy
bezrobotnym. .. t ' d'

B"buła kDmunęsfy~zna.

Los morderców Erzbergera.

Z Wars~awy. do~oskzą: Po. cthWi-1 BERLIN, 19 sierpnia, (PAT). __ duje się w areszcie. Poseł niemle(
l owem UC1szemu S1ę omunlS ycz- Wf dł ń d . , . d'
'k'
25 nych IDolporterów z powodu osta- Bwed u 5 0D1eS,lel! d zle U1u ,O~t ::. ki miał wczoraj rozmowę z pIeh
1
d
WARSZAWA (Tel
wa e ra y IDln1<S t"QIW Z ma
. h
"1"
h
. u apesztu, oswla czył mlms er z.ydentem ministrów hr. Bethle. . od nalSz c.
."
I mc
repq-eSJI po ICVjnyc , ponow- ,
t
h
koresp,) - Minister pracy 2')wróciłj hpca, 2 1 13 sIerpma.
nie zaczęły pojawiać się tu i ów- t sprkaw whewa:J ę rdznyc: WE sPbrawg,e nem w sprawie aresztowania poJak wiadomo dotychczas pomoc d Z1e
.
d
K P R rze omyc mo'r ercow rz; er c- dejrzanych osób. Hr. Bethlen udnl
się do rady ministrów z wnioskiem dl b
b tu 'h d' l
b 1, p
rozrzl,utcka.ne hO ełzwy, ' t ' " ra, że z liczby trzech aresztowa- się następnie do naczelnika pań
a ezro o yc u zle ana
yla . ora'z u o l Z aIS am1 a11 ypanh . d
zd ł ł b'
drugi po stwa, aby mu złożyć sprawoEda
o rozciągnięcie akcji pomQcy dora- J' eS2lcze nie wsz~..:Izie ółó'Wllie w stwowemi.
nyc J.e en
o ,a z lect'ał
,.
•
•
'('U
,
,.,
•
wy I egItymowanlU, :ws
wypu- nie.
zneJ dla bezrobotnych na wszyst-jwojewódzi:wie łódZ'kiem i warszaw
Mamy, do zanotowama zno~u szczony na wolność, a trzeci znaj. .
, . WY l''l czone w u- I s'k'~em.
.
fakt
takIego
kolp.ortarzu
---~--,~._-1{je mlelSCOWOSCl
·
.
G d' k wOt dn.u
,o na
wczoraJsz.ym w ro ,ZIS u.
jednej z ulic miasteczka dwaj nieujęci sprawcy, roz'TZlUcali odezwy
li protokuł w 1901 roku o zlikwidokomunistyczne,
podburzające
ANTYANGIELSKI RUCH
waniu akcji hokserów, wystosowaprzeciwko policji OIr·az domagają~
W MALEJ AZJI.
li do ambasadora rządu sowieckieBEYRUT, 19 sierpnia. (pat)
WARSZAWA, (Tel. od nasz ko- min. s'p raw zag~. p. Sikrzyński. ce się zruesienja tych in1stytucii i
przezln aczenia 'wydawanych na Sułtan Medżedu, prowadzący wal- go w Pekinie - Karachana notę,
resp.) - W ooiu wczoraj zym wy- Odbędzie się tam pod ptrZewodni- utrzymanie służby bez.pieczeństwa kę przeciwko królowi Husseynowi w której przyznają mu prawo de
iecha t do Spały premjer Wł. Grab- ctwem prezydenta posiedzenie ko- R.z.eczypospolitej funduszów na dokonał napadu na Ammon. Woj- zainstalowania się w gmachu amski. We czwartek udaje się tam mite·tu polityc:z;nego.
rzecz bezrobotnych i ich rod;lin.
ska transjordańskie przy pomocy basady b. cesarstwa rosyjskiego.
W związku z tą sprawą miejsco- angielskich samochodów opanceS~
lr·
wa polkja aresztowała dwuch po- rzonych i samolotów odparły na- KONFERENCJA MINISTRóW
dejrzanych o's obników, przy któ- pastników.
PRACY.
\X .:'lf'raj w:eczorrem w aparla· ! rym obecni byli przedstawicielE' rych 3nalez~ono dużą ilość podob- SZWAJCARJA WYDALA KO~
KOPENHAGA, 19-9o sierpnia.
n:entac.h prywatynch mi,n~st.ra spr'l świata p-o.lityczneg.o s.tolicy oraJ: ,nych odezw.
,MTJNISTóW.
(PAT). "Socjalna Demokracja"
1.
d d 1
donosi z Lon,d ynu, że Mac Dona ł (]
zagraD1cznyc h p. SkrzynSJKIego o
'yp omaCl zagramcz,nl1.
WYWo'D NIEWAz'NOs'CI
.
~ERNO (Szwa)·carsk.ie). 19 si erH
ł
l
bł'
l't
kt6 I
i eJ:riot zamierzają zwo ać (Cny SIę r:lUt po 'I ycz.ny, na
W PROCESIE KRAK.OWSKIM, I pl11a. (~AT). Rad.~ ZWląz.kOW~ po.: ferencję ministrów pracy Francii.
stanowlła wydahc ze SzwajCarII Anglji, Belgii ; N~emicc. Konfncp
zmianą
Pr?kurator.kra~ows~i. ,",:,ygoto- posła komunistycznego ?O narIa- cja ta odbyłaby si<; w Kopcnh:1 wał JUŻ wywod mewaznOSCl co do mentu Rzcszv Thomasa l sekreta- dze , a przedmiotem jej ma b: c
KRAKóW, 19 sierpnia. - W żenia prez~sowi Witosowi hołdu, wyroku w procesie listopadowym rza komunistycznej partji z Pary- sprawa 8-godzinnego dnia pracy.
Rzepienniku Biskl1pim odbył się rozszerzenia praw prezydenta, i odesłał go do sądu okręgowego. ża Ylberta.
wiec P.S.L. Piast, w którym wzię- zmiany ordynacji wyborczej, głoso Sąd w ;::;ągu 8 dni dr.Jr«czy)~O oskar I
~ CRD
A USTRJACI,O- tOl'EWSKI
te udział,około 2 tysięcy. ludzi. - ,,:a~ia na osoby, a nie na listy i żonym, klórYIT~ pr::yslu~l1J~ :p!:a~o
S,?~I~T,Y~ :<,:\~: ~~/J)y.
TRAKTAT HANDLOWY.
Prz~awlO;\l pm;ł Brocbckl, pos. Dll ztnu.ny W lym k !cr unku kunsty!u- rekursli . \Y/ywod nJewa~nO~cl Jesz_j
,.
. - .
I~YG!\, 19 ~icrpl1i;l. (Pal) We w·
de~,. Konie::zny, Majorek, Kieroń-I c~. Następpie ~yr~'ż,0no ~lOtd !u- cze, "! 1:ic ~~ą~Yl11. l.ygo::lnll1 wysłany ) PARY L, 19 ?lerpnt:a .. , \~al): , .Ja~
<kI I p. Wlęckowskl.
Uchwalonoj bJhlom sen. BOjce l srednJawskle-! l'r.nz,c -:10 najwyzszcgo sądu w War Qon?szą. z PC~1 u, m.J~ 's.1 0W,C ~e, raj podpisany zos,al auslr)ilcko.
rezolucje streszczającc się do wvra mu.
szaw~e.
nomOClll 7 panstw, klony podpIsa .otewski lraktal handlowy.

Kronika telegraficzna.
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Magistrat m, Łodz,i podaje dl)
publicznej wiadomości, iż w czartek, dUia 21 h. m. będzie uskutecl,
ni ona wypłata zasiłków 2-giej i
::l-ci ej raty bezrobotnym , zare jeslrowanym w biurach państwowcgo urzędu pośrednictwa pracy od
nr. 1001 do nr. 1300.
WJ"Płaty odbędą się w niżej wy
mieniOltlyoh biurach wypłat, przyczem każdy be.z r-obotny winien s:ę
zgłosić do tegoż obwodu, w kt6rym był zareiestr·owany.
l biuro wypłat, ul. Drewnowsb
fetbryika B-ci Kasz'Uh
II biuro wypłat , ul. Ogrodowa
nr. 28, szkoła T-ow. Akc, L K. Po-

w czwar..

Wielki w:ec robotników
W

Ozorkowie.

d~

ektora kasy chul'ych.

Zosłał nim dr~ Szaykowski z Białegosłoku.- 50cJaliści nie brali udziału w wyborach.

(p) Onegdaj o gedz. 4 popoł. od . '{w) Na wczoraj:szem posie~ze
wypłat Wodny Rynelc,
był się w Ozorkowie wielki wiec mu kasy choryc.h przewodnIcz ył
Yinematograf oświatowy.
VI biuro wypłat ul. Pańska 106. protestacyjny robotników firmy l p. Kałużyński.

nego stanowiska winno być ni~ par
tyjnie, lecz wszechstronnie omówio
ne, że zmajoryzowanie i odebranie
możnoscl omowlenia tak ważnej
sprawy uniemożliwiło nam wziąc
na siebie odpowiedzialność za wyb6r - ze względów powyższych
oświadczamy, iż w głosowaniu nad
wyborem dyrektora udziału i odpo
wiedzialności za· wybór nie bierze
my i na czas ten opuszczamy dzi..
siejsze posiedzenie.
Oświadczenie to pod?isali: pp.
Rapaiski, Purta!. l\uk i Milman,
Po opuszczeniu przez socjalistów posiedzenia, przewodniczący
Kałużyński oświadczył, że solidary
zując się ze swoją frakcją, udziału
w głosowaniu nie bierze,

V biuro

Sch16ssero~skiej:.
'
l Po przeczytaniu i przyjęciu pro
Wspomm~na firma wystawI~a no tokułów przewodniczący złożył
we w ar unki prac y, godzące I tak
w nader smutny budiet robotniczy, sp~awozd:~le z, ~otychczasow~J
'I. mianowicie postanewiła zreduko dZlałalinoscl kO'Jll'ls)'l do powołania
wać dotychczasowe stawki zarDb- dyrektora,
kowe o 5 prec.
Komisja z 19 złDżonych Dfert uW odpowiedzi na to, robetnicy znała tylko 5 za odpowiadające
do pracy nie przystąpili, odrzucag
"k ~
g
.
k' f'
.
wymo om przeplSDW
o ręóDwe c
Jąc nDwe W&rUIl 1 Inny 1 urzą·
"
dzili ogólny wiec protestacyjny, na urzędu ubezpleczen w Warszaktórym dele gaci hez względu na wie, określającyc'~ cen7..US wy~rzyna)cż!10ś ć I?artyjną ~aatak,ewa I kształceniowy i 3-letnią praktykę
h w ostrej For mIe stanDwlskD. fIrmy I na po·l u ubezpieczeń społecznych.
,Dtelegałt zw, PIThaca z u'odzI, na- Przy ściślejszem przejrzeniu ofert
plę nowa
zamac na D b ecne za- .
'
,
mbki, charakteryzując ciężką sy- 1 po ustnych Re:t.raktaCJach z k.a.ntuację
rDbotnika,
zmuszonego dydataml , kom1sja doszła do prze
przez przemysłowców do przyjęcia konania, iż najDdpowiedniejszymi
niemożliwych w~unk?w"
'. z nich są: pp. inż. Szuster, pełnią
Przystqoiono do tajnego !!łosoPracoda:-vcy me. wnikają w to, IZ cy obecnie obowiązki dyrektora i
przedłużaniu
artykuły pIerWSZej potrzeby zdro..
wa.ma.
żały o 10 proc. i rDbotnik nie jest dr. Szaykowskl . z . BIałegosteku,
Dr. Szaykowski otrzymał 6 głow stanie utrzymać swej rodziny I dyrektora tamtejs'zeJ kasy cho- sów (N.P,R.), ini. Szust~r _ 2 ~oList centralnej komisji zw. zawodowych.
pracując po 3 de 4 dni w tygodniu. l'Y'ch.
' .1_
ł'
l
1'1'
Z e bra.ni Jeunog
(bl Centralna komisja związtków I nieść protest i zawiadomić komisię
o~n.le uc lwa II
Po referacie pan KałużYlIski sy (przemysłowcy).
zawodowych nadesłała okręgowej centralną.
następuJącą rezD1ucję·
prOiponuje otwarcie dyskusji, Pan
PozosŁali dwaj przclnysłowcy
komisji ok61n~k n!\JStęruiącej ~reś~i:
W s<prawie pDtrącania rDbotni- k:,~-obotbnk~ firmy, Sch1osi~rob~- Kaźmierczak <NPR) stawia wnio- oddali białe kartki. Po dokonaniu
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' d 'ó k' 'd . 5' lej, ze r. am na WIecu w ICZ 1e
. ,
wyboru socj'aliści powrócili do sali
"
, .
,"
om z us a Dnej
nt w r
je nel 2.200, potępiają stanowisko fkmy sek o przystą.pleme do głosowa.'
.
.
oor~z bardZiej wyp~dkl przekro- czwartej płacy, to praktyka taka . . . d . .
b '. 'ł
.
d t
'2 k d d l
.h
obrad l nastGpme omaWIano spraczen ustawy D czasl~ pracy, Prz~- jest sprzeczna z wyrokiem najwyż I nie zga zag Się na o mzeme p ac ma na eml
an y a uraml C~
'k
k"
't
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pracy Jest wogó e ,me opuszcza ne umów zbiDrowych określono pracę
mkow gło'sowama p. Rapalskl urzędnIkom kasy.
a
zwłaszcza 1l1edDpUSzczalnem d '
'k
ł
' ..
(p) W nrorkowie stoją wszyst- , "
fr k ..
. l' t
~h
D
.
.
'ł .
.
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Zlenną, ja o pacę umowloną, na k'
f b k' ,
Imlemem
a CJI socJa 1S yczny_ l
ecyzJę w te' spraWle od Dzono
jest w tych przedSIębIorstwach w l '
. 'ł
d' ' k
'd le a xy 1 meczyn.ne,
. ~ -l ł
.
' ,
'
'·t& h l' 1... ..1_,
t ~od' _ ezy uwazac p ~cę n~o:v ową je
Praca trwa jedvnie w kilku mły zaz~a . przerwy, a po przerw\e de najbliższe~c po!>iedzenia zaK
yc IC2loR unl pracy w y...
mukowa za kazdy dZlen roboczy '
]'
'ł
'
k
I
niu została zredukowaną.
'ł"
bot
d'
' ,nach parowych, czynnych Dd 2-ch postawI wll1lose
, rządu
,
.
me
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Gdyby Inspektorzy pracy udzlet
'
,.
o . -c UlIll w YóO mu.
.
o reasumpcJę uc wa y 1 wznowlt~..
lili ze7JWolenia na god,ziny nadlicz- wa o em me mOWl,
.Liczba be~robotnych w,Ozorko- nie dyskusji nad referatem komi- : Jak .jił; dowiaduj~my, powołan,
bow~ pon,ad 6 godZIn w, sobotę,
Odmienne zarządzenia ze strony WIe dochodZI do 3-ch tysIęcy.
sji, zaz.naczając, że w razie DdrzL:- na sfa:':Dwisko dyrektora kasy cho,
przy ogralIl.!ozonym tygod'!l;t-u robo- przedsiębiDrców na..leży uważ·ać za
cewa wniosku socjaliści w gloso- . l')'ch dr, Szaykowsld w kasie białoczym nalezy bezwzględnIe pod- przekroczenie umowy,
Dbnl·ż~,
nie
W
' d • ł·
.
k"
k'lk kr
.
ł
t1
II
waruu u na u me wezmą l na stoc lej
I a otme przegrywa
O
znak protestu przeciw zmajoryzo- strajki z lekarzami ! urzędnikami,
(p) RDbotnicy firmy Halperna waniu ich· opuszczą salę obr.::d.
a nawet ostatnio kilka takich
przy ul. Południowej 80, w ilości
WniDsek przepadł. WDbec tego spraw pozostawił niezałatwionych
15, przystąpili do pracy na warun- p. RapaIski w imieniu grupy so- tak że, ingerować musiało minister
P. HenrYk Kon w inspektoracie pracy,
•
kach przez firmę podanych, a re- cjal1stycznej złDżył następujące O-I' stwo .pracy. Z tego powodu p. dr•
(h) W dniu wcz.ora,jszym pnybył prawdopodDbnie robotnicy zgodzą dukujących dotychczasowe zarob- świadczenie:
Szaykowski w Warszawie nie ciedo okręgowego inspektOll'a pracy się na nie. Po wymianie zdań p, ki o 10 proc,
"Nad sprawDzdaniem kDmisji w l szy się dobrą opinją, a wtajemniinż Wojtkdewicza p, Henryk Kon inspek10r W o;tkiewkz wy;raził na
w tQWM'zystwJe dwu{:h dyrekto- dzi'eję , iż tym :razem ZJatarg zosta- Uru~homienie
sprawie powołania. dy~ektor~, ka- : czeni twierdzą, że nie ~ędzie on
rów "Widzewskiej Manufaktury" nie Dstatecznie zlikwidowany i kil
F'
Pl k k '
l 8y chorych m. ŁodZI, wlększosc za- na nowem swem stanowisku za( )
w sp1'afWie 1l1l'11chomienia fabryki. ka tysięcy rDbDtników otrzyma
ahc o,w· s .1, Pdrłz~ u: rządu grupy N,P.R., świadomie nie : twierdzony przez o~ręgowy urząd
p . <1r ma
K ą t neJ 1O,uruc ornI a po uzszej
, •
"
.. 1
,
,
,
P, Kon· oświadczył, iż zależy mu napowrót pracę.
bardzo na uruchomicmiu fabryki,
JaJk się dDwiadujemy, p.rawdo- przerwie f.abrykę, na warunkach dopusclła do otwarcia dyskUSJI, 'I ubezpiecz en, zwłaszcza dlatego, ze
wDbec czego acząd' Hrmy opra- podDbnie 'W dniu jUJtrzejszym od- poprzednich, przyjmując wszyst- I zmuszając tern samem do milczące za nim opowiedziała się tylko je dgo przyjęcia wniosków kom;sji. _ ! o;> frakcja i że powołan'y został (,
cuje nowe, o W1iele ła,godniejsze będzńe się decydu~ąca konfe'l'encja kich prawie rDbotników.
!
warunki uruchomienia zakładów i w linspektQl'ade pracy,
Uważając, że obsadzenie tak waż- ' gło ami przeciwko 2.

fabryka Karola Eiserta.
VII biuro wypłat ul. Czerwou3.,
Seminarjum nauczycielskie.
VIII biuro wypłat ul. Kiliń s kipgo, fabryka Ossera,
IX biuro wypłat ul. Rz,g,owska,
fabryka Stolarowa.
X biuro wypłat ul. Kąt.na, fabry
ka Allarta,
W celu umeżli'wienia magistratowi sprawnej wypłaty zasil'ków
wzywa się osoby zainte.r esowane,
aby zgłaszały się po ich odbiór w
dniu wyz.naczon}"I11 przez magiznański.
strat: w razie zaś n1emoźności
III biuro wypłat, Helenów
porzybyci.a w oznaczonym te·r miIV biuro wypłat , ul. Rokicińska nie - w następnym dniu wypłaty.
nr. 36, parter, dom Tow, Akc. Wi- Wypłata odbywać się będzie od
dzewskiej Manu!aktury Bawełn.
godziny 9 d? 3 bez przerwy.
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Przeciwko

dnia

I

pracy.

I

I

I"

z!llirobko'
10 proc.

Nadzie-a uruchomienia "Widzewskiej manufaktury".
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fabryki.

ł

Tow. Akc. M. A. Wiener

obniża

Otwarcie noweqo biura
re:eslracyjnego.

płace.
(p) St~ranie,m państwowego u:
(pl Przed paru dniami. admlni-, gotDWDŚĆ przystąpienia do pracy rZtwędu polSrednlctw '!- prac~ mat by,c
b lUro reJes racYJ• f lrmy
'
M"lener
A W'
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W 'nowe
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.
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,
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I
zeWie,
przy u, 00 1<: ł
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nowa a e ,eE;a om za ru menie ~ oraz Zla.zą a 1 zauu mema wszyst- , k' , 93
tkaczy d1a wykończen~a tDwaru, kich tkaczy grupami po 35 ludzi s
"b'
l .
. ,
znajdującego się na warsztatach tygDdniowo.·
, U;.arcle d lUra tliJ, ezy przyj,ąc z
o e;l1e
pod warunkiem jednakże obniżePonieważ zgDdy na to nie uzy- Wle , ~~m
k?-z~
nia dotychczasDwych zarobków o skano, sprawa pozOrStaje w zawie- ~t1' y~ w t Ikze~ld
~ cJDn~Je
25-30 proc,
szeniu,
tO yc ,cza.s kty o j.e no , lUrodrełJe:
Delegaci ze . .ej skony w aziłi
s racY'Jlle..
Dre n!e moze po o ac
yr
pracy re'Jestf'owaaua bezrobołnyoh.

O{

I

zW'd

f,

lIaprawa lin~i tram·'Ja"
~racę na dwa ty~od1.lie, nie podając jowych na ukończeniu
zadnych motywow,
•

Wymówienie pracy bez motywów
(p) Firmy: Kinderman, ul. ŁąkD

---vo-

Pożegnanie

wojewody Rembowskiego.

Na skutek opublik'o wanego w
dnia 18 b. m. postanowienia p. prezydenta Rzeczypo
spolitej, na mocy którego dotychczasowy wojew.oda łódzki p. Rem
bowski przeniesiooy zQstał na sta
nowisko wojewody białostockiego.
odbyło s.ię wcz.ora.j przedpołu
dniem w groa..chu województwa
pożegnanie p. wOtjewody Rembow
skiego.
poniedziałek

Ze wz.ględ.u na konieczny peśpiech w objęciu urzędowania w
Termin ukończenia pracy upły(p) Dyrekcja kDlei elektrycznych
łódzkich informuje nas, iż w związ Białymstoku pt'lZez p, wojewodę
Wodnej 21, wym6wiły robDmikDm wa w bieżącym tygDdniu,
ku z ukDńczeniem naprawy l!ór- Rembowskiego, pożegnanie odby-.
nych przewodników, ograniczony ło się w ścisłem gronie urzędni
mie~skie·.
hędzie jeszcze ruch tylko w nocy ków w'ojewódzŁwa i p!l'Zedstawi(h) Od dłt1ŻlSz~ już czasu pora- zgodzili, rze~l1icy p<>stanowiH usu- ze środy na czwadek, z czwartku c.ieli władz miejscowych,
cownky rzetn:l miejskiej zażądali nąć ich z rzeźni , ; ; dnak ci sami się na piątek, piątku na sobotę, od goO godzinie 11 p, wojewoda Rem
utrzymania swych UM'obków, mi- usunęli i sprawę przekazali związ dziny 12 do 6,30 ranO'.
bowski w sali po.siedzeó' woi~·
mo, iż pracodawcy chcielti. im pła k owi zawodowemu.
Wagony linji nr, 1, kursować bę- wódz,twa poże~n,ał wyż;szych u'Na, Hirszberg i Bimbaum, pliZy ul.

Lokaut w rzezni

,

ce ~reduko\Vać, choć ilość zarzynanego bydła zwiększyła się o 50
procent. W poniedzi.ałek, "dy robotnicy przybyli do pracy, rzeźni
cy 'Oś wiad cz yli im , iż pracę otTzvmują jedynie wówczas, jeżeli z:~o
d zą się na o h n i żenie plac.
Ponieważ rohotnicy się na to nie

•

W związku z lokautem kiełba- dą w tym czasie tyl'kD między Górpostanowili nie wyrabiać nym Rynkiem i Placem WolnDści.
kiełbas z
mię s a
zar zynanego , 'ł(! Dkresie tym r?wnież wag~ny'
prze z rze źników. k lórzy urządzili lm)1 nr. 8 kursowac będą po hnJI
lokaut w rz eźni miej.skicj, przy-I ~ r . 5
czem uchwała ta przesłan ą z o s Łała
Po Uk ollczcn ill w ~p om nianych ro
do wszys~k i ch żydowskich fabryk b t:, t , p"zerw .,J ruchu wi ę cej nie bę
wę.c1lin.
1dzie,
śnicy

rzędn:ilków, dziękując im w ser-I
decznych
słowach za owocną
współpracę w czasie swego urzędowania. W imieniu zebranyoh p ,
wjcewojewoda Łyszkowski poż~gnał p. wojewodę . Poże gnani e
mIało charakter niezwykle ser-

dra •

Następnie odbyło się protokularne przejęcie czynno·ści przez p
wicewojewodę

Łyszkowskiegc .

który przerwał swój urlop wypo.czynkowy i do czasu objęcia urzędowania przez nowolllianowanego wojewodę łódzkiego d-ra
Garapicha pełnić będzie obowią
zki wojewody.
O .godzinie 2 po południu p. wo.
jewoda Rembowski u.dał się do
okręgowej komendy policji pań
stwowej, gdzie żegnany był przez
z,gromadz'o nych wyższych funkcj{l
narjuszy policj1.
Dzisiaj p. wojewoda odjeżdż",
do Białegostoku dla pr·zejęcia
tamiejszego wDjewództwa. Redzina p. wojewody pozostaje nara-Z:lC
w Łodzi. Jak się dowiadujemy, p.
wojewoda Rerl1bcwski, po obję~ : J.
urzędowania w Białymstoku, powróc , na kilka dni do Łodzi, by
pożegnać się z przedstawicielami
miejscowego , poleczeńsLwa, cz(>go z powodu konieczności nal) L: h
miastowego wyjazdu do Bialego.
stoku obecni{. uczynić nie mógł.

I
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o unieważnienie

budżetu

Dzisiejsza pogoda.

miejskiego.

T(n ntlHli"ka t raństwowego insty{u-

Wszystkim tym, którzy oddali ostałni4 pOsługę

Wezwania województwa do magistratu pozostają
tu meteOfQ J02iczne2o.
,
bez skutku.
' Zachmużenie duże: drobne o·pady, tern

ś.tp.

p,ra tura bez zmian zasadniczych, 11(w) Jak wiadomo frakc}a radzie- stratu z żądaniem przedstawienia miarh,w-anc \\ jatry zachodnie, na polllcka PPS. zgłosiła rekurs do WOje-\ odpowiednich materjałów. Magiwództwa w sprawie unieważnienia strat jednak ezwaniom nie uczygl-m
'
.1Chwalonego przez radę miejską I nil zadość. Obecnie wyznaczono Ił
a
tego
:adl1i: ponownie term1n,
osobiI
i3arłczak l TurskI, pozostając z· ście odpowiedzialnymi za niewyJak nas informują, z dniem i-go
magistratem w slosunkach handlo-I konanie żądań województwa pre- wrześ,nia r. b. zos~ają z.~owu uruwych, wbrew odnośnym przepi-I zydenta Cynarskiego.
chomlOne k~rsy glmI?-azj~l~le p~z~
,
d k t
d .
..
W
.
d b
.
ul. NarutOWIcza 27, Istmejące lUZ
.-om e re u osamorzą Zle mleJraZIe g y y w przepIsanym d
l t
k'
b
l'
d'
ł
l
"
a
~ lm, ra l II zla
w ~ OSOwaJ11u te,'minie materiały nic zostały do- o· szeregI!
... .
. .
.
..
nad budżetem
.
_
....l
.
•
Dyl e.kCJa poslawlła sobIe za za.'
.
'.
starczone. WOjeWoHztwo przychyl! I danie umożliwić tanią i odpowieW sprawIe
tej wOjewodztw-o si? do żądań opozycji, to jest unie- l dnią naukę celem przystąpienia
dwukt-olnie zwracało się do magi-Iważni uchwalony budżet.
Jo cgzaminów państwowych tej
•
całej rzeszy pracowników, urzęd
pików i t. p .. zajętych całodzienną
pracą z,arobkową i w tym celu '~a
p'roszono szereg wybitnych pro{esorów gimnazjów państwowych i
prywatnych. Prócz tego kursy 1'07.
porządz..tją pracownią fizyczną i
Wyjaśnienie magistratu.
W niektórych dziennikach miej I miejskich panuje zupełne zrozumie chemicznąz całym .kompleksem po
scow,Ych
ukazała się ~czoraj' nie faktycznego stanu rzeczy i mocy l:aUh.f wych. Nauka, ja~ df'wzmianka, dotycząca zwłokI w wy świadomo.ść dobrej "oli władz miej tych czas, codziennie od 7 m. 15
płacie pen~i pracownikom miej- skich w stosunku do pracowników wie·czorem prócz niedziel i świat
skim oraz grożącego rzekomo z teCo do ostatniej, nowy jej dowód z kur,sem pięciodniowym dla każgo powodu ~h·aj~u.
złożył magistrat na posiedzeniu dcj klasy. Egzaminy dn. 25 sierW spraWIe tej otrzymujemy ze wczorajszem, postanawiając zasto- ~nia o godz.? 7 m. 15, lekcje l-go
iró~~ł . m.iarodajnych następujące 80wać wSIkaźnik drożyźniany września.
wyjasnlcma. Ze względu na zmniej wstecz, już do pensji sierpniowych
SZQ,lle wply",,:"y .miejskie (zjawisko nie czekając na osiągnięcie przez
_
zwykle w mIeSIącach Jetmch, zwła wskaźnik poziomu, ustalonego w
~zcza wo?ec kryzysu w przemyśle umowie ze związ'kami pracowniczy
I stagnacji). wypłaty pensji urzęd- mi. Wyrównanie zostanie wypłaco
-Oniczych uległy istotnie pewnej ne przy poborach wrześniowych.
Szanowny Panie Redaktorze!
zwłoce. Wyplacono
wszakże
do
Należy jeszcze
że w·I P rzypa dk· owo zu.pe ł'
d
.
t .
. 13
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ł·
. h .nadmienić
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me
OWleeJ pory me - pOborow, Ja po- cIągu ostatmc mIeSIęcy po ory u-· d . l
'.
.
.
1 k' ~
dały wzmianki kronikarskie, lecz rzędnicze wypłacane były b. regu-I zladełm. SIę, ze sejmo:w: ~o s ielll;
50 pwc. i czynione są wysiłki, aby larcie, w poszczegćlnych wvpad-I prze . ozon? protest l 1~ e:pe aCJę
w ciągu dni najbliższych całkowite kach nawet ostatnieg'o dnia p~prze I' prze"c;w. l1bdlałkemu terrtOlowl
P?l·'
. , zos tł'
l owane.
dmego
.
..
I d'
. . j sce • 1 ze ••
o ument
en'nosI
mlęa
eznoscl
a
y
uregu
mleSląca.opIero
mlesląc
•
.
k
n l
O rzekomych zamiarach strajko bieżący wprowadził do tej kwestji dzy mneml l mOJe nazWlS o.
wych nic władzom miejskim nie pewne trudności, nad których szyb
Oświadczam wobec tego, że po\\ iadomo. Magis.Łrat jest natomiast kiem i skutecznem usunaęciem pra dobnego dokumentu, zredagowane
przekonany, że wśród urzędników cuje magistrat
go specjalnie w tym celu, nie podpi
sywałem, i że natomiCllsŁ na protestacyjnym
wiecu,
urządzonym

Uursy

budżetu, ~

p~wodu, że

I

czyniąc

Wojciech

nazl-alne dla

•

Wl

Gebelowi.

a w szczególności Straży Ochotniczej
"Bóg zapłać"

dorosłych.

K. Scheiblera

składa

I
I

W sprawie wypłaty pensii
nikom miejskim.

\V dniu 19 b. m., po krótkieh cierpieninch zmarla, przeżywszy lat 25
ś.'"j"p.

,Marja zewska

urzęd

•
KryminalistYKa i wypadKi
Oryginalna somabójczyni.
. )p) . Sl~''lTIOIl ~o~ocz po.znal \\ pal'i,u
~';enkle\\'ICZ<1 lIteJa.ką Chanc Frcl1cr
'(Gdańska 64). W drodze l parku F. IV~:zla uo b~'amJ~ 11.r. 1 prz.\" 111 Andrzeja
I tam naplla S·lę Jodyuy. \\'sokntck cze;ro
pogotowie \\' stanie cic:bkim odwiozło '.~
do szpi.tah
Atak nerwowy.
(p) Jn!jan WiatrowSIki, lat 36. sze\\.:,

I

Zaachy samob6cze.
Rozalja Krauze (Łowiecka 10)
w celu samobójczym napiła się jodyny.
Wezwany lekał"' pogotowia zolawił ją na miejscu po udzieleniu
I pierwszej pomocy.
- Ludwik Sobczak, Lipowa 58.
w celu pozbawienia się życia napił s.ię spirytusu denaturowanego
- Przy ulicy Cmentarnej 3, zazam. przy ul. Rokiciń<;;kiej nr. 9. uległ \V
l ł
'V/k
B
k
mieszkaniu \\ !3snem atakowi nen\o- miesz {a a tam w l toda anasia
1
w ce u pozbawienia się życia napi
wemu.
bl się esencji octowej.
Pomocy u<lz·ieli! mu lekarz PO,go!o·
Lekarz pogotowia odwiózł ją w
\Via.
. cięŻJk'1m ci o szpila1a przy li 1.
stame
Spoliczkowany handlarz.
Drewnowskiej.
(p) Leon Walczak, lat 54, hal1dlar.~,
Z głodu.
Zamieszkały przy ul. 6 sierpnia 57, 7~stal udel'lwny tak !'IjJ,nie w twarz n,l
(p) Antoni Stasiń~ki, lat 60. bel z.ah;·
Rynku Zielonym, iż musiano wezwać po I c·a. były robotnik. lam. przy u.l Zagnjmocy lekarza pogotowia ratunkowego. I niko\\oi nr. 9. omdlal z glodu.

Skrzynka do listów.
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Delegacia kupców

Po~r.zeb odbęclzic ~ię VJ eln. 2.1

!)

~n., () godz 5-ej po pot z l1IiejszpItala przy III. DrC!wllo\\lsl{lej 7;" nn stary cmentarz katolicki.
. . O smutnym tY111 otr:zędzic 'lawiadfllllia f(rcwllych, znajotnych l przyląClót pozo~tF\lfI IV (łłęnokllll f.nttltkll
RODZINA.

.'

gl"c~o

łódzkich

przez Stow. Wolnomyślicieli Polskich w Łodzi, przeciw ograniczeniu wolnośd sumienia, podpisałem
(b) Do Warszawy wyjechała d __ obrotowego za drugą polowę roku rezol.u:ię te.g~ wiecu, kt~ra ~eż w
legacja kupców z
cent,ralnego ub.ier.łego,
zniesienie przymuso-! całoscl w mIeJscowych dZlenmkach
związku kupców i przemysłowców wych licytacji, oraz by władze za-' wydrukowana była.
w ~prawach podatkowych.
ska,rbowe zarząd7;iły w Łodzi
Podpisanie mnie na dokumencie
Delegacja będzie się starała o ,trację działalności komisji szacun ' odmiennej treści nazwać muszę jak
~nie~ienie procentów od podatku kowych
te w tymże wypadku uczynił pan
---'---0
Aleksy Rżewskł, conajmniej nadu7.yciem mego zaufania.
Z wysokiem poważaniem
Henryk Kępiński.

!
l

----------------------------

w Warszawie.

s~ra la t. IW. ater~ t~tun'owei.

°

lu-I

W kilku łódzkich pismach znowu ukazały się
artykuliki
usiłujące we swoisty sposób oświetlić t. zw. aferę tytuniową, a bę·
dące właściwie stehiem hlamstw i napaści na niżej podpisanego.
Jeżeli na tę napaść odpowiadam, to nie dlatego iżbym się czu!
moralnie przybity, lecz jedynie dlatego, aby czytająca publicz-

T rage d ja rodzinna.
Bezrobotny podrzyna sobie gardło.

nośc o

P~zy u~.

rawdzie się dowiedziała.

Nap.iórkowskiego 13 1przybył do drzwi mieszkania , a I tódź, dnia 19 sierpnia 1924 r.
Co uderza w owych, jak również i w poprzednich notatkach, to
zcullIeszkuJe roclzJha Adama Mi1la, , gdy żona oświadc:yła, że go niel
_
ten fakt charakterystyczny, iż milczeniem pomija się nazwiska WS7.yskład~ją~a się z męża, żony i dwoj' wpuści, wyjął z kieszeni scyzoryk,
,
stkich tych, którym towar na dworcu Kaliskim zasekwestrowano, a wy. d
I d
ł
b'
dł
ł.
mienia się jedynie nazwisko moje.
.
~aAdzlecl.M'll
kI
po. erżną
so le J~ar . .o, nast~-· łX ł~
~rJa
W czvim to leży interesie-niechaJ' na to odpowiedzą sami auto·
. . am
l ~wy e zapracowane l pme wyszedł na ultcę I położył SIę
l1t
J
pl.en1ądz~ tracIł. na .hulankach z u zbiegu ulic Napiórkc>wskiego i l'
s-ta ldasa - U-ty dzień
,rzy owych paszkwili.
kolegamI, d rodzma je~o często- Górnego Rynku.
Drugą rzeczą charakterystyczną jest fakt, iż w ostatnich artykukroć pozoslawała bez srodków do' W tymże czasie przechodził po-'
Główniejsze wygrane:
likach jest wymienione nazwisko p. Jagniątkowskiego, za·
życia. Stan taki wytworzył bardzolsterunkowy 13 kom. pol. i widząc) Zł 1000 nr 27120
stępcy kierownika oddziału walki z .Iichwą, a prowadzącego obecnie
z1ą a tmosferę w domu, aż wresz~ie! ldące~o na ziemi we krwi czlo500 nr 45542
śledztwo w sprawie tytuniowej. Przy prowadzeniu każdego śledztwa
MillQwa przed pół rokiem wyrzuci wieka, podszedł do niego.
300 n-~y' 11964 25995
elementarną zasadą jest. że prowadzącemu śledztwo nie wolno
la. męża z domu, wobec czego za- Mill oświadczył, iż został napa-'
200 nr 9750
jest niliomu dawać jakichholwieh wiadomości
mIeszkał on u brata swego przy ul. dl1ięty przez dwuch ludzi, którzy Zł~' 150 Jn_~'Y 222 11503
lo wynikach śledztwa względnie o gromadzonym materjale, wobec
Sokolej 21.
następnie zbiegli.
Zlp: 100 nr. 4760'
czego i treść owy~h informacji jak i ich źródło z którego rzekomo
Ostatnio, gdy MilI pozbawiony
W komisarjacie poliCJI zaweZlp. 75 nory 22015. 23888. 2432'7 : pochodzą są ~ątphwe.
.'
'
zostal p;racy z ?o.w.~du. kryzysu, l zwan? pogot?wie, k~óre . udzieliło 28395, 29606, 39984, 41099, 43721.,
Poraz wtory powtarzam fakt. nałozono sekwestr na 811 skrz;yn
star~ł Się on pogodzlc z zor:ą, lecz mu pierwszeJ pom. I dopIero pó-144124 46582. 49993'
lowaru, ~ czeg~ mnIe zaseli:,:",~strow!,no . z~~ed'Wie. 29
ta me wpuszczała 60 do mles~ka-ł żniej zeznał on iż popełnił samój9 3128 4209 ! gkrz7n. Juz z tego zestawie ma )asnem SIę stale IZ zarzut, Jako,
nla, wiedząc, iż nie'" wyzbył się on I stwo z powodt~ nieporozumień ro
Zlp. 60 n-ry 32 9905 '10817' by'm "ukrywał kolosalne ilości papierosów w chwili niesłychanego
sw) ch nał06ów.
dzinnych.
5230, 5661, 8456,
głodn tytuniowego" jest całkowicie niezgodny z prawdą·
Wczoraj Adam MilI nad ranem I Mi1la odwiedziono do szpitala.
14084, 16740, 17076, 2593 8 , ;~~~~\
Kłamstwem jest również, jakobym usiłował wymusić ocl
43,
27787, 27967, 30943. 363
, inwalidów zaświadczenie na pobrane .odemnie przez nich papierosy
36969, 39281, 40076, 47057, 48301 . .,Noblesse". Na to bowiem, kto i ile odemr.ie towaru pobrał mam
49704
i książki akcyzowe, które w każdej chwili są do przejrzenia i do skon·
Złp. 50 n-ry 263, 1293, 2806, 3717 trolowania.
3725, 3802, 4203, 4335, 4996, 5989,
A już wprost skandalicznym, nadającym się naprawdę do Pro·
12507, 12845, kuratora, jest zarzut co do rzekomego użycia przezemnie słów; niż
(,p) Któż z nas nie pamięta roku
Udała się więc do właściciela 6535, 9713, 11909,
14594, 15575, 17373, 17521, 18885, i Z urzędem skarbowym da się jakoś zrobić, a w urzędzie walki zlich1914 i tego popłochu, jaki wywo- domu 'P. Benj'lmina Kohna.
21032,
22438, 23126, 23894, 24117, wą można wsunąć łapówkę". Jeżeli bowiem wogóle z nikim nie
tat wybuch wojny światowej.
POdf'7aS nie0becności p. IwaBył to okres, w którym tłumy. now Jokal p;·zel.'hodził różne ko- 24918, 26312, 26581, 27540, 28138, i traktowałem kwestji otrzymania od inwalidów zaświadczenia, jeżeli
28178, 28986, 29226, 30277, 30313, więc z nikim o tem nie mówiłem, to tembardziej tego rodzaju słów
ludzi opuszczały swe domostwa, ieJe.
uciekając 7.. terenn walki.
Mieścił się w nim w pewnych 31175, 31410, 31493, 32070, 32464, UŻyć nie mogłem.
. Pani Olga Iwanow, przełożona odstępach czasu: komisarjat mili- 33308, 33738, 34518, 35876, 36319. .. Za to, co piszę i pisałem biorę całBowitą odpowiewystępuję publicznie z otwartą przyłbic,!.
szkoły mieszczącej
się w dom;1, cji, związek komunistów, potajem- 37295, 37693, 37876, 39005, 39327, I dzialność. bowiem
39979,
40874,
41333,
43642,
44283,
Tymczasem
na
mnie
czyni
się napady anonimowo, rzuca się kamie
przy ul. Pustej 11-13, w obaw:e na gorzelnia, kom(sarjat p. p., u45375, 48591, 49389.
niem z za płotu. Faktom nie przeciwstawia się faldów, nie zwalcza
przed najeźdźcami, wyjechała do rząd wal,ki Z lichwą.
,się użyt?ch prze.zemni~ argumentów, lecz o~Jrzuca się błotem wedle
Warszawy, a stamtąd dalej w
Koniec końców mieszkania swe
.' •
•
zasady, IŻ przeclet cos z tego błota na ml11e pozostam!:'.
głąb Rosji, pozostawiając piękne go p. Iwanr.w prawie poznać rie
nstatnł81
Jeżeli wogóle .cała t. zw: "afer.a tytl1llio.w~" ZlIajd::ie się ił Pro .
3we mieszkanie pod opieką dwuch I1lcg ł a.a z ume)
11 owania pozostakuratora, a następme w sądZie, to ]a spokOjnie czekac będę wyrok II
panien .służących
i
jednego
służą- l
11
'
.
h
d"
y ty {Q ;~szt.\i.
instancji, do orzekania o winie powołanej.
cego, uzywalącyc praw lIWIe p0
.
Niechaj zrobią to i ci, którzy jak dotychczas st:kalow(ll': tylk l )
dosięgają dt:isiejsze tatajsku ,~olnych dni i wolnego !11!C
\V dniu wczorajszym, na ław1e
nie ::eny II firmy Szme<'71.- '11'1
c .. karżonych
zasiadł Benjam:n
i to z ukrycia umieją .
Na dalsze insynl1acJe odpowiadać nie hędę, a \\'illl1\'ch rozpq·
chd i Rozner, Łódź,
. -"Xi'ojn~ SkOllczcna. minęl, lattll Kohn, któremu akt o~karże~ia zal wszechni1!lia kłamstw pociągać hędę do odpowiedz'ialności
Piotrk. 100 i 160. Palta,
)lo VI roku .1922 zj~wia się pan! :-~uca p~zywłaszczen,e sobIe mesl1knie, bluzki damskie,
D1ga w ŁodzI. SzukaJąc dachu n".d b I p. Iwanow.
ISądowei•
firanki, garnitury i spo. ~Iową, prz~p~mniala sobie, iż m~a
,S4L! po zbadal:ill .licznych świad
G'lm\'\łaK
dnie
męzkie.
55-1
la przed OS1111U laty elegancko u-, kow skp.łł Ben:aD1lllka Kohna na
tódź, 11\. Przejazd 40
I11cbJo.wane ośmiopokojowe miet\gcdn;c p.rc:;zlu i 20 zł. grz.yHurtownia wyrobów tytuniowych,
wny.
sl..kanle.
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Charakterystyczna sprawa mieszkaniowa,
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nacjonalistów.

ząd

Konferencja prBmjerólll
Rzeszy

•

,

iemczech.

.......e arna

y
O~ór

GŁOS

zdecydowany rozw;,ązać reichstag lub
dum ludowe.

zarządzić

referen-

w kołach więk~zości rządowej, któ możliwe śror1ki, aby zaradzić tejf Co się tyczy stanowiska róż· 'ł PY , uczestniczyły również w pra·
ra je$t już obecnie przekonana, że gmŹil1ej sytuacji, która może się nych partjri niemieckich, to
cy przygotowawczej nad rcali~acją
,
rzą.d przyjmi~ wszeLkie możliwe wywiązać.
partje: l~dowa. centrum" bawar- j tej pożycz~i. <?czy~ście,
•
zaaprobowilla stanowisko dBIE- srodk<i ku temu ażeby zapewnić I Gd b- R ' h t od,·t
t
ska
partJa
ludowa,
socJał-demowantnł(l
leJ
pozyczki
powmny
byc
gacH.
' .
,:
"
; r' .~ y e,IC s ag . OWI ra y-, kraci będą ·osowali za układem, tego rodzaju, aby mogły zachęcić
<ioble waę.kszose dwuch h zeclch I llkacJl uch wał. londynsk:H::h, w tym I któr~ , w ten spo-Sób uzyska wi~- . do z~anga. żowaąia s.ię kapitałów.
BERLIN, 19 si-erpn~a. (Tel. wł.) głosów.
I wypadku bowl m
musIałyby na- kszosc parlamentu.
U:z:yskame
"Tlmes' przyponuna, że pooohObrady konferencji PTemjerów kra
stapić
dwie trzecie głosów zależeć bę· ną akcję podejmowano już dla podiów niemieckich trwały przez cały
łoi Ib'
b
dR' h
dzie od zachowania się nacjonaH- niesienia gospodarczego Austrji i
...
II
'łII
a o nowe wy ory o
elc stagu st ow
' O1emlec
, . k ., wsro
~, d kt '
h'la k
'
k
'.
.,
dzień dzisiejszy od godziny 10 raoryc,
. W
ęóer 1 ws azuJe, ze 05>Iągmęte
no do 10 wieczór.
SO
albo reierendUJJl.
zapewni~ją pisma, wiele nast,,\piło doś:'iadczenie może być poważną
Konfel'encja zaaprobowała sta.
BERLIN, 19 sierpnia. (Tel. wł.)
Jedno i drugie bezwzględnie po; ;t~ian na ~orzyść. ,układu londyń. wskazówką, jeżeli chodzi o po~ytym t~rmhlie, w którym. protokuł 'I' sk~ego:, Wla~omose tę j,Local An· czkę dla Niemiec.
nowisko delegacj; niemieckiej w Kwes,t ja złożenia podpisów przez b _
l d .
. b'
d'
zelger uwaza za fałszywą, OstaPomyślne rezultaty konferencji
Londynie i wyraziła zaufanie rzą· delegacje, które brały udział w Nez;Zg ~
n~us~ yc p~ 'pl~anY'1 tec~na ~ecyuja co do. siallowis~a już się uwidoczniaią na rynku ~ieł
dowi centralnemu, a nawet pre- konferen~ji na protokule kOllcO- as ępme n te Jes k z~Pbe .nd~e pe- ~aq~nahstlow za P adnle fua p~sle- dowym. Na$łrój dla akcji jest- domjer baw~rski dr. Hold w zupełno- wym konferencji londyńskiej, wy. wnem czy francus' a lZ a eputo- ulzeruu pa: amen t arnelI! ra l(CJl !~. bry.
;CI' solidaryzuJ'e sil>'( z oń6Inym
na- "'ołała
wielkie pomieszanie pOJ'ęć wanych i senat
udzielą
ratyfikacji go
.. Narazle
. k a, pl~U
.
_
5
l'
,
,
sko stroDmctwa
nacjonalistów
nie ~lanowt.
uległo
. C't
I Y l ~n d.yns
" T'llnes .. ,
"trojem konferencji Ko.nferencia WŚTOO opinji niemieckiej. Jedni uchwał londyns'kIch.
,Zmlan1Cl
' .
I11e , będZle
)e.dnak ,
naIwną,
, ,
. ,aby
. ut
iedynie wyra·ZJiła ubolewanie, że twieTdzą, że gayby
do
dnia
Wobec powyższego przy!pusz· .
wazac, ze PO:,ozunll~n~e OSląg1l1ę ,e
na ~onferenClI roz~lą~e wSz~stkle
delegacji niemieckiej w Londynie 30 września rząd niemiecki nie czenia, że rząd n-iemiecki wdroży. ~omvśl ~e
nie uilało się wytargować dogo. uz%kał ratyfikacji uchwał lodyń- natychmiast pertraktacje dyploma .
•
_'
~. _. prop!e~aty eUl:~peJskl~, choe .dotycz.ne z aljantami celem zarad-ze. pnż"czk~ nu~m'e~kI8J. brą, Jego w.~t'tosc. nale7.y ?~zyplsy.
dniejszych warunków w sprawie skkh podpl~ami p1"otokułu konfe- nia tej sytuauc;i; która nlo.głaby I
wac temu, IZ bąd,z co hadz JCs~ ono
ewakuacji Ruhry.
rencji, zosta.nie odMżone aż do ~a się wyłonić i unicestwiłaby prace
LONDYN, 19 sierpnia. (Pat) Tu. dobrym początkIem do rozwląza·
su gdy rząd dojdzie do ratyf~ka;::ji konferencji.
teisze koła finansowe żyw·o oma- nia tych I roblematów.
wiaję kwestję pożyczki dla Nie·
bądź to w drodze nowych wybo.
BERLIN, 19 si,erpnia. <PAT). _ miec w sumie 800 miljonów marek. Rozno~zafł;D
Rozdźwięk wśród
rów, bądź to w drodze referendum Gabinet Rzeszy przyjął na du1siej- Należy się spodziewać, że pożycz-,
\I ~ . .,um
powszechnego.
szem posiedzeniu dwie ustawy, ka ta będzie zrealizowaną przed tą
PARYż, 19 sierpnia, <P AT). BERLIN, 19 sierpnia (Tel. w). lruli natomiast uważ~ią, że VI ra- związane z wprowadzeniem w ży. jesienią.
I Dzienniki
donoszą o ewakuacji
Sytuacja
parlamentama
;est zie gdyby do 30 września rząd nie de planu Davesa. Pierwsza ush"Times" pisze: Byłoby pożąda~· tnie}sc<lwości Appernveile i Oste1\
wciąż jeszcze niewyjaśniona.
otrzymał ratyfikacji uchwał pcrze'z wa dotyczy utworzenia banku e· nem: aby w~zY5tkie te kr~je, kt6. burga. Ewakuacja odbyła się lU·
Volkspartei zdecydowanie prz~- R . h t
d b d'
, ł
misyjnego w drugiej zaś chodzi o re bIorą udZIał w odhudowle Euro- pełnie spokojnie,
etc, s ag, rzą
ę ZJe mo.~ na za- uwolrnieni~ całego przemysłu nieszła na stronę rządu, natomiast w sadZIe art. 48 konstytucjI samo., mieckiego od udziału w pok!ryciu \
odszkodtJwań.
szeregach deutscbnationale panuje dzielnie podpisać p'rotokuł końco- '. banku rent-owego, kt6ry na mocy
silny rozbrat, którego przyczyną wy.
I plan6w Davesa ma być zlikwidoBERLIN, 19 s~e1'pUia, (PAT).-- Young objął s.tanowl:oko ~enerał<
iest ostrzeżenie poczynione przez
Wobec tego stanu rzeczy rząd wany w najbliższym czasie. Po- i WolU doolQsi z LO<nJd)"Ilu, że parIa neg,o agenta dla sprawy odsz,kodo
:rząd pod adresem prawicy, że oz wyd.ał dziś k omUl1i kat W'zędowy i krycie banku rento~ego b~zie me,ntarny "sJ?rawozd~wc~, "D~i~y wań.
prze{'wcone na rofn~ctwo, naŁo· Telegraph Jest z.damct, lZ kom1s1a
Ja,k słychać, Ovcn Young "gowiąże Reichstag i ~ozpisze nowe w teJ spraWIe. KomUOlkat stwler-I m1ast przemysł będzie obciążony odszkodowań jeszcze w bieżącym dził się objąć to stanowj",ko !'la
wybory.
,
,
"
dza, że
kwotą 5.000.000 marek złotych.
tY'godniu zaproponuje, aby Oven prz.eciąg trzech miesięcy.
Tak słychac praWIca me Jest podpisaJlit- protokułu konfereJlcji
przygotowana do nowych wybo. jest niezbędne i musi nastąpić wła
UllaLszoścł
rów iw razie ich rozpisania wido- ~nie najpóźniej 30 sierpnia. Gdyw
·w .,n
kI pracy byłyby nikłe, gdyż stan by protokuł końcowy w tym dniu
rządowei.
PARYŻ, 9. sietlpnia. (Tel. wł.)
Ogó{.ne zainteresowanie budrz\
kasy partyjnej deutschnationale nie został podpisany przez wszyst-j BERLIN, 19 sierpnia. (PAT). _
Debata. i.n'terpelacyjna w izbie wystąpienie w senacie Poil1careg.,
jest bardzo mizerny, ~właszcza, iż kie dele~acJ'e uchwały konferencJ'i l Dziś odbyło sl.ę posiedzenie wy- depwtowanych i w senac~e wyznaPARYż 8 sier1inia (Tpl wł.)
_
"
6
d . ł
' . ' k' ' r t " de k
czona na czwartek będ.zle popne
rząd zagroził wstrzymanIem k.redy londyńskiej, automatycznie utracą j UA u ,memlec, lej pa 11 • mo, ra
..
Jutro odczyta erriol ek'3pose
tów dla wie1kiej własności ziem
.,
dn' 31'
' l tycmeJ, na kłorem omaw'tano u· dz.on.a pt'lzez deklaraCJę Hern'o ta, w komisjach dla spraw Ztl~ral1icz.
_' ,
- moc prawną JUz w tU
Slerprua, 't kłady Ioru:lyńskie. Wszyscy m6w- która będzie o,dczytana w ilibie i n'\N'h izby i senatu.
.•
s11.1eJ.
a tem samem utracmoc l cy wyrazI'1''1 z d anIe,
. ze
,
N'
.
",
.
.wszelką
..,
w senacie. Debata interpelacyjna J 1 le ulega wątp!JWOSC1, ze przy· prawną
wszystkie zobowiązania - aczkolwiek rezultaty' konferencji " b'
t
2 et· W
tk:e
PARYż 18'
. (PAT)
wódcv deutschnationale nie dopu- wzajemne poczynione w sprawie! nie zas,pokoiły w.ystkich życzeń \A; l~ t~ po rwa
~l.
szys," N
' ~d'
,slerpnd·la.
. .. ~' .~_
. b
.
d b
" .,
..'
, ,
,
dn k'
od •
"
dron01ctwa bez wY1ątku złozyły
a pOSIe ~eruu ra y IUI01'S~rOW
. zczą, aze y w CIągu e aty - 0_· ewakuacl 1 pospodarczeJ l wOJsko- part)I, Je a ze sp ZIewają SIę po "
l'
' k.r
,Herriot przediStawił poszcze,{ńhll'
' .
h"
I
t
t
k'
k
111terpe a<:Je w sprawIe on.leren'
1>'
d w?łJem,e w szeregatc praWICy ula- wej Ruhry, ot"az wstanie u samych. W b s ętP~ w IY~ ler~, u.
t I cji londyńskiej.
punkty układu lond yńskiego. Mi.
wm o Się nazewną rz.
podstaw podważona subskrypcja _ o ec eso,na ~y uc~yn!c W5zys
,
nistrowie aprobowali jcdnOll1yśl.
. zki ' • ki'
\ ko a-b y zapewnIe przYJę C1e ukIł.a.du
Debata w ~enaclle pottt'wa tylko nie działalność delegatów francu\'1. 0;;," a,:::~- Ta. ~:« od!::' :',l.C
pozy c
~letnleC ej.
.
l1Oooyń&lriego przez par-lament nie przez jedno posiedze.nie.
&kich.
rencJa deutschnat.lonaJe, ktora o·
W tutejszych kołach pohtyc:z:- rruiec<kL Następnie omawiano cały
state:znie zadecyduje, o stosunku nych .ko~unika,t pow~s~y ,:"ywo., sz.e;eg spr~w natury wewnętrznoprawIcy do głosowama nad usta- łał Wlelk'le zanlepoko1e>nte 1
pohtyozrne), a z.właszcza sprawę
wą o wykonaniu planu Davesa.
w.sze~hnie uważa?ą, że rząd nie- ewentualnych ~D w gabinecie I LONDYN, 19 si~rpnia. (P ~r}'1
jakna,ibliższych dniao11
prze~
· k
.. k' b~A .
'ł
d' h
Rzeszy po przy)ęcIU przez parła-' Mac Donald polecd zakomwl1ko- bIegu l rezultatach konferenCjI
Zd e Cyd owa-ne • S
t anowlS o 1
rzą-/ mlec 11
"(UZle mus'la ,
w -macna.J men t us t aw, zwtązanyc
•
h z p Ianem ' wac" IZb'le grom.
.,
. d yns
' k'teJ,,
•
'"
.
ze 'lest on ~ot6w I on
du wywołało wIelkte zadowo!eme. bltzszych przedstaWIać wszelkIe,
Davesa,
złożyć sprawozdanie przed izbą I
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lny d·zień. P1'Zedewszystkiem wczo- 1 ga>cLać. Prowadzi1i~my długo tę naj-l Powoli, Jak to było?
Mimowoli spojrzałem w sh'onc.
r~i w,j,eCZ<lrem ukazała się w cLru.: szcz.erszą, najserdeczniejszą roz-) Dzisiejszy dzień. Byliśmy wie- 0twarteg<l okna iada1nego poliO; U
2)
ku książka Antka, Przyleciał dziś '! mowę, pełną zwi&zeń, której niikt-' czorem z AOItki,em u państwa Gor Walestoneów. Ah, ten Antek! do ,mn~e .rano, r~romi~ni~y i by! ~?cz nas, nie z~oz~ia.ł, w I ?o~. Było dO~l'anę, _!owarzystwo i M~i!em mu, żeby zamy kał okno,
wmebowmęty, obudZIł mmle I za-, ktore1 Jeano słowo ob]a'Wla Olleiraz I SW1ema kolaCJa. MISS Ma.r y była WeJsc na parter z po<lwóna - tr
czął bombardować egzemplarzami najbardziej skomplikowane myśli.! dZJisiaj zachwycająca, Rzeczywi- nic trudnego, Antek śmiał się. "O p1'Zemi.ana~h energetyc:m1Y'ch ByUś~y zadowoleni. Oto pierwszy ~cie,. ~zad~o spotyka .się tak ~~·I Mówił, że przeczy temu komuś
(Dalszy ciąg).
W ich wspólnero laboratorjum w zewnękzn e l powłoce atomo-. WIelkI krok napTz6d,
, drą l mteltgentną, a lednoczesnle "odnośny artykuł prawa karneprzy uniwersytecie powstawały wej". Jak na doktora, stanlQwczo! Już było bardzo późno, gdy
talk miłą i pełną temperamentu ko go".
.
najwspanialsze pomysły i idee, Co za mało poważnie.
tek poszedł do swego miesiZJkania. - bietę. Ciekaw jestem, czy już zna I' M
l' li~ d
O'
. db ł
. .
J t
'k
'ł "
h "
d b
ury wyso <1e o omu w nocy
'
pIerWSZej o ya SIę Jego pro·,
es em sam,
I rOll osze mi OSCI, c OClaz g y y mają jak" d-'
k . g'
_
do rOZiprawy W a l estone'a, k tora
przyni.osła mu tak,i rozgłos, to nh- mocja doktorska. Było ba.rdzo uro.: Czy mu zazdroszczę? Namyśla-; tak było" woale by lei to nie ob- Ost e k' IS t ZIWtn~ durol' 1. r oZ~'d
ł
"
ł'
d ł
' ,
d' , k l d
b'l' ; ł
'dt ~
l
'
" ~
, l
h Wł"
r
an y, w~r e lnJe, spa amda .a l cZf.s~ zas U~t p{zypaa a w czyscle , stu en.cI l o e, zy zro 1 l ~m Olę t ulio; a de . me, napek~o llJ~a o_dw b mOlC ~ bCła~
()(liSCct jące mocno ku dołowi. Wygląda
Zle
d
~t IZla e elste~owbl, ł d6rego gen,,: ~u ?a zwyc.złaJJlą owacJę, co ~nt-I· llIe' 11 o wpr?~ t
sam wy o,n• 'k".le, g .y Y:TItme y k~ lm b dUI - to ba~dzo "futurystycznie",
1
la ne k oncepcJe
Y y w znaczne) I.tI.OWI spraWIa o ogrOID'Tlą przYJem· czy, a1e p.rzeclez o nasze wspo.
lem I Ole owa~zys lem
y ę·
N l
'
.
.
częśc,i myś~ą pl'Ziewodnią dzieła. n?ś.ć. ~raca jego, zawńerając,a '!"y_ ue pomy;sły, nasz~ idee ....Nawet , ciem" chętni,e bym się ni~.z~.j~ł. , n a e, ~Ie
.WI~:n ~laczegol .opCl~
e
Wogo]e, o Ile Walestone przewyż- mkl naJnowszych naszych doswlad. d0bt:ze SIę sta.ło-, z,e to onpego ,to; DZllw ne, złe Antek dZlS'laJ Jakos k~,!"a Amnt lak1s straszny mepo
szał swego towarzysza tężyzną, czeń, wywołała kolosalne wnże. 1o WIele hardZIej CIeszy, Th'lzby cle- tak mocno szwa'OIkow,ał. Wyszedł
) o nt a,
zawziętością, z jaką łamał prz.e- lnie, Właściwie wszyscy już wie- i szyło mnie, gdybym był na jego już około 12-te1, mówa 'Że go głoD1a~zego on dzisiaj właśnie zoszkody i dążył do celu, siłą rozu- ·dzieli, co się święci i o co będzie miejJscu".
: wa boli. Zdaje mi się, że ostatnio stawił to przeklęte okno? Zdawa.
f
mowania, o tyle Leisten posiadał chodziło, ale co inneg<l wiedzieć,
Fragment le·n chyba closoolecz- za duż<> pncuje. Robimy to samo, ł0 mi się, że coś czyha, C05 sb'ań"" ,nie~ospolitv dar intuicji tw6r~ a. co innego, zobaczyć czar~e na I nie .m~~uje wzajemny stosunek I ~:m ma oP:óc~ ~eg.o ~y~łady .. Ale sznego, nieodwołalnego skr;<.. ~; "ę
cze), ktora pozwalała mu tworzyc blałem. ObIad w resŁauracj1, Łoa~ przYJaC1oł.
. ' Jeszcze dZIWIlleJ"ze, 7.e la eos ta·k z za węgła ku temu oknu, w yięży
najśmie!sze hypotezy, konstruować sty etc. Po obiedzie odwiedził sta......
l wspanial~ funkcjonow,ałem,
by- łem 'wzorok, jak tylko mogier.:., aby
najoryginalniejsze doświadczenia.! re go W·alrstone'a O'Kanny. StaruA teraz ostatnie kartki pamię!.; łem dowcirpny, wesoły i t. d. Będę przed'rzeć ciemności. Drgnąłem.
Pozatem jednak w życiu, w prze.: szek był niewymownie wzruszony, nika. Dla. śc' łości p<ldajemy je hl musiał zakom'l1l!likować ten cud Czy t-o możliwe? Nie, to urojenie,
ciwieńsiwic do sympatyc2JOej, pel· dowodził, że Antek, to jego naj-I in extenso.
r Antkowi.
jakaś dz.ika faniaz-ja. To nOll5e115:
nej werwy, postaci Walestona, był ~enja.1niej.szy uczeń, że jest dum17 czerwca god.z. 4 n.a:d ranem. \ Przysz,edłe~ do domu przed A jednak widziałem; widziałem
dziwnie nieśmiały i zamknięty w ny itd, itd, Poczciwiec aż się rozJestem pod silnem wrażeniem trzecią, Zapaldem lampę, mIałem najwyraźniei człuwieka pochylone
sobie. To sprawiało, że Walest.one, ,pł~kał ze wZlI'uszenia, Potem zno-' tego, co się teraz 'stało. Co to wła. ' zamiar ~ść spać. Przez owarte o· go ku przodowi, siedzącego na o ..
wysuwajB;c się na plan ~ier:nszy, wu biba i ~ijatY'ka. W ~rakcie te-! ściwie było, to wszystko 4zisi~j? kno wYJ::ałem na podwórze"
• knie. Przetarłem -?C~y, Lia.wa zni·
pozostaWIał zwykle w CIemu lo· go wszystkIego dyskUSJe, zapyta., Czy to był sen, czy neczywlstoSC? l Jaka sHcma noc. Szkoda, z>e me kła, Co to było? Moze napl'lłwdę ...
warzysza, co zresztą wcale nie ' nia, informacje .. , Nawet mnie nie Czy może coś pośredniego? Ochło umiem tego wszystkieg'O wypowie Może wszcząć alarm ... T'TZecia go.
psuło ich ynajemnej harmonji.
dawali spokoju, Czego się ci idjo. nąłem już z pierwszego wrażenia i dzieć, Powietrze czyste, ani śladu dzina, Budzić ludzi, straszyć ich
N1ech urywek ten . d.o~olnje I ci tak. cieszą? Przecież Jestem pe- ; ;nam wra7:enie, że była to d.ziwna,' mgły; txle gWliazd na ttiebie; o po D?,CY? Nara~~ się na śmi~
zresztą wybrany z wczesnJcJszych wny, ze wszyscy, oprocz starego I t1alucynacJa.
spa.dła Joona; dłu.ga, złota smu~, sznosc? Albo po}dę przez kuchDlĘ
kart pa.miętnika, zilustruje ten wza Kanny'ego, nic z tego nie rozu-.' Rzeczywistość? Nie, skąd ... Rze- szybko znńka. Jakiś świat został i zobaczę, To znowu służąca się
iemny stosunek
mi\!ją.
,C:zy-wistość ma inne cechy, jest ja- ~ wykreślony z ltczby istniejących .. , obudzi i zacz,nie kn;yczeć, że zło·
Dn. 14.1V (dwa lata temu).
Wie czore m dopiero uwolnili ~na i wyraźna, a 1.0 było m~1istc ił' He, he, na sta·re lata staję się re- i dzieje.
(C. d, n.)
Dzisiaj midiśmy nadzwyczaj- !\n lka i 1l1f1Qliśmv swobodnie po. IJantaslyczne.
mao.tJlCi'lłI.~

L. O'CONNOR.
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Można podziwiać ,nieudolnośćl
Pasek skórza'1y do spodni: w
kupców łódzkich w kierunku wY-j' Warszawie - 4 zł., w Łodzi _.
wia, kto się nim :1ie zajmuje! Wszy na świątynia-variete) tańczą pary,
stko pod znakiem sportu, nawet jednak nieliczne. _ Prawdziwych zyskania rynku. ZatncHi oni lAl- 5 złotych. ' Kapelusz męski, włomoda.
sztukmist4'z6w baa-doz mało.
pełnie .~do1noŚć orjentowania się w,. sk~ - w Warszawie 19 zł., w ŁoPrzed obiadem kąpiel - panie i
Praca w kasynie zaczy!la się tak sytuacJ!o
dZI - 22 zł. T(rawat jed'Nabny wiąpanowie sportują· Po ohiedzie ten- że W nocy, jednak dyrekcja nie roKonjunkturą dJa nich jest w dal- zany - w Warszawie 7 zł., w to. ~
nis, łódkowrunia lub, żeglowanie, bi rOd'wIni\.. .dobrych ~tereshów'kjak szym ciągu tylko i wyłącznie tępa! dzi _ 9 zł<oŁych.
względnie wycieczka piesza - co prze
aty - tu znac troc ę ry- r h
.
kto lubi, co kto woli. Dla amato- zys gospodarczy. Ale ludziska gra IC wa.
Przytaczamy tutaj przykłady
rów są do rozporządzenia dwa pla- ją i zgrywają się .... Bawił w Sopo- f Nic więc c1ziwnego, że
odnoszące się do artykułów tego
ce footbalowe, przy których wznie tech warszaw. "Stańczyk", pono klijentela trzyma się zclaleka od samego galun'k u i wartości.
siono piękny budynek zdrowia - nie robH zbyt dobrych interesów.
sprzedawców,
Otóż nllileży zaznaczyć, że
szkołę sportu. Tułaj to tłuścioszki Nie chciano prowadzić flirtów z
w Warszawie jest i działa koni cherlaki polskie roobywają siłę i Melpomeną i to polską, więc art y- którzy nie ma,ją za gwsz pojęcia
kurenc;a
sprawiają sobie mocne mięśnie. ści dołożyliby do swoich wystę o umiejętności spTZeda wania, ani
Niech zdobywają! Tak n!'lm sił po- pów na sopockim gruncie, ale po- o s,tworzeniu t~~ co się nazwa
.
.
'
,
. czynn'lk regulUjący ceny. Pod wpłytrzeba, Gdy w todzi wyjść na uli- szli do kasyna i wygrali 50,000 gul- konju.nkturą.
wem kOOsk'urencyjnych obniżek,
cę z rakietą tennisOlWą, to patrzą denów, pokrywając deficyt, co się
Ludzie ci nie mogą się wciąż stosowanych p1"zez kilka wielkich
na czlowieka, jak na raroga - tu- nie udało w świetle kinkietów, to
taj roi się od rakiel. Kto niema na- się nadrobiło w świetlanym kasy- Gswoić z myślą, iż
magazynów w rod~,~u przytoczo
rzędzi sportu, ten jest dziwakiem, nie, O g. 5 nad ranem kończy się złote czasy spadku marki i r~zboju
negoQ wyżej.
W nocy przybierają SopoŁy zgoła w Sopotach życie nocne. Cichną na prostej drodze należą do przeoryginalny wyg,ląd - jaśnieją i na- muzyki. CzysŁemi o tej porze ulica
powoli, ale stale, rozpoczyna si~
szłości.
bierają uroku. JaJrZą s~ę ulice od. mi wra-cają czułe, lub wstawione
redukcja cen na całe; linii
świateł, a murzyński rytm miesza parki. Nierzadko strofy lekkiej pio Że przeszł) i nie Wlt'ócą więcej.
'Dkwiąc w dalszym ciągu w na- a prócz tego stałe zwiększanie si~
się z rozleWl11ą melodją modl ego senki niemieckiej za,kłócają spokój
walca. Na posadzce w cafe-variete badu, lecz na rogach sŁoi Schupo-- w)llk,ach olcresu paskaa-skdego, nie popytu.
tańczy tancerka, sprężyste nogi ta- postrach lekkoduchów. Naogół cł mogą się zdecydować na uwzględTo. że khjenrtela magazynów, kto
neczrucy wybijają ogniście praw- cho.... tylko morze wciąż, bez nienie zmien:onych warttnk6w, n~e re zasfos'owały pierwsze owe z,niż,
dziwym hexametrem takt - to tak przerwy bulgocze. uderza1ąc o słumogą się pogoozi-:; z dobrą walutą ki, z.większyła się ZIJ1ac2Jl1~e i że
że sport.
py dłtt~ie~o pomostu.
i
W Regj'na-P.alais, w Ma,zurce, w O dzicwiącej rano wstają Sopoł.y z not'tDalnym,'pozedwojennym ZY-I magazyn ze SzpitaJnej np. dzięki
Kakadu, wIndrze (zmodyfiikowa- do życia.
Dom.
skicm.
: temu wyrósł w ciągu 2 lat z nie-~---o-"---Zapomnieli zupełnie o zasadJ:ie wielkiego sklepu na wielki, lukWrażenia

Sopoty, 17 sierpnia.
Na rozigranych falach sopockiej
zatoki widać mnóstwo łodzi i żaglowców. Wielka plaża, tuż przy
szte~u, cała pogrążona w słońcu,
roi się od rzeszy dziecięcej. Morze
rytmicznie bulgoczę, uderzając o
slupy, a z końca pomostu słychać
przeciągłe wycie syreny okrętowej
Piękne morze! Zielono-niebiesIde morze. Można w niem utopić
wszystkie marzenia, można przy
niem zapomnieć o szarej rzecżywistości! Więc z końcem sierpnia
(nie koniem i łódką, jak Słowacki)
wsiadłem do wagonu P.KP. i hajda
do wolnego miasta.
W SopoLach wre żydc. Ponieważ
kraj pochwyciły kleszcze stagnacji, przyjechali tu - wyda,wać pien:ądze. Jest to, oczywiście zajęcie
bez zastrzeżeń miłe, ale warunkuje się posiadaniem ~otowizny. Mężowie w pocie czoła zbierają w
kraiu dolarki, a żonusie je wydają
- bez troski.
Za te 'dolarki można tu dostać
dość gustowne rzeczy made in Ger
IPany, ale naogół droższe od polskich.
U nas w $opoŁach wszechwladnie
króluje sport. Klo go tu nie upra-

vm -

Sopot.

I

I

I
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zakład

konkUl'encji,
susowy
ktocej właściwe zastosowanie mo- to ws'zystko jest prostą i logicz.nG
~ ,
że stworzyć popyt i przyciągnąć kon.sekwencią z,rozumienia sytuacjI
ię c~raz głroźniejsze, nabywców.
ra m~tra w tyle: Trójka powyższa które .stają sak
i kupieckie1' orJ'entacJ'i.
po pilnych trenmgach bezwzględ- natomiast at· me móg przepro-I'
.
W niedzielę zakończyły się za-! nie wybij: się na czoło le~oat1e- ~adzić żadnej. planowej akcji, coś
JecLn~k ~Y~Y s~ę m.alazły Tej właśn.ie orjentacji łódzcy de.
wody lekkoatletycz. mlędzyklubo- tek polskich, gdyż wspanIała for- Slę rwało w piątce G,M.S.-u.
wsrod k'tlp1ectwa łodzdnego )edno- taliści więksi i 11lJIliejsi nie posiawe, zo~gan}zowa,ne ,przez t. K, S. ma w jakiej stratują, przemawia z~ W 18 minucie BartGsz I wysuwa I stki roolniejsze, o s,zerszytlll trochę dają ani łuta.
Nale7.y SIę um,ame z~rządowI Ł. tern.
piłkę Podlaskiemu, który po przy- hO'l'yzoncie myśloen,ia, mogłyby puy
Gd.yby ją mieli, gdyby rze{;zywiK,S:-t; za zorg.<~ru~dwal11e powY~PIŁKA USZATA (PAŃ)
byciu na.pole karne, strzela .... pro- sporzyć sobie zysku, a publdcz,nQsze'J lmpre'zy ~yz ała ona dosć
sto bramk'arzowi w ręce. Z ładneJ' , . k
,.
ście byH śród nich ~lldzie zdolni .
b raneJ. pu bl'lCzmOSCI
,. (ocze1) K os t rzews k a (L .K.S)
· ,
llc~me.ze
. 244
,m. centry Figego wytworzone zamie- SC,I orzyscI .,
fachowi, nie dawałaby tódź wid~
hLJ~ceJ, spotkan1!a .v~as-Ł. K; S.)
2) Kamiń~ka (Ł.K.S.) 22,7 m.'
szanie wyjaśnia bardzo dobry KoPrzykłado~ dla iJ!Jus,tracji nie
ku tępej 14chwy.
mozn~sć ~poznanla S1ę z tą plę1kPIŁKA SIATKOWA (pAŃ)
wal ski Z. W minucie 22 z centry braki można je cZCiI'pać pełnemi
t K S -Bank Polski 3'0
nąN~ztedzln, sPo:tu . ,
.Michałowskiego silnym strzałem w. garściami,
Miejmy nadzieję, że potrzel}D
te wątpuny, ze Z'larno rzucone
' ','
. ..
prawy róg zdobywa pierwszego
która jest matką w)"tl al a Zlkó w ,
w piątek, sobotę i niedzielę, wyda
Punktow 45-30.
gola Radomski
Oto wchodzę np. w Wars7Jawle przyciśnie talk mocno i skuteczmc
obfity plou i świat sportowy Łodzi
Reprezentowane były kluby na~.
.
do pierwszorzędne 6 o magazynu z .
In h
'
M k
't
'
G .M ,S ., d Zlę
. k'l. am bl.neJ
' t ' grze, wy konfekc'
yc, .synow
okaże więks'ze zainteresowanie dla s ępuJące:
. ,
m sk , <> w ś1"ódmieściu meudo
.,
. . er· 'tlrego·
. .~
lekkiej atletyki.
Vasas - 4 zawodmkow.
twarza kIlka mebezplocznych sy. 1Ją . ę ~.
gru!llc~e łocLz:klm, 1Z roecyd,uJą S1(;
Rezulta,ty, które osią~nięto, nie ,A.Z.S. (Warszawa) ~2 ,zawodni- tuacji podbramk'owych.
(SzpJta na) I ~otUJ: ceny:.
wreszcie sięgnąć po rozuiIJl do głonależą do najlepszych, lecz nie mo- kow, w tern 6 rekord~lslow.. '..
W 34 minucie zdobywa Ł.K.S. koszule męskIe dzIenne zeflI'owe wy i przejdą od lichwy do handlu.
żna żądać od młodych naszych lek- t,K.S. 30 - w tern Jede. n ohmpIJ 'przez Stepanaka drugiego gola.
po 13 zł. 20 gr.; w ł..od:d te same
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Do przerwy kilka obustronnych
ltoszule kosztują 16 złotych.
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ataków z częstszem prze ywal11em
RÓŻlnica - 2 złote 80 groszy
us.ta~oVVlone. w Warsz~wle, Krako",.. zaw~ t;1 owo
biało-czerwonych na shonie G.M.
WIe 1 LWOWie. W mIastach tych,
Sokol - 4 zawodmko~.,
S.-u i sędzia odgwizduje polowę.- ~
leT{ka atletyka uprawiana jest już
10 ~,A.K. - 2 zaw?dmkow.
.
ł·
00 szeregu lat, tak że tylko drogą
Umon - 1 zawodl1llk. .
'po .przerWIe Ł.,K.S. zdobywa w
usilnej pracy i pilnych treningów
Hasmonea - 9 zawodl11ków.
1TI1nUCle 20 trzecIą bramkę przez
w niedalekiej przyszłości zawodniMikołajczyka, którego chwilę póW niedzielę 17 b. m. odbył się
Ministerst:wa 7Jdro~ia 1. r?bót
ey nasi staną na wysokości zadania
PANIE.
żnie; sędzia p. Salomonowicz usu- pod'\I:eczorek w nowcl~udują::ej publ~cznych nie zatwłerdzlły Je~tódź posiada wspaniały materA.Z.s (Warszawa) - 2 zawodn., wa z boiska. Czwartą i o tatnią ~ię klinice dla hiednych położnk,' nak projektu: mając na wz.ględ!zl~,
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Ł,KS. - 8 zawodn.'
bramkę roobywają bia:ło-czerwoni pny UlI. Nowo-Targowe,j nr. 13, z l że ul. Nowo-Targowa ma, zgodnIe
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~fanowisko w not'owan'u
k r d' W
Zlę I USI neJ pracy '1.- 37 mInUCIe przez
zema
uzy ć w przyi~.kkoatlet
h
I, re
l Cz. Rembowskiego i p. Wirowskie go. - G.M.S. przedstawia się bar- gmachu pod dach.
szłości za jedną znajruchliwszych
0
dobr ch yc~nkYóc.
roczda ahr ;1 .go ku zupełnemu zadowoleniu pU- dzo dodatnio i po pilnych trenin-I Plac pod budynek damwali Ju- arterji komunikacyjnych todJz.i, co
l
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na s pok"O)
sasen: zdołan 1
ą ;~YJ\k.a~ śledziła zawody lekkoatletyczne z wśród piłkarzy łódzkich.
I Dzięki zaś ofiarności społeczeń-! chorych, wychodząc ponadto z za
CltJety~e rek'O~dP;~:k'7~ ;zu~ie I:~ niebywalem zainteresowaniem.
Sędzia p. Salomonowicz, słaby.jl sdtwa na~zego grodu, 0dra~ nk<ie~or łO,ż~nia. tże p;ojektow any . g~ach
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k' <f (A
Sten.
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kord polski 52,76 m,); w biegu na! L. K. S. II
G. M. S. 4:0 (2:0).
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I ClętZ lebgo fryzdYSu "'tOSlPo. arcze~G, , Przez zmniejszenie rOZl1l1arow
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me rowbl~la"gndlę o kardzop 01-1 Po zwycięstwie G.M.S.-u na:d A. Z
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Ł d' 1\1 kk b' gu l1liespełna roku doprowad,7,On~ I oU yn Ud' łor~z c~ ~lęDcH:L'~}
b'ry czas,
z l'Z'Ony i() re' 0'1' u o - klasową drużyną Unionem zawo- t
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u w o Zl l' a a 11 . botl d
b
~
t
' Pl acu, u a o Slę p. 1nZ. . an,ucski.
dy te w2Jbudziłt wielkie z~intere- berneńska, która bawiła w bieżą- 10 Z ~ / o. 7cne50 sanu .. k
mu dostosow,ać plan do żądanych
Sekcja lekkoatletyczna pań, osią I ~cwanie w k'ołach łódzkich spor- cym sezonie w Polsce dwukrotnie, 1 arzą· kmaJąc. na lsercu J~ł,n~lł- wY'magań i, zawcWięczając jego ;, ł 'l d
k
. d b ł
epszetwy
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gn~ a nle a a sU' cesy 1 ~ o va so- towców
zmlem'ł a nazwą na" M orawa.
' onanie panu,
.
• 0'51
d,' so b'lsteJ..mterwencJ.!.. w wymlellolO0
Ys
. nych ministerstwach, uzyskano
l>ie słowa uznania o1impi,jcz~ków i
G'
d
. ; lk
Część graczy te: słynnej żydow~
ępUl~C w. swolm c~sle
k
n1e
rekordzistów A.Z,S.-u,
.. ra ,{ prtowKaSzon~ z lt Wle ą skiej drużyny wstąpiła clo innych kUt ' °e7' °a<>prraons'II.cłzcoznt~recoh uwrs'b~tC zatwierdzenie projektu.
\y/ . d . l
.
't
Pl zewa 5 ą . , .-u 1 rezu a t w zu,
or 50 z
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Y 1,
me l~l~ ę OS1ągl11ę o następu- pełności odpowiada miernikowi sił klubowo
nych arcbdtektów łódzkich. Sąd. NOiW-obudowana klinika ocLpołące rezu a y:
Jedynie dobre wrażenie zatarło
Rozbicie Makkabi nasta'piło na konkursowy, w składzie zarządu, wiadać będzie ostatnim zdobyRZUTY DYSKIEM.
trochę, beznadziejne prowadzenie I tl~ ~"d,:n:a; żydowsklego zwi:Jzku ~iLku lekarzy i a~chitektów,. z p. e~Dm techniki ; dzie~ziny szpitali) Szydłowski (A.Z.S.) 37,29 m,
zawodów przez sędziego.
i pIłki nozneJ w Czecho-SłowacJI, by leż. D. Landem l Brukalsoklm na mctw,a, przez co stanie SIę z p!>w2) Anek (10 p.a.k.) 31,25 m.
Drużyny stanęły w następują-, z. kl~bu .usuną~ wszystkich. graczy czele, uwz.ględnił.. z pO,śród nade- I nością chlubą naszego fabryc7o,'3) Chełmiński (AZS.) 27,39 m. cym skIa 1-zie:
l m~ zyd~~, ktorych. os~abllo b~ła sł.anych prac, projekt mż. J. Bu- go g.rodu.
·
G
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S
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I
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l
'wlększosc. Makkabl me uczymła kleh.
SKOK WZ WYz.
. "
a1"'Oczy<,
em, Wy- zadość temuu żądruniu, c<o spowodo
1) ~er. (A.Z.S.) 1,60,5 m.
pych n,!,artosz II, Ba~·tosz I, Wy- wało kryzys, klóry pociągfJął za so
••
•
•
,
•
2) Kozlckl (Ł.K.S.) 1,51 m.
py~~ I, f'lge, Kt;czyńskI. Szor, Pod- bą rozwiązanie klubu..
MleJsk~
3) land (Ł.KS.) 1,51 m,
laSKI,. Kowalski.
.
Po za konkursem Kozicki osiąt,K.S.: Cybuh:ki, Kowalski Z,
W okresie od 1 kwietnia do 3? cz'cr-I \\'yświct!ono 18 scalJ~ów przcdrpotu<lnin~nął 1,56 m.
Kowah'ki A., Krun:ien l1:'.k, Trzmiel,
SPORTY KOBIECE.
\\ -::a r. b. odW!iedzi~o miei&ki kinemah'- i wyci!, bezpłatnie, dla 5569 dzieci OIat.
PIĘCIOBóJ
Jasiński, Michałowski, NowakO'WW Brukseli rozegrano mecz lek- graf oświatowy ogółem 121.064 osób'll~OO żolnierz~; garnizonu lódzk,i~;':,J
,..
ski, Mikołajczyk, Radom iki, Stena koatletycz:ny najlepszych pań Cle \ tern 29.826 (25 proc.) d-orosłych i pr.;wstanych do miejskiego kinematogra·
1) Chełmlckl .(A,Z.S.)
nek
•
cho.slowacji i Belgji. Czeszki oka- 91.238 (75 proc.) młodzieh. W czasie fu oświatowego przez komendę miasta
2) KarczewskI (A.Z.S.)
zały się znacznie lepsze od swoich tym wyświem!ono 12 programów (4001110 porozumieniu się z oddzialem klUltur.\'
3) Rembowski (L.KS.)
Kilka minut po rozpoczęciu za- rywalek belgijskioh, za,dając im po seansów), n.a które zJożyły się: 4 Hlmy i ośw'iaty p07.aszkolnei.
wodówk G.M.S.
p
SKOK W DAL (PAI'l).
1 przeprowadza ład- ważne ci~g·i, w stosunku 89 i 37 !'ieści .nawkoweJ. 3 - til'eści II'!lmOrystyomimo niskiej oplalr II CjSCIO'.\ ::'.
nv. ata i si nie za<fraża bramce
.
fJ
I
k
.
k
I
1) Nejtwichówna (Ł.KS.) 3,95 m.
F,
punktów, zd~bywając 9. pie,rw- cz~cj. 4 -. i~sccnl'zac.j c p~Wic~~i. 7 ·i
~ ż ·a. woph·\\·o\\, \\ dru;!.·11I ' warta ,;
2) Nowacka (t K S) 3 90
Pkr~eciwni~a,. .interwe~cja Cybul- szych, 8 dru.glchl7 trzeclch I 4 mowo tresc. rozrywkQwe~. Procz teg'J' r. b. \I'ymos,!a z!. 6.716.93.
. .
. ., ,m.
s lego wYJasnla napręzoną sytuah ..
C
k
M
i
3) WÓJcIcka (t K S) 342 ID
•
K . .. k
'łk M' czwa.rtyc mle)sc. zesz a p.
ei- I "
-Ję
1
Ba,rdzo dobre ~yn.
'osiąg'nęły c · . amklem.a· wys.uw a kPI e- 1- żlikowa na 60 m. osiągnęła czas
k
ł
t
oalczy OWI, en te d na
s t,ze a 86
250
368
4
80
1c k koa~~etki t.K..S.-u, pomimo kon" , tuż
koło słupka.
. s.,
m.:
.. s.: ra~y, m.,
kurencJl zawodmczek z Warszawy
I (czechosł.) 44.8 s., oszczep. Blune- I
.
. G.M.S. atakuje przeważnie lewą roV'a (rek. świat.) 49.03 Dl., kula:!
~IE? PAN 60 METR
"trom\, lec7. dnbrLc dysponowana M~jżlik(Jfwa 8.17 m.; nalumia~t bel7 :~któw przez PTÓ(~ Jla durll~ l,di1~V(h pan·"'neJ..
I) Nejtwlchówna (Ł.K.S.) 9,2 sek. o?rona gospodarzy likwiduje wszeJ! gijska Van Daelen 83 m. płotk;: I D%lŚ p rem loera!.8
\ViI lkl tlral1::!! w 7 al.;(<1(.11.
2) Nowacka (Ł.K.S.) 9,3 sek.
kle zakusy bramlwwe. BardzD pO-, 14.2 s., Van Truyen skok w dal;' I' o c z a t e k o godz 5·ej. \\' roli (ilówllej
nba
3) Kostrzewska łŁ.K.S,) (I półiQ- watuie z~raża G.M.S. wypadami, I 484 cm.
W rJet~ ~, ~od:z;. 5.50. slynlla ż" u r o d y " ,
.1"•
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Z pasa bawełnianego

Niedawno ogł.oszone dane staty- se wywozu towarów, które mogłyJak wypadną tegoroczne żniwa?
styczne potwierdziły fakt, że Pol- by ~najdować odbyt na rynkach ob
Amerykański pas bawełniany w Bollweevil składa
swoje
jaja
"ka jest obecnie krajem najdroż- cych, przez fatalną politykę go7.20'
danej oowi,li przeżywia okres naj- "sq-uares", czyli w zawiązku 0szym pod względem kosztów żyw- spodarczą doprowadzamy do tego,
LilpLp 1.05-0.98-1
krytyczn~eąszy, wobec tego, że w wocu bawełniane,go, a wylęgła z
ności. Ani Ameryka, ani Anglja nie że kraje te zupełnie zasypują nas
Norblion 0.90
ostatn1ch latach właśnie w sier- jaja gąsieniczka, żywi się w środ.
mają tak wysokich cen artykułów swemi towarami. Były już wprawOstrowiecIde 12-10.85-11
pniu widoki na pomyślny wynik ku puszki, skąd kwiat bawełniany
spożywczych. Nic dziwne~o wszak dzie chwile, kiedy nasze wyroby Pocisk"'Z.40- 2.50
zniw decydująco i ba,r dzo się po- 'I czerpie swój pokarm. BolIweevol
od kilku tygodni odbywa się for- taniały ze względu na nadmierne
Ru{j,lJki 2.25-2.20
garszały. Przeciętny stan kondy- , jest przytem smakoszem i żywi się
sowny wywóz żyta i trzody chlew- nagromadzenie się zapasów w han
Suchoon'i<i\\ 0.70
cji zbiorów za ostatnich 10 lat we-I wyłącznie prasubstancią baweł.
nej zagr-anicę, ~dyż wszelkie, ist- dlu. Ale śruba wysokich cen adyZieleniew&ki 17.50- 16.2;;-16.50
dłuj! danych w,a'szyngtońskiego u- ny. Na żadnej innej roślinie się go
piejące do niedawna utrudnienia kułów żywności zahamowała ten
2yrad6w 58-60
rzęoo rolniczego wynosił 71 ,2 nie spotyka.
uchylono.
kierunek na rynkach wewnętrz2egluga 0.26
proc. na dzień 25 lipca, podczas
Na polach zakażonych puszki
Rząd uległ naciskowi sfer rolni- nych.
HabeoI'bu5z 8-7.40
gdy 'p~lZe:1ętny procent. już w dn. żółknie;ą, z~mierają.i opadają, to
czych i poznosił opłaty wywozowe
Gdy 'się zwraca uwagę czynni.
Spi.ryłus 2.70-2.60
25 Slerp.ma za ostatme 10 lat 1też pola takle poznaje SIę natych.
ahy eksportowi płodów rolnych kom, które wywołują taI{ niepożąCerata 0.32
zmniejsza się do 62.1, a więc ob- miast po minimalnej ilości kwianic prawie nie stało na przeszko- dany zwrot w stosunkach, na błęd
Puls 0.60
serwujemy w ciągu ostatnich 10 łów.
dzie. Miejscowy rynek jest więc z ną ich politY'kę, otrzymuje S[ę w
Strem 15
lat stałe prawie pogarszan,i c "ię ' W tym roku szczęśliwie na po.
zapasów o~ołocony i ceny, jak nie odpowiedzi osobliwy zarzut pod
Ble.ktrycz.n()ść 2.20-2.10
kondycji o 9.1 proc. w ciągu jedne i czątku sierpnia wykazuje się konmoże być in3czej, idą wciąż w gó- adresem ministerstwa s'karbu, że
Chodorów 8.75-8.50-S.6D
go miesiąca. Mimo że ten pheci ę -,' dycję około 70 proce.nt. Zanim po.
rę· Podwyżka w ciągu miesiąca drożyznę sprowadza wysoki poCzęstocice 3.80
tny pro'cent z ostatnich 10 lat jest jawił się na polach bawełniany::h
wyn1)si kilkadziesiąt procent.
ziom waluty, że może należałoby
M,jClhalów 1-0.90-0.95
bardZlo duży, to jednak w poszcze I Bollweevil, koooycje do 80 p~oc.
F1likt ten, jako nowy objaw anor· się ~ast1linowić nad tem, czy leży
PirJey 0.67-M6-O.60 VII 0.55
gólnych latach był on niekiedy o nie były rzadkością Ostatnie wy
maIny komplikuje oczvwiście sro- w interesie Polski waluta o równi
WYiSoka 4
wiele większy. W roku 1923 kOli sokie kondycje z końca sierpnia
żące się przesilenie. Wiadomo, że złOIŁa? ... Dochodzi więc już do tak
CegielSlki 1.08-1
dycja lipcowa spadła w sierpniu o były: w roku 1911 - 89.1, w roku
opanowanie przesilenia wymaga paradoksalnych poglądów, że to,
Fittzner 8-8.25--8.30
13.1 punktów, w roku 1921 o 15.4 . 1908 - 83, w roku 1906 - 82.9,
przedCIWMysł'kiem potanienia to- co słusznie uznać należy za najModrzejów 8.90--8.55 drobne 9,50-9 punktów, a w roku 1918 nawet o w roku 1904 - 91.6. Naturalnie
warów, bez czego przeładowane większą naszą zdobycz - prawi-9.05
17.9 punktów. Najmniejszy spadek należy nadmienić, że wówczas I
składy się nie opróżnią i przePlysł dłowy stan pieniądza - zwolenni.
Parowozy 0.67- 0.ós
zaZlI1aczył się w roku 1917 i wyno grunta bawcl.nianc w)nkazywały
nie będzie mógł liczyć na nowy cy wywozu ziemiopłodów chcą poRohm i Zieli<ński 0.52
sił ty~ko 2.3 punktów.
jeszcze większą wydajność, niż
odbyt. Ale, by towary naog6ł sta- czytać za szkodę gospodarczą.
Starac1wwice 4.40-4.10-4.12
Ten spadek kondycji spowodo- dzisiaj.
dały, muszą być dla ludności doTeorja, że wysoki po~iom waluUrnus 4.50-4.75-4.20
wany jest oprócz op~'ócz wpływaJak gwałtow.nie postępuje zn;stępne, a więc tanie środki żyw- ty jest źródłem drożyzny, ma tylko
ZawitllrcJe 45---43.50
mi atmosferycznymi, przedewszy- szczenie przez owad dowodzi ze.
ności. Tylko taniość życia może częściowe uzasadnienie. Dzieje się I BorlkoWlSlki 1.90
stkiem zniszczeniem, jakie wyrzą- I stawienie kondycji lipcowych . i
przyczynić się do obniżenia ogól- tak wówczas, gdy uprzednio całe
Crnieló\\ 1.05- 1
dza w pasie bawełn~anym znany' sierpniowych w poprzednicm d:Clt?
nych kosztów produkcji, a więc i powodzenie gospodarcze kraju ~Kor k 0.14
I szkodnik owad Bollweevil, który sięcioleciu, L j. od 1905 do 19i 1.
cen towarów. Wszelkie inne sztu- leżało od dysazja, ale ~azem od
w ostatnich 10 latach tak się roz- W lem dziesięcioleciu przcci~tna
czne środki, mające działać w kie. różnicy między zewnętrzną, a we·
Urzedow~ nicłda n~ańg~a,
mno·ży! w ~a.łY,ID pasie. haweh~ia- I kondycja lipcowa wyn.osila jcs:~·'e
runku obniżenia płac roboczych wnętrzną siłą nabywczą zdepreGDANSK , 19.9o sif'rpnia (Pat). Ka nym, z~ dZls;a J stanoW1 powaznc 79.8 proc;11Jl; a pr~eclę~na kon . ( l Ido czego zmierza obecna p.olityka cjonowanego pieniądza. Kiedy hy- dzisieiszem zebraniu ~ieldv Qdr'lliskiej \ mebez.pleczenstwo
go,sp-odarcze wa konaYCJa z slerpma - 781.
kapitalizmu), wywołują jeno za- perinfl~ja wywołuje już ten skQ- notowano w s:!uldenach ~dal'isk;ch:
dla AmeTyki.
I czyli minimalny spadek o 1.4 promęt i przejściowe obniżki, nie da- tek ,że różnica ta ustaje, że obm- 100 marek rentowych 152917-155." W'
Do roku 1892 Bollweevil był! cent, p,odló:zas gdy obecne dz;ejące się utrzymać. Dlatego nie są żony w swej wartości pieniądz t y- ioo dolarów
.
555,61-558':;9 n,iez.nany w amerykaliskim obsza- sięciolecie wykazuje już spadel{,.
to rewadja, leczące przesilenie.
leż jest wart na wewnątrz, co w lUD złotych polSkIch
106,28 - 106.82 rze bawełnianym; W tym roku jak wyże,j .podaliśmy w wySOkOS~1
Brzmią nam jeszcze w uszach handlu wymiennym, nie ma już mo
Telegraficzna wyplata na:
pierwszy raz pojawiły się na po- 9.1 punktów.
narzekania rolników (głównie ob- wy o korzyściach przypadkowo
Lon 'jyn
2513~-2~ n5 laoh bawełnianych w południowo
Jak wiadomo kondycja z tS-go
szarników) na szkodliwą dla rządu płynących z inflacji dla poziomu
~7~~;~~~~{ (100 zl.) m'~=1~:~i wschodnim cyplu Texasu, dokad lipca 19~4. v:yn~sila zaledyv;c, 685
rozbieżność między niskimi cena· cen wewnętrznych.
Zurych ę
104.86-J0559 przybyły z Meksyku. W roku 1894 procent l leslI Ule mamy SIę (Joc~e
mi płodów rojnych, a wysokńmi faWreszcie obrońcy wywozu zboowady 'Opanowały już wielki po- kać czwartego roku n:eurllc1za ;u.
brykatów. Utyskiwania te miały ża i mięsa szukają jeszcze innego
lłon'[owe
W
łać Texsu i poczęto zwr,acać na kondycja ta w sierpniu nie mo?e
tylko pozory słuszno.ści. Nie ceny pretekstu dla uśprawiedliwienia
U!I
nie uwagę. W roku 1905 owad po się znacznię pogorszyć.
płodów rolnych były za niskie, ale wysokich cen ż.ywności. Dowodzą
Zamknięcie gie~dy
kTył już cały Texas i stamtąd zaSlan ten w ,połączeniu z zna::?:ceny fabrykatów za wysokie. I gdy oni, że właśnie w k~ajach, o ceZURYCH, 19-9o sierpnia ,Pat). Dzi- grażał całemu ob~zarowi bawełnia nie zmniejszonymi zapaEami ~ w;ahy umiarkowane ceny zboża oraz nach wysokich panuje dobrobyt.
si aj notoWan ia :"yty następującl~:
nemu, aż Ooa północ do Misso'llri i towem1 i niepewnością co do ot'lmio::sa na trwałe się utrzymały, in·
Coś niecoś jes1t w tym argumenliolan cl la
:207.10 na wschód do stanu Vir,g inia. Na- nu pogody w Texas spowo~ow. , dex cen fabrykatów musiałby cie prawdy. Ale nie można go przy
~~~J~~ork
5~:~~ wet Florida le.żąca całkowicie na l ły, że na giełdzie nowoiol·~kiei ('p ójść za tą dążnością.
jąć bez daleko idących zastrzeżeń.
Par"z
2 !.95 dole nie uniknęła niebezpieczeń- _sta.tnio spekulacja m.niel11a .111i"ć
Ministetstwo skarbu przez czas
Istotnie Anglja, Stany Zjednoczo
A\e CtJolan
23.iO stwa, tak że w chwili obe<m.ej ca- carte blanche, aby doslown'~ na
pewien zdawało sobie sprawę z ne, kraje o wysokich cenach, były
PraQa
1" .83 ły amerykański pas bawełniany, głowie stawia.ć rynek b.aw~lnla~lY:
takiego związku faktów i dlatego zarazem krajami o wysokich płaud-apeszt
0.C6D~g l1czący do 40 miljonów akrów jest Ceny zmieniają Sl~ ~ dtlJa pa dZl.:?O
nic chciało dopuścić do drożenia cach zarobkowych i wogóle o łat~~t~:ad
5 .86 z <!.dżumi on y, ze szkodą dla ludz- w miarę pomyślmejszych lub TI1e~
zbo'l:1 , a jednocześnie przewidy~ wym sposobie dorabiania się. Ale
Bukareszt
', 4" kości . Wszelkie wysiłki i próby korzystniejszych wiadomoś~i ~ !.~\'J o.!O , ;'~e ceny naogół się obniżą, tu związek faktów nie stąd pochoWledell
0.0074:75 podejmowane dla wyniszczenia 0- jonu bawełnianego. Nawe~ LlVer~. V/ÓWCZ8.S zacZl'J.de się likwidacja dzi, że kraje te ceny podnosiły, a
wadu, a przynajmniei dla zIo<kali- pooI ledwie może nadą~yć ..
rroceSll przesileniowego.
pod tym wpływem dobrobyt się
nieł~owe \V
zowania niebezpieczeństwa pozoCeny na tennin paźdzlerm.kowy
Ale napór agrarny przełamał zwiększał. Było przeciwnie. N a j - ! l
stały bez wzmiank~ godnego wy- oscylują ~koło 30 pJ.·oc: ~akle c~tendencje rządowe. Dano się zara· pierw przejawiły się czynniki ogólLONDYN, 19-9o sierpnia (Patl Zam· niku.
ny w obhczu nowych z:mv .stan ,zem przekonać, że w interesie bi- nego dobrobytu, to powiększało knięcie giełdy.
Owad do,s taje się do nowych 0- wią objaw niebywały, l ~wladczą
lam:u handlowego jest wzmożony spożycie, a więc pośrednio przy~~a~~r~{
~~:~~ kolic w nasieniu oraoz drogą prze- najlepiej o zdenerwowantu w kowywóz zboża i mięsa. Zapewne, czyniło się do wzrostu cen. Droży.
Bel2ia
89.06 lotu z jednego pola na drug'ie. łach hanchlu bawełną.
fi by nie narazić na szwank waluty, zna była więc wtórnem
dopiero
WIoch"
10·'.87
-2 by podtrzymać na stałe jej rów- z;awiskńem, pierwotnem było poSzwaićarja
~,' nłdOllln
Hiszpania
2~n~
.
..
bl
d'
pod
Hiszpania
53.61.50
~,
U
!~ t
;l!i
Włochy
:l1ę, mUSImy mleć czynny i ans wo ze01e gos
arcze.
Portugalja
l fi6
~zwaicarja
54 ;.:?":
",ratniczy. Nie należy on J'ednak
Gdy tedy ukazuje się drożyzna
Hol<1nclJ'a
11.56 .25
PARYZ, 19·9o sierpnia (Pat) Zam- '
Dania
5r,l'.O)
]
.
')~,o' O
wyłącznie od eksportu płodów 1'01- jako objaw zgoła nie towarzyszący
Danja
27.8250 {{ni~ci e rJieldy.
Norwe::!la
,." (!
nych. Jeśli skutkiem ich drożyzn-y powszechnemu dobrobYłŁOwi, gdy
~~~~~~a
52.~~ ~~
~~Jgi;~)
18.~N~
Wi~~~~
26 1~}
ceny wogóle wciąż wzrastać będą, przeciwnie panuje d~ko a przesiZa jeden funt stŁerl. zlp.
. 25.65
Belgja
95,10
Praga
55,n')
lo przywóz różnych .got.owych.wy-!Ienie, wytrącające liczne r.zesze z
~ ~ ~~~~ ,)J...~~\&IMI:\"'IM~~ ~lO\ł.t:,)k~~~~~l.t:~~~~~~'U
rebów do naszego kraJU mUSI SIę , prac ~arobkowych, wysokie ceny ~~~ł}t~~~~~~)t~~~~~~~~ ~~ W ~I ~~~~~~~~7J~~I\t~~~~~~ '1~71":'~~
bezustannie podnosić. Już teraz trzeba uważać za zjawisk'O tembar ~
~

nntowan,'!I

Hotowania

l

lurv[bo.

londynie.

25.9')

Notow!ln·,?,

W,DaryZ"u.,

49

e eJ

,ch

o' w

~~"t~::~ł~!ęśćwt~::ż1~c~~c~órrecs~
~~:lIl(i~r;:n;tł~~i id~~;;:ci:ci;i~~ J DyrekCji nlIZ' wyszczego' Inll on'
Gil m"azJ
~~
mimo cIa tańsza od wyrobów kra- łania tym dotkliwie ujemnym fak_1
'~I
~~;t~a~':~":!ę~o:!r.'k.:a~~::~
:lom..'
SI. A. Kempner.
podają go wiadomości rodziców. żedniaegzaminy
wstępne do wszystkich'klas odbędą
..__ ....3
I

_.~ _.

Rynek
Warszawska
WAR~1..AWA

uiełda

pieniężny.
8 proc. pożyczka złota
Bony złote 0,83- 0,86
Miljonówka 0,67

unedowa.

19 go sierpnia (Pat). Na
urzędOWej notoWA

dzi ~ iejszej $!łeldzie

GOTÓWKA.
Dolary 5.185
Funty ang. 23,50

Giełda

CZEKI.

Wi ec!c(l

l1allk

ak[iOW3.
dr~k()J1ot(l\\·~ 7.75 7.5fl

I

handl1l i przcm. 1.9.1 2. 10
Bank PTzemysł' ow~' Lwów O.ó7-O.65
I~ank SlP. zarobie 7.50- 7
Baonk ha'TIdlowy 9.50--9 9.10

•

B <1 Jtk kredYlo wy

l

l.~';eT7.

I' 'Ik dla

ł

7,:325

Włochy ~J,30

6 70
,

i

4 i pół proc. listy
ziemskie 30.50
~
5 proc. ob1. m. Warszawy przed·
wojenne 206.0
.

lia były następuiącr:

!1elgja 26.10
:-lolaou)a 20~. ;W
Londyn 23,50
N. York 5.185
Paryż 28,40
"raga l G,47:i
Szwaj c lTj ~ ~~,()[)

I

,

0.50

13:1.lIk zachodni :USV~I
4.2:: . 4

~'l;l~SlS Ul.;~~1l.?5

się

Podania kancelarje

I

września

przyjmUją)

I
~

do 31 sierpnia..

ł

f

S-rnio klasowe
Z i e lon a 8. Godziny przyjęć: od
Gitnnazjutn Hurnanistyczne Zeńskie ))
9 1 po południu.
,. "'.
J6 z e f a A b a
~
~

8-rnio klasowe
Girnnazjum Humanistyczne
Marji Hochszteinowej
8-mio klasowe

Zeńskie

) WóJczańska 23. Godziny przyjęć: od :ł
)
g' 1
pcł d .
;t
)
- po
U mu.
~
)
~

Gitnnazjum Hurnanistyczne Zeńskie )

~~ E. Jaszuńskiej-Zeligmanowej

)~

Południowa

10

18. Godziny przyjęć: od
12 r..5:-..-7 po poło

----

~

S-rnio klasowe
Z
Wschodnia 62. Godziny przyjęć: od
Gimnazjurn Humanistyczne e(1sKie
10-1 T. 4- 6 po południu.
;I: ,.Wiedza"
)
,*,

ł~

*'
'

I~ GitnnazjuDl R.ealne Męskie
pod kier. A. Szwajcera.

~

#

)

Pomorska 48. Godziny przyjęć: od 1O~2 po południu

~
~
~

~~~1~· ~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~t.

•

GŁOS

20. VIII

l. Urząd Skarbowy
Podatków i opłat ~karbowych
w bodz •.

Łódź,

t'OLSKt -

m

Nr.

1924
Poszukuję

d. 19 sierpnia 1924 r.

o Gł'JOS ZENIE.

sz

skarbowy podatków i opłat skarbowych ella m. Łodzi
podaje niniej"zym do puhlicznej wiadomości, że w Łodzi, dn. 21-go
k ojóvv
sierpnia 1924 r. odbt;dą się pomiędzy godz. 10-4 po poło na po·
z wszelkie mi wygodami w śródmieśclu, parter, lub
krycie zaległych podatków skarbowych publiczne sprzedaże ruchol-sze piętro, od zaraz. Oferty do administracji
mości, ;;:ajętych \l niżej wyszczególnionych dłużników, a mianowicie:
"Głosu" sub "M. S.«
1) ARONOWICZ ZA.JWELL, Nowomiejska 2, 50 sztuk haftów
i koronek;
Większą ilośC
2) ANKIERMAN ?UCHLA, Pl. Wolności 11, 100 butelek likieru;
3) BORKOWICZ B·CIA, Zgierska 22, 500 kubików desek;
4) BIDERMAN LENDER, Nowomiejska 18, meble;
M~"",,,",,,",,,",,,",,,", ""' ""' W ""' ""","",,",,,M'.."',",,",,, ':\
~
ł
5) BLA.JWA.JS i RRENZEL, Wschodnia 14, meble, maszyna':··U-l,'"U..U.u..U ••U ..l.t..l l-U..U-l WA-lI..U ..U-lf:V"""
do szycia;
}:j
tl Choroby sk órne mam do sprzedania. Chudzicki ,
6) CWILLING JAKOB, Pąłnocna' 1,10.000 po 500 yardów nici,
Huma ?l-lsłYczna
we,::~~~~~eY:lJ~róg Zbąszyń, Marszałkowska 84. 9·5·2
SOO tuzi nów skarpetek;
1-01
~
.1
"'"
7) CAŁKOWICZ JUDA, Północna 13, \O skór chromowych;
J:I
ł
Klllńsk.iBgO
J.

Urząd

ieszkania

w śródmIeściu. składające siC; 7.
4-5 pokoi i kuchni z wszelkieliJi
wygodami. Oferty pisemne, ze
wskazaniem kosztów, należy skła·
dać pod adresem: Lódź, Sienkie·
wicza 31, m. 21. Pacer - dla inż.
T. G.
566-2

a

pc>

u==

==OWO

lir, .... .,.J!kker

a
S ·
8'" J:I
na
mę. ~J:r tams awy 37.aIS] lej ~"'" ~~ii::i~~;; ~;!!~i!~}r~~~!,~ 3x~~~C~i~~.
E! BimnaZI-Um

l~l ~~fit~~H1:~:h~~;k~~1~f:j~ {!i~;n;:;

obuwia

sloego, szafa;
11) GOZDZIK GABRIEL, Północna 8, 100 sztuk towaru baweł):1
Olanego i 100 sztuk towaru białego;
12) GUTMAN SYMCHA, Nowaka 25, meble;
M
131 GRINBARD NUSEN, .lgierska 20, 100 kg. skóry;
1-01
14) GRINGOLD JAKuB DAWID, Zgiarska 36, meble',
M
,.."
15) GRINBAUM ICEK, Nowomiejska 21, 2000 metrów materjału):(

t:r

Slenlłiuwicza

Egzaminy wstępne rozpoczną się dnia
29 sierpnia o godz. 9-ej rano.
Podania
przyjmuje kancelarja szkolna od 21 - 28
sierpnia b. r. włącznie. od godz. 1O.ęJ· _
l-ej w południe. Początek lekcji l-go
wrzes-nia

t{

1:(

~ datkamI do sprzedanIa zaraz. Wla·

I

b. Prybulski

""'
"'"

Cho,olly Ikór.., "'ISD"
.e.erycm i mocloplc

J:(

Leczenie

J

bieliźnianego,'

·s
Z
a
n
l
e
le
·1

Z pOkOI-a z

f>

do 8.

'.iatłem fLam'
I

108

r.

I

58~~ i

OKAZJA!

B
dom murowany wydgo szczy. skladajątcy się Z 12. ubikacj
z ogródI{!em, elektrycznogclą, wodl?
ciągiem i kanalizacją-na ładn.e letnI
sko w ol,olicy Łodzi z dogodnym tramwajowym dojazdem.' Po<srednicy pOŻlldani.
i oterty:
KOllstantynowskaWiadomości
1\2 40, m. 12,
p. Kolodziejski.
Zamienię

n hI8~9'

I·<;:-~?

lBkarz-denłysła

1-------IS I
DBe

A, TenUCki

POSZukl-lllana

N

;
_ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ __

promie
t:! p. t.a,co"a)
"la .. 1 Roent~.na.
WI - o I ' J : X
l't"'"-t Zawadzka
1
T.'.'o. 25·aa. I.
):(
PrsYimnIelod 9-1 ~d

16) HANOWER ICEK, Stary Rynek 2, wagon śliwek suszonych,
l \\'orek pl'eprzu l' 50 pudełek szproto' nr',
n
MWWW,,",WW W W W W WWWWW1'"fW):(
17) CHOJNACKI MIECZYSŁAW, LuŁomierska 40, meble;
""'''"'''"'''"'''"'''"'''"' ""' '"" ~ ""' ""'''"'~,... ""'''"'''"'
18) H.ERSLFINLEL H., Ogrodowa 10, meble;
19) HOROWICZ i SPENCER, Plac Wolności 6, 30 sztuk m a t e r - ·
•
jalu półwełnianego;
20) ~';;~~~~;I KASRIEŁ, Północna 8, 2000 sztuk naczyn emalj 0-

~o;,o~~ti~~~~:~owska

594-1

21) .JUDKIEWlCZ i KRAUSKOPF, Pomorska 46,4 bele odpadków ..
kuchnią
l
22) JANUSZKIEWICZ MOSZEK, Zgierska 46, meble;
w
powrdclł
zakład wód mineral23) JOZEFOWICZ MAJER, Zgierska 16, kredens, świeczniki,
Oferty do ~Głosu" sub. nA. U."
597-4
• J
nyoh i kąpieli bło·
tnyob z·n a u y e h ze
50 kg. skóry i dwa krajobrazy;
swej skuteczności w
f
24) KEMPINSKI I. W" Stary Rynek 15, 16 worków mąki;
reumatyzmIe, artretyzmie. przymiocie,
251 KOHN MOSZEK, Nowomiejska 5, dwie szafy l zegar;
I um"bl~wan ..go cborobach
skórnych, nerwowycb.
26) I([-<ON i ZILBERBERG, Nowomiejska 7, 20 sztuk towaru
łódź,
Otwartl' do 20 wrzeanie. Cen,
widzewskiego i szafa;
. poszultUlę nałych·
zniżone.
Informacje
27) KAUFMAN MENDEL, Zgierska 98, 1000 mtr. kub. desek.
Piotrkowska 88.
Imiast. Płacę zg6· utrzymania
wysyła urząd 8010a, poczta Sol ec280-5
28) KRAKOWSKI SZ. N., KonsłanŁynowska 29, meble;
Tel. 18-66.
l z~ 6 ~ie~ęck' ZdróJ.
29) KENIH i CYTRYN, Nowomi<ljska 22, 5 szt. towaru wełn.;
500e: ~os~d~inistr:
•
30) LENKOWSKI SZMUL, r";owomiejska 18, dwie szafy;
powrócił.
.G1osu P."
655
31) LAJL.EROWICZ MAtKA, Nowomiejska 4, meble;
Są do sprzedania wykończalnicze
32) LUKSENBERG LE~ZER, Północna 8, meble;
93-1
Przyjmuje w godzinach biurowych.
KO S ZU LE
33) LEWI JAKOB, Północna 10, 50 metrów towaru;
w wielliim wyborze
34) LIBERMAN HERSZ, Północna 10, pót beczki wina, 700 bui
=:;:e:::-_!~ki 2 postrzygarki folusz, 3 draparki
",'mnaZ'łUm hUman'łSłu"zne
ft~~k~I~;~:~~Y
.,..~::~~~~ rolkowe.
50 koni parowa wentylotelek likieru;
35) LEWKOWICZ MAJER, Dolna 42., meble i naczynia emali·;
-" • 9
J"
't "
pol.cu.
wa maszyna, 30-konna szybrowa
ł
~'p~:!:,::~!IMe maszyna. I. Lipiński, W6lczańska 91.
36) LIBERMAN MOJŻESZ, Wolborska 1, meble;
37) LAND::,BERG i NEKRYSL., Plac Wolności 11, 1500 obcasów
566-~~
i podeszew gumowych;
Zamienię
38) LEWKOWICZ MAJER, Zgierska 2, meble;
Iii
za odpowIednią do :
ł
39) LENKOWSKt ELI, Zgierska 8, meble;
ul. narutowicza 59. .
platą 1 pokój z .
f
40) L1BERMAN SZMUL LElB, Zgierska 76, meble;
. d .
.
k'
h k
:~~~~j~~, i eł'er:t~~: . .
__
41) MAROKO SZL., Nowomiejska 2, trzy sztuki bronzowego zaWla amia, że egzamtny powa aCYJne nowyc
ano cznem ogwietle..
Po 6 s;!roszy za wyraL
.,
IllaterJ' ału i dwie bele weluru,'
dydatów do wstępnej i dalszych klas rozpoczną się uiem w tlródmie- . .
..
e ' o go d z. 8 ra no. Poda ma
. przyJ'mu'c
Dla poszulwiacych
prac)'
•
42) PACHTED JAKOR, Nowomie]'ska 19 i Pomorska 8, meble dnl'a 2 9
SI 'rpma
J ściu na 2 pokoje •
.
N
'"
1<ance lafJa
' co d'
. o d 10 - 1 pp. U
···
3 grosze za wyraz. l aj·
zlenme
czmowle
me·
z kuc h'
nią z wygo- I~
·
·s
"los
e'
:::/\
dr . .'i
1· kasa'
,
d . Of ty b 1_ mnie) ze o", z nie ."" .- . . .I
43) ~OSENBLUM LAJZER, Konstantynowska 7, meble i lampa,' zamożnych rodziców otrzymują 19ę wpisowego.
aml.
e~. su :iiiiliiia.o_
_
512 4 .H. F. S. 04 do
" 44) ROZENBLUM, MASZ i S·KA, Nowomiejska 19, 4 sztuki
adm, .Glosu". 7-2
otrzebny czel/ldmanufaktury, 20 sztuk materjału na garnitury;
,.:
••••••••••• JII •••••••••••••~
Haoka
P nil. ~tolan;ki. .45) RUBINOWICZ JAKuB, Stary Rynek 14, meble i maszyna
~
~tudent5 semestru Z{"!ierska \? 1~4
etltszer (ka) i hl'
46)
i JOFFE. Stary Rynek, dwie beczki oliwy.
Przy
PUlla
li
R borartt mOQ8 sip
z"tosić
wraz. -47) REDER CHEMJA, Lutomierska 19, meble;
1.1 :i·ch lub jednego ~~:~Jia m~~:~~~~I~
48) ROMANKIEWICi'. i GRINBAUM, Zgierska 88, meble, drzewo
uruchomiony i rozszerzony :wstał
pokojll z kuchnią w zakresie szkół Piotrkowska 'fil.
i węgiel;
• Oferty z podamem grednich. - Roz,",
ł9
-5 0») RSyOTZNEENRlkHUEMRSMZOpS?łEK, NOl\\O'ommiejbSlkea 19, 2 sztuki sukna; t! oddział położniczo"
~~r:~: ::r~~~~~ :'Ó~~~ńska 7~:i?~ Wa pokoje z Iw·
Dchnią z wygoda·
•
, o nocna
, e ;
"l'oznall"
85--1
mi w centrum mia·
51) SINC lCEK, Nowomiejska 32, meble;
pod kierttnkiem
722ł-16:
Kupoo I sprzedaz' sta
na 4 tern pi('.
,1)2) SZMUKLARSKI M., Aleksandryjska 18, meble;
l k
"l"
,
•
trze tallio od zn,1)3) SZMARAGD I. M., Wolborska 33, dwie beczki farby;
e arzy·speC]'a IstOW.
Dwa lóżka jesio. raz do odstapi€nia.
V
54) WAJNBLUM LAJBUS, Wschodnia 22, meble;
•
J
nowe z matera- Oferty sub .:Od za·
,')5) ZYCER CHAJM, Nowomiejska 29, 50 sztuk płótna i 50
Cena normalnego porodu - lO-dniowy
do sprzedania 100 ~:m~om~~~z~~~~i~~ raz" do adm . ..clIo·
sztuk c a j g u ; ·
byt na I klasie wraz z salą porodową, akupar obuwia kr6t- Wiadomogć: Rolti- su Pol.· 61-:1-111
;")6) ZYTNICKI ZACHAR.JASZ, Konstantynowska 29, 30 spodni
szerką i kontrolą lekarską 300 zł.
• szych fasonów po cińska ~5, m. 1.
fOIm.
.
•• Pi
niskich
- k
1 · marynare k l. 10 b ure k na wacIe;
tri wskacenach.
109
_ _ _ o--(6 -onia
16. VIII prz\'·
57) ZYGMUNT HENOCH, Lutomierska 34, meble i lampa;
. •;
' .. lflfllfJ(• • • • • •~1l
o w
75g~5 feganc,oe: JadaI- U bląkal się pk~.
58) L.ILBERSZAC M. A., Nowomiejska 19, 100 tuzinów nici l
j ~Ia. 1~!yp~~I~i~ .Szczurmk" ogoli

POKOJU

M. Kokotek,

Q

Q

Hf

maSZyny

8"1

mDS"I'e

BDIJ.U mI- a BraD na

i WJCbow,

1;1

~oA~lf."6a~ICZ

Ogoszema" dro bne :.
....

IS P Zk·
19
OS UUJ~ ~,!OH~~;,';~i1<I.\,~:

Lecznicy Unitas

=

tokale, mieszkaRla

gineko logiczny i

i-

po·

-'
= Ok 8Z Jnle
=
=

Doniesienia

,l

kO~ZD~Et~~e~~icIA, Wscho~nia

20.200 koszul dziennych;
59)
60) JANUSZEWICZ MOSZEK, ZgIerska 46, meble.
Zasekwestrowane ruchomości. można obejrzeć w dniu sprzedaży
na miejscu licytacji li wyszczególnionych dłużników.
N czelnik

Urzędu

(-) w.

Z.

Pal.

-----------------------------------------------Gimnazjum Humanist.
•

1m ks. Ignacego Skorupki
(Tow.

"Oświata")

w

Łodzi.

Egzaminy w::.ti:pne do wszystkich klas rozpoczną się w
cZ\VHrtek, d. 28 sierpnia o godz. 12-ej w południe.
Podania pu:yjmuje kancelarja szkolna (ul. ks. Skorupki Nr. 13)
od dllia 16·go do 26-go sierpnia oc. godz. lO-ej rano do l-ej
po pot., w dni powszednie.
Początek lekcyj d. l·go września o godz. lO-ej.
432-2
Dawni lIcznioWIe. ktllr/.y lIic zapisali się rrzed wakacjami. winui to uskueczllić do d ~() b. IIi., gdyż IV ppeciwnym razie miejsca nie będą dla nich
ZilreZen\'OWflne.

Dyrcl<tor ( - ) W. Davison.
Redaktor

wydawca Marceli Sachs,

W drukarni

Oddział hypoteczny. l~~m~~- t LI·~I·C~I·~~1~~n~:~(/Ok~~Y;
,me
sprzedania.
BANKU

Erich Wolt VI Berlinie

I

;

~o

~~er~a~a ~J,l1ll~~~~
3,'S-1-k

IOK~;~I\!e~~~~~~

pianista

Oferty do
profesor konserw. Poznall, udziela
Unfer der Linden 57
Adm. "Głosu" pod
lekcji w Łodzi. Inform.: Piotrkow· .;Iokarnia" 98·2-k:
przyjmuje fachowy zarząd dQ- ska Nr. 68. Koszade.
591-3
mów. Dokładne sprawozdania
I
miesięczne. Korespondencja po
polsktt. Pierwszorzędne referencje
Poszukiwane
łódzkie.
7225-6
iiuoienka wladajl!r ca językIem po·lskim I niemieckim
powrócił.
poszukuje posady
()
~
zWI
t'1
Południowa N! 2. 503- 3 I{asjerkl, eksped·
Jcntki, Oferty pod
< na wsypy, nieprzepuszcza- ~:l!
.1-1. S. ~2~· ~ Ipp
jący puchu, o farbie . trwa~ lej, kupić można. tylko li ...Z
Zaotiarowane.
IQ
krosna tkackie 42-€>4 cal. i S11O-O
chemi:r: \\'adło mechaniczne 14 - 4 (scher- Potrzebna
II:
czarlul 50lidna
~
iuaschine).
Wiadomość: Łódź, ul. na wyjazd. Zgła
Lódź
~ 4~:i-1()
Piotrkowska 31, w tir: "Cmielów" szać Się: (l!óWna
ul. 'Lielona Nr. 14.
od g. ~1-2 pp. 424 -2 .\~ 17", m. I·;.

PURPUR

kupię.

re 'U. flas li

--

Posady prace.

_ _ _ _ _ _0__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

SPRZEDAM

L. Rajcherta "

.Głosu

=

....

iJ
- -

Polskiego" Piotrkowska 86.

•

~

obcięty.

Odcbnł'.'

za zwrotclll
kosztów Pomorska
.M H9 Kooperatywa
ies rasy wilczej
P zaginąt dnia 19
b, m. o godz. 10
rano. Znalazca ze·
chce odprowadzić
za
wynagrodze·
niem. Ul. Piotrkowska .Nł t t5 .
T. Obrębski. Nieprawy wla§ciciel
będZIe
odpowiedzialny sądownie.
można

urzyoląl{ała

się

suczka wiiezej
rasy. Odebrać mo·
żna
za zWroteli1
lwsztów ul. Piaseczna . ~ 1t.

I

Zagubione dokum,

2ilbiono WeltSel
-na st\me zlp. 5),
1platny
d n". 25.VIl:

/11. Abramona ZleCeOif:
N. Waksberga u:'
i'rauQutta lIi.

Wyst
Wll:Z

_________

~~~~~=~_~13=

Redaktor odoowif'dzialnv Władysław Magalslii.

