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Cena
15
groszy
.
• 1 strona
•

L~dzi 3.00 złote.

Ogłoszenia za wiersz ndlhnetro'WY 1 .zpaltoW7 >tt~

i W teliście 20 grosz'Y strona 5 szpalt
kraJu 4.00
..
Nekrologi
15
..
,.""
..
" . , zagran.7.00
• Redakcja i AdDltnistracia • N'adeslane po tekście
15
..
Ił""
Odnoszenie do domu 20 grosz'Y miesięcznie. ' Lódź. Piotrkowska nr. 106. • ZW'Yczajne
..
5..
strona 10 szplt.
.Clos Polslli" łącznie z ..KurjereDl Wlecz.... Telefon'Y: Redaltcłi nr. 19-71• • Ogloszeniazaręcz7nowe l zaślubin owe ... złołe. I"'"
zamiejscowe ob1iczanes~ o 50 procent.
wraz Z odnoszeniem. 4.80 złot'Ychmiesięczn .• Administr. 199. Nocn'Y-799. • uOgłoszenia
zaś fir:m zagranicznych o 100 'Proc~nt
drotol
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trykociarskle. pończosznicze, do wyrobu kra\<hit6w I specjalne maszyny do
szycia trykotów i pończoch oraz wszeJItie inne m a s z y n y d o s t 8 r c z 8

Buchalter = bilansista
z wyższem wykształceniem i b. rzeczoznaWca sądowy
udz'eJa nauki prWttycznej buchalterji i rachunkowo~ci

do sprzedaży artykułów spożyw
czo-kolonialnych. Tylko lepsze
Reprezentat M. St B nbaue r, łódź,
siły zechcą składać o f e r t y pod
Cegielniana 71 oficyna lewa 5 p, m.26.
.F, G.« do adm, dziennika, 46·3 Agenci na prOWizję poszukiwani, 26,1

r

udziela lekcji
ł

MASZYNY

Potrzebny energiczny

Rufynowana nauczycielka
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Gdanska Nr. 43 m. 5.
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Prablemnmieis_o>cinacooowyohganizmy paóo!wowe

zasługuje na to, by rzucić nań
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Zmiany wobliczu
politycznem
Europy.

... oue:w; e

0-1 WięZy, mruejs.zosclom"
l.

Z gwa.ra.ncją
ksią~ i sporządzania bilansów
W przeciągu I do 2 tIliesięc7.
Karsy indywidualne i zbiorowc!ł. Warunki V. dóltodne.
lnłormacje od 10-11 rano I od b-9 W.: PiotrkoWSka 185, oflc., m. 5.

nauczania samodzielnego prowadzenia
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K~z.de z Dlch 1l~ wł~sną rę~ę Je~z- wzywa;c do mtian radytkabtych przed wpływem szerokich wacstw
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"Gazety Warszawskiej",
Ito nawet "Gazeta Wa.rszaJWska"
Piotrkowska N@ ł4, iBl. 1O-B9. w etno~ra.ficznych swy-ch grallli- Jeżeli jest nonsensem abyśmy się Ci ludzie niczego się nie nau- wyobraża, bo mąd angielski dość
ca.ch tak małe, że trudno im było- wywdzięczali czechom za ich pr6. czyli. Nowe kierooki w polityce gwałtownie idzie w kieTun:ku zła
by m.yśleć o rywalizacji z potężny- by ekscytowania przeciw nam u- zaóraniclmej Francji, z którymi mania ins'bntmentu pokoju po_
mi sąsiadami muszą zachować kraińców czy Litwy analogic~nemi Poiska musi się nie tylko liczyć, wszechnego, jakim być miała liga
posiadane terytorjum niejedno- intrygami na Słowaczyżnie, to z ale z którymi musi współdziałać. naTOdów. Czyni to nie dla.tego są~
krobnie marzą o powiększeniu ~o d1"U~iej strony
jeszcze większym w "Gazecie Wrurszawsldej" są dzimy, aby pokojem światowym
kosztem
- ale
nonsensem i
w,p rost kary- traktow nme jako nieomal zd1'ada
ale aby
jego
Piotrkowska Nr, 18 (w podwórzu) te żywioły obce, coraz wyraźnie; godną byłoby tworzenie "świętego F'ran,cji i jej i:nrte'1'~u państwowego,' podstawy, wciacgając do wszel/kich
posiada na składzie wszelkie ksiąt to widać, tytko z.eWttlęłmnie po- przymierza" państw zagroŻOD."ch
"Gaze1:a Warszawska" pisze:
umów międzynarodowYiCh z jedne;
ki szkolne nowe i używane. Rówmnatają ich siły wewnętl"mie przez kwestję rruniejszości nuooo"Już wy.nitk ostaltnich wyborów StTony _ Stany Zje.dno~zone, a
nież zamienia takowe po cenie
niskiej, przy kupnie nad jedną stają się bró<łłem niemocy i r01Jter- wych przeciwko tym mni~;s~- do pll'l'la.mcntu fran.cuskiego wy- dt:\!gie1 głównych mącicieli pokoju
książkę odlicza się odnoiny rabal. ki, Jest rzeozą niezmi,ernie chasra- dom. Reakcyjne pr6by, jakik'ol. kazał, że pod wpłyrwem wielkiego i spokoju - Rosję i Niemcy,
Do tej właśnie nowClj sytuacji
lrierystycZllla., że polacy w Niem- wiek by one zdołały krąg ogarnąć, WV'li~u wojOO'lleg.o i powojeonnego
czech i C zechaJCh , o He nie w1"$tę- jakąkolWtiek potęgę zdołały by na- w &pOłeczeńsrtwie ~ra.ncuskiem uj a- musi się Polska przystosować, ale
pują samodzielnie, idą za najbar- razie wytworzyć ska,zane sl\ wniło się zmęczenie, a w ślad za nię zrobi tego nigdy, jeżeli odpodziej radykalnemi odłamami myśli na zagładę i ty1ko klęskę swym niem załamanie mortl!tne i rezy- wiednie kroki rządów wielkich depolHycznej, Polacy na G. $ląsku twórcom przyniosą. Nie mniej je d- gna.oja z wielkkh ~el6w dziejo.. 'QIlO'uacji Za.chodu będzie traikto-- - CHLOPCY ~ ~
popienli
komunistów, Tak samo nak współpraca państw na jedną wY<lh z. cenę kr6tJkQtrwałego bo- wała, jako objaJWY załamania i reDO SPRlEDAZY i ROZNOSL.ENIA
komunistów popierali w Czechach słabość chorujących, współpraca daj spokoju".
zygnac;i. ,
,
GAL.ET, RZGOWSIiA Nr. 98.
ukraińcy ł węgrzy, w Jugosławji p.ad usunięciem tej słabości jest po
Niesłychane trakItowarue rządu
Musimy 2m1ienić a;tmosferę w
chorwaci - a w Polsce - sympa- trzebna i ze wsze.chroJar pożyŁecz- p. Heniota, jak~ re':zy>gnacji z Polsce tak, aby powsze-chne dą.icDo wiekszego ~ospodarstwa domo· t je bolszewickie są niestety bardzo na. Wspólne, wzajemne wzmoże- "wielki-ch celów .:lz:ie,jowych" ie.st nia ludów do pokoju, roajdowały
wego J:otrżebna
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STRASZNY WYPADEK
W CZĘSTOCHOWIE.
(p) W dniu wczo"ajszym dowódz
two okrę~u korpusu w łJodzi, otrzy
Jllało od dowódcy 7-ej dywizji w
Częstochowie telefoniczną wiadomość, o śmierci pułkownika Krynickiego, dowódcy 7 pułku a;rty]erji polowej.
Onegdaj w południe ś. p. pułko
wnik Krynicki, w towarzystwie jed
nego z oficerów pułku, przecha(hał się po dzied'zińcu koszarowym, nagle z niewiadomej przyczy
ny, wypalił pistolet znajdujący się
w kieszeni pułk owmka , raniąc go
w pachwimę.
Mimo natychmiastowej pomocy,
pułkawnik Kryni<:ki w krótkim
czasie zmarł.
Wypadek ten wywarł bardzo
silne wrażenie tak w gronie oficerów. jak i w calem mieście.
~. p. pułk'ownik Krynicki liczył
lat 37, odznaczony był krzyżem
"Virtuti Militari" i Walecznych.
Stopnia swego dosłużył się na
froncie.
NAPAD BANDYTóW NA PO-

"Krzyża zasługi".

~Uo się odznaczył przy wybudlU w Cytadeli.
Pan Swolkień wśród zastużon!,rch.

Nr. ~32

1924
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sesjij
łówny

Ii~i naro~ó
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punkt obrad.

GENEWA, 23 sierpnia. - Naj-' delegacja szwajcarska będzie obbliższa scsja zgromadzenia ligi na- stawała przy ścisłej neutralności
\VARSZAWA. (Telef. od nasz. j:lmin Lilienstem, Maurycy Sonnen
rodów
.
Szwajcarjif a zatem nie będzie po~
koresp.) Po 'az pierwszy ogłoszono berg i inni.
będzie miała
większe znaczenie, pierała i nie w~źmie udziału w żad
dłuższą listę odznaczonych krzyZa slmfet:mą d~!ałah\l)ść pod~
niż możI'Ia byłoby wnosić z jej po· nem zarządzeniu, tyczącem się kon
żem zasługi.
c?:as wiosennego W'yl~wu Wisły
rżądku dziennego,
troll wojskowej.
Złotym krzyżem zostały oclzna- złoty krzyż zasługi oh'zymali: staMa
być
mianowicie
unecrzywist
To
stanowisko
tern ŚC'iślei hędr.ie
czone
rosła warsza wski Stanisław Okum pomoc, niesioną ofiarom wybu~ licz, starocta włocławski Adam Ol
niony plan, nad którym naradzili przestrzegane,
chu w Cytadeli warszawsldej oraz szewski. starosta gostyniński Anto
się w Londynie Mac Dcmald z HeT dop6ki Niemg me wstanę przyza ratowanie zagrożonel1o mienia ni Pinakiewicz.
.
riotem.
jęci na wniosek Mac Donalda do
państwowego
• Za pożyteczną dziab 'ność na po
Mac
Donald
ma
zamiar
postawić
Ji~i narodów
n2.slępujące osoby:
J~l bemicczeustwa rmbHc:ln~!!o
wniosek,
odnoszący
się
do
kontroli
i
będą
brały
w jej obrada<:h ndz~ał.
Komisarz rządu na m. sL War- zloty krzyż Za!;hl~i otrzymał pan
I
wojskowej w Niemczech oraz bez
nawę Jarmulowicz, gcn. bryga8y Marian Swnlkien, inspektor pollcjl
Konarzcwski, pułkownik dr. St. państwowej (znany z inwipilowapieczeństwa Francji. W ten spos6b
KONTROLA WOJSKOWA.
Ił oupert, gen. bryńady SUl>Zyll"ki l nia ma'·~z. PiJ:::tld~kie~o w Wilnie
kontrola wojskowa stwcwzy układ
WIEDEŃ, 23 sierpnia (Pat). .....
mni.
P r~yJ'). R e d)..
gwarancyjny, który ~eźmie
za "Neue :!:'reie P~es~e.:· ~~O$i z L?'1Za za~lugil położone dla RzpHtej
Pozatem
podstawę postulaty w tej sprawic dynll:. P'!'ac! kom1SJ1 lIgi n~rod(YW,
polskiej i jej obywateli na polu bez srebrny JU"zy~ zastl1~i otrzymała
"
l" 'S Z' dn
h które!) J)OWICr.zono zada!!l1e konFranCJI, Ang II I t. Je oczony~ holi wojskowej VI N1emczech, Aupieczeństwa publicznego
dłuższa Hsfa fun 1 'cjonarjuszów poa który miałby w ogólnym zarysIe Sttj1, Węgrzech i Bttłgalt"ji, 1>OOuolrzymali złoty krzyż zasługi m.
Ii«::ji i szeregowców
zastąpić układ gwarancyjny ligi wają się nap-rz6d. Komisja przewipcdinspcktorowie p O'li cji Alfred za różne zasługi na polu służbo
Ba da. Henryk Charlemagne, Ben- wem i ogólno-społecznem.
narodów, kt6rego nie przyjął rząd duje, że
,
,
angielski
wykonywanIe kontroli odbywac
CIĄG TOWAROWY,
, .
się będzie na podstawie :r..ażaleń
~
lir
W nocy, dnia 20 b.m. napadła .Jest rzeczą peWlI1ą, ze tego rodza i doniesień jednego z zainteresoJą
szajka ba1Jdytów na pocją~ tow~ro ;u wniosek angielski zajmiE' całą,wanych państw oprzekroczeruach
Rezultaty konferencji w Sp~le,
wy nr. 91 •n•a p:·zes.trzem Zable:! sesję ligi narodów i
przez wy~ei wymieniQ:t1fl kraje
i'~6w - n..raKOw I tlsIłowała dostac I zeopchnie wszystkie inne kwest je klauzul WOjskowych traktatu werJak się dowiadujemy, posłano-l sIdm. W tych dniach 'wydane ".o~ Slę do walgonu naładowanego b e l a - I ,
salskiego.
:\·jOl>e na naradzie komiteh~ !,lali- staną szczegółowe in~trukcje dla mi do chodników, każda wagi 150
na drugI pl~,
Komisja ma zalecić wszystkim
tycznc~o rady ministrów w S~a'e władz, podległych tym ur7.ędom,
J.(ilo. Straż pociągu .w. p~rę zauwa:' Jak, do~oszą .z kół pol.itycmych zainteresowanym mocarstwom, a;~.,rząch:0nia, mające na celu zabezzyła ma~ew.r złod:ZIlel l shzałamJ l bernenskIch zajmowała SJę delega- by były reprezentowane w międzyr,i~ct;enie kresów wschodnich od WARSZAWA, 23 sierpnia (pat.) udaremnIła zamach.
cja dla spraw zagranicznych szwaj narodowej OI'l.!ani.zacji, kt6rej poi\lszych napadów dywersyjnych, Wczoraj, w dniu ~
m. o godz .•,ZABIJCIE MNIE, NIE~H· MNIE carskiej rady związ.,kO'W. ej WI!lios-lwie.-zona będzie kontrola.
1,lP;~ cbarakter wybitnie militarny, 11.~0 w gmachu mInt.sterstwa spr.
BóG OSĄDZI!
. kiem angielslcim i irn.strn:kcjami dla
Celem ułatwienia prac" zało"'om WOi skowych odbyło sue pod prze-, W krakowokim !;"'d7;e ~krę,ęo- \ d l
.. S
...
5
.
ODJAZD 2 WRZEśNIA.
.J
e
dn' .l.
•
• t
'.'
~
-"t"
•
S
e e~acl1 zwajCarjl
na
seslęl
p 01krinym i woi~kowym na kre- wo . lc~'Wem ml'l1IS .r~ sJ?law :-V 0j -. wym karnym J'()'Zpo8zęła SIę roz·
,.
LONDYN, 23 si~. (pat.) _
snch, utwor:wny zostanie specjał- ~kowych g.el11. d~IZJl Slkorslnego I prawa. sądu doraż,nego przeciw .Tó- z~romadz~D~a hg: narod?w. W sporA. Bitllro Reutera dowiaduje się., b
nr lrorpus straży nadgranicznej.
1 przy udzlate .. mml'sira spraw wc- zefowi Jobie, kawale.wwi,
lat 29, wie kontrolI wOJskowCll postano- Mac Donald. wyjedzie do Genewy
w?~rz,ny~h Hu?,nera oraz ~z~fa ad oskarżonemu
o zamordowanie '\vi 00 o, że
.
dopiero dnia 2 wrześnie..
W sprawie uzgodnienia działał- ~lmst;rac1I arm}l gem. dywIZ/J! Ma- Florka i Tych'olisa. Przewodniczą
n~!ici ;vładz wojskowych i admini- Jewslnego, zastępcy sze·fa sztabu cy stwierdził że ookarżony do w.i~t"a~YJn~:ch na pog1."~nicz~ kresów generalnego gen. Ko~slera i sze- ny się przYZ;lajc, oświadcza,
że
wS(,\lodm~h odb)'ła SIę ~ma 23
fów
poszczególnych oddziałów zabił i że czeka śmierci. Więcej od
~n, 1" mysI uchw~ł.·ko~ntetu pol!- sztabu generalnego konferencja, ce powiadać nie chce. ,.zabijcie mnie Projekt trybunału arbitrażowego szkodzi dziełu
l.J:'czn;go rady mlDlstrow, !!ODleren lem omówienia ~łównych zarysów niech mnie Bóg sądzi" miał powie.
pacyfikacji.
q?- mm. ~raw, wewn. Hiibner~ z 1orga~izacji korpusów straży 1Zra;ni~ dzieć oskarżony.
•
mm. spraw WOJskowych gen. Slkor- cme<).
Zhadano cały szereg świadk6w . WAR SZAW ~., rr~l~l. od nnsz.' szyć ~~eGcfe l Il1Ito.,tet ligi
których zeznania naogół były ko- koresp.)
Wyjazd m.tDlstra spraw l narodow me wpływałyby wcale
,.
rzystne dla oskar~oneg~ .. Rodzi~a zagranicznych w charakterze pier-f dodatnio na pacyfikację stosunk6w
SIę
zamo'l'dowanych lako sWIadkowle wszego delegata na radę ligi naroJ na świecie, co stanowi. ahecnie gł6przed!>tawiali o~l:arżoM~go w ujem
ł 'od ł In'
l
I lit hl
• • '81
nym świetle. Rozprawę od ·oczono. ~ów zosta me wo a le wyma- wuy ce po y zagramCZ'!leJ W1 ..
organizować!
Proces ten budzi VI Krakowie sze. czony na czwartek.
kich mocarstw zacbodn.łcb.
WARSZAWA, (TeJef. od nasz. lu organizowanie młodzieży sZkOI-\orIde zainieresowanie.
W ministerstwie przygotowano
.
.
karesp,) -Mi'llisterslwo spraw we-o nei.
WYRZUCIŁ NARZECZONĄ
specjalny memorjał w sprawie pro
W~ZAWA,:23 Slecpllll&. fPat)
.
h
'
Prem}e:t" wyraził
fran<:uski
wnę t rrznvc h
. M inisterstwo uznało ten cel za
OKI"EM,
Jektovranyc.
zmIan
w. p ak'
Cle li'
gIl Hemot
życzenie azgodnłeodmówiło ,wczoraj re;cstracji sto-, sprzeczny z przepic::ami t/IUcza!:o-1 !-::micsz:{alą przy ul.. Wcnecja~- narodów w sprawie projektu mię-Ima z ministrem Skn;yńskim przed
warzyszema pod nazwą "Towarzy- wymi o stowarzyszeniach i ZWiąZ-, sl{J~l m. 11 ~ Poznan~u 1~-Jet~1ćł; dzynarodowcgo trybunału arbitra- og6lnem zgramadzcoiem ligi narostwo Klubu Młod7.ieżv",
, kach.
ZofJę Gregerownę od,. ledzlt w Jej żow~o o którym donosiliśmy wczol
d6w spr-aw wsp6lnych.
które między inll1emi miało na ce~
mieszkaniu na II! piętrze jej na- rai. ROząd oolski stoi mocno na sta-t W obec t7~o nlldr'/nistdetr SdmyMGki ZQ2rzc8zony, robotml- Leon Macek,
'.
... -:
. . , tT'zyma SIę w
o ze o enewy
zatrudniony w ccgielni w Soh',::zu nowlsku, ze wszelkIe prOjekty l dni w Paryżu. Min10ster SklTzyński
i w toku sprzeczl.. i, jaka siq między zarządzenia, które mogłyby zmniej wyjedzie d.zisia1, t. ~ dn. 24 b, Dl.
niemi wyłoniła, chwycił ją w ra.n,iona i wyrzucił oknem 11a ulicę.
WARSZAW A. (Telef. od nasz. ny gwarancje osobiste firmy na
leo. csp.) \VI porozumieniu z mmi- sprzedaż obcych walut bankowi Parmę odstawiono do szpitala miej
cLerstwem skarbu, ministerstwo polskiemu
sumie 24 tysięcy ko- skiego. Gdy przyszła do siehie opowiadała, że zna się z Mackiem
OBSERWACJA MARSA,
ł RUCH LUDNOśCI W ANGLJL
p1'ze111yslu i handUu postanowiło po
rOn czeskich od wagonu,
bierać od eksporterów niero~a~iz~
już od półtora roku i. że M. obchoW czasie obscrwa;cji Marsa, dO'- Według statystyki ruchu ludnośdził się z nią brutalnie, bijąc ją konanych ubiegłej ~ocy, przez pro~ ci w ~.nglji i ~sięstwie ~alji, ogło
nawet niejednokrotnie. Brutal u- fesora Graffa w hamburskiem ob~ szonej wczoraj przez głowny urząd
lotnił się też niewiadomo dokąd. serwatorjum, tenże stwierdził iS't- statptyczny, liczba tJIl"OIdzeń zanoDcmosząc o tern kończy swą wia- nien:e rozmaitych kanałó~, odkrry towanych w ciągu 1923 r. w obu
';'v AP SZAWA. (Telef. od riasz'l acją \IV' przemyśle .~órnośIąsk:m i d0:r'~OŚć. jedno .z pism tamlcjszych tych swoje~o czasu przez asb-ono- krajach wy~o~ił~. 758 tysięcy, t. j.
koresp.) Minister pxzemysłu i han-, dąbrowskim powraca w ponicdzia- dos~ meoczeln;v~n.ą u~'lag~: ~o- ma Schiaparel1i oraz licz.nych lą- o 22.000 mm';l
~ 1922. Jest to
dlu p. Kiedroń przerwał urlop wy- łek do Warszawy.
znan coraz częSClej staje S'lę wleI-, dów stałych. Dalej profesor Graff cyfra uIodzen najmzsza z zanotopoczynkowy i w związku z sytu-I
Idem miastem (II).
ocIlu-ył czarne plamy, które uważa ~an'ych w ost<;-truch latach z wył'
••
za morza oraz żółte plamy. kt6rych Jątklem lat W~j~!l11l.ych 191,1-:-1919.
m~ wle~ ~p.
pochodzenie jes't niewyjaśnione.
SlatystyJ;:a .za~ smIertelnosCl ~a r.
.l
"
i& l'
ub. wY'kazuje lIczbę 444.000 osob, t.
WARSZAW A.. (Telef: ~ .nasz.
ZAGINIONY LOTNIK.
j. o 42.000 mniej, n~ż. w r. !92~ ..Sta
koresp.) Przed kilku dnlaml Jedna I
nowi to jednoczesme n~:rmn:e'Jszą
..
z naszych agencji doniosła o OIkra-! O lotn1Jm włOS1kim Locatd1i, któ-. lkzbę wypadków śmierel od roku
DOT'oszą nam z Powa.n~a, że mi-IPo przewalutowa.niu, dochodzą do dzel!Qu kupca. wacSLaw:Hego p"ry równocześnie z amerykańskimi 1862, wówczas ódy Judnosć obu
nil'tcrjum skarbu o.d. kiIku tygodni kilkunastu milionów złotych,
a Schonbruna w wagonie kolejowym potnika."lli o~~ścił I~landję w locie krafów liczyła ~~e<:o wię<:~i. niż
przeprowadza reWLZJę haonku !tO-I k~ó:re w pt"zewaŻlIlej części należą pod Ołomuńcem, przyczem
do Grenlandt1 brak Jest dotychczas /22.000.000 1. gdy smlertelnosc w _
;'lu'laJnyc kas oszczędności w Po- do mim. skarbu.
podano, że 7i'lOranO t:'. ~d.. c·nbruno wiadomości. Eskadra amerykań-, nGsiła 21,4 pro mme. '
znaniu w związku z zatarrgiem, jaki! Sprawa ta weszła na clirogę po- wi 8 ~ysięcy dOlarów, 1e n tysięcy skich hyckoplanów otrzymała rozpowstał na tle rozrachunku mini-l waimych perlraktacji z przedstawi };;;oron cz~skich i różne kosztowno- kaz wzięcia udziału w poszu:kiwaODMJ.. ADZANIE LLOYD GEI'krJl1m z bankiem z powodu likwi cielami seimików w WielkapoIslCc. ,ści,
nialCh.
ORGE'A.
dacji hypotek niemieokich.
,skutkiem czego przedewszystkiem
Jak się dowiadujemy,
Dzioo:ik "Nuovo Paese" donl)~
Bank ten otrzymał w swoim cza. został uSl\.tJnięty naczelny dyrektor ;'sfotnie skrad~io:uo p, Sr.!\()nbruno- CARPENTIER WYCOFUJE SIĘ. si że profesor Ccrweljl, s'Pccjtlli. wi tylko 1j40 do!a.rów, 30':) złotych,
CU1'ley rnanańer Carocntier'a sta w odmładzalniu. z.ostał w.cz.wa
s;c od min. skarbu pewną sumę, ~ 1;,anku, p. Konopiński.
ccicm skupienia od b. banków hy-/ Obecnie min. skarbu ustanowiło 6QO koron ~zer;klch i jedną szpilkę
,
,.,
,
.l
R
d
L d
l
pclecznych niemieckich w Poma-; w banku swego komisarza i żąda od krawatu,
zawiadamia., iż. słynny mistrz bo-l ny z zymu.o
0'1 ynu.
ce C111
niu pretensji do właścideli ziem-' nazna.czerua d=-ektora,
któreńo
ksu wycofUje Się ze sp'ortu
ł a.systowanla przy operacjJ, którei
J"
6
ł ma dolw'tloać dr. Woronow na
k
h
k
s jeh i miejs ie z tytułu pożyczek, min. od siebie ws-każe. Nadmienić ~ "nIK .~
n "-".
hvpotccznych.
Bank hmmnalny. natc%y, że bai!J.Jk komunalny nieiyl-'j] ~~'i.'~.: J'. !l.ł
!it~!',!
ZIEMIA DRżY,
Lloyd7,ie Gem·ge'u. Wi,doczn:c oy1
.,
d b ~.
. . k' J
I
.. ł'l
.
d
.
bOIU Zllłr~ł'd?i)11I2
'ły premjcr an"ic1ski, m:mo eW·',
s,,: lph ~ : an '0',,:" D!~mICC rc? owe t? po;m]a mI czemem :':ą ~nic nn·
n ,~,w .'l/ U tĄ W,..lI,
"NCllE: Freie Prcssc" dono~j 7 ~HO, :lo6ye<:vv;n.ości "'w c1;>jpJ7inie połil-,.
p~.:lcn~Je I przyscąplł do !'eahzoVltt lllster)um skarbu o mo2emu spTa~
k
.
d t
ł
l 1 t
<>,
nia ich według wskazówek roin. wrJzdan:a
z nt'zebie.fu. iDJteresówl WARSL!~WA.. (Tele!. od na.sz .. U7., .ze.o {'~u ~~m (Wll.t~o nc ki. pod inn",mi m:ględctm1 Od,'l"
Ł
k ) Ch
L
l'UŻ-<'.talOŚl-.
skarbu. Upłynęło jednak niemal 3 ~-:ypof.ecz;;.:.:h, .t'"
lecz nadto
ni:e stO-!(oresp..
,cąc u11.ąo.:.L ........
•• Uu'Jl1'ym
wa- trzęSle.me
d ł :neml.
M ll odobna .'11ado- "'0.
..
lala od czasu otrzymania fundu-. "owal się do zarządzeń min.
w ruDlwm hyt1.1 robotników w Żyrax- mość osz o. z a ty.
sz6v:, a b~.n.k nie poczuwal ~:G do \ sprawie stn wek, po jakich miały! JO'wie, wb.c\zc pamorzą.dowe zwr6
:...
fROSJA 1\1 JS: SP!..ACIc DI}.JGt.
nhowi:l,zku składania 11'·n. ~!\.urbu być przerachowywane dluQi hypo_1 cily się do M.S.W. :> wyasy-gnowaTPK df)ll{,.lSl ra·dlc-sla J<J hcrliń b. Herrlot os\'. ;,hi l >~ ł przed ta' ic'codpowiednich sprawozdań.
I teczne i w ten spMóh działał na: nie funduszów na nożyczJkę, która w .
1,010 zCltaki tokijskiej 10m pTClSy' .. .Te,~li rosjanie 1..<;:2::
Korzyści. jakie hank o~i'1.g!1ął z szkodę min. i cHużników hypotccz.' hvłahy p,-zCZi1;'C;7;nl11. specjalnie na c1"·'.
uć now? trzęc;ienie rnzs0dni. r rl!1;~ze~,.v""ll11'i')Wr. 7. ni.
1
, ~acji P'O!iiacl~,l'i<'l c.(>~i hy:polecwych' nyd.
.hc~ ~onweslvcyjne w Żyra4"~ielzicmi.
[mi. <1Il~ muszą oni sp.łacić długi".
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Owoce pracy Herriota

•

dzieła.

s ego

lą

Reichstag a naród. Marx, Luther i Streselllan

• • POR ZADEK PONIEDZIAŁKOWE
Socjaliści i radykali socjalni zadowoleni z wynlGO POSIEDZENIA,
k6w konferencji. - Obawy Fabre'a, - Brland
BERLIN, ~3 sierpnia, .(pClJ~.) Na

· d
· · u kIa do' w
na wcIUlą.
c przYJęcIa
londyńskiCh.,

~vo::;~~~i:d~:~f:;arfa~~~~~~~~:

o kontroli wojskowej.- Polemika z Dubois.

Co grozi niemcom wrazie odrzucenia!
BERLIN, 23 ·sierptnia. (pat.) Nal ca uwagę izby na dwie aHerna.ty~

PARYż 23 sierpnia. (P AT). W t
da1szym ciągu dyskusji w i,z,bie de.
putowanych nad oświadczen;em
rządowem. deputowany BItUlU, .0-

i paypomniał, że w r. 1871 Niem. s~y jest dyskusja. nad, oś~i~d~zecy nie pozwoliłyby Francji żąd,ać Dlem ;ządo~em, Jak .rowruez ple!- dzisiefszem p05iedzeruu reichstagu wy,
arMtrażu w ~a'Wje W)'lkOnanla wsze l drugle czytMue U'sta.wy pla-. kanderz MM"ks W)"l!łosH deklaraJeżeli opinja rzeczoznawc6w be
klauzul traktatowych,
nu Dawesa
cję, w której
dde odrzuconę przel jedno z najmawiając protokuły lon.dyń'Skle, Wko-ńcu Dubois ~~ierdził, ż.~ ,
R urENIE UKLAD'\'fI JEST P?dlu-eśli! fl!!2CZOWe ,i bezstronn~ bardziej zainteresowanych pa~st~
wyraz.11
\ plan Daveso zmnIeJsza o 40 ml- OD Z " " . .
O
kierowanIe pracanu konferencji Europy to grozi zmiana polityki
zadowolenie z osiągniętych przez lljardów spłaty, należne od NieNIEMOżLIWE,
przez premjera angielskiego,
Amerytd która pod hasłem planu
Herriot.a . wyników, dotyczących
miec:.
BERLIN, 23 si~nia. (pat.) Ko: a w szc.~e~61n?ści p~i6sł on, ż~ Davesa ~decydowała się na
~wtadczeń w natu~~
Następnie z."hrał głos Herriot. misja gospodarczo _ poIityc~na I d~legacJ1 nłe~u~cki~, w LQDdynle cie czynnego udziału w problemte
ZdanIem f!16wcy pomystnH~ ZO-I zaznaczając, że
finansowo _ polityczna
odbyły nie przedstaW1o~o zadnego ultUlla- europejskim.
.
stała załatWiona sprawa przelewu
ł t
...
tum aru dyktatu.
. . ł":
od 'ó ł
'łki utrzy~ane, zo~tał~ p~łne sp a y wspólne posledzel111e, na k16rem Rokowa.n.ia londyńskie toczyły Kanderz u,waza za sW~J pa .... Jopł t D BI
s a. ep.
um p Dl S WySl
'zobowtązan Dlemlecklch, opracoh I
l"
. d,.',
f
.
ł"
tyczny obOWIązek zwrÓC1~ uwagę
Herriota zmierzające do prZY-I
L d "
k 1921
uc. wa ono rezo ueJę, oswla ~Ul;Ją,- Slę w atmos ett'ze na1zupe nteJ$ze.~o
t.' b
.
't
'
t
:
.
.
k'
.
wane
w
on
ynle
w
ro
u
,
ó
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.
D
l
Ił
'
•
S
śpieszem.a pokoJU eurOlpe1 1.ego 1
'ł H '
cą, że
r wnDuprawOlerua.
e e>;acl!l. D1e- na ł 'Od me ezpleczens
ilk' h wo 1 wys
. oso
.
wyraził pr.;y,pUJS zc zenie , że
Wysi?ki nasze, 1l!6W1
ernot, 'ahKolwiek układ londyński
nie miecka nie moż.e ~p~awdzie p.o- w,a
o w~zy's .lC
na~om~nte:
. rści rz 'm
słan9wienia stale szły w tym lci.erunku, a b y . J ,
! szczycić się OSlągDlęCtem pomysł- azeby przeJę!l Się poczu.ctlem
po
soc
YJ , P? h ster4k. prawa Francji nie doznały uszczer c.tyni zaoosć wymaganym warun-. ne60 rezultatu J'e&akże
wiedzialnoścl.
IonJadl,
ynskiPe pomu;no
le u
~
,.
'.1'
'kład
N'
" I
'"
,
Na nocnem posied.zeniu i7.by, bku. US1łowaD1a te UWIUOCZ~l1?ne kom 1 na
a na, l~~ nt~~eri usiłowania jej, szły przedewszysłMowa kancle~a był~ prze,rywł!depo Fa'ory, b. minister z gabineiu zostały pomyślnym
;vynlk1(~~, nie trudne do Ztl1eSleDJa aęzarY'jJdem w tym, kIerunku, ~hy uwolni6 na, prze~ k?mu!,lst6~ ! nacJo~ali
Poincarego, wyraz;ił przekonanie, Sp~łecz~ńs1wo francuskIe prag11le jednak, ze względu na gospodarcze I
kI;a, od okupacji.
stow nl!ml~ckich, .sDUechem 1,0:
iż
ulgl.,
,
położenie na obszarach okupowa-I Poraz p;erwszy od czasu zakoń.. kr.zykaml, .nuanoWlCle w tych m!e!
ewakuacja Nadrenji zagraża bez~ Plan Davesa, poczy~aJąc tuz od
'ch odrzucenie
t ch układów! czenia wOJDy
.'
scach, gd~l~ mowa była .o,godnoscl
pieczeństwu Francji
tego roku, przyczynt się do tego,~' "
. ,
y
rokowania londynskie n:ac~chowa- narodoweJ I suwerennoscl Rzeszy,
przv obecnym stanie umysłów "oN że do kas państwowych wpływać je!>! nl(.:mozhw2
ne były szczer~m p~agruentem poGdy większość izby burzliwymi
NLe~czech.
będą pieniądze, których tak barSKUTKI AWANTUR
ko;owego rozwu~za~ smutnych na oklaskami przyjęła przemówienie
Bri,and s1wierdził, iż
dzo potrzebujemy, Pozatem osią,
s~ępst~ ~oJny,
.
kanclerza, komuniści krzyczeli i
kontr la wojskowa Niemiec usta. gnęliśnlY w Londynie istotne i rzeKOMUNISTYCZNYCH,
Delega~a n1emle~ka
p:zyJ~a hałasowali,
ła w r, 1922, wobe~ wybuchu na-I czywiste korzyśc',
BERLIN 23 sierpnia. (pat.) Ko- profb.Yc~
sP!'atW1~ d'PTkZIDltD1:a Następnie wśród hałasu komttni
pa-rlamenŁu za.g ę. la u 11'y z ą Je na. rę oJ- sŁów gł'OS zabrał dr. Lttther, kt6ry
clonaJizmu niemieckiego, który I Zaprzeczyć temu, to zD.aczy ' munistycz~a frakcja
j
stanowi prawdziwe niebezpieczeń chcieć przeciwstawiać się rzeczy- odbyła wczoraj posiedzenie w spra ln1ą~ ~e.,
'będzi nat' dnAĆ oświadczył m. in., że
t
't ' ,.
d
f"
'
I
'
1 1
• k
. t
d oprozmerue mozna
e ..,.. ąe "t
.
~ wo
. .
WlS OS~I I ,za ~W~l~C Się zwyclę- f WIe WyK. uczenia 0D?-UDlS y,
r. przed określonym w Londynie ter- w razie odrzucenia układu loucłyń ..
Zdaruem mowcy wznOWIenie stwaml, ktore zstnleJą tylko w tek-, Schwarca, na 20 pOSiedzeń. Frak, em
ki
t' d I
kont-uo' !(DD.ro
t l'
.
h t'
.,
ki d
.
l al'l
ł"
. ,- .
•
s ego, nas ąpl a sze
z1 .Sprzyln!.erzonyc
s anO'A'l
SCIC u a uJ
. j Cia tlC1W 1 a. z ozyc naJos'uzeJs~y
PrzechodzącDUn
do &zczegółów kan wanie zgubnej dla polityki finansogwa~a~cJ" pok.OlU.
podczas, gdy do kasy nie wpłyme' pr,otest przeCIwko postęp.owamu c1erz zaznaczył, że
wej akcji gwałtu przęz pa6stwa
MU;lster w~lny ~.~n. Nollet -z.a- ani jeden sous,
\ prezyclent,a paJI'lamentu, . pona(!t? niemiecka delegacja w Londynie oku ac ' e.
pewruł Fabryego, lZ
Franc'a oczeku'e korz ici real- 1pDs,tll:n~onQ,
,że trakCja byn~l- od niekt6remi względami uzyskap yJD
kontrola zakl~d6w w Esse~ zako6 n ch ni~ trac c ~c z telo co da- ~n1e) me pozwolt us,zczu~lać swo- fa polepszenie planu rzeczoznaw-' Gost:0dar~a teren6w okupowa-:
c~ona zostarue tylko wowczas, ,Y , t kt
ko' w '
i lch praw do demonstracYJnych wy
c6w
lnych me moze wytrzymać daJs.zvch
gdy komisja kontrolna przekaże Je ~am /a a 9lPO
Y'ć
I stąfień. Poseł Scbwarc
wystoSoO- a pokatna część ni~e.cki'Ch kontr ciętarów, wynikających z układu z
swą władzę lidze narodów.
ara :~y . ę o5:~gną.
nowe wa do przewod.niezącego parll!'- '0 oz cji została uznana za słusz M.I,C.U.M., a poniewai ~d niey
Posiedzenie zamknięte zostało gwaranCJe} oSlągnęb
~hm menh} list, w kt().r~ protestl!Je : .
starania
uwolnieni!" miecki nie będzie w motno6oi poo gO~7. 2 w n(){;~·. D~hiejs~e pos;e ttt na mys 1 sprawę arwm owo
przecJ\~ko wykIuczeD1u go z pOSle- Nie~iec ~ ob~cności wojsk cu- móc, t?,
..
,
dZOZlemsklch me wydały pożąda- nastąplc musI kompletna ruma godzenle rozpoczme Slę o godz. 10 FRANKO BELGIJSKI UKŁAD f dzeń parlamentu..
rano.
GÓSPODARCZY
BERLIN, 23 sierpnla. (Pat.) -~ nego wynjku, to, obok politycr- spodarcUl i socjalna zagłębia
•
,.
•
.'
ł Dzienniki donoszą: Z powodu roz-, nych wpływów, przypisać to nale- Ruhry.
~~YŻ, 23 Slerpma. (P~f). ~a PARYŻ, 2~ ~!e:pnla. {PA~}.
bicia przez komunistów wczoraj-,ży głównie
Następnie dr. Luther wyliczył
~zlslelszem rannC11l pos;edzeo'lIl '~edług dOD1~Slen "Informallon. ' szetfo osiedzenia parlamentu Rz,,!probJemowi długów mię<f.zysojusz- wszelkie konsekwencje, iakieby
Izby ~eputowany~h .LU~WICh.
' mlał. francuski amb~sa~Dr w Bru- I S1; ,<> p
niczych, \
się wyłoniły na niekorzyść fin.anso
Dub<;'ls w prze~o~lemu swoJe~ ksel'l dłuższ~ ~Dnfel enClę z p,rezy-;)
• ,
DelegacJa niemiecka
p.rzyszła' wą Niemiec z nieprzyjęcia ukłasław!ł rolę kom.1S]l odszkodowan"j dentem mm1str~w, Theunts~. lflrzeds~aW1(,1ele. tr~ech nądo~!ch jednomyślnie do wniosku, że
~dów londyńskich. Pomhno wszel~0:v.ci; wyrald
. i ~bradowano ?1. m. nad .wznowle-' strODD!ctw koalICYJnych odbylt Jesz odrzuc('nie ustępstw, przyznanych kich obaw, ja'kie mogą nasunąć uzdzJwtcme z powodu przyznan~a ł ntem rokowan w spra wIe t1kła~u, cze wczoraj posiedzenie,
w celu przez Francję i Belgję w kwestji
kłady londyńskie, mówił dT. Lu.
Niemcom prawa ?d,,:oływania Się gc~podarczego francusko-belgl]- przygotowania p!'o;ektu zmiany re ~różnie?ia Ruhry, ~ołałoby po- ther,
.•
do arbltrazu,
skt.ego.
gulami.nu obrad izby, któryby za- gorszenIe stosunkow na obsza~ze zmusza nas ogólny stan gospodarki
O
ił
d k
h p rla okupowanym, a ponadto załatwle- naszej do przyjęcia uchwał loudyń.
h
1.r
• pewn porzą e w pracac a - nie sprawy odszkodowań byłoby kich
mentu,
na
s
chwHa, kieNADRENJA PRZECIW
,Za ~o me ~,ogltsmy prZY')ąc odpof dy Rzesza ni~.miecka, państwa
W1edzlalnośC1, Mam od pre,zyden- Jzwi zkowe i &..m nasze nie moNARODOWCOM NIEMIECKIM. t6w mini~tr6w Fra:ncji i Belgii bezł' ł bą
ł 'Ć5'~. Y ts d
.
,
• (Tel
k
hi"
g y y spe Dl naJpr~ ze 6 0 swoJeKOLONJA, 24 Sl~
egr" wamn ową o etD1eę, z~ ,
t go zadania i kiedy
wł.) Ze wszystkich miast obszar6w obszary ,I!a~ ~uhrę ?pró~Jone bę-, bezrobocie osiągnęłoby taki rolokupowanych nackhodzą do Buli- dą najpoznte, 15 ~erpnla 192~ r. miar, że państwo stanęłoby w oblina memorjały ł relolucje żądające H Ot~t ałem daleJ ~ ,premJe6~a ezu najstraszniejszej katastrofy.
,
erflo a przyrzeczeme, ze opr z.
b ł ł
. ,
zatwierdzenia uchwał Ion~yńskich nieme zagłębia Ruhry ma być doNa.słępDle~. ra g 05 mlntster
i protestujące przedw polityce re konane o wiele wcześniej.
spra.w zagrant~ych ~zeszy .dr.
waDŻU ze mODy narodowc6w
W tym razie nastąpi porozumie- ~tresemaI?n, o~adcza}ąc m. m.,
"
_ nie między Niemcami, a Francją. IZ w P?I',!W'1lan1U z., p1eTWotne~
BERLIN, 23 sIerpnia. (pat.) Pre
N d 'd t h
t I
h int
stanowlSlluem FranoJl. w spraW'le
k 'f' k
'
'dl
a owo yc rze e nyc
en
_.1.
..
ł b' R h
kont
. d'
zy Jum ODlIS I e ononuczneJ
a cJi wydał Herńot w dzień po pod- ew~uacJl zag, ę la u ry"
eobszar6w okupowanych wystoso- pisaniu aktu londyńskiego rozkaz r~c~ londyns,ka p1'~ynlOsła dla
wało do wszystkich frakcji posel- opróżnienia strefy Dortmund, Hof- ~:enl1ec ~ardzo dodatme re~u!taty
skich w parlamencie telegram z 0-' de i Linen, równocześnie mają być 1 ze, Hen;tol: dał d~6d SWQJeJ ~o:
, . d
,.
d'
'opróżnione miejscowości i strefy bre) woh w spraWle ewakuaql 1
~W:a czeDl~~, ze ~~ Junt
nad Renem w g6rę i w d6ł rzeki zgodził się na natychmiastową
sWJadcza SIę }ednomyslnle za przy- R
<ił r. '
R h
kt6 ewakuację Offenburgu i Appen"
t"
k f
.. enu, poza zae. ęruem u ry,
'1
'VI'
•
h'l
.
.
JęCiem pos anoWlen
on erenCJl re zostały obsadzone 11 stycznia W~l er. wlęceJ c W1.OWO Ole mo?:londyńskiej,
1923 roku.
na było. uzys·kać.
W ten sposób 900,000 mieszkańPo tych przemówiemach prezy\
LIKWIDAC.JA "MlCUM",
ców będzie natychmiast oswobo-I denl WaIIraff oświadczył, ~e pierBRUKSELA, 24 sierpnia, (Te<le- dzonycb od okUipacji. Dalej mam ,:"szy punk.t porządku dZIennego
'
gram wł.) Szef belgijs1ldej misji tech: od Francji i Belgti przyrzeozenie, JesŁ zaŁatWIony.
ni-c-lJDe.j, Hanneca-rt, udaje się
do; że zajęte, jako sankcJe, obszary j! Na tem posiedzenie zamknięto
D~seld~t'fu w ~elu zIikwidowa~ia i ~ii~seldor~u i Dttisbur~~, najpó~- o godz, 1 w południe,
"MIC~ , ",:y~zlału cel~ego
In.-· Ule, w dntu ;W'a.k~aCJl zagłębta
Na propozycję prezydenta Wall
Ruhry, b~dą !OWDleZ oswobo~zo~e raffa następne poriedzenie odbęnych InSotyh,cJI okupacy}Dych
Francuskie wolska okupac1jne opuszczają Otfellhu....
Rozu.mle. SIę. samo przez SIę, ze dz.ie się w poniedziałek o godz. 12
COOLlDGE O DŁUGACH I OD- rząd nlem1eClkl l'O'Wytszego me· wołudnie
SZKODoWANIACH,
gulowania sprawy ewakuacji nie
.p
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NOWY JOR~, 23 sierpnia. (P~t)! uwata. za dost~tecdn~'e ~ecd uwa.ż: RZĄD .JEST· ZDECYDOWANY
Prezydoot Coohd&e w pitZem6wle- ~a, swe za anIe. ąz D1e o. OS1~
NA WSZYSTKO!
'(T I
łl
niu ~łoszonem w Plymoułh wy_I gmęcia, stosowrue do za;powtedZla
RZYM 23 '
':1"przeIKonanie,
115 . L '
od -, netło
wcześniejszeBERLIN'~r'
23 siP'l'ftnia (pat)
_
, i SIerpma,
no, • J
t h b e' • w, "
raZI
~e sprawa
6.' ewentualnelło
.5 ' , .
•
,
~IAŁO~RÓD, 22 Slerpma. (Pat) szkodowań !est zasa-ll1iczem zaga- go I szerszego, oprózrue11.1a ?bsza. 118 Uhr AhendblattU dowiaduje się
w :V1e u m as ac ro otrucy przerwah pracę podC2:8S, pogrzebu Mat- Wla~omosc ~ pon?wnym zamachu dnieniem świa.towem. Pil'etZydoo:t uJ r?w okupowanych. Sp-odzlewam z kó~ parlamentarnych, że rząd m;
teottiego na znak załoby, W Rzy- na ..lugosłow1ańskl,ego. attache w waŻą, iż
SIę, że .,
' m o wszystko zdt>cydowany jest pod
1Die do"'zło z tego powodu do b6- SofJ1 wywołała wIdkle w~burze- po przeprowadzeniu planu Dave..c;a I zadawalllla,ęce uregulowanIe 'pra . •
.• ,
I
.,
,
.
nie. Ministe1:' spraw zagranicznych
I' ł b .
ł ć k f ncję w I wy ewakuacji będzie mo~ło rychło plsac uldad londynski na mocy arL.
lek z faszystamI, kt6rzy.. u~llł()WaJiI Markowitz odb fł konferencję z na eta ;la:r~~!rti~~
by6 osię~ięt~, skoro lUI f,)ods!awie 45 konstytucji nbmieckiej, Podpiprzeszkodzić demonstracJI.
prezydentem D-aVldowi.celll, ce- Zdaniem prezydenta z propozy-cja- l1chwd londyńskich zostanie ure: sflnie układu IondyiiskięgQ nastąpi
Do. 2robu Matfcottiego w. ~druią lle:n ,us~a~enia teks,t u .~oty jUgo~ł?-lmi, .dot"~czącernj dłu~.w wojennych guJowana ,sprawa
odukodowań przdo w ko..i.clym r.Oł.zie, cbogiatby
liczne pielgrzymki z dalszYC'h..oko-1 wlatJskteJ d-o Buł~arJl
~prawle zaclągD1ętYC~l w Sto .uled~oczol1ych, pacyfikacj Europy..
.
nawet ni..: u)'Y"':~l\l"' W plt!'l(\m~cle
,
,
.
....
fego :~an:i>.~hu. Słychac, ze nota należał{}by SIę wstn:ymac do czasuj Kanclerz zaleca plzeto parta-, 'k
,. r.
h t
~. b
t b
ue, składając kWIaty l "W lence na j ta !"na hy'~ U!l'zyll1tU\fł. w bardzo o-l całkowi tego uregulowania sprawy I n1entowi pn,;yjęcie całokształtu. u- WJę SZOSCI "wuc rze,I.<.; .po rze
~mentat'Zu.
I strym tonie.
oosU:cooowań,
ł staw i ,P..E:~tsi ~ 'tlW!l'a. nych d'-t ustawy kokiowq.
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Kopenhag': w lierpału.
kenio posiada o.lbrzymią lampę lu.
Da granicy wsi.- kawą i... nic więcej.
ozdział
da do poci~fU r6żnioa n:uea się w
O godzinie 9 wieczorem ~ balkooczy, Wszystko tu świadczy o za- nu "BerlJngske Tidende" o~romny
maiąc.v. za treśf opis tajemnic domu 12, rue Cha~anals.
. 1
~.
'ł
,racJi.omegafon ogłasza n;:.jnow o; ze
m07..nOŚC1
e egan .. ,.. l zam1 0W'arut1 wiadomości i śpiewa arie i kuple.
Mil'dem szczery zamiar o!!łosit angieJsku,
Poniewa~, anti.et5ki I że jeśl~ mnie t~aj og:ab1ą, to u- do czysto.ści.
ty.
'v dZI'Sl'ej'szym numerze swó', ne- zn.am t,yIko ze słyszenIa l z Wl, dze- przedmo .uzyskaJą mOJą zgodę na
Takie samo sympatyczne wtt"aS'
'ł l
P
h T' .
'
żenie az"'"i
tOImy 1 s zaczyna
uc 1amy, to osamo
c Wl i1 lU
krolo~
, wziąć gmbsz'l zaliczkę w nqa: ~ęc o~rłoem, te to. ~.1e dl a tą o.perac Ję ,.,
,.. dworzec 5Iłłówny w Ko- "Politiken"
odZ
wysokości
50 złotych i w 'jechać ! ~t;,e 1 P?pI'06lłem .o kogos, . kto
.Na ,zakończem<: wchodZImy d() pen
I htuad,zVeS'Zystko ,._~ --+-ornie u- god~imy 9 do godz. 12 o.bydwa me.
Z
Łod zi na zawsze. \Volałem ! mo.d:by SIę porozumtewać w Języ- wlelkterlo salo~lU, W którym gra
~~ .. 1'"
_.I
k
' .'
,'ą J' dno.
•
_.--"t
'
rządzone i ozyni WTażeme wielko- gaa:any
&plewa oozywi.
e
śmierć
cywilną i zwichnięcie ŚtWie ku 1;;"
noiemieclcim" Za chwU~
już mla- bardzo. 6 ~ob!e trio. (f
orteplan,
cześnie i :rzyozą
nikt nie1 f'OZ'Ulllie
tnie się zapowiadającej już od łem taką nieml~ lemwą ~ea- skrzyp;e l ,~olon?Zela)., Pozatem miejskiet!o dworca,
ście o co cbodzń,
dziesięciu lat karjery, niż życie w tryoze, Rcnległlo lIę m~ kUka po sali uWllaJ~ SIę, d'Z'lewcZ)"llY. Ta karla wizytowa S'toHey D1mfi Ale ludtmś~ Kopen:hagi nic sobie
Łodzi po napisan~u dzisiejlsz~go taj~~yeh d7Jw0nk~ 11 ,,!,y- Jest ich trzydZIeści ki1k~. ~szyst- nięKzawOOz1h. i dtaie;.. • tL' _, % tego.
robi i baw~ się bardzo
rozdziału, Kiedy jednak przyszło szt~y ~ ~ody, Kl~a~~cle kie są tak ubrane, fa:k NleW'lat'o...,,open aga
o n1eW'!'e~Kte, _e d bru Wł ściwym. władcą Kopen
c.o wykonania planu, okaxało się, st0t;n1 w gorę. I, ~ ,naC16tllę>c1em ska w "Najpiętk.n4ejszej z kobiet", piękne li czy.słe miasto.
h~ ~
krół duński tylko Hen
Ż~ o zalkzce nie może by~ mowy guzIczrka, otwierają Slę ukryte w tyIk? je~zcze prz~i:zyściej, jeśli t,o
Wyłożony czffW'Onemi cegłami D'Y Ford,
i nekrologu belą)łatnie umieś~.ić ściani€
?o pokojów, Pier- wogole Jem, :r,no.zhwe. Następu]e plac przed ratuszem z zegarem,
Zawsze my§!ałem, te Kopenhami nie chcą, Nie po:rostał.o mi wo- wszym z n~ch Jest bu~uar w stylu ~ĆZE'~6ł. naJ cIekawszy, OkazUje który dzwOIlli melodje kościelne a ga jest miastem rowerów, tymczahec tego nic innego, jak opisać t;t- Ludwika
Z!lam SIę coprawda St5 bOWIem, że ,ka~a z tych k;l: tuż obok park Tivo.li, który świeci sem czasy te jut. dawno minęły.
)emniczy dom, spisać testament, tylko na klepiSklID stylu naszych hl~t należy do, tnneJ n,arod~~ośCl i błys,zczy tysiącem ogni i g<t"2J1lli ży O czywfście , te można je jeszcze
D odoisc.ć kilka webH nazwiskami kabaretów i ministrów spmw za- z ttrodz~nta, me m6:vaą.c. Juz, o ciem i wesołością,
~dzie.niegdzie spotkać, a/t e nie dabog~tych znaj o mycl:J, zapisać się granicznych, wiem, te kttóryś ,z te~, ie należy coo'Z1enll;1e do :n- Rom-ywki lud'2Jlde są międzyna- ją OIle jut miasłtt tej mfogrtom;i,
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.Mi1sz.a. uClynam więc i niechaj na p!ękni.e. tych powygmanych z oferty, gayz chę~na, acz z natu- kontynenła,
ko i zwinnie po jezdn.i i ~ią wr a
mnie czlonl'owie wszystkich ko- m;hh. C~ctałbym m'leć w. S'Wo.l~m ry mula.tka, była J~ak, PJ;'Zyte~
Pełno tu ukwieconych Sltaw6w, 7enie 7ahawek świ-e+o wvj~LYch 7.
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G. Wassercug.
zazwy~zaJ, ale tym razem Jest ono do~ów. •
,
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Chwilowa konjunktura wzmaga stan uruchomienia przemyslu,-Walka o zmianę
.
warunków pracy.
Klasowcy przeciwko warunkom Opinia krajowBgo zwIąz Poznań ki uruchamia fabrykę
przemysłu.
ku przemysłu włókien .
na pięć dni w tygodni.
Posiedzenie zarządu

głównego związku

klasowego

(b) w dniu wczorarszym odbyło I jednej tylko zmiany robotników są
się plenarne posiedzenie zarządu
w zasadzie słuSlne,
głównego klasowego związku włó kcz należy wZ<iąść pod uwagę po:kienniczego, w którem brali u- lcpszenie się k{)ll1junktury w przedział r6wnież członkowie oddzia- myśl e 1 w rażie wiel,k iego zapołów zamiejscowych.
hzebowania, przemysłowcy sami
Najpoważne;szą sprawą była

złamią swą zasadę, wprowadzając

niczego

(p) Jak s~ę dowiadujemy, zarząd to bardzo znaczną ulgę, gdyż jak
t-wa akc. L K. Poznański urucha- wiadomo, zakłady Poznańskie~o,
O ustawie ubezpieczeniowei.
Udzielono nam w kra;owym zw. n:ia od poniedzia-lku, dnia 25 sierp- zatrudn~ają kilka tysięc y ludzi.
Dotychczas fabryka czynn ą była
przemysłu włókienniczego następu nia 1'. b. fabrykę swoją na 5 dni w
I od dwuch do trzech dni w tygodniu
jącej opinji o reda.kcji ustawy o u- tygodniu.
Dla świa·ta robotniczego stanowi zależnie od zamówień .
bezpieczeniu na wypadek bemobocia:
Ustawa ma w swej redakcji W1ele niejasnych miejsc tak, że zachocizi czasami wątpliwość, co do intencji ustawodawcy. Jako przyWprowadzenie plac akordowych.
kład możemy podać, że z ustawy
bezpośrednio wynika, iż robotnik,
(b) Jak już donosiliśmy, okręgo-l której zaproponowano przedwojen
wydalony z własnej winy z fabryki, pozbawiony jest zasiłku, aż do wy inspektor pt'aocy inż. Wojtkie- ną obsługę maszyn , Ot'az zamias t
nastę.pncgo utracenia pracy: to 0- wicz został wezwany do Tomaszo- ! dniówki w niektórych oddziałach .
znacza więc, że powtórne wyda.le- wa, gdyż sprawa uruchomienia to- pła<;e akordowe.
sztucznego
Ponieważ z powodu długiego ponie go z fabryki z jego winy nie po- maszowskiei fabryki
jedwabiu
była na dobrej drodze.
sŁOJU pO'Wstały różne uszkodzenia ,
zbawia już prawa do zapomogi.
W Tomaszowie po dłuż:szej dy- fabryka zostaje uruchomioną w poPozaŁem głosi usbwa, że wysokość zasiłków zależna jest od ilo. skusji doszło do porozumienia i pod niedziałek i wszyscy robotnicy zoo
SCI głów w rodzin<ie robotnika, pisano -wspólną umowę, w myśl staną zatrudnieni.
przyczem do rodziny należą: l} żona nie zarobkująca; 2) dzieci i pasie'Tby nie zarobkujące do lat 16 i
ponad lat 16.cie, ale niezdolne do wypłat

warunkami więcej zmian, wobec czego, zdaprzemysłowców
niem mówcy, p,r opozycja przemyco do pr!JCy i pł.acy w przemyśle.
dąży jedynie do pogorszenia waPoseł Szcze·r kowski w referacie runków bytu robolnH<ów.
swym zaoSttanawiając się nad poCo do
szczególnymi punktami propozycji
zniesienia angielskiej soboty,
pll'zemysłowców, wskazał że zmie· mówca wskazuje,
że godzi to w
niają one nr gorsze warunki pracy istmiejące przepisy o pracy w przei płacy i
myśle i materjał w tej sprawie nadążą do jakna;więk.szego w'Veksplo I(~ iy 2lbierać i o ile zaszły wypadałowania robotnika,
ki, zniesienia angielskie; soboty,
czego się je.:I.nak nie da osiągnąć. wioni zostaną poci~niEtci do odpoJeśli mowa o maszyna.ch w przę- wie.cJziałności karnej. Mimo to, iż
dzalniach, to nie są one jednakowe związki zawodowe odrzuclty wawe wszystkich fabrykach,
poza ruoki prz~ysłowców, to jednak
tern często robotnicy
otrzymują wiadomo, fi:
słaby materIał, a jeszcze częściej w niektórych fabrykach pn.yst,.1l'lastępuje zmiana numerów przę· piuo do wprowadzenia tych no~
dzy, co również wpływa na zmniej
wyeh warunków.
szenie produkcji
Zarząd główny winien zawiado- pracy. Podczas gdy więc dla żony
W tkalniacIl -też są utrudnienia mić wszy1:tkie swe oddziały w Pol- jest miarodajnym tylko jeden mo·
w Drod1.1ic::ji, poniew3.7 wyrabiane sce i wezwać ogół robotników do ment: zarobkowanie , dla dzieci po
t owary ze słabych materiałów i solidarnej walki i stanąć na stano- nad lat 16-cie - jeszcze wchodzi
wydziały przygotow<:twc7e są utrzy' włsku pracy przy dotychczas-o- w grę i zdolność do pracy. Tak
m ywanc w zł:Jm S.d'1:l! , nie jak za- . wyeh warunkach bez jakichkol- naprz. syn r.obotllika , . zdolny do
grarticą, ~hie są 1- ,-ftosoNania no-I wiek zmian.
,prac.y, ale me zarobk~lący me dawo.c zesn,.ch wymagań techniki.
:ram, .gdzi~ ~rz.emysłowcy będą. le 0ł CU prawa do zas1łku
. F1'()p l)l1rw~ne
I :' z p;'ze~ysło~ U!Hłowa;l zrnlentaC
dotychc~asowe '
\U
cow wanlnkl obcląl.ylyby SIły h- wall'unkt, należy domagać s'tę wy- \
'ł
uli
~yczllc rub0ldków i wątĘ>liwem\mlYwienia na 14 dni i 1;ędzie to ró- \
państwowYCh
Jest . cz)' wpJj7 nęJoby na zWIększe- wnozrnaczne z ze-rwamem umowy I
. ,
. ' .
nic procukC}i . Referent stWierdza,) z poszczególnemi grupami robotni- , . P. ~mlster W. R. I O. ~. zwrożc obecnie
wydajność produkcji czerni.
clło. Się do p:ezy~enta ':11l8sta z
jcst więkną niż przed wojną , a
Referent jest zdania, iż W spra- prosba o udzleleme lokalu dla pań
robotnicy polscy mają nawet zagra wie t~i nale.ty, zw~ócić się do cen-I: st":'';Ne; szkoły przemy łowt;i żeń
nic" sławę dobrych i sumiennych Łralne) komłstI zWląr;ków zawodo- skleI, ewen!t1.~nle - oddanIe 1'!;(
pracowników.
wych, aby
ten cel częSCJ Iednego z nowow}'·
?ropoz"c;e przemysłowców 7.mie
akcj~ ujednostajnić.
budowanych gmachów szkolnych,
rzaią do J
Referat posła Szczerkowskiego magistrat sprawę tę postanowił
obniżenia płac do 40 proc.
uzupełnił p., Kał';lżyń~ki , poc.ze~n ł orpó~ić na pr~je~to~a";ej konf?·
.
."
po dys:kusJol przYJęŁo )ednomyslme renejI z posłamI łodzklml, zwraC-lco ~r~y. obecne} . w~magaJącel. Się wniC)Se~{ odrzucaiący w całości pr0 jąc przy tej okazji uwagę na fakt.
drozyzl11e sytuację Ich znaCZOle po pozycję przemysłowców.
że rozmaite urzędy i instytucje
óorszyłoby wobec czego stanowISP
.
.
k"
,
, t wowe zwracajĄ
. SIę
. s t a I e ;)
k
' ł cOW
'
t '
.
rzy omaWianIU a CJI zapomoR pans
t o t1'r.zem y s
bWt ~~ ,spraWIe dla bezrobotnych uchwalooo zwró pomieszczenia do wladz miejskich
o Z' p~nYk:- nę zYd ro o ni. owo
cić się do władz z żądaniem dopeł- zamiast budować własne gmachy.
. . us t awy o za b
"
.
k amo.
b WIąZ
t ó I za
' .wo owe wlOny wo- n;enta
ezpleczemu,
co ze wzg1ę d u na gł'o d mles'Z
ec e",o zaJąc.
. aby zaposnogę otrzymywali i ci bez wy jest nieodzowną koniecznobezwzględne stanOWIsko op~zycYJ· robetni, którzy stracili pracę przed ścia.
ne w stosunku do ~ropozyc,l prze15 lipca 1923 roku,
mysłowcow,
pozatenl by zapomogi zostały przy
wobec czego i komitet wykonaw- znane bezrobotnym poniżej lat 18,
c zy w piśmie swem do przemysIOiW bezrobotaym praoownłkotn umy ..
Opracowane i zatwi·erdzone JUZ
ców odruzcH proponowane warunsłowynt
ki pracy i płacy.
j dla bezrobotnych z fabry,k, zatru- przez magistrat plany kanalizacyino-wodociąJ1owe będą omawiane
Dalej wskazał poseł Szczerkow- dniający"h mnie; niż 5 osób.
ski, iż nowe propozycje przemyW końcu postanowiono zwrócić na specjalnej konferencji władz sa
s!owców ~mierzają do wyrzucenia się do centralnej komisji związków morządowych z posłami łódz.kim !.
na bruk tysięcy robotników,
co zawodowych w sprawie dalsze)!o a następnie za pośrednidwem dl'
w obecnym czasie j.est wprost prze funkcionowania biur pośrednict.wa legacji mie~kiei zosŁaną wręczone
stęp.stwem.
pracy przy związkach, wobec ist- czynnikom państwowym. Urządzp
Propozycje przemysłowców co niema państwoweóo unędu pośnd nie konferenoji projektowane je"t
~.o wpł"owadze-nia
niCiłwa pracy.
I>
w pieTwszej połowie wrr.eśnia r. h
dyskusja nad nowymi

Tomaszaw ka fabr. ka sztuczne a
jedwabiu uruchomiona.

I
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Plany kanalizacyjno .
wodoclagowe.

i

Pracownicy intelektualni w walce OrganizaCja kredytu.
z bezrobociem.
Pracownicy handlowi i biurowi,
zorganizowani w wyż~j wymieni o
nym związku, chcąc zwrócić uwa
gę miarodajnych
czynników na
rozpaczliwe położenie w jakim
zna;dują się liczne rzesze pracow·
ników intelektualnych, przedstawiają p.
wojewodzie rezolucję
,wiecu, której treść podaliśmy w
numerze wczorajszym, składają
j~dnocześnie na jego ręce
nastepuj~ce oświadczenie:

" Coraz częściej zwracają się
przedstawiciele różnych organizacji robotniczych do p. wojewody i
magistra~u m. Łodzi z zażaleniami
na złe funkcjonowanie biur, z których wypłacane są zapomogi b(.zrobotnym. Wskazuje się również
na 11iedosŁateczną ilość tych biu"
co uniemożliwia uskutecznianie
wypłat w~ właściwym

porządku.

czasie bez zbytecznego wielogo.
dzinnego wyczekiwania w ogo"~
kach.
S-twierdlamy wobec lego, iż
zwróciliśmy się do pańslw. urzęd\\
pośr. prac) oraz do ll1agistratu III .
Łodzi z propozycją użycia pEV
wypłatach \Vykwa1if;~owanvch sit

Bezrobotni zd molo ali lokal
Pab-anic8c •
zapomóg

(b) Przed kilku dniami donosiliś-' gnął do biura, demolując całkowi
my, iż w Pabianicach przystąpiono cie jego urządzenie.
do zorganizowania
ekspozytury
Urzędnicy zbiegli ze . strachu, a
dla wypłpat zapomóg dla bezrobot gdy powrócili, powtó rzyła się ta
r.ych. Zaangażowani
urzędnicy sama scena , ptzyc zem
robotnicy
przystąpili do pracy wjednem tyJ- domagaJi się
natychmiasŁowych
ko biurze, w kutek czego reiesŁra- wypłat. Policii udało się tłumy Hela musiałaby potrwać kilka tygo- spokoić i bezrobotni udali się
dni.
f przed magistnt,
gdzie zarówno
Tysiące robotników sŁało przed prezydenta Jankowskiego, ja1
k i
bramą i widząc żółwią pracę urzęd wice-prezydenta P iec hotę' obdarzo
ni'k ów, domagali się przyspieszenia no niezbyt przyjemne mi epitetami .
wypła1y, bez niepotrzebnych forWreszcie magistrat postanowił
maIności, lecz urzędnicy czynili natychmiast prz ystąpić do wypłat ,
swoje.
co w zupełności uspokoiło wzbu.
W końcu, wzbttrzooy tłum wtar rzonych robotników

J szcze

usiłowanie obniżenia

tac

nie otrzyma
(p) P. Topolski, właściciel fabry to jest poniedziałku
ki, przy ul. Lipowej nr. 83, zawiado przychylnej odpowiedzi. zmuszony
mB robotni.ków, a·b y przybyli na będzie przyjąć innych robotnil~ ów.
Wówczas robotnicy o ś wiadczyli.
konferencję, ~dyż ma zamiar uruiż porozumią się ze swym zwi<\z.
chomić fabrykę.
Przybyłym robotnikom p. Topol- Idem, co tak podram1ło p. Topolski przedstawił, iż może urucho- skiego, że krzyknął: "Jeśli żwiązek
mić fabrykę, ale pod warunkiem, daje wam jeść , to możecie do .1ie.
..... , I"
iż robotnicy zgodzą się na obniże go pOlsc ..
O
powyższym
robotnicy zawiadG
nie zarobków o 25 proc.
w
Robotnicy propozycję tę odrzu- mili związek klasowy, który
cjli, na co właściciel fabry·k i odpo- sprawie tej będzie interwenjować
wiedział, iż o ile do dnia 25 b. m.,
~

Strajk szewców w

arszawiell

Długotrwały
strajk szewców i pracownicy zakładów szewckich l
kamaszników, prowadzony przez i II katego'l"ii, przyłączyli się także
klasowy związek zawodowy do- szewcy warsztatów III kategorji.
tychczas nie dał żad.nych pozytyw Tak więc w Warszawie wszystkie
nych wyników. Obie bowiem stro- warsztaty szewckie są ·nieczynne.
ny pracodawcy i pracownicy nie Ze strony robotników wysuwane
wykazują ustępliwości. Do sŁraJjku I jf:St prowadzenie strajku aż do sku
tego, który dotychcza5 prowadZ'ili tku.

I

Wszyscy

golą

i

strzygą klijenłów.

(aw) Dowiadujemy ię, że pośród
fel' wie'llk iego i średniego Łódzcy fryzjerzy golą drożej od warszawskic ....
pr~emysłu,
tudzież sfer handlobiurowych z pośród be7rohotnych
Stwierdzaliśmy nie raz i nie dwa
Niech mi kto wytłomaczy 1lł
członków związku naszego. Do te j wych m. Łodzi, powstała myśl anonnalną różnicę cen między dlaczego fryzjer łódzki pobil!ra S5
pory nie otrzymaliśmy jednak żat~ stworzenia celem ochrony kredytu Warszawą a Łodzią.
groszy za golenie z wsz~tkiemi
r.ych zapotrzebowań.
Różnice te są dość znaczne, do- szykanami , skoro jego kolega w l'
związku wierzycieli,
chodzą na rozmaitych artykułach szawsld zadawalnia się za tą samą
Nadmi.eniamy, iż związek na~l któryby następnie objął swoją dzia 20 do 30 proc. Nawet, o dziwo, funkcję skromniejszą sumę 60 grojest najlicz,niejszą i najstarszą or- łalnością całe państwo, ze szczewyroby włókiennicze są tańsze w szy? Dlaczego strzyżenie droższe
ganizacją pracowniczą na terenie gólnem uwzględnieniem pnemyslu
detalu w stolicy, niż w Łodzi, jesl w Łodzi o 70 groszy, niż Ul
włókniste.go,
miasta Łodzi i, że bezrobocie do·
gdzie się fabrykują. Dlaczego taK stolicy.
tknęło w najsilniejszym stopniu
W tym kierunku tocza się obec- jcst - trudno odgadnąć. Naipraczłonków naszego zrzeszenia.
Jest to wyzysk niczem nie unie naL'ady w łonie pOszczeg6lnych wdopodobniej działa tu nadmierorgan;zac;l oraz pomiedzy temi ot"- na chęć wyzysku ze strony sprze- sprawiedliwiony, boć ani puder',
Prosimy przeto pana wojewodę
ani woda kolońska , ani inne inRrcdających, bezmierl1a naiwność i
o łaskawe przyczynienie się ,In ~:>nizaciami.
Związki wierżycieli tego rodza- barania cierpHwość ze strony ku- djencje nie kosztują więcej w Ło
zatwierdzenia w odpowiedni '"l sto
dzi , niż w Warszawie. A i ręko
ju
istnie;1l już oddawna w państ pujących.
sunku równleż członków związku
czyny
pp. fryzjerów nie wypadają
wach zachodnich, w szczególności
W Łodzi strzyże się jedna.k i
naszego".
drożej
dlatego, że są praktykowaw Szwajcarii, Austrii, Niemczech i goli baranki nietylko przy kupnie ,
•
•
Czechosłowacji i oddawały swoj~ ale j przy wszystkich świadcze ne nad brzegami przezacnej Łódki.
3. nie nad brzegami Wisły.
W związku z akcją pracowni . działalnością, szczególnie w okre- niach
ków handlowych i biurowych sach przesilenia sferom zaintereso
Czas zrewidować wasze tar yf-r,
W Łodzi kosztuje drożej, niż w
zwróciliśmy się do stow. hand~ wanym wiellde usługi. p-rzyczyn;a- Warszawie . tramwaj, po~łaniec, pp. Iryzjeriy!
po18kic~ z pro~bą o. wyjaśniem.ł' ją.c się do oczys.zcze·n ia ał.mosf&y iryzje-r.
nam zajętego przez nJch stanoWi- i vooniesienia mQfa'lności handio---o~- -ska.
wo-krerlyŁowei ,
poległych
Sekretarz slowarzyszenia p. Gut , ____________- - (bl
pon;edzialek
'WIl'acaią
dOł wane bedą przez garnizon łódzki.
majct' zakomunikował nam, że dn
•
"
•
Łodzi
z
Lubłi&'la
"Ii liczbie 85 siero* a ~połeczeństwo winno dostarczyf
2 w~ześnia b. r . nie.odwołalni.e lO- '
taplę
ty po iołnieracb . kt6re dotych- książek i przyborów szkolnych VII
slame zwołany Wlec l. udZiałem
posłów sejmowych pod ha~łem po- z przedp." kuChnt'ł, z wygodami czas utrzymywane były przez koro : celu u'llożliwienia dzieciom korzyslanie z nauki
mocy dla pozbawionych chlb :) l prz" t\l. PlOtrkowsl<1 ęJ · Oferty sub. pus oficerski 704 p. p.
W dal~,... ci~tI. dMeei ..tl'zymy'
pracowników inlelektualnych.
"v\T, 1\ ." do ~Głosu".
644- 2
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Ulgi dla popisowych
Wyjaś ... ienia władz

(b) Na mocy nowej ustawy poho
rowej z odroczeń terminu w woj•ku stałem na podstawie ru:t. 53 c.
ustawy o powszechnym obowiązku
służby wojskowej mogą korzystać
słuchacze szkół naSltępujących rodzajów: szkół wyższych zakładów
teolo~icznych różnych wyznań, za~\:onów, szkół średnich ogólnokształcących, sz/kół artystycznych,
szkół zawodowych, seminariów na
tlczycielskich, zakładów wychowa
l1ia fizyc,",nego, szkół niższych ludo
wych rolniczych, ogrodnriczych,
mlecza.rskich, działających na mocy ustaw o ludowych szkołach.
Z prawa do odroczeń terminl.t
slużby mogą korzystać uczniowie
zwyczajni. zaś z pośród studentów
szkół wyż's'zych tyllk,o ci, któ.rzy po

~2~4.~V~I~II~~G~~~O~S~P~O~LSKI-1~~
_.

Dzisiełsza pO

studjujących.

________________________________~d*_ _ _ _~n~r~.~23~2~

•

Zy

goda.

Komunikat oallstwowego Instytutu IllcteorQlorlczncro.

wojskowych.

go rodzaju s21koły, gdy obywatel
polski z dzieciństwa przebywa poza g,tanicaJffii państwa i od począJtIk u swojej nauki uczęszcza tamże
do szkół, lub w razie wysłania ucz
nia zagranicę, jajk o st ypendystę pol
skich władz,
Uczniowie, którzy uczęszczają
do zagranicznych szJkół wyższych,
mogą korzystać z odroczenia terminu służby, jeżeli posiadają świadectwa, upnwniające ich w Polsce do studjów wyższych i o ile uzyskali ze:l}wolen~e polskich władz
na wyjazd zagranicę.

Rok i cztery

Naj pierw przew a żnie pochmurno. lecz
dlidżrsto i doŚĆ chłodno. pMn1ei poJe-

•

•

Je l

...,'j.-----

sąd.

miesiące więzienia

policianta.

za pobiciB

pszenie się stanu pogod y, zmiana wiatrów z 1>ólJ!1I()CO-l\\ ~ chO'dll przez P Ó1110 C
(p) W czerw<:u 1924 roku, o
walił policjanta na ziemię i począł
ku zachodu.
1-ej m. 30 w nocy, przechodzący ul. : go bić.
Zarzewską, patrol policji państwo- \ Przodownik Skrzydlewski.
w iPoczątek r ~ ku
wej , . pod przewodnic!wem przo- dząc liczebną pr z ewagę
i groźn ą
dowmka SkrzydlewskIego, zosŁał i postawę awantur111ków, wybiegł
nagle
zaalarmowany strasznym\' na ulicę i gwizdkiem zaczął ala'l'(b) Początek roku szkolnego u- krzykiem, wydobywaią1cym się ze mować o pomoc,
stalany został
pq;ez kuratorjum sklepu nr. 31.
Na od~łos alarmującej gwizdki,
łódzkie na dzi ń 1 września,
Po chwili udało się policji otwo- przy;biegli z pomocą posterunkowi
Opłata wynosić będzie w szko- rzyć drzw,i d~ S'klepu
~ stamt~d Skrzyńs,ki i Wnukow, którzy połach państwowych 60 złotych rocz przedostac SIę
do mieszkama, moglI aTes'Ztować Smoczyńskiego.
nie, a w prywatnych _ według 0- skąd s~y:chać było. wciąż jeszcZ(>
Koszada nararie zmilkł.
droSŁ:l.tdjującym zagranicą udzielają rzeczenia komisji sześciu _ prze- przerazhwe. korzy;kl. ,
dze, podczas ouprowadzama Smoodroczeń z terminu służby konsu- ciętnie _ 140 zł. ri.wartalnie.
. ~kraczaJącym do ,mI~szkania po c~yń~kiego do k omi s aTj atu , przy jalaty Rzeczypopospolitej polskiej
hc)anlŁom przedstawIł SIę straszny CIel Jego Koszada, rzucił się z tyłu
na podstawie zaświadczeń, wydawidok: Oto kilku młodych ludzi z na posterunkowe'g o i powalił
go
nych przez dyrekcję s. zkoły zagra .anUł ~Z~O.
krzesłami w rękach, 2lWarło się w na ziemię, a następnie przod.ownisiadają świadectwa
do}rzałości '
pó~kole i atakowało dorugą grupę, ka Sk<rzydlewSlkiego, uderzył kasszkoły Śoredniej ogólno-kształcącej, nlcznej,
(b) Z dniem 1 wrze śnia zostaną również z tym samym uzbrojeniem tdem pomiędzy oczy, tak, że ten
lub świadectwa innego rodzaju Poborowi. którzy ma, jąc wykształ zamknięte szkoły prywatne w to- wciśniętą w kąt pokoju, osłonięte- padł na ziemię zbroczony k!-wią.
szkoły, o i,l e zostały uznane przez cenie śil'ednie, lub wyższe odbywa- dzi Sznelkówny, oraz po jednej w go z jednej strony przewltóconą po,..
W tej chwili jednak przybiegła
mi'ni$lte,rstwo w, r. i o. p. Z'a równo-ią praktykę zagranicą w zakładach Sulejowie i Blaszkach.
śpiesznie szafą.
pomoc i obu awanturników ujęto i
znaczne ze świadectwem dojrzało- handlowych, p.rzemysłowych, lub
W KaHszu (szkoła żydowska) i . Ujrzawszy to, policjanci rzucili pr zeprowadzono do l<omisaTjatu.
ści państwowej sZlkoły średniej 0- rolniczych, mogą również korzy- , w TUTku szkoły żeńskie i męskie SIę w stronę atakujących,
by ich
EpilOI! tei walki z policją rozególno-,kształcące;.
stać z odroczenia terminu służby złączyły się w szkoły koedukacyj- rozbroić,
lecz w połowie drogi grał się w dniu wczorajszym przed
Absolwend uczelni wyższych w wojsku stałem.
ne.
spotkała l~h miła niespodzianka. sądem okręgowym w Łodzi, który
mogą korzysŁać z odroczeń tęrmiCelem ustalenia odroczenia w
bo oto nad Ich ~łowami zaczęły fru pod przewodnictwem
sędziego
nu służby, D ile przygotowują się ~yśl po.wy~s:e,s!o, pohoro~y. wi- t
kUfałorjum
wać lichtarze, figurki metalowe i Korwin - Korotkiewicza
rozpado egzaminów dypIO'ma.tycznych men na)pozmeJ na 3 mIeSlące
postumenty od lamp.
trz~'SEy całą sprawę postanowił
{doktorat} nie dłużej jednak, jak na przed stawieniem się na komisję
(b) W dniu juhrzejszym wraca z : Pod tym za,b ójczym ogniem, zmu ukarać Franciszka Koszadę
ze
rok, licząc od dntta uzyskania abso poborową wnieść podalnie do wła- ul'lopu odpoczynkowegO' kunŁor ~zeni byli przykucnąć na podłodze względu na jego kal!'alność (dwulutorjum i na,jwyiej do 26 laŁ życia, ściwego urzędu wojewódzkiego, okręgu szkolnego łódzkiego dr. Ja- · ~ ~aczekać ch'w}lkę, aż strony wo- krotnie więzienie za kradzież, do
kandydaci dO' tej ulgi mogą się o załączając należne dokumenty. - rosz i obe7muie urz~dowanie.
Jl!J,\~e wyczerpIą cały zapas amu- którego oskarżony
na rozprawie
nią ubiegać tylko na podstawie od- Z odroczeń służby w wojsku mogą
niCJI:,
.
. I n.ie przyznaje się) na jeden rok wię
powiedniego zaświadczenia reklo- korzystać uczn.iowie rzemieślniczy
ak~dp.ml-cka I I~1~dy ,SIę cokol:~lek USPOkOl~O, Zlema, oraz opłatę kosztów sądn.
calu uczełni wyż,s,zej.
(terminatorzy), celem dokończenia
'US
;u
pohCJancl przystąpIlI do rozbroJe- wych.
Uczn~'OWie poborowi, uczęszcza- prruktyki zawodowej.
Ul
ni~ bojowni,k ów , i a~:s~towan11l
Zygmunta ~aś Smoczyńskiego, zp
.
.
d
k'ł' d' h
Od
. t
.
ł b
gło~l1:y.::h sprawcow za)s. CIa.
względu na Jego
dotychczasową
Jący zagramcą o sz o
sre
ermmu s llŻ
DnI'a 14 wrzes'nl'a r. b. przYJ'ez' -Cl led na'k w momencie aTesz t 0- me'k ara Iność - na cztery miesiące
· h mc ,
d if'OCZe111e
.
b y nad zal no- k szła
ogó
za- lsa Zle al!"t. 53 c, może yć u 'zie- d';'a
!· na dwa dnI' 50 człon-~ wama
" meJ.a I'
_ol
h łcącyc h , Śore dUlC
... do Ł-.J
lX.I z
{lego Z ygmun-ta S mo- więzienia.
wooowyc , seminaorjów nauczyciel any z roku na !Tok, nie dłużej jed- k
II k
ł d .
l d
skiC'h i s:dkół arlystycznych, oraz [nak }a'k dla uczniów S'Zkół średttlich ów
ongresu m O' Zleży Ha e c~yński~go rzucili. się na policjan- : Z dowodów rzeczowych sprawy
wychowankowie zakO'nów i semi-~ niższych do 23 Il ai żyda. dla słu- mickiej, odbywa,jącego się w Wa ,·- tow, a Jeden z nIch KO'szada, po- kastet postanowiono z,niszczyć,
I
szawie, celem zwiedzenia naszego
narj~w ' duchownych n,iżSlzych, zaor chaczy sz~~ł wyższych, odJhyw.a.ją- miasta, Na pokrycie części kogramc~ych z regu~y me ~ogą ~ I ~ych ~OWICiJa:ty zaJkonn.e, pOSW1ęca sztów przyjęcia wycieczki magikradzież ucieczkę
w:ęzienia.
rzystac z. odroczenIla term1,nu słuz- t Jący, Silę stt1;dJ.~ te.ologlc,znym, wy- strat
postanowił wyasygnowar
by: w WOjsku ~tałem; WY'J~tek od i z?,:,-n chl"ze,scD!ansklch, oraz ~1~ ucz l kwotę 500 zł.
(aw) W okręgowym sądzie WOj-j wski zbiegli z więzienia, chcąc utel zasady moze byc .zrO?lOny w l ruow te.rn:lll1u)~cych w rzemlOsle-.
.
skowym odbyła się rozprawa głó- niknąć w ten sposób zasłużonej
wypadkach, g.dy w 'k«-aJu mema te- do 22 1a1 zycla.
łp
~na przec~ wko plutonowemu, W?i kary.
~
clecho~sk1emu 1 szereg?wco~ Ml- Wszyscy oskarżeni byli już po1903 ~'
chalskl.em~, Frankowsklemu ,I Lan przednio sądownie kara.ni za kra i gemu" zołmerzom 31 I?uł~u Plecho- dzież.
(aw) Jak nas informuje szefostwo' służby wojskowej (ogłoszonej wi Na posIedzemu mag~s.f;ra.tu w d· 1ty, kt~~ a!kt osk~rzeU1"a zarzuca
Na rozprawie oskarżeni przyzna
'd"
I
•
".
\ 22 b. m. zaakceptowano l posta-, popełmeme
kif'adzleży z włama- 1
'
V
k
D. O.K. I , w o~cu paz zJermka "Monttorze w maJU b, r.) DotYCZYlnowiono przesłać do rady miej- niem 1. ucieczokę z więzieni.a śle d- i się do zarzucanego im czynu.
lub w początku Itstopada zostaną to przedewszystkiem popisowych, skiej pmjekt statutu podatku miei- I czego w Łodzi
.Sąd wojs'kowy pod przewodn.
wcieleni do szeregów popisowi ro- , którym komisje przeglądowe przy- ski ego od posiadania przedmiotów
Os,karżeni, będąc w służbie czyn mjr; K. S. Qtlatera wy~łuchawszy
cznika 1903 oraz ochotnicy roczni- znaJy służbę jednoroczną, gdyż na zbytku.
.
nej, po porozumieniu się ze sobą, wmosku 'pT()lkuratora mjr, K. S. Koków 1904 i 1905. Wysokość kOD.! zasadzie nowej ustawy czas ich
Na teInŻe posiedzeniu magistrat wyłamali w nocy z 16 na 17 marca walewskIego skazał:
tyngentu dl
. a roc:mika 1903 nie zo- ~ służby zostaje przedłużony
do 18 zatwierdził wniosek wydziału
r . b. k'I"aty i wybili szyby w oknach
Plutonowego Wojciechowskiego
si ł .
M S W'k
•.
•
dz' I
d
datkowego w sprawie ustanowie- magazynu oddziału chirurgicznego na de 6 radacje oraz na rok i 9 miea a JeSZcze przez "
, . os, '~ mlt~Slęcy, 1 po Je ?ny na .w~ 0- nia na:r. 1924 na rzecz m. Łodzi 50 · szpitala okręgowego w Łodzi i do- I sięcy więzien"ia, szeregowca Frankreślona, Zaznaczyc nalezy,
ze kresy: pIerwszy, plętnastomleSlęcz proc. dodatku komunaIner50 do po- stawszy się tą drogą do wnętrza .' kowskiego na rok i 9 miesięcy
roc~k 1903 podlega już no~ej u- ny i drugi trzymiesięczny.
datku od nleruchomoś~i. Podstawą s~rad'1i ~t,a~t~d zdep.on?w~n7 w więzie~ia,. sz.er. Michalskiego na 2
RaWIe o powszechnym oboWiązku
prawną tego podatku JesŁ art. 6 u- Większej 110sCI ubrarua 1 bIelIznę lata WIęZIema i szer, Langego na
stawy z dn, 11.VIII-19?3 r., o ty~- chorych. Po o,sa~~eniu ich za ten i 2 i pół roku więzienia. Ponadto sąd
czasowem uregulowanI,u .fmans,o~,, ' czyn w.a;eSZCIe sl,e?czym. plutono I skazał wszystkich zasądzonych na
ZłeZy
ę
Złe
komunaln}"Ch oraz okolmk mlnI- wy WOjCIechowskI l szer. Franko- pozbawienie praw
Sł-ę
sterstwa sp:rruw wew.nętrmych z
dn, 25.VII-1924 r. nr. 85. Pobór teO
Uci.ążliwe warunki kuratorjum,
g? dodatku. k?munalne,g<? uskutecz
{hl W zwią1Jku z i'nterwoocją si<l walTzys'bw sportowych muszą po- many b~zIe Jedn?CzesnIez)~obowarzyszeń sportowych, lruratorfum "iadać: zezwolenie rodziców, z~o- rem poda.tku od !uenlchomoscI na 4-go września nastąpi otwarcie sezoSzanowlIlY Pan;c Red aktorze!
i rzecz skarbu pans,twa
nu pełną humoru komedią Al. hr. fr es21kolne przesłało okólnik, w któ- dę dyrekcji i odnośnej szkoły,
rym zazn'a cza, iż godzi się na ćwi- świadectwa lekarza odno,śnej szko
dry "Damy i Iiusary" w pierwszonęI~ a cz umieścić Panie Redak,torze I"
czenia ~port~~e młodzieży
pod ły (sZJkocla że nie z policji. Przyp,
łtieoclone przesyłki.
dnei obsadzie ról; ud ział biorą pp. R1)- SI\ em poozytnem piśmie kil'ka slów w
warunkiem
lrz t"warzysltwa prze Red)
s prosto\\' a IJ l'~
"
v.
- .
• •
za1ia Bartos.zewska z teatru .,ROZltllaito- spr awie nastę,puj'''ccgO
...
strzegac będą lDastępu}~ych za3) Towar~ys~wa sportowe muszą
faw) Jak nas InformUJą, n~ slkł~- I ści" w Wail'szawie, Saba Zielińska, MaW dniu 17 sierpnia r. b, w nr. 225 p.sąd:
w porozumlemu
z dyre,k;torami j dZle urzędu celnego w ŁodZ1, znaJ- rja Merszycka, Maria Fioszeró\\'na, :\\a- sma pań s k i ego b y ła umieszczona \\'iniJn
1) UCmliowie szkół Śoredni.ch nie szkół zapewnić młodzieży wycho-I duje się dl1żo towa.ru, nie oclonego rian Bielecki, Feliiks Chumikawski, Bc1 - mość \\' dz iale .. Spra'q· rob otn icze". 7"
mogą być członkam~ towrurzysłwa wawczą opiekę.
I jeszcze przez tutejszych odbiorców kowski, PllchaIski i in. Scena pod \\' z dę IV fabryce li. Torończrk przy uL Gd:.J ('sportowego.
4J
Sport
uprawiany
być nie mo l'
P owod em tego Jest
.
..
,.'
."
.
o k ol icz,ność, <lem technicznym zostala g'TuntO\"n 'e skiei nr. 80 zostal zj,ik\\'idowan.r str ~l iii
2) UczOlowIe szkoł sredmch, pra ze o 1le pOSIada charakter zawo-,
~.l
l
.t
ł
l
i robotniCY pr zrstl\pi!: do pracy na st atfnący C'Wl'CZYC' pod kl'erunkl'em to- dowy
ze. urz-.uY ce ne o, rZY,ma y P, o ec~- przerooiona, co ltJlnożlil\'~ kierownict '.\"lI
6
n~e, aby od odłnorcow, ktony w ttatru.
wY'Stawienie całego szeregu rych warunkach za inicjatywą poJskie:z: '
przedągu 6 dni po wejściu w moc sztuk, które w ubiegłym sez.onie, r:ie Z \\'. zaw ... Praca".
.
Nie prawdą jest. że związek .,Praca"
nowej. trur yf y ce l nej, to znaczy, o d mogly ujżeć śwoiat1a kinkietów z POI\ o·
28 lipca, nie oclili nadeszłych to- du braku odpowiednich środków.
\V zatargu tym pr zeprowadzał jak!ek.l!
w iek bądź pertraktacie.
(b) Bank Handlowy oddz,iał w czyli 1 i 3-4 proc. za samI() inkaso, warów, ściągać stawki już podług
Prawdą natomiast jest. że zatan:: "~IlŁodzi. przesłał do Łomży dl() tam- podczas gdy banki prywatne w podwyższonego cennika.
stal zlikwidowany za p o średnicttwe'11
tejszego oddziału Banku Polg,kiego myśl ustawy mają pra:wo pobrać za
Na składzie urzędu celnego, lezwiazku klasowego przez funkcionarinwe'kse~. do !nk!łsa bez poohrzeby wy tę OiPerację jedynie 4 zł. 65 gr.
żą przeważnie maszyny; liczba
sza KrZYllOwb
kladama pienIędzy.
Taikie postępowanie Banku P01sprowadzanych surowców uległa
Wódka znalazła nową ofiare
Ł~cze \Vyr az ~' ~zacul1l(\] i Jlo\\'atani.l
Tymcza5em Bank Polski za zain skiego wywołuje zrozumiałe rozostatnio znacznemu obniżeniu.
"
I
de
legat f ahr~ czny B. Ignaczak
kasowanie weksla na sumę 465 zł. goryczenie w sfench bankowy(:h.
(a w) Na oocę Cmentarna 16 zostalo ' Komisia fabrycz.na:
50 gc. pobrał 7 1Jł, 70 gr. prowti1lJji,
zawez.wane pogotowie do Jana BlIc~akil! bezr .. mieszkańca Jarosławi a , któ t ~·
M,aria'll .T akooowski. A. ŁegQo3.1
lU r~
omdlał w ~taillie podchmielonym.
Łódź, dn. 23 si e.r puia 1924 r.
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Bank polski daje

zły przykład.

Wypadki.

I

Walka z

lichwą mieszkaniową.

ul i a

na Targi

wschodnie.

miesięcy bezwzględnego więzienia.
RedaJkoia tnoolJ1ilka itltstrowane~o
(h) W domu M,u,ji Buts>chke, ul. czem dolary jako odstępne, a mar- .. ~wiat" na dzień olt warda Tal"gów
Pomorska 76, Teofila RozeIlitalowa ki - jaJko- zaległe komornv.
Wschod'nich. t. i. na 6 wil"Ześnfia r. l>
zajmuje loka:l, Sikłada.iący się z 2
Jęd,rzejewski ~~pr?ponował 50 wyTdaie s'pecjalllY numer okaZ<lwy, Bę
pokoi 1 ktt<:hni na piet"Wl!lze.m pię- dolarow 1 600 mIIIJonow. Rozentalo dzie ono nieiako iJuSltrowanym przewod
trze w oBcyGie.
wa się na to nie zgodziła i J. .za- nilkieom po tail'gach, $ItamlOWi wręc dookowiadomił o tern oddział walki
z narą obzję reklamową dla firn!, biOf~
Na rozpraw~e podsądna cych udział w tegorocwyeh t2a'gacl1,
POhiewai RozetHalowa wybiera lichwą.
się do Palestyny, ehciała s~edać tłomaczyła się, iż komorne było ; j akoteż ""ogóle dla wszystkich iiml' i.
l za,kładów przemysłowych. w~rs(ępuj,,mieszkanie z urządzeniem i jaJko re jedynem jej ź,ró,lłem zarobku.
Po narad,zie sąd sk a zał R 0Z ~Il::\ - I o' ch n:.tZl!I\'I1 n,lrZ , NUl11er PO,Wyrl!sz)'
flektant zgłosił się Jan Jęd'I"zejew
skI. Rozen talowa domagała się 200 lową na 6 miesięcy bezw l':::" ': '] . .", , ~\\"a ta" za \Ąk rJC I). [:z'c ró wnitlrt ciział
" .
• ~,jdzkJ.
Do1Mó.w i 600 ~ - .. Fay- W'~enia..

6

~

Śmiertelny

wypadek.
Stefan Szwed, SYłI robotnUka. zam.
.przy ul. Narutowicza 11, ww>adł z okn a
trzeciego piętra. $mIerć nastąi>il a prze.d
!przybyciem oogoti()wia.

Z powodU marnych
targów

I

Samobójstwo.
'Roootnica Laskow ska. zam. przy ul .
Zgierskiej 36, rZllc i!.1 "i e z okna trzecie - I
g<l piętra. f) cll.'Ih· ' ,l,' ' [plo pogotO\I'ic l
do sz.pital a ~ I\ , .' ,' ' , ' II ~ t a n ic bardz.o I
"I ~ ł~

..

są ceny we
oddziałach

wszystkiCh ~
w firmie ~
Szm('chel i Rozner ,
Łódź,

Piotrkowska IOO /

i 160, b~z litości zni "
ż one i radzimy 7aku- :
py zaraz poczyni ć .
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BUŁA Vi A
MARSZAŁKOWSKA
WELLINGTONA,
"Turyści" - "Siła" 6:2 (4:0).
Ze wszystkich pasożytów najbardziej dokuczliwemi są pIuTURYŚCI-SIŁA 6:2 (4:0),
u,:"a~yć pewne ożywienie, szczeZbieracz angielski, John Fitzge'skwy, których pozbyć się można, stosując jedyny w tym rodzaju
InauRuracyjny mecz o mistrzo-I golrue ataku.
rald
środek-płyn "Parasitos·. Srodek ten nietylko momentalnLe za=: wo ol<.ręgu łód21kiego zawiódł w i
Dru~yny gra!y: w. n.as!ęp,'.1jącym • posiadał w swych zbiorach ,też bubija pluskwy, ale równocześnie niszczy ich zarodki, chroniąc
7U pel n c>ści; gra nie była interesu-j składzIe: T~rvscl: Gl bla~~kt, Kahl. qawę mar'załtowsI ą ZWyC1ęZCy Z
w ten sposób od powtórnego zagniezdżenia się.
;-tca i garstka publiczności, która, Slenccl. Fnedman, Kub,k Sl.. Ka-i
pod Walerlon
.
P~RASITOS rożni się od podobnego rodzain małowa r tośclOwych środków, że oprócz swoich wvbitnych właścizC'brala się pomimo ulewnego desz! elan, Herma.ns, Ko:; ?:Cl de, Kubik II uważał ją za klejnot i ozdobę swej
czu, wynudziła się porządnie. Przy Ol.: Magin, Friedman I~..
, ~ kole.kcji,.
"
wości niszczących plusk\\ y i ich zarodki, nie plami' nie niszczy
c 7. ynił się do tego fatalny stan hoSil? : Groman. StachmCwlcz, Wal! N1edawno Jednak ulegaJąc prosprzedmiotów i nit' pozostJwia po sobie żadnej woni.
i s !~a i niebo, które obficie la.ło wo ter, Urbański . Bejcr, Gross, Czer- bom przyjaciela swego, wybitnego
PARASITOS jest do nabycia we wszystkich skłaclę na graczy i publiczność.
'li.k II, Hoppe, Czernik II, Han, artysty dramatycznego, który
dach aptecznych, aptekach i skłaoach farb .
Boisko w rupełności nie nada- Bem.
miał wystąpić w pewnej sztuce w
'
wało się do gry, a tembaxaZJiej do
Sędziował p. Fiedler.
roli marszałka Wellingtona,
Wytwórnia Tec:hno-Cl\emiczna
spotkan1a, 'W rezuliacie którego,
Kornerów 3:1 dla Turystów.
iPożyczył mu tę buławę.
CH. KREMER
drużyna zwycięska otrzymała dwa
Publiczności kilkaset osób.
Wiadomość, że na scenie poja759-1
Łódź, Piotrkowska 44. Tel. 1089.
punkty, które napewno zaważą w
wi się oryginalna buława wielkie- - - , - - - - - - - - - - -________________.....:
tabeli misłrzosłwa. WszyciJkie cz1:e
TURYśCI fi SILA fi 0:0.
go wodza, przyczyniła się copraw- :-_____
ry T'~i boiska tonęły w wodzie,
Mecz ten o mistrzostwo rezerw da do powodzenia sztuki, z drugiej
tak, te trudno było wybi~ać ro6,i da kl. B. za!kończył się wynikiem re- wszakże strony wywołała apetyt
Jej, jak na łciłlka meków, Wi1~a w m~sowym.
amatorów cudzej własności i oto
tem jest bezwzględnie gospoda-rzy
w tych dniach zreczny złodziej ,zdo
boiska, którzy przed meczem poKIBICE--SZKOJ.A DRAMAłał przywłaszczyć sobie cenną paod lekkich do najcięższych typów
\v1nni usunąć wodę z rogów i zaTYCZNA.
miątk~
bezoieczyl je od dalszego nawaaMec% ten nle odbył się z powodu
Policja IO'lldyńska poszukuje teTltan1a.
de~czu!l!
raz gorliwie ukradzionego zabytpoleca: SKŁAD M4 S Z Y H DO PiSANIA I LICZEHlA
ku, a p. Fitzgerald wyrywa sobie
URZĄDZEN. I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
Re'7JIllta1ł.U 6:2 nie mm.na nazwać
SOKóŁ (Zgierz)- POGO~.
włosy z rozpaczy.
micmikem srit, ~dyż Lak WY'lokołłódź, r~~:::~!-;.4!;
cyfro,,-e zwycięstwo Turystów byW dmtl dzisiejszym na boisku
łn w zupełności niezasłttżone. Re- Sokoła w Zgierzu, odbędzie się
PEROSI.
zuJtat 3:2 ewentualnie 4:2 nako- m~cz międ~y pie~~zyrni druźyna,Stan słynnego kompozytora, ks.
- - -_ _ _ _"....._....._ _ _ _...a
rzysć fioletowych, byłby może u- ml Sokola 1 Po~Ont o godz. 11-te~. Lerenzo Pet'osiego, który jak wiazasadniony, Jedynie dzięki bramdomo, popadł przed kilku laty w ~I~~~~~~~~~. ~~~~~~~~~I.
karzowi, którego wyłącmą zaletą ZA WODY O MISTRZOSTWO j obłąkanie,
,~
~
' jest wzrost, "Siła" poni<l!Sła tak wy' NIEMIEC W LEKKOATLETYCE. nie bndzl nadziei na polepszenie, l\t~
' ~
,PRZEWIDZU\łłE ';~ r
~
soką paraż1kę· Prze'z całe 9~ mm.
DnIa 10, 11 i 12.~. m. odbyły się
Nieszczęśliwy muzyk spędza 0- ~ obOWIązkowe o g ł o s z e n 1 a w wydawnictwach oficjalnych
gra pr?wadzon.a był~ zupełnt~ cha zawody w SZ?~eCl11le o ~lst~zo- becrue większość dnia na pisaniu ~
(Monitor Polski i Dzienniki Urzędowe) oraz
-' .
O!,rczUole, bez z~dneJ plan~eJ. aJ.k~ stwo. Vf le.kk[eJ. atl~tyce Nlem1e,c. wymyślonego przez siebie kodek- , ~
CJlj goale
zyskIwano naJ~zęsC1eJ WyrukI oSlągnęh ntem'cy bardzo su karnego w którym między in- .ij.~
~
R~Jl
~~".
~rzyp~dkowo, gdy się nikt te~o nie ład~e, . . które podajemy poniŻej/ n e m i , '
,
~
~
1'411 "" lVI.
a
s podZIewał.
(wawle)Sze):
'd' k
d'
,
• ~ dla wszystkich pism na terenie Rzeczypospolitej przyjmuje r::w
.
.
.
.'.
Bieg 100 m Hoube,n czas 10,7 s. przeWl nJe arę ozywotntego Wlę ;'"
bez doliczania jakiejkolwiek pro\vizji
)i'~.l
, SIła w pIerwSZej P?łOWl~ gry nIe (K'f Id) 200' Sabl k
223
zienia dla nieżonatych,
I~'
mogąc
grać
a. raczeJ ustac na faI e
',m.
e czas
,
.
~
t l
boi \
st
ł . sek.
(Berlirn),
400 m. os
Neumarnn ClZa6
Od czasu do czasu Jednak prz y-\
n
~
da n.em
s
po~r~e awa a. Je- 51,1 s. (NeUlhm) , 800 m. Peltzer pom.ina sobie muzykę i tworzy.
~
Oddział 'dzkl
dyn;·na ,wac~. ;enTIe1, ł czas 1,57,2 s. (Monachju:m.), 5000
Jak zapewnia jeden z drienni-~~
Konstantynowska 29 tel. 111 i 15-24
~~ścf~]· z:tw~~~:e1J'ąc ~ek~edy(YWgl'~ź~ m. Hou.sen czas 15,23,7 sek. (Ham- karzy włoskich, tworzone ostatnie- r~ Wydzil\ł ogłoszeń czynny od godz. b-"I ao Jo-e).
, '
burg) 1500 m Peltzer czas 4068 .
'~
en momenty pod bramką przeciw'..
"':_' mI czasy w c h Wl'l ac h t a k'1Ch przez ~ :-"'»."Jr~».~\""~»."K~'}IoJ\""~~"j'(&(»,X~»."'J'{§,(»."K§,(».w~».x~~w.t'lJł~1
'k
l sek. (MonaohJUDl), 10,000 m. vu:os- obłakanego mtl'Zyka
~~~~~~~ .~~ ....~~~~~~.,. ....._"_.,.~
m a.
[man czas 33,7,4 sek., skok w da] ko~pozycje są wprost genialne,
Turyści wystą;pi1i z wiarą w rwy Sdmmacher {HamMtJrg) 6'89 m.,
cię~lwo. W ckużynie tej daje się za
PAPIEż W ROLI TURYSTY,
O
Jak wiadomo, papież
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Panowanie dynast,e. inków. był

w

młodoś~;~:!ą,zawodowym

Ogłoszenia

poświęcając

temu niebezpiecznePrzed czt.arystu laty. - Szczęśliwy kraj.-najazd mu sportowi wszystkie chwile oddo "Głosu Polskiego" i Kuriera Wieczornego·,
hiszpan6w - Okup.- Udeczka pobitych inlł6w. - poczynku.
po !:enach r e d ak <: J' i n J' c h przyjmuje
k r_
Li"
k"
Odk'
Zeszyt czerwcowy
i lipcowy
U k._rI
cznl pOSZU Iwacze.rycie sportowego pisma "Dea' Alpen7 ...e S aruy.francuskiego badacza.
freuna" przypomina właśnie czyny
ogłoszeń
.. Biu
.... ~ O
Przed czterystu la.ty istniało
mocni,k a Orelanno z odpowiednią alpinistyczne 6wczesne~o monsiAmerrce południowej państwo, na siłą zbrojną w ~o~,
nakazując gnora Achillesa Rattiego.
czele którego stała dynastja inków mu słabszych pozabijać, a silnieiI tak, w 1889 r., dzisiejrszy Pius
Człookowie tej d'Yll1ast;i Kwmuu i szych użyć do transportu zagll'abio- XI nietylko
ulica Rzgowska N2 98.
Ayman. rozcią~nęłi sw,oje panowa nego mienia.
Pogoń trwała kilka wdarł się na niebezpieczny szczyt
nie na krai zw8llly PM11
(obecnie miesięcy, me pczyruosła jedna'k po- Dułom, wysokości 4.683 metrów,
Peru), a ~-c dobrze [ sprawie- żądamych przez Pizzara rezultatów co przed nim dokonało niewielu
d'liwtie
gdyż
tylko alpi'llistów, ale nawet, odpodoprowadzt1i państwo do dużego, prześladowani zdążyli zatopić swe CZąWlSzy w obozowisku, na wysomeble, Jywany, garderobę, samowary,
jak Da ODe czasy, rozkwitu i kulbogactwa w jeziorze Parima.
kości 4.600 metrów
maszyny do szycia, futra i różne sprzę'
tury.
O ~o czasu
pierwszy przekroczył przełęcz
ty domowe. Pł~ CJ:: naile".ze cen,
, ,
karb
b ły
d'
Z'
w ldiku fę~y~,ach. sila pierwszorz~dna ,
W kra;u tym rzekomo nie było zagmlo~e s, ,Y" y
prze ID!~umstem.
b. banl\Owlec absol'W'ent 'W';yiszej
A. WAJCrI1RH. DzlBlna
19
mdzi 1fbogich, ,.,łasnooć była świę- tern poządl1~OSCl liczn~c~ podrozWspomnienia, spisane wówczas szkoł~.W'łólUenniczej 'We
W ~k!eple starych mf>bli.
t-J...:..
nych 1 awantunukow,
d . , .
. .
t . FrancJ1 Ż ClIUQoletnia pra l, tyka ta~JIIl, a
, V I . _ p;zez, ~lsteJs~ego papleza, z. eJ ) Iyczrą I kupieCką w kraiu i za~r:ln1cą,
eZ
wiadomośd O n--omadzon ch bo- zacZ4wfzy c;m manego "'!.
Wle me? l;>1e:Zll1eJ wyPrawy, są me- pos~ul{tlle po!'ady szefa biura, zarZfl, .
ń~' h - - 1 - - "s'ły
dz~ d'
ku am glelsk,t e o
\ dzające$lU tabryka lub hurtown!a w,16
Je!'t c10 ~"rz dama l11edrogo
podroZrUlka Ra- znl1errue mteresuJące.
t;;a"" ... 8C WJU:llcza
le Zlnę l el,:;
. ó'h a. W szel 'le pos zuk'rwarua
. 1&
k"lenmczą, sprze d'iiWCy 1ub t. p., w Lo .
baśni. W
uyró't GubE'rnatorsklc
'"
..
ły jednak bezowocne, Dopiero teLOTERJA WATYKANSKA.
dzi lu~ n,a pro ....'incji. NiepoSpo!lte re
Sienkiewicza oraz
,
Stolica. l S1ednbą dYllla!Stji było raz nadeszła do Europy wriadom.ość .
f~rencJe J ~wladect\\'a; na żądame kau- f
d
FiI!'k'1lander na 2000
młasto Tambu-Toho,
liczące 100 że tajemnicza stolica Peru i ostatni
Jak donosi agencja Foumiera z cGla. Oferty pod .Poważny" do_adm .
,mm. szeroki i różne
ł- mieszkańców
t
k
• • k'
stal' d al
Rzymu rząd włoski. miał się zńo- losu Pol.
7 Fi -? wyk?,:~zalnlcze maszyny. Wiadomość:
·7-'
•
po om oWle ID ow ZO
lon e- d "
' 5
I. Llpln<:);' Wólczarls!ta 91.
68 -,-'1
Nai!Ie na s:r.czę&łwie ŻyjąCYCh" zieni przez badacza francuskiego Z1C na
, miemka6e6rw k-r*
spadła jak
Jerzego Brousseau,
WJ'P.uszczenie przez WatykaD; Jogrom wiadomość:
.
który na,razie
nadesłał krótki-e te1'J! na rzecz propagandy WIary,
Dr.
z p6lnocy id4 nieznani ludzie o bla sprawozdanie ze swej podróży, zaLoteria ma obejmować
Ła f1 unowsk l
.1.-1. twarzach,
powiadając obszeme dzieło w tym dziesięć milJ'onów biletów po 10
chorób
"1Choroby ~kórne i Specjalista
wenerycznych
skór
barbatz,óey, tt2lbrojooi od stóp do p-rzedmioc1e,
J.:Wa.sto,
założone
lirów.
weneryczne
nvch I w l o s ó w,
głów, ~ey prrzećł sobą ogień, ku- przez uchodzących p-rzed P,jzzarem
Przvimujp prócz
ul Plotrlwwska 144
le i. sirach powszechny. Pozabijali tuków, leży nad rzeką Amazonką,
STUGODZINNA GRA.
d l
t b
d
niedziel świat od
róg ;':waDl!elieki~
już miesmca6:ców uC7Jtlych wiosek, przy ujściu jednego z jej półlIlocZdumiewaiąceg,o rekordu doko- Z O na, po rze na o
z a raz. 1.30 do 230p.pol. Telefon 29-4;)
a cel~ ich wyprawy jest zdoby- nyc~ d,<?,pł;Y'W?w, na'2'JWanego przez n.ał pianista nowozelandzki Ja- Restauracja Piotrkowska 47.
i od :, - 8
Godz. prZYIQc.a, od S-}
Cle bezceDDych skarbów.
załozyc1elt Dl1asta - Perru.
m R b'
'
-----~ _ _
Gdańska(Dlu?la , ~2. 6-8 w. Dla Dań· 5-5
N
1 ~
.L
• •
•
es o l,D'son.
a c~e e '1"111 ~II., StZedł
C~y francu~d{1 pod't'óini.k, trafIł
Człowiek ten o żelaZlIlych nerł
TOREBKI
hiszpański podróżnik i awanturnik na sl~d ~ataplO1l1vch skarbow, do- wach i palcach
' D r _ tned.
PSzza-o,
meW1ad()nto.
W Wellingtonie,
No,
Cboroby
wi" •• ·.•
' Z l d"
od'
d
,.
U ił 1\
.ln.rYCEne
mDCIOprC
ł
a dzia o g;ę to w 1541 roku.
we, e an }l, sto g z.m i ziesi*r(c .J E D W A B. kO!'zllie męsl,ie, plMno
~oez."ie ŚWiaU ... (~ ..,
Panujący pod6twc7.JL-<l
nad swoim.
JJlinutd bez p1'7.lerwy
ną forlepianie.
i "'''7('11\:1. ma' nf:lktlJr'"~
glnekolog-aJ<us1;pr~.
k.,~....i" ..lIoe.I",
,,) 'p,.,,,,,i ..
-T
"
P
d
f
ITI l' ń~7k ~ oh~~111'"
'-)udem 1nlk a zeot'ał woJs'ka i pr7.yj ął l
n o ei_~du oortepL'lnu, Rohin~
. .~.,
'- ,, ~.
•".,.
, ł by ć zupc.me
ł . rrei k"1 I ty J- PłOTJl
CHARt. Plot .. ko."""" n, Ulnl' nlrk~w~k!l11l
~_~d;;;aa
Iwalkę z na.jeźdźcami, został jednak, W zwią:tku z notatką pod powyż son rola
(W podw(irzu) .
7 Ją.'i-l
.1'
:, 11 U J
T.I_~D' '''.~:I..
pobity i wzięty do mewol.i. PiuarO\ szym lytułem, zamieszczoną w nu k,o pęcherze, kto~p potwor~yły mI!
Przyj m. od .,--n.
~r:t~'I1;'l;d Q,90-1_;
:r.aiądał za niego okupu takiej iloś- merze "G~OS).1" z dn. 17 b. m., a do- ~ę na paJc~c?, me pozwohły grac WAŻNE DLA PAŃI Pi('rw~zorzędn' Telefon 27 --10,
711J:5-f)
ci złota, któraby wypełniła od góry: starczoną nam pl"ZeZ nieuczciwe- Jeszcze dłuzey.
damski zaldad krawiecki M. RozenDr.
do dołu celę, w której zamknięto g~ reportera, czujemy się w obocwajg Wschodnia4. Zawiadamiam mo- łlO S Z\7 LE
"ci wytanego. Okup otrzymał, kró- wlązku wyjaśnić, że istotną przyPELLETIER W MARSYLJI.
ja Sz, KIi;entelę, że otrzymałem naj- w wielkiiII wyborzr::
t
...
ł
nOWsze modele pary!;k jesienne i zimo
Ja J'cdna k zamord awał.
czyną argn1ęcla SIę na w asne '2y- Przybył tu
kapHan
Pel1etier \<.>e jakoteż przyjmuje.kostjumy l palta po kołnierze, kra-waty. s:Ksrs:otki
Przerażeni mieszkańcy stolk:y cie p . Albiny I omomickiei, były d/OiBy :l mt:..:hanikiem. który to - bardzo dogodnych cenach. Za kostjum laK ró ... o.l';: wsz,lkle III. Zielona ł[~ 11
wynieśli się wobec tego gromadnie ciężkie warunki materjalne, spo- warzyszył mu we wspólnym ral- 40 zł., za palto 55 zł. ::;pecjaiista ba Ilr&ykuły n,ody męskie,
Choroby skórne
pol"ca
7. min<;!a,
. wodowane .edl1k:ja pracy w prze- dz1e. Publicznoś.ć zriotowała mu flltrZ8"ą robotę. wykonanie solidne.
i weneryczne.
K.
Peter~i1ge
uw
.
'k
- 11 ~nn'o
. b"O)czy ogromną owaOj"ę. 5 p o dse'k retarz ,
ProsZf~ sie przekona(. ~52-1
I'rz}jm.: 1'l-2, 3-4 .l )
. oząc
na ł o d'
ZJach swoJe
s arb y1~ mys'Ie"1 ze ca ł y zan1:lC
' •
i-9w,woied~.
1 szuk l'
.
t ęp~yc hmlel-Inte
' . l ' ~J~
. ł"1
.
dl n
I,~ Plotr~łJ,\~Lca ~ 9
. a l W . n!epr~ys
~łC wspo nego z pO;i'!,C1~~r;t stanu
sp:a.w .aero~ntyk-1
s c.ach .nnw.c) ~Icrbby. P17:za'r.o ~o- pToałzcns].nem p-sŁwa KOi1l0rnlCKlcn Eynac złn:i;ył oflCjalll1e k"p,tano- I
w:cd7;lal ~ H-< Jc d!lak
o WY'~.' IC' ;;r )- jldórzy :i; y ją zc sohą w zupcłnci
Pcl1cticr d'Ois.y wyrazv 1Izna..
·l1y.ch skarbach l wysIał swego po-. harmonji i 7-eodzie.
Di.a .. itNeGW ~ ~=-1u.
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el eksj gosp
Niedole autorskie.
Juliusz Kadel\1-Bandrowski poruszył w "Wiadomościach Literackich" temat bardzo aktualny i nawskroś ekonomiczny. Stosunek wy
dawców d'o autorów rozstrzy~a bo
wiem o tym poziomie kultury handlowej danego społeczeństwa, kióry podnosi 1l1b obniża je'go intelekluaIizm. Mill powiedział, że nawet
korsarze-kupcy szerzą wśród ktdów dzikich cywilizację. Ale od.po
wiedziano mu na to, że w każdym
razi", korsarstwo kupieckie wśród
ludów ucywilizowanych jest symptomatcm nawrotu barba,rzyństwa.
Naj!!orzei wszakże, ~dy #wignia
cywilizacji i oświaty - książka jest pf7C'dmiotem eksploatacji kupieckiej.
Kaden-Bandrowski nazw~ł Sltosunek wydawców do Plsaczy w naszym kraju stosunkiem bezgraIJiczno bezwzględnym i brutalnym. Gdyby w tem nawet było nieco
obrażonej ambicji autorskiej. jest
w tem, gdy pominiemy pewne wyj"tki, SipOl"O prawdy.
Przedewszystkiem wydawca, o
ile nie ma do czynienia z autorem
wyjątkowo poczytnym, traktuje go
2 reguły jako n-a.>Ł<ręta, który poważa się pretendować do tego, aby
jego elukuhrac;e dt-ukowa,no. _
Pierwszy lepszy handlarz książek,
którego powodzenie awansowało
na ,,f.jrmę wydawniczą", wydaje
zgÓTy apodyktyczny sąd o wa.rtości przedstawionego sobie r ..kon,iy

.r

su. Może to być dzieło nlozofic~ne, hist'oryczne, czy ekooomkzne,
opat'l'zone nawet doskonałą opi.nją
profesora danej specjalności, a, mimo to, wydawca rządzi się własnym sądem i po przejrzeniu spisu
,. rzeczy orzeka, że praca "nie jest
na poziomie współczesnej wiedzy"
(Takie orzeczenie księgarzy pokazywał mi jeden z uczonych, którego dzieła francuskie mają a.probatę akademji).
Najchara:kterystycznie;szy jest
fakt, że u nas wydawca uwaz'a Sl'ę
za bezwględnego właściciela nie
te! ilości egzemplarzy ksiąŻ'ki, które nabył, lecz owego tworu ducha,
którym jest samo dZlieło, Dzieją się

Kronika ekonomiczna.
Z
-o-

•

r.ód:ł

24 sierpnia ;1924 r·

amerykańskiego

żelaza.

rynku

Na amerykańskim rynku żelaza Norfolk et Western obstalowało 3'J
i sŁali daje się zauważyć znaczne tysiące tonn szyn kolejowych 11
ożywienie. Sfery fachowe twierdzą ' Carnegie SteeJ Co. i 13000 tonn II
że konsumenci nie wierzą w dalszy . Bethlehem SteeI Co., inne linje kospadek cen i wobec tego czynią lejowe obstalowały po 10-30000
zwiększone zakupy, ponieważ za- tonn. Stan zatrudnienia przemysłu
pasy zmniejszyły się. Firmy meta- stalowego wynosi tylko 45 procent
lewe uzupełniają swoje składy. Po- jedna:kże szereg
wi.etki-ch firm
pyt ze strony przemysłu samocho- i zwiększa produkcję, Na rynku że
clowego znacznie się zwiększył, sze Ilaza surowego perspektywy są poreg fabryk, w tej liczbie i Ford Mo! myśUne chodaż składy są przep('l
zor Co. zwiększył produkcję, po-I nione. \Vobec niskich cen, Z1unie;pyt przedsiębiorstw naftowych na sza się konkurencja za~raniczna.
rury walcowane wzmocnił się; wal' import z zagranicy bsŁ nie~naczny
cownie rur zwiększyły produkcję eksport dobrze się rozwija, wynodo 75 pl'Ocent. Wielkie towarzy$t- sił on 1,018.000 tonn w pierw5zcm
wa kolejowe zamówiły kolosalną półroczu r. b. wobec 982,144 tonn
ilość szyn i uzupełnia.ją swój tabor. w odpowiednim czasie r. u.

FRANCUSKO-NIEMIECKIE
sze szanse. Nie mając iesz~ze do POROZUMIENIE W SPRAWIE
czynienia z konkretną tranzakcją,l
.
.PO.TA~U.
wydawca jest bardzo uprzejmy i! .MIędzy ntemlecklm syndykat: fl
zapewnia, że jeśli tylko lwujunk- ; potasu, a przemysłem francuskI!?
.
.
dl"
zos.tał zawarty układ w spraWle
tury me pogorsz~ S;lę, wy a .{Slą~- sp~ledaiy potasu do Stanów Zied.
kę z całą gotOWOSClą, ale trzeba Ją HOCZ( rych. Dzięki temu porOlUprzygotować na "sezon" (na wcze- mieni:l, zostaje us:.m;ęta walka kOr!
sną wiosnę lub jesień). Autor po- , kurencYlna między nit'!rnie<;kim a
pędza więc muzę i śpiewy, przy :lIz.ackim przetr.~~ł~m poŁas?wym:
.,
t'
L
oble ~rupy wspolnl(~ usl;~.lac b~dą
puscmy na ernlln marcowy. ecz,
.
t
d'
t
.
" I :::cny l wy yczne s~r:,e azy po a. 1.
mestety, "Idy marcowe są zawo- ! porozumienie doŁyczy jedynie rVI~.
dne, Sezon nie dopisuje, może w ku . amervkańskiq~o.
jesieni... Ale jesień jest ka,pryśna.
Wtedy obchodzi się rÓŻd1Ych księ·
ANGIELSKI KAPITA.ł_
garzy i każdy prawie odmawia, uW NIEMCZECH.
śmiechając się ironiczni~, że autor
"Daily News" d011osi, że w AnW ~wiązku z wlielli:ą róin,~ cen na tów w I k>wart.ale r. b. w!płynęto troch ę
może 'żywić osobliwe złudzenia, iż glji założono syndykat z kapitałem towaJry w hand!u J)ańsiwo\\'J'Ul, P'l'Y'.\'Qt- na 7ml1ie:StZeiI1~e M pozY'Oii.
podobnie niesŁrawny dla mózgów miljon funtów sterlingów, który nym i kooperac~ w Rosii. SIP~la.Jn~ ko\V zw~ku k<lo1>era~y'w ~Ylwozych
pokarm znajd7Ji.e nabywców.
przejmie udziały w1elkich koncer- miSJa robOO"ilCro-'W1OOoiańsk~ !!I1.spekcj.iprocen:t pesondł\.l mncelaJl'Yfttlogo w st<>nów niemieckich.
()1'41!Z
kOl1~broIuja.ceti l(()1miM.! l'OOyjSiki,ed sunilm lo zaljętego hezJ)OiŚred!llilo hall1d.lem
Prawda, po trudach można 00parlii 1rotmU1l1!.>s,t}'CZIł1el zbadała kwesł-'e '.\·YiiOS~ 34 rn-ot:'OOIt. gd'y tJ1noo wO<i'rnI st.aszukać jakiegoś wyjątkowego ry~ AMERYKANSKlE KREDYTY dla kos.ztów handlowych. Baoom\!U TJI)(ld :tmo nowi! hl,ku 15 proc. Koo2'Jty handlo'wc
zykanta, który rękopis nabędzie NIEMIECKIEGO PRZEMYSŁU. 33 i,l1iSty'tuc!C harIdikJł\H z C'U'gO 1.3 pań- wym1l:."l"lOn.cgo 7JWoiąz.ku koope.mfyw w
po ... bardzo zniżonej cenie. A ten ( Th Ch
N'
l B k k ó stwOlW1~I'. 11 kOOJ)elrat~''\\'1!'Iyeh i 9 pry- Mosl,,\YdtC (M.S.P O.) W:,>"t1OO-ą 10 proc.,
.
. k
. 1
e
ance at10na a'1l. t - ,wa.nn,ych. PD<l wtr;ględern roozaJu hamdltt gdy przed \VO~ll \\')'J!lw4y t)"~O 2.7fi,
ry~ykant I, :oftm .ta sa.tor mateqa.- ry stoi na czele grupy banków a- dlZ'ieJą się Qlne TI'a 6 cenłr~!l!1ych. pań-' proce.ntt o.1J.ratu.
neJ wartoscl dZIeła, Jest mOWląc rr. el'ykańskich, za!Jowiada pożycz- stw'(l:\\'ych (synd:vkaJlr)'. trusty htd.). ~ .K(JllnjlS~a s,t'.\óetrcltZi,! noadJto. te koopezupełnie serjo, dobroczyńcą auto- kę w wysokości 6 mlljonów dola- 9 hU'l'tO\\"ni i 18 przed. i~biors<~\V elekt- l'aJtnvy nrc zmł~i(!.fSlz.a:1 ZJuperr.1e perS0ra, bo pozwala duchowemu dzie- rów dla niemieclde~o syndykatu, liJCznych.
! netu. i jeśl,j ol/:óiJn,e kOlSZ.ty hai!'l&;cJ\\'e ulecięciu jego ukazać' się na świat. ~ataS()weg~, pożyczk~ pójdzie na
pra~e Z3l!'obkQwe personelu WYllOS.i-: gada, pClwJfJei redukcJi to tylko ddęki
fmansowa11lle sprzedazy potasu w ty VI' hUTrOOIWI!1l1>ach p.ań,s.!rwowY'Ch 1.7 p.r.,' z,więks,z.a,ntint Me O!n'Qtll. a~e lliie reorJ!; 2
Tneba tu nadmienić. że ów sto Stanach Zjednoczonych i na oglo- w kooper>aJtyw~h 5 proc., w P'l'ywa,t- riI~c:ii w~n~,I1m.
sunek wydawcy do autora, który szenia w gazeta.ch amerykańskich. nym handl1u 1,7 proc. ZwliękJszenie O'hroKaden-Bandrowski, nazywa bez•
granicznie bezwstydnym i brutalZBIORY BURAKóW
nym, wynika z odmownego stano
WE FRANCJL
wńska kontrahentów wobee tranz..
"Petit Journal" donosi, te tegoOd 21 do 27 września.
akcji wydawni-czej.
roczne zbivry buraków cukrowych
Dla księgarza jest to tylko kal. będą rekordowe, obliczają, te pro- p() ru Jedelta$ty UI'l>rasza miasto po~wi-ęca zarza.d targów na 2lOrganizr·
kulacja handlowa, na której autor dukcja cukru wyn.iesie 750,~00 frankfurt wszystkkh za,interesowanrch wanie dzia!'l1 .,RadJ,o", podążając '" l~ :'j
wyobr·aża nie dzieło, bo 10 do 15 tonn wobec 400,000 w rok.u uble- celem zwiedzeni3 ta·rgów. znanych po- I !'Jj)(}sób za najnows.zymi zdobyczami hl
d .
.głym, wobec tego produkCJa fran- wszechnie ze świetIJego i sY'Stematycz- ł tury. Pros'Pekty w 12 jeozykacb oraz \\'
proc. u z1ału w o~6Iny~ obra- cuska pOkryje całe zapotrzebowa- nego z.grupowania w&zyS'tikioh branż na mj~zynaT(xJ(}wym języku ESiPera fO ,n
chun,ku.
Dla autora Jest
to nie krajowe.
jednym terenie. Urządzcnla rysta \\'0- wysyfa na żądanie zarząd targów: Me 'we, między lnneml "Dom techn~ki". Sll , sGmt,
Es,peranto-fako. frankfurt a.
wprawdzie także po części kwestja materjalna, bo przecież tt'ZeSREBRO W STANACH ZJE- ooecnle ?OwiI>K91...ane. SllecialłlD. uwagę ~'\al!m.
.... _- ----u-- -__ r
ba żyć, ale w większej mierze jest
DNOCZONYCH.
ta kwest je.. moralno-intelektualna.
NEW YORK 22 sierpnia (Tel.
Napisał dzieło, wypracował je włas-ny). - Rząd postanowił wybić
wypracował je w wysiłku ducht). więks.zą Hość srebrnych monet dolarowych ze wz~lędu na znaczny
wym, wśród nc cy nieprzespanych,
notowanła lłoteDo~
Końcowe
kos~t odnawiania
zniszczonych
włożył w ten twór olbrzymią bwnknotów.
WARSZA WA, 25 sierpnia. Notowa·
Zamknięcie gle:d,
nia złotego.
część swojej istoty. Pragnie tern
ZURYCH. 25-go sierpnia (Pat). Dzl·
W Paryilt notowano ZA 100 złotych siaj notowania Jyly następujące:
dziełem podzielić się ze światem

-!

i

d

Koszty ha

lowe w Rosji.

.Targi' jesienne we F.ranKI rele
nad Menem..

f

pieniężny.

Rynek

notowania w lurythu.

myśli, z całem kulturalnem społ~- OSIEDLANIE żYDóW NA ROLI

czeństwem. Rękopis zamknięty w
.
Wszeohu1td'alńs&d
centrdny komitet
biurku będzie jak tw6r ludu w \\'YłroIlawczy po.Ieclł lrom.i5arla.wwł rolniewoli. A stanowisko autora jestniotwa, aby J)~ielal ziemie iydom,
zwłaszcza pierwiast1kiem w kaIku któr,zy, w(}bec zmi.any usmroju, utrac'.i
lacji wydawcy. Jest to kontrahent swe dawne zaj~ie w drobnym handlu.
słaby, bo gorączkowo tęskni do I Postaoowiono stosować rezerwę ziemi
bardzo często następujące wypad- te.go, a,by dzieło l'ego za "w.szelkn w tych miejscowQśclacb, gdzie już
ki: Autor odstępuje manuskrypt
.. isłllieJą kolooie .ży!dowslki •.
wydawcy. Ale po namyśle wydaw- cenę" ukazało się w druku. Wyca uznaje, że w damej chwili jest dawc·a jest stroną mocną, twardą., PRZYWóZ CUKRU DO ROSJI.
korzystniej rzucić na rynek 'iinny często niezłomną, albowiem wie,
W roku ub!e(!YITI Rosja sprowadziła
tOWM'''. Rękopis dostaje się więc że ma pod sobą wątł.ego partnera. z zag,ranicy t~ko l miłjO!tl pudów cukru; \V wku bieżą.cym J)rzyw6z C'U'kru
do archh;vum i tam butwieje. Na
•
•
•
reklamacje otrzymuje się odpoBrutalny stosuoek wydawcy dl') wuósl do 3 miljonów pudów. Z l'iczhv
tej 700.000 pudów pt'Z~ by!o już do Lewiedi, że wszak honorarjum zapła autora wyraża się w całym szere- lJ i ngndu. reszta ma prz},być w ciągu
cono (zazwyczaj gdy chodzi o ksiąl gu tak zw. "uczniów" księgar sierpnia i września. W ten sposóh sf~
żkę naukową - groszowe), a ter- skich, które Spencer nazwałby ry miarodajne spodziewają się. że obecmin wydania zależy od kalkulacji patalogicznemi przejawami zawo- ny brak cukru na rynlw rosyuskim okaże się chwilowym, i \Vsz}'S~kie z.a:potrze
,nabywcy". A jeśli wreszcie nacislk dowej etyki.
bowarna do cr,asu tegorocznej produk::jj
sprawia. że wydawca decyduje się
Księgarz-wydawca, który ma zostanll, z asp.ok()jO11e.
książkę wydrukować, zastrzega się jeszcze jakieś rozrachunki na koże autor musi już "bezinteres'Ow- rzyść autora, nigdy bez wspo- ZNIżKA CEN NA WYROBY TYnie" poczynić uzupełnienia w miej mnienia ~lę tego ()statniego nU"
TUNOWE W ROSJI.
scach, które z powodu "odleżenia przedstawia mu rachunku. ZwyKOl1risal'jat
handlu
wewnętrznego
się" uległy dezaktualizacji. Oczy- cz.aje handlowe nakazują, aby !la- (Na'11kO!mWIniUtorg) t>osŁa.no wit obnitLyć
wiście autor, który zawsze st·m na wet bankier, (który nie jest wzo- ceny papierosów ~h gatunków.
stanowisku swe:!o moralnego sto- rem etyki) na nowy rok, lU/b dwa Na ra'tle ustaJ01IO koszt produlkcłl 1000
sunku do dzieła, który chce twór razy do roku komunikował swym papierosów poszc,zególnYICh gatmJków.
Obecnie sllecJama komfl<;,ja ma usta'ić
swój ujrzeć zrealizowany i pragnie kIijentom saldo obrachunku.- wys()kość akcyZY. z zastrzeżenIem aby
go ulepszyć, nie dopomina się do- Księgarz zazwyczaj dopiero po pa ogólny doobćd z a~Y'zy nte uległ ZII!1·n!e)
płaty i niejednokrotnie darmo do- ru monitach daje odpowiedź na szeniu. Cen wy,ższych gatunków lla.piepisuje całe arkusze.
zapytanie, ile jes~cze przyp a,d a ros6w '\)OssŁa·!I()wiollO nie regulowat.
Ludzie, piszący ksią.żki, szcze- au,torowi.
BANKRUCTWA NA LITWIE
g6lnie naukowe {naturalnie nie mó
Takich zwycz:aj<?w, kt6re qtię
KOWIEłiłSKlEJ.
wimy tu o popłatnych pod~ęczni- dzy inn~mi przejawiają się w tak
kach szłtolnych) piszą je j\1~ w me- zw. "polityce remitend i dySp1f'irma ~oor.nson I OIavłn w 1mlar.
. d
k' d I l . -k
.
...
. tach.na Litwie Kov. i eMIki c« prowad2';~ce , me wIe ząc, czy ·le y (Q wIe nenl' JesŁ znaCZnIe WIęceJ, a wyn!l
kt d
.~
t "y
.
. .
. . '
. . . . ca lllttO\\'UY s a maiJ'l'tllaO\l"ury, WIS r ..
Ujrzą·.. sWlatło wysŁaw kSlęgar- . kaJą one z przew!dywan, ze to Ilmala w~ pIaty. Cltav in ~ostaI are~z,tl)skich. Niekiedy zwracają się zgó-l owo uhgnic przedawnieniu j urno 'lany. pOIII\!\\~~ iS'fllicje podejrzenle, że
ry dQ wydawców, by zyskać lep- rzeniu,
St. A. Kempner.
dokona! fafszerstwa w~ksli.

1_:.

polskich 557,50, '.') Pradze za 100 zlotych polskich 656.

Nowy-Jork
Londyn
Paryż

OrzedOVJR ołnłda odalIla.

Mediolan

Praga
t.udapeszt

GDANSK, 23 go siflfpnla (pat). Na
dzislejszem zebraniu l!ield\7 c;!dańskłej

notowano

w gttldenach

gdańskich:

107,25- t(jf.n
Telegraficzna wyplata na:
• Lon rlyn
25 (')6-25 06
WarsEawę (100 d.)
106.70-10T.21
104.48-105.02
557.21-55990

New-Jork
Berlin

Hotowania

132,851 -152,8)'1

uiełdowe \ł

londynie.

LONDYN. Q5 go sierpnia (Pat) Z8mknir:cie !liefdy.
449.50
N. York
83.75
Francja
90.12,50
Belgia
rJ1.45
WIochy
25.91.&')
Szwajcarja
3;.75
Hiszpania
156
Port1lgalja
11.59.15
27.725
52.4 ' 'i

Holandja
Danja

Norwegia

Szwecja
Helsingfors

1600
179.50

i'\iEimcy
Zloty .polSki

189
25.'iO

655
5.8.)

Belgrad

Sofia

100 złotych polskich

Zurych

207.00
SM.50
25.90
28,57
25.,,6
16.00
0.0076

Holandja

~,45

Bukareszt

0.0075.25

Wiedeń

IX-ta LOTERJA PAr'lSTWOW A

s-ta klasa -

lS-ty dzień

Zlp. 1.000 nr. 34452
Zlp. 200 nr. 2294
Zlp. 150 n-ry 6076, 20173
Zlp. 100 n-ry 43349, 47676
Zlp- 75 n-ry 14322, 20222
Zlp. 60 n-ry: 26982, 31711,' 34429
38625
Zlp. 50 n-ry: .3101, 3849, 40'17 ,
4081, 4673, 5736, 5932, 7902, 8918
9824, 9889, 11647, 12248, 12521.
12903, 13390, 14415, 15996, 15807.
17811, 20315, 20412, 23495, 23665,
26376,' 26819, 29591,30610, 31539
32460, 34078, 35503, 35601, 36122.
37840, 40257, 41268, 44640. 43235
43731, 47385, 48250, 48475, 48557
49259, 49518, 49677.

Gimnazjum

Humanisł.

•
ks. Ignacego Skorupki
Im
(Tow.

"Oświata")

w Lodzi.

EgzamIny wst~pne do wszystkich klas rOZpOCZDi\
czwartek, d. 28 sierpnia o godz. 12-ej w południe.
Podania przyjmuje kancelarja szkolna (ul. ks. Skorupki
od dnia 16-go do 26-go .iel"pnia od godz. lO-ej rano
po poł., w dni powszednie.
Początek lekcyj d l-go września o godz. 10·ej.

się

\\

Nr. 13 )
do 1·,·,

432-- :!

Dawni uc:wlowie. którzy nie zaptlali si~ przed wakaciami. winni to
do d 26 b. m., gdyż W przeciwnym razie miejsca nie będą ula

tecznić

zareZ61'WOWMe.

Ilvrekłor .(-) W. Davison.

l\S~(II'
fil

ch

..... -

Nr.m

24. VllI -

DPDnydrogi
HEn~i;~~rr;

zdobyły złe

wschodu!

etOs POLSKI -

I. Urząd Skarbowy
Podatkdw I opIat skarbowych
VI lIodzl.

Łódź, d.

,

1924

22 sierpnia 1924 r. ~~~l'~~}~~~

~

bryki opon ..Englebert.
Fils i Co."" są vezwzglę·
dnie konkurentyjne.

•

J. Pacer,

(tJ. Prz8smy~ki

odbędą się pomiędzy lO-tą a 4·tą po poł., na pokrycie zaległych 00dat.ków skarbowych, publiczne sprzedarze z licytacji ruchomości, zaję

PLUM LEON, PI. Wolnośel 7 50 pAlt.
.T AKU)wrCZ WOLP, NowomIejska 24, 4 sztnki bllrcl'oann, 4
towaru hnwP}f1illnN~'o
fl) HATiT I'A.T\WRL. Nowomipi~"1l llł, :srI) swetrów wE'łnillnv~h.
7) KAN"7(T(t !'.{()SZrnK, N'owomi,';sk" 2, 5:1 ~arni tU9ÓW mę'Jl\ich.

i S,·lia

Q) K()HN F'I? ()f M.
9) T.F.C;·7CZY~~KI

Dyrekcja komunikuje, iż egzaminy dla nowowstępujących do wszystkich klas od H·giej do VIll-ej
włącznie rozpoczynają się w poniedziałel dn. 25-go
sierpnia f. b. o godz. 7 m. 15 wiecz. Zapisy
codziennie z wyjątkiem niedziel w tych że godzinach.
Wykłady rozpoczną się dlJ. 1 września i odbywać się będą, jak w latach ubiegłych, codziennie od
7-15 do 10-45 wiecz.
Kurs każdej klasy trwa 5 miesięcy.
Nauka pod wył kierownictwem nauczycieli
!\zkół średnich państwow) ch i prywatnych.

P. S. Słuchacze-kandydaci do klasy VIII-ej
oraz dawni słuchacze kI. VIf, przechodzący obecnie
0.0 kI. Vlll-ej, zechcą celem porozumienia się przybyć w piątek, dn. 22 b m. o godz.8m. 30 wiecz.
no Kancelarji Kursów. ,
':)77-2

z

1

'J4

wykwalifikowanych
724-2
robotników:

~

dhtżników.

na miejscu licyfacji u wymienionych

Łodzi".

738-1

,-

II
~

•

Ko

Po długoletniej praktyce w kraju, jak równie!
zagranicą, jako dyplomowany krojczy, ostatnio kierownik (pierwszorzędnej) łódzkiej firmy J. Rogo·
ziński, otworzyłem ~pierwszorzędny) zakład krawiecki
ul. Al. l Maja (Pasaż-Szulca) M 29.
Polecając się łask. wzgl~dom Szan. Publiczności,
zapewniam solidne wykonanie po cenach przystępnych.

J. BLANKIET.
Ceehowy

członek zarządu

przy I·szej Euro pejskiej Akademii·mód m. St
Wi~ksza
września

cukiernia w

Łodzi

w Drezdnie

poszukuje

od l-go

b. r.

energicznego

•

CB D

(administratora). Wymagany l'~zyk polski i niemiecki
koniecznie.
W ofertach prócz warunków zaznaczyć miejsca
dotychczasowe.j pracy, oraz powołać się na referencje.
Oferty składać do Adm. "Głosu" pod "Ener~
7:19 - 1
giczny Administrator«
749-3

.

. Przy

lecznicy Unitas PUSfa
uruchomiony i rozszerzony

A kc.". i n a

19

został

oddział położniczo - ginekologiczny

Sienkiewicza Nr. 84.

pod kierunkiem

F .."-BRY.KA TRYKOTARZY. ~

722'-16

lekarzy-specjalistów.

a

SKŁAD

!Et fUTER
I

~

ZARZĄD.

715-1

..N. EJTINGON i S-KA"
.J:1

j

~
~

Szanownemu Panu Adwokatowi Jak6bowi Sz;weicerowi składa serdeczne podzi,kowanie Stowarzyszenie Byłych Wychowanców D. S. za bezinteresowne opracowanie
statutu tegoż Stowarzyszenia

Naczelnik Urzędu.
• z. (-) aD

na sztandartmaSZYDY, Szubert i Salcer,
na }{oronamaszyny i kotoniarzy.
Włókien.nic~a Spół,ka

b•

w

Nowomlplsh 21, ml'hle

15.

Kierownik: A. Wierzbicki.

ogłoszenie

~

~ztuki

T.A.JZER. r-:ownmil'iElka 54. 40 palt mę~kicb.
H) f.lPKF: ARRA M. Nnwomlpis1ra 21 POi) nnr trv 1ultów
11) ?lnnT ARRAM. Nowomfpi~ka 24. 4() ~nrnltur6w m~F!kich.
12) ~Km:nW8KI H.. Nowomll'lF!lra 29, 10 lroszulpk trykotowvch.
nl C:;ZAŁOAJRW8KI .TAK()B, Nowom;l\fska 20. 20 sztuk towaru
Ił) TORONr:ZYK leRK. Nowom!eiskA 20. 200 eztuk towaru
l.'i) ZAT.lSZEW ·~ KI O M. Nowomiejskn. 29, różna ~nlanterja żelazna.
1,,\ BUCH.\LTER tr:BK , Podrr;eezDa 15. meble; lampa.
17) (:UK1Ef/.\TAN LAJI3. Nowomiejska 10. meble.
IR) OY\f A'\T SZMUL. Porirzeczna 12. rnphle.
Hl) OA1,81'1<:& KONSEN'S, NowomilliQka 21 5 sztuk barrhann.
20) G()Lnml1RG nA RRTEL. Nowomieiska 15 m~ble.
21) G()T.O m HR~I)OH. Podrzl\c~na 12, 20 !!,'arniturów męskich.
f).,) THi"lnETRS: Hf,1RR'Z. I ·nwomiPjskl1. 1~, gaianŁerl A.
2'\) HA~nm ABR /\M MI)C::ZRK, Nnwnmilliska 1:;,2 s7.tuki szewiotu
'~łl HANOWRR I":HAI\I Pótnocna
1 sztuka towarn
2fi) JAHUBOWICZ MQSZBK, Nowomiejska 17, 2 sztuki materjatu, m as z yll'1
no kl'alanin.
26) JELlN A RHA \T. Północna 10. meble.
27) .IOZRF()\VICZ H. DAWID. PólnocnIl 4. meble.
2 Q ) KAPBfAN ~ZMUL MOr.;7,PJK. Rytln", 17. mE'ble.
2Q) l\Uprn\1RRQ wnLP, Północna 23, krerlens.
5111 LT ' BnC'lINSKT CHA.TM BRR, PorlrzeczUl\ 11. mpble
Rn MANFIA j RIR. ' -..Z1'AJN. Nowomiejska 9, 200 kilo skóry po[le '1 zl1". j
52) mLSZ'rAJN LA.IB, ZAchodnia 2'1 meble.
;t5) PM,EWSKI i HALHER. :-ioworni"iska l, galanterfa.
M) fl.oZ',N0WAJr. .J .. Północna 14, worek cukru.
5f1) Rf)7,E. "rAL HAN A, Konetantynowska 10, .'l0 tuzinów pończoch.
!'lo) RYBAK E-;ZY ,A. Pomnr'lka 4. meble.
57) Z Y[JRERBRRIJ WOLF' Po llorska 4, szafa.
ilSI S7.TA R[<AMN 57., 1'61n()('ns. 12. kre(lpns
:;~'j TR~lK'N
AK()1l I.EON, Zg\erska 716, mElb\e.
41)) WA1C\lAN 8ZAJA, POllrzecZlla 25, meble.
, 41) WALDFO (~lEI, M,USZlm Podl'zeozna SI, 30 ubrań IDQsklch, 21) palt
damslcil'h.
42) WIDA WSKI JAKOR, PodrzPc'tna 51, meble.
43) W()(,\lAN (CEK, Poci r zeczna 15, meble .
H) ZYLBERYNG l!Ot:ZEf\'. Pocll'Zccznlt tV, meble, 40 world,,· mąkI.
Zasekwestrowane ruchomości można obejrzeć w dniu sprzedany

słych

się uwag~

Zwraca
na
w
"Monitorze Polskim" i 'polsce Zbrojnej"
z dnia 30. VllI. b. r. w sprawie sprzedaży
5,878 kg. pieprw oraz 15.00 kg. cykorji
przez .Szefostwo Intendentury O. K. IV~

~

~

,..,.~~~~~~~

ł)

ul. Dzieln a 27"

~

I

MYf)LAR~ MOSZEK, Północna 25. meblE'.
2) Dy\r A~'r .TA KOR, Nowomfl>lekf!. 211. meble.
?i) RPSTFI '" FISZRL. Wolborsh ?fi. meble.

za res·e Bklas gimn. państwowsgo

r.~

~

n

fi)

Kursv Gimnazjalne dla Dor

ts

tych u niżej wyszczególnionych płatników ruchomości:

Łódź. Piotrko. .ska Nr. 111, telefon 29-11 ..

L

~
~

dnia 27-go sierpnia 1924 r.

Biuro Handlowo-Budowlane

,

ił

I. Urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych w Łodzi podaje niniejszym do ogólnej wiadomości, że w Łodzi

Reprezentacja nil okręg łódzki:

MI

~

Auta zaopatrzone w opon;,.. i kiszki stvnnej fa·

Opon7 i kiszłU ,.Englebert" Sa najbardziej
trwale.
Opon7 i kiszki •• Englebert" zdobyly na'Jrody
na wszystkich światowych
raidach.
Nadszedf pierwszy transport, dotychczas w Polsce nieznanych opon "Cordy· .Ballon".
Opon;,.. .,Ballon" do 1'ilmochod6w marki .Ford"
nie wymagają zrl'liany felg.
•
Wszelkie wymiary str, e na składzie konsydnaCY;nym. - Ceny fabryczne.
750-1

~

,I KUPCY i HURTOWNICY! ,
.

~

pc> ~:~ ojóvv

piętro,

l-sze

"Głosu'" sub

od

zaraz.

Cena normalnego porodu - lO-dniowy pobyt na I klasie wraz z salą porodową, akuszerką i kontrolą lekarską 300 zł.

śródmieściu,

z wszelkiemi wygodami w

Oferty

do

parter. lub
administracji

»M. S. u

- - - - - - - - poleca - - - - . - - - -

;utra damskiB, mestie i galanterVlnO J. M. Halire&lll
A. F

ZL

WI C Z

Lódź, ul. Dzielna M 12, front I pi~tro.

321-3

tłA RATY.

NA RATY.

Przyjm. od
14-6.

sub. "A.

10-111 ..'

Plofrlmwska Z6.

.

zawiadamia, że egzam1ny powakacyjne nowych
do wstępnej i dalszych klas rozpoczną się
dnia 29 sierpnia o godz. 8 rano. Podama przyjmuje
Kancelarja codziennie od 10-1 pp. Uczniowie niezamożnych rodziców otrzymują ulgę wpisowego.

i dydatów

f1r,ludWlk
Fr.1 .
IV
1.1

u y HANUl

U

Choroby

Stowarzyszenia Handlowców Polskich, Piotrkowska Nr. 108, mieszczą si~ ul. Cegielniana
Nr. 70 (w lokalu Państwowej Szkoły Handlowej Zeńskiej).
Zapisy kandydatek i kandydatów na roczny
kurs nauk handlowych przyjmuje Sekretarjat
Kursów codziennie od 5-7 w.
Wykłady odbywają się w godz. wieczorowych.
Początek

712-1

i

przyjm. od 10-11

15-7.

Telefon 28-07.

A.

Wszechświatowej

francuski

~ed.

Kryński

• •

Dr.
' ;Jpisy

ny 28 sierpnia.

l, II, i!l i lV.
Lekcje 1

rio idil s

E l-, Zdllliwrlc ~ nia. 744-:;

te Ekkerł

r z ('~. ~

ClI] ni

(llv,,"nl:) .

IMSZY

a.

różnych

BIU OWYCH

!, O

ArytmolTletry:

o',

'l

1< l'. .\\ \

(, \ li ~, S

cenach najtf!Jiszych.
Do 1»isaniaa .
() I~ ZEŁ Udler), A.f-G,
I .O:1l1l1erCHlI.
Heroine.

~

Sta .i ła J Rajskiej

tl

Sienkiewicza 3'1.

38

e
"'"
Pl

):(

III

Wl'tępnr rozrOC7.n~ <;ię

fi

3

.as»

, l:n:U:ll:():():(Jll:( Jl U'}:l J;ll:(

II 'lLh

,l

1

g

!
tf

dnia
gnd r . ~ - {'j r;'!11n.
Pnnan13
przyjmuje k<lncelarja szkolna od ~1 - 28
sierpnia n. r. włąc z nie. od godz. lO.~j
l-ej w polu dnie. Początek l ekcji l-go
września.
F.g7<1l11iny

~9 ~iPrpni3

~

M'

~

~

t(

Il:t
J:'l

==

. '. J:J.~l'lP

ieszka

•

4 pokojowe poszukiwane.
Sp:'Cl\\ c: traktuje sic: serjo i najchętniej l>ezpo·

nI] l"P !1['
NO
""I
,l!r~, 1 ...11\
- , IJiOWnl
_ I m• •..I ~rcc1n i o l ~~;o :';l cnia pod "H. Z.«
__
_. IIII
,...___
,.....__:'11...........____________
PO[::;ldego"

TaŚlll;Y i "",,,:'~o1f.t.i.

I~

~

§ Gimnazium Humanistyczne

):(

Całkowita wyprzedaż

Przy jmuje od l.~ - ~, I
O~I
7 -D 1wieC!
J anicoc!
-5.

I

ia
na u c: z yc fi e I k a
e
udziela. lekcji pisania na maszyna.ch

a

Q

_ '!lo~!owych. ...ll
HlhńsKiego 14<1 I
l

Koniałi

Oogna..c

I

1l0WOWS1ęplljąc"dl

pOdw5tępąej , wstępnej,

p. tr.

Choroby
skórne
weneryczne
i dróg '

Zawadzka 9

dłu golełn

~.

marki

do I1<Jbycia W pierwszorzęonyrh h;-mdlach
winno-kolonjalnych i restauracjach. .52-10

lU. Kościuszki :U
I

597-4

~tt~~~~~~~~~~UUU~U~~

awrot :4'i! 7.
Dr.

u.·

i najnU'Wszych s~stemów z dokladnem objaśnlenie In
konstru kcji i hektografii.
Udziela równ1eż leKcji korespondencj~ i ar7t512-4 sneł71U handlowej. Łódź tli. KJlińskiego (WldzeWslw
.N2 8ij m. 1:1, (obok poczty)
59-!

wykładów 3-go wr7.eśnia, w środę,
o god;;. 6-ej m. 15 wiecz.

Męski Zakład Naukow~

prz 'jmujt>

skórnł'

weneryczne

PDszukiwane.

kuchnią

Akusz. i chorohy)
kobiece.
,,~

do Adm.

"Głosu

S36 - 4

-

lI)

24, VTll -

e

f}ŁOS

POLSKI -

zasadzie udzielonych nam przez Ministerstwo Skarbu lt.oncesli otworz711śmy przy
naszych t mieszcząc7Ch się przy uj. Sw. Jerz.ego 8 t publiczne skład".

Na

L
Ładunki

należy adresować: Ł,ódt-KalisKa bocznica własna

011 D ne
-W
.

EO CYl 6

I

1\

,
SPÓfaKR

I\KCYJltlł

PiotrkowsKa 57, telefon 3-77.

'

•

zupe nie nowy rograml P:~~!o~:ę~nJ:::~~:::::::::'

Restauracia:, Dziś
OLESLA WSKI

"SAVOY

Wejście bezpłatnel

-

IlE BY\1 AU I DWOŚĆ IX liElU
1/2

!p. Bandl. WOJEWOOI!I i LHOI

8u Chfi Iter-hi lans is ta

stenotypistki

dokradnie obeznany z kslęgowo'cl'ł
towar:zyst\\l akcyjnych z ~:tszem "'Yf kształceniem, prokurent poważniejsze i
firmy w Łodzi, dObry znaw<:a spraw
podatkowych i całokształtu dzlalał·
n~cl
biurowo-handloWej - chciałby
zmienić dotychczasowe stanuwisko.-

Oferty złożyć w adm. "Głosu •
b P 21732-2
.'

•

do

Łaska1'ł~ ofert}' sub. ~Proktlrent·

.Głosu Polskie~o·

LOKAL

pIanIsta

UWAGA.

ku przy linji tramwajowej odsłąpie
lub zamieni~ na 3 pokoje z kuchnią z; wygodami za ewent. dopłatą.
Warsztaty Inwalidów WOjennych
Oferty do adml·n. pod .GÓrny Szewcki,
Krawiecki i Malarski przeOu ne k731
2
.
,
t I
l Od ń k I fA
"'.7
nieSIone zos a y na u.
a są· )-.
rÓl! e-go Sierpnia i w d!llszym ciągu
przyjmuje się wszelkie obstalunki oraz
reperacje A tal(te polecamy W wieI
Odstąpię
klm wyborze OBUWIE wszelkiego
S po.oJ.
644-2 Ratunku nainow5zych fasonów. Ceny
przedpokój i kuchnte; z wszelkimi konkurencyjne. Popierajcie Inwalid6w
509-4,
wygodami przy ul. Piotrkowskiej.
~_~
(ę
Oferty do "Głosu. sub • W.K.-

Po 6
za 1fYI'az.
Dla poszukuj'łcych pracy
3 grosze za wyraz, Najmniejsze ogłoszenie 30 gr .

100'. i Iftbol.

l~lmunt ll·_sl·~tl· r~n:~:~:~~.
l~~j::
ty. sub .Mo H."

Ład.nie i prędko
pisać

*

Młoda

panna

(' )
.. d'
.., k t l
.
d.
lU, ze ore nIem wy sz a cemem, s.7.n patyc%na, gospodarna i posażna. zawrze
znajomo!1ć z mI. c!łowiel'iem albo wdo.
wcem, na stanowisku w celu matrymonialnym. Dyskrekcja zapewniona. Na
anonimy nie odpowiadam. Z",tos%cnia
proszę sltierować pod: Łódt. Główna
poczta, S. Gruenber.:, post restante. 1·2

••
•l

Ogłoszenia drobne •
groszy

709-2
Abiturientka wyż~
szej szkoły real.

uczy k.aligraf L •. Berma~
••
oraz pOpraW!3 wszys!kle brzydkl~
charaktery pisma w ciągu 15 lekcjI.
.
.
sklepowy naroźny
'1 KQftataftt;,,-ftowska 7.
prcle.sor kons~rw. Poznan,. udz1ela
składający $i~ z
lekcjt w todzl. lnf,orm.: Pto\rkow·
okolicy Górnego Ryn.
ska Nr. 68. Koszade.
591=2

I11nklBW11:11 35. fBI. 18-31.

•

•

~25-1.n

BU~~:~:~~h,kO~~::

,.ografji, pisania na
m a s z y n i e uczy
szybko LubińskI,
Piotrkow.ka 79.
640-2-n
Buchalterii podVJójnej, raehnnkowo!ki i korespondencji, uezy
gruntownie .ł.'plo.
... ~
mowany nauczy.
ciel buchalerjf. Cegielniana 71, lewa
oficyna. III p. na
prawo. Zgloszenla
od 2-5 po pol. i
po 8 wiecz. 727-1-n

znakomita
pieśniarka

RaDliński (imitator),
umeblowaenla rOZID •
ny poltlc6j
przy)i OoolAII'
li
: tadnie

'"

polsko~nlemieckiej

su

::::;:iOMORA WSKA

El"vonne et Roberts.

poszukuje

do p ł Y t

wszystkicłl
wagi 1 cm.
kg.
w
skrzynce rozmiarów,
wielko 161:111:13

Wyśmienity duet
tancerzy - - -

Firma Ekspedycyjna

"CAMEHA GRAMOFON"

Vi

.

.

Podróżny gramofon

ma.gaz7nach

Zy

t

wagonowe

..

4 ubikacji

Nr. !32

1924

okarnia czoio. .
'r., tokarnia pociągowa
2 metr., aparat do
Ipa1llanis, kocioł
parowy 6 atm. pow.
!>grz. 54 mtr.~, gater 800 mil. rozpię'
toki, firmy Blumwe. Dynamo 110
'łolt 41 amp" motor slląeogazowy
Deutz'a 20 Iwn,
lokomobila przeWoźna 8 atm. 20
kon. % p o VI o d tt
przeprowadzki ta·
nlo sprzeda int.
bbickl, B,dgollzcz
ul. Batorego 4.
6f}ł-2 k

T1500 mm

jgteli~entnej i.zrae- ; tapicer. dekor.tor
lfckit:.1 rodzime do I przerabia mebl e
wynajęcia dla sa- , zaklada f i r a n k 1
motnego pana. O~ Jprzyjmuje obstaslIb .zar:,; ~ lunki, o 50 proc.
.--~..........,;-9~t~m taniej. Uwaga: tyloszukuję pokoju ko Cegielniana 6t.
P z kuchnią lub 2
736-1.d
pokoi VrI centrum.
Oferty składać,. ~tancja dla ucze
"GłOSie- pod lite· Il nic przy intell '
~M. M_- 50-1m gentnej
rodziniF',
OSZUKUJe ~ lub troskliwa oplcl<a
1 pokoJa z ku· zapewniona. Anchnią. Oferty pod drzeja 43-2 po.Zloty·
8"-2·m między 3-5. 53 1ci

r,

P

Okój umel>low~ny

P
Ważne
lub bez: poszuk uj e
~

utr~ymanlem

od zaraz. Ot. pod
"HandlowieC·
693-5-m
noSzttku)1$. 1 ewent.
r 2 pOkOl z kucllnią w c e n t r u m
miasta eena oba·
jętna. Oferty sub
.K. 8.. wadmin.
.Głosu

P.- 2-2·01

PosaduJi""race.

dla

Pań!

Znana naucz .·
cle\ka naucza. kr .) ·
ju I szycia w prze
ciągu jednego miesiąca za 25 zl
Uwaga: Przyj·
muje również le l , cje prywatne za :jU
zł. Adres: Szwarc
u Grynblat, ul. Pa:isita 9, m. .:.5, godz.
przyjm. od lU-I l
12-3.
55-1

POkÓj umeblowany w centrum
'MzolliwaDe dla dWlIch panóW
z całodziennym u·
nteligentna osoba trzymaniem do wy- Kala Chorvcn
poszukuje posa· najęcia. O.. sub
"
dy gospodyni do .. A. Z.ln)" do adm.
tD. Łodzi
I samotnego. Oferty .. Ulosu P.* 6-2·m podaje do ""iatlosub .Gospodyni-. POkÓ I z catodzlen- mogel ubezpieczo_ _"",7...4..
2'_1..
- p..
p
nym utrzyma- nych, .:te dnia ~.)
Kopno sprzedai _
orespondent an- niem z pomocą "fi sierpnia r. b. zo,,·
0 IJprzedallia uKgielski poszUku- nauce do wynaję- . taje uruchomione
rządzenie Intje zajęcia wleczo' cia dla uc%onnłcy Ul lec%nlcy i ?r z \'
chenne l i n n e
rowego. Oferty do starszych khłS. -- Karola 28 poso,Jrzedmioty. \Via- .0 ł o s u" .. W - K. t Wjadomo~: Odali- ~ie d 1 a na2-3 pokojowe z kuchnią poszu- domo.t
111 sklepie
Chind?"
41·5-pp ska 35, m. ti. ~
gb-cb w;rpadkiwane. Zgłoszenia: Anny 20, m. 3. Bulwy Piotrkow
łoda Intelig~ntna ł
700-:>·m Rów, czynne nc ,:
3 pakojl, kucbaia i PIZIj pl k6j
631~2 ska 145.
47 l-k
_ osoba poszuku POkÓj' z utrzyma- przerWy cal~ dob t~
Je pracy: mote być I' niem dla ucznia
Po~otowie dla
do natychmiastowego
anSn8
705-2
upię kompIętnie
k I I
W h
nagłych wypadków
as
ene,.
yc
0-'
wyższej
klasy.
W
la
wyjetdta
jedynie
urządzony
warPo~rednicy wykluczeni. Łaskawe
Przyjmuje si~ dzieci od lat 4-7.
sztat stolarski na wawczym, lub za- domoŚć. Koristan- do wypaków istot.
oferty pod. W. K. }Q24" do adm.
Zapisy od 25 sierpnia od g. 4-6.
2-5 Judzi, motli- rządzaląca domem tynowska 5, w ~a- nje pilnych i ~Iro;t.
sł~ '1a $!OSpo. kładzie
fotOrlra.
I W
l
wie ~ lokalem mie- zna
darstwle Łaskawe
"
".'le I.
szc i < l ,!
• Ołos~·
692-1 *_~~iiiiiiiiii!iiiiiii~~~
szl_aniowym Oferticznym.
~7-:S·m inne \ł,l2zWallia zu·
oferty proszę nad·
ty pod "l.. L. * do syłać
do .Głosu' pOSZUKUję ~OkOJu łatwiają jal' doPOTRZEBNY
116-1
adm .• Olosu"
z Ituchnl'ł lub tychczas d~'żurlll
dla ..A. M."
Pierwsza Łóclzłle Specjalna
7580-5-k
fi94-2-1)J) dwa w okolicy ul. lel{arze.
Farbiarnia Chemiczna F1Iter
----.................. riotrkowsluej adr.
Kasa Chorych
Południowa 28, m. 26. f\las::yny do s~ycia
Zaofiarowane.
1: c e n ą nadsyłać
m. ł'Jod~1
filia: Piotrkowska 82
ił! na najdogodnlej.
otrzebna
nieza
do
adlll.
pod.B.C."
Dr.
E.
GiebarłQwskl
przyjmuje zamówienia i wykonywa s2;y~h warunkach
leżna mloda in608-4-m
Komisarz,
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