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Wczorajszym wywiadem premjer
WszystKie

OCZY są

rzesądzoa

naraził

sobie
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(Specjalna

służba

polityczna
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Nasz w.all'S<zruWlSlki ~oresp: t~lef.cmUl}e:
bllc~~~ zrozmr.!c intencje, ~ę~ącego ,,~a
Przedmiotem rozmow melicznych po- I odeJsClu" premIera, i oceD1 Je Jak na1ezy.
słów, pozostałych w Warszawie oraz W każdym razie o ile jeszcze były stronzgrupowanych w klubie sprawozdawców nictwa, które czyniły sobie pewne iluzje
sejmowych dziennikarzy, był przez cały co do stosunku premjera do sejmu, to w
dzień wczorajszy wywiad z premjerem myśl rozm6w, jakie wczoraj prowadzono
Grabskim, podany w "Głosie PolsWm". I w sejmie, stwierdzić należy: iż sytuacfa
O ile jeszcze dwa dni temu określaliśmy rządu przy bezpośredniem przyczynieniu
nastrój sejmu wobec p. Grabskiego jako się do tego jego prezesa, jest przesądzona.
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Faktt-m jednakowoż jest, że opinia puB.
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Francja rezygn '" e z

"Głosu

Sejm

SkrzYńskiego

Polskiego"

l Piastowskie prOjekty

sana-

•

Osfry lIsf

cały

cYJne

marszałka Rafała,

kfdry

nlB doszedl do premIera GrabskIego
Nasz walTiS.zalWlSlki korosp. telefonuje:
Po dwu dniach ożywienia w sejmie w
dniu wczorajszym zapanowała zn6w cisza
i spok6j. Jedyny klub, kt6ry jeszcze wczoraj obradował - to pia&towcy.

I

Klub ten obrał wczoraj specjalną kodla opracowania własnych projektów sanacji gospodarczej i finansowej pań-

misję

stwa.
Do komisJl" weszli 1"'''''
--.dowie: Byrka,
Osiecki, Kiernik i Szydłowski Komłsja
przedstawi swój projekt klubowi za parę

dnf.

Komisja już wczoraj przystąpiła do
pracy. Projekt, jak słyszeliśmy, będzie się
zasadniczo różnił od rządowego.
Na posiedzeniu klubu mówiono wiele
o wczorajszym wywiedzie premjera Grab$ldego, zamieszczonym w "Głosie Polsldm".
Klub "Piasta" czuje się tym tekstem
wywiadu bardzo dotknięty. Widzi w nim
chęć obrażenia sejmu i wobec tego zastanawiano się nawet nad tem, czy ni.
prosić marszałka Rataja o interwencję.
Myśl tę jednak porzucono. Był jednak
przygotowany projekt listu marszałka
Rataja do premjera, zredagowany w bardzo ostrych słowach. Antorem tego Usta
jest podobno p. poseł Kiemik, główny
winowajca czwartkowej decyzji konwent.
senjorów.

zemarsz przez

Nadrenję

Wojska francuskie na pomoc Polsce mai" iść przez Gdynię i Gdańsk:
Jutro rozpoczną się w Locarno konferencje z min. Skrzyńskim
, PARYż, 10 paźdz1ern&a, "Journa1 des
DebatsU w artykule wstępnvm czyni sensacyjne rewelacje o rorLmowie Bńanda z Lutherem. Briand mW oświadczyć niemieckiemu k&llclerrowi, że Francja nigdy nie
zrobi użytku z przysługującego jej prawa
przemarszu przez Nadrenję. Briand miał
oświadczy6, że" byłoby szaleństwem,

żeby

Niemcy trE.DSportowały na swoich kolejach fra:1'mskie wojska do granicy polskiej.
Wszystko, czegoby się Francja w razie
ewentuzJnego wrbuohu wolny polsko-sowiec1ćej ~o!1ła domagać od Niemiec, to
Jest to, aby Niemcy przepuściły wojska
francuskie na transportowych okrętach
przez Kanał Cesarski pod Kilonią. Transporty wojsk francuskich nadeszłyby dro~ą
przez morze Bałtyckie do Gdyni i Gdańska.

szc.z.egółowe,j i rzeczowej dyskusji z polsJdm minis,tre1Il1 spral\v zrugil"anń,CtZJ:1yah.

NARADY Z PRZEDSTAWICIELAMI
POLS I

LOCARNO, 10 października. Berlhelot

. trudności zosłaną przezwyciężone i Że ZO"
stanie znaleziona formuła, którą przyjm,.
wszystkie zainteresowane państwa. SpraNiemiec. Konferencje te, zdaniem Berthe- wie przystąpienia Niemiec do ligi zostanie
lota, zostaną zakończone w środę lub poświęcone posiedzenie piątkowe.
czwartek. Istnieje nadzieja, że wszystkie
WALORY NIEMIECKIE mĄ W GóRĘ·
BERLI1iN, 10 rp.aź.dzńemiika. AW). ,,vorwaei!'bs" donosi, że n~ clzisiery,slZeigiełdlZJi,a
bel111'ińslkiej iPojawała się moooa t0nd.encja w

oświadczył przedstawcie10m prasy, że w
poniedziałek odbędą się narady z przedstawicielami Polski i Czechosłowacji oraz

,zwd'ą.ziku

I

PRZEJAżD~KA PO JEZIORZE,
LCC:ARt~o , 10 p'a~dlziernika. - B6alllcL

phalll1lberIa1m, Slresemaoo i Llltłher, kO'fZY-

~taóąc z wof,ne'Ro CIZJaIS '. udaQi się w s,OIbotę
po połucLru·u na wlSpóJną pt1zejaż.dJżkę łod~tą
m'c,t ~·-S 'N ą p o !.::~o Y- /; .(·- -·.l .
SKRZYŃSKIM.
1n ~ _ .f. ' : . .

rp 3 t)

BOT-

f,jner Zcitunl1 Am Miitalg " d·o nosi z' L~c;r
no , że zapoWlie.dziallle n.a dzisiaj spot,kan:e
JIl1nistrów Stres emann.a ze Sknzyńskim zo~tało odłoż.one do jutra na życzen,je Streseman-na, ktMy Clhdał wykorzys tać clz; eń
kLzJ,sie;,szy w celu przYRot.owrunia się 0.0

Grand-Hotel w Locarno
Siedziba delegacji angielskiei, francuskiej,
Dolskiej

n.rude'Elirunemi z LOIC'a'rJllo

prytWiCtJt-

SPOTKANIE CZICZERINA Z MUSSOLINIM.
RZYM, 10 paździer.ruilk,a. (A.W). p.oselł 5·CYWiec3c,j przy tiządlzie WłOSlk1an, Ki'e ll"z,eiIllClew, w P()(t'lOlzumi'el11ill z wł,oslk,jlem
mmlb~t'Wlelm \Spraw zagran1oo21nY'ch ulJo·
~ p~a!ll sp()ltlkruruia Cz~cze!!iil1a z Mussodi--

SPOTKANIE STRESEMANNA Z ML'i.

F "") LIN

'Z

l11emw dJo'lla·elSiie'lliami,
Dzie1lJlik pod.aije, te cOIl"·alZ szemej ro'zClhoclzą się pOIgłoski, jakoby jednym z wyników oibll"adJ b-yłło lldosłę-pn,jen1.e dJa Niemiee
eklSp1 o ata cji Nadren~d ,i to udostępmienie w
ba.il"'dJzo wydatnym stopniu. Pog~.oS'ki te per
clh.o,d.l:zńć mUiStZą Ize ź,róde~ miarodlrujuych, ja'
ś1i W z.waą'z.ikll z niemi akcje g,ó m,iClze skoczylty drz,~ś 1lla:~le o 3 'Proc eJllt , b-e1Z poda7.y·
O tern samem Ślwiadclz yćlbv mogło rÓlwniet
to, że w p-oszukiwan,ju były dJzi,siaj akcie
Ipi!'zelCłlsię,bii,OtnSt eł elktn-yfik a'c)"in )'ICh . .

włoskiej

oraz

rum.

Jalk wiladomo, spot'kanile
ma w mmejsClowośd SweiSlal.
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Niema chyba w Poj ce czło tekaJ
remuhy do,wodzić tr~ba, że s .. Jm niemal
od dn~a objęcia rzł!dów przoz p. Włedyllława Grabskiego pozostawał w letargu, 0becuie jednak - wyją~kowo nie w duale
nekrologów, ale w ddale politycznym zanotować nam wypada fakt, że wprost ze
stanu łł1ta.rgiczne~ p ·ze-.szcdł DS sejm w
stan śmierci - Lmarł po długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat trzy, jaKO ukocha.ny rynek IgnQuncji i Nieładu...
Podczas całego c~ti fnvania gnU letargicznego, kilZ,dy umysł jego pod wpływent . . trzyku znieozulającago p, Grab~kjego i tak wyłączył się zupełnie z akcji
_ zdobywało się to ocIężałe i chore ciało
t.aledwie na jakieś mniej lub 'W1ięcej szkoh' • k '
-"enta po
,
dllwe mac nt .cu,~ OllCZyną - ...
.
zos{a.;ąc w błogim bezruchu. Ot! chwili, kied" ukołysany pieśnią pana premiera legł
~tn na toiu bez~llnoścl i dał w
je4łte..!

( d specJaln

i nie

uważał

naw,e t .za

9łosowne

uJąć w ręce już nie inicjatywę, ale wprost
cugle lrontrQH nad sterowaniem na'W4 RzeczypospOilitej - do!ce fa!" ni.ente było
mu sł,ad1clem nonad wseystko.
Burze i gromy pnechodziły nad jego
głową, a on niewzruszony trwał w beuu~hu i n~c dźw';lgnąc go ruie było w stanie, aż
wreszcie rogi na alarm grające w calym
kraju zmusiły go do ClZynU: powstał i ... po~
tężoem p<:hnlęciem noża w brzuch ułl-upił
lilię na zawsze... N~c go już w opinii ,·...yborc6w wskrze$ić nie jest w stanie... reqmescat in pace! ...
"A jak się stało - opowi,em" ...
Od dnia 30 kwietnia r. b, pubrł leje
statystycme Banku Polskiego wykaa.ywać
zaczęły st.ały i niepQllamowany spadek zapasu dewiz, które w skarbcu tej insty,tucji
przechowywane być miały tako gWMan:c:ja
niez.ml'01111OŚci kursu złołecto, Palll Grabski
wied2iał o tem i nie czyn.ił l"i<:,,,
Deficyt
biłalJlstl handlowego powiększał się z tygodnia na ty<Wień. epoka przednówka i r0dząca się konieczlIl'Ość sprow'ad,zania z za,..
grau,'icy zboża i mąki jak'O skutek nieurodzaju - pOlW1iększała deficyt konsekwentnie, a pan Gmbs& w[,edział o tem i nie
czynił nic .. , A gdzie był sejm? - SJtał!! ...
Wlres.zde panowie posł,owie, przebywana waka-cjach w swO'bh okręgach dosłyszeli pomruk znaecierpIiw,ienia mas powrócili z wakacji do Warszawy i zda.walo się, że przystąpią d.o czynu, Ale gdziel ..
Uznal,i, że z powodu konferencJi w Lo-carno rządu obałać się ni'e ~o,d,ri i dalej posdi
kontynuować przerwaną drzemkę. Uczynili jak 6w struś w pustyni afrykańskiej,
który ścigany prz.ez nieprzyjaciela, pakuje
głowę w piasek i z.daje mu się, że go nikt
nie widzi ... Przecież, na miły Bóg - pauowieI jeżeli wokół prasa z waszego natchnie
111a kąbi, że nie obaJa.cie rządu ze ~ględu
na stalDlOW1islro tnin. Skrzyńskieg.o nad Lago
Ma~ore - to czyż woJno wam przypuszcmć, że tam wlaśnie p,a,now'i e Bril8nd,
Chamberladlll i Streseman,n o tern nie wiejący

dzą?

Wiedzą przeciei wszyscy o tern, że tu
nie o pana Slazyńskiego chodzi. wiedzą
wszyscy, że jakikolwiek będzie rząd newy,
to pan Skrzyński w ncrm zostać musi, bo
takiego ministra spraw z.a,~ranicznych PoIska prędkn sobie nie znajdzie. Zagr8lllka
wie, że za tym mężem stanu opinj,a pol~ka
słoi twardo i poprze go zaWSze sercem i
cz.ynem - chodzi przecież o panoa Grabskiego, o zad;:;,p ;enie tego człowieka i jemu oddanych dyre-kto:-ów departamelltów
ludźmi innymi, których: łI :::h1ka nip. odbiegła j-eszcze na tysiące nu od f 7 cczywisłych potrzeb gospc~larczych i przedewszystkiem wluśnie gospodarczych - ca'" tego państwa!
W takim momencie sejm za najharDe; słuszne uznał - odroczyć się...

zen e p.

a

I.f

II
o

o sprawozdawcy nOtosu Polskiego")

Nie zgodził się z tern, że, można ·przec;leż nawet nie obalać zaraz pana Grabsld gOj nie W'01tJ'Wać :li 'I."'8Z nad wyraAe:niem
nil> Siwego braku zaufalnia, a tylko pra~ując nad zQ;rorwymi jego pomysłami ustawo
poiyczce zagrarucz.ne<j - dożollych :ucsztą z jawnem zapail'oiem się własnego credo- dać krajowi pcn.nać, że się o nim !Ily~
śli, dla niego pr tuje, d:dałal twor~1·..
Nie! - se.jm tego n~e uczynH l własną
ręką rozpruł sobie brzuch - 1~9t trupem
w opinii wszys.flmch....
Pan premjer sądził jednak, że s0jm na-sa;
mbźc być hydirą, ze może odzyć i postanowii mu obok nota konwentu wbić i puginał sw6j, rządowy... Wystąpił tedy z wywiadami i obok "u~pakaja:nia" w ni<:h opi~
nfi publicznej - zat'yozykował pas9'~3 god
t' b
1 Wf ' ki f
tąc~0~ w 12: El przy, u • eJs e. t
dlł .• Cl'a, ~ w;az z sedJlllent pra~owa.
na sanaCją zyaa go.spo 8I'~ego, sejm nu l

go człowieka peł1l1O.ntocnictwa w imieniu
1nymiest,u milfonów istnień ludzkich
nie sądzonem mu było odrodzić się lIladem
feniksa z popiołów własnej rezygtlacf.1, ..
Legł

d

w

H ra

e

~

____ a

pomóc nie chce - muszę tcd: pracować
sam .....
Nikt chyba nie po9~~d n~s o branie w
obronę sejmu, byliśmy pierwsi, którzy ze
szczerą radością inlorInnrwołi o w~zy~tkich
,nioskach, :7.micrzaięcyr: ll eto rc..'!w,lązan,ia
go, a,l e w tym wTI.:::!cku dzkje się ·rzecz ;uż
zbyt n!csprawie-!Hw.a. n r!'~mj~r zwala
celą v:i'l1f{ na !!ejm.,. Fakkm jest. że s,"-;ln
pne:z nał ; c;mrhskwc ::r:~'ędc się trzema
usfarwarnł sanecy;!1c!i-:i mó~ł, rz~dcwI pomóc - mógł zaś p.·z d~ws1:y~ndem - o
c:-cm mówimy "-yżeJ ._- ocl';1ziałać dOJ(}.d·
nlo na pogrążoną w z~lónej ap:-Fi f'Clh ję
kraju, a.e nikt chyba z dohrą wiarą w to
co mówi, twierdzić nie będzie, że sejm
przemacza panu Grólbskiemu, nie poma~
ga w akcji sanacyjnej I!...
N' b ł ' • h d .
l
l~ ,Y 'O 1~l: :ZIe już ~hyba w Po łsce ~tlraod' ary y tak ~ł sejm ul·oys8... l ty e
eń pełnomoon~'ctw dlOdać Ue

,

YW Z

pan Grabski - nikt r6wnież WnlGW:Ć nam
nie jest w stanIe, że nle wzięcie pod obrady projektów u ław przeszkadza rzą.dowi
w staifaruach o pciycz.kę zagranfcliIlą ltcd
zastaw mooopo1i, Niech ją tyn.."'O otr'lym.a
- Już sefm. napelWltlo wszystko mu uchwa!H."
W tern oświetleniu enunc;a r r8 p,ma
p~cZ1jera n.ahiera dopiero właśdw~~o KO101'yfu i smaczku: wprost dru~ie - ~o :;3mohó}GZIiIJIl - pchn~ęcle nożem! ...
Trzy włęc za.dallltn stalę Jeszcze przed
naszą izbą: obali~ pana Grabskiego, roA:!,<
wić nvwy rząd, dać mu mądre usfa-:·,'Y sanacyjne i .. , r07JWiązać się!! Ale to - panowie - jakl11a,;prędzel! Pan Grabski po.stę~
puja z wami bez skrupułów - nie mfejci~
i wy wobec nh-go sluupuło6w, a h lem wyśw;-:; ': ~zj'ci~ laskę kraiowi bądźcie t:~<
wni!l ...
Wiad. Best.

,
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Jakież rękojmie ofiaruje obecny rząd rencją z prz.ed lat trzech, ze stanorwiskiem,
angielski bezpieczeńsł'Wll Franoji?jakie przysługiw,ało Francji wiesną 1922 r

po manjacku wokół dwu stałych punktów:
odszkodbWań i bezpiecz.eństwa. Przedsiębiorąc okupację Nadrenii, nacjonaliści Irancuscy łudzili się, że w spos6b stanowczy
i władczy zdołają za Jednym zamachem
rozstrzygnąć oba za~adnienia. K~dąc rę
kę zbrojną na przemyśle i na kopalniach
Ruhry, wyobraiali sobie, że porażą raZ
na zawsze nerw potęgi niemieckiej i jednocześnie zdobędą klucz do skarbca fej
odradzających się bogactw.
'
Rachuby nacjonalistów ok oz aly su~
sfraszUwym sneml % kt6rego Francja obuduła się z pusta rękami, bez bogactw I
bez rękofmi bezpieczeństwa, a co gGrsoz;a
obudziła się śr6d grunfOWJJie odmienłóne;
sytuEcji europejskiej,
.

W1Juska1l1a z upiększeń i kwiatów dy- w Cannes·i w Genui!
plomatycznych, teza Chamberlama da się
Co za różnica w propozycJach i oferstreścw w kilku słowach: Anglja gwaran- tach, jakie oiiarowano Francji. wtenczas,
tuje dzisiejszy stan posiadania nad Renem, a jaki:e jej się ofiaruje dzisiaj w Locarno!
demiłitar~ację strefy reńsk.ie~ tudzież Wtenczas, w um::;wie sanwrzutnie przedtraktaty arbikaiowe między Belgję i Fran- łożonej prze?: L10ytla G~orge'a, wobec grocją a Niemcami; uchyla się natomiast sta- żętej moż.liwości nejazQu niemieckiego,
J1()WCZO od jakiej1rolw1ek Interwencji oręż- Anglja zobowiązywała się wesprzeć orężnej, wyjąwszy wypadki, w kt6rych Jedna ruie Francję w terminach formuły szerokiej
ze stron wzbraniałabv się poddać spór' s,.. i jasnej, w terminach, które brzmiały J'eszdowi roz}emczęmu lub wyrok sądu tegoż ~ odgłosem dł;u;gotrwałego bratersitwa
wykonać. A więc: żadnego tak 'IJW. casus bronI, zadzierzgniętego na wsp6lnych pofoederis, to jest uznania łurlkli, prZC/Z któ- bojowiskach, ,',,?ielka Bry~an.ja - g.łosUa
rą wkroczyć mogłaby automatycznie zbroi- formuła - stame natychnllasł obok Fraana pom01: angielskal
c;ji ze swemi siłami wojskowemli, ze swą
kt"d
Do takich to ~czu'Płych, a ściśle wy~ flotą morską i powietrzną",
tkniętych termin6w, sprowadzona została
By ocenić różnicę czasów i nastr<ljów,
Mia~eczko szw~JCars~, w ~rem? ,:
gwarancja angielska wobec Francji i jej dzielących owe dwa mo~enty, należy b~a SJę k~~eren~}~ płU1Stw b~łE~) koaltCJI
zachodniej granicyl A gdzież gwarancja uprzytomnlć sobie, że cały właśnie wysi- z NiemcamI, Jest mtefscem, w ktorem Franbezpieczeństwa dla jej sojuszników?
łek ChamherIaina, od pięciu m1eS'lęcy. cja płacić musi koszty ow~o rujnują.cego
Brland w swych długich rokowaniach zmierza ku temu, aby to ,,natychmiast", snu,
z Londynem dokazywał nieza.wodnie .en- tak stanowcze i dokładne pozbawić i słaDla uwodn.ego withna Ruhry przed tnedów zręczności w operowaniu logiką i wy- fIUOWCZOŚc:i i do!dadnoŚoCi 'aby"" uplAtać i ma laty Francja odepchnęła projekty an,
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krokiem tryumfatora. Najwyższa mądrość
polsk·a, nafwy"ższa racja stanu polska, po.lEgała wtenczas na pnykuwaniu małego
wózka polskiego do wielki~o zwycięskJe.
go wozu Francji nacjonalistycznej, Jak wi~
dać z dzieła Tommasiniego, endecja wraz
z Witosem obali!a Piłsudskiego po to, aby
bez zastrzeżeń uczynić rząd polski hołdow
nE::::n i klijentcm Paryża.
-:ier.:!t:::Ja dzisic;szn Eri.:md.:l z Lu!:..;·
rem i Strese:m:wnem wsJtazuje, na jaldej
opar~ się linji tryu:nialny wóz nacjana1istycznej Francji: po mech latach rzekomy~h prz ~ ,'=.: i .. , Zcil -- ' ::t~st e r frar.. : u
ski, obarczcny ci~żką pu:icizmi F{)Jityk~
nac;onalisiycznej, zc.biegać musi i ~obiiać
się o tO co mu ongi cfiarcwano samorzutnie, i co stanowić mogło rz(cr.pdsty punkf
wyjjcia dla pratoy pokoju i odbudowy.
J. Przemyski.
Holel Esplanade" siedziba delegacji niemieckiej w Locarno
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Lw6w, 10 pa:hcLZ-iemi,ka.
Wy.zm aczony na ILaJdlChodZĄlcy poni,edziałek pr('locelS przeoilWlko Stani'sła wowi
Ste,j'&erowi wY'w,o~ał wiellkie zalnte,reiSlOWla .n,ie. W dniu 5 września 1924 r., jak wi,adOllDo, zoslt'ał dokonany zamaoeh na pana
iplr ezydenta RzeozypospoHte,j Stalllisława
I WOljdechowsk.ie~o, kt,6.ry p'l1ZJY1b)'1ł do Lw'oi wa z okaz.ji UJl'oc'zystośd otw,rurda ".Mię
\dz)'1narodo,w)"clh Ta.rgów WsdlOdnk!h". NastlTÓj w tym dn4u bJ71ł we Lwowie wJ71j'ątko
wo mroczy.sty i swiąrte1Clzny. Pa'l1la pll',ezydentia, który od cZaJS'll wylbot'iU na najwyższ:e
t:stanowis,ko w państwie pierws'Z)y raz odtwiedził stolicę Ma'ło,poo'slki WlSchodn{.e~, wi,h,n o owacyjnie i pr'zytjmowano se!l'de'cz.n4e.
l
Uroczystośd .zostały zam'l!cooe wypadkie<rn, jaki Zidat"Z)"ł się w p.ioeil'WS,zym dniu
pobyt!1 pana prezydenb w,e Lwow~e, to
jest w dni,u 5 Wl1'ześnia. Oto w .czasIe, g,dy
pan pre,zydent Wlt'aoeał około godzi,ny tl'lzeci ej z otwarcia "T,rurgów WSlchod!ni,oh" i
z odwie,dzin mie1skie,~o zalkładu siewt,
w,z'g lędnie II Domu Teoooj,ków, porzejeż
dżaią,c przez ulicę KOlpern1ka i pla.c Mar,; a'Ciki , pod kruwi.a,mią "De la paix" z
poś ród publi-cznośd, ze1braon.ej 00 l1'ogu uH-ey Kopernika i uli,cy L e,g ionów, 1"ZlUlCOnO
w kie,runku powo,vu pa:n,a pre'Z)'ldent,a paIki,et, jak się późnieq ok.azał,o, peblTd,ę wy;pe.łJn,i1oną 'Ś!rQlcLkami wybu'cholWYllDi. Pe,h·r da przeJ,eciała nad głową p'an,a prezydenta, a lSipadJa1'8,lc, ,zalwa,dził.a o plI'lawe
~krzydło powo'7JU i .pot.rą'cooa na ziemi
l.:opytem konia Totmistrre Wis łouch a , któll'y pełnił WÓ'WlCZla\S s:łuŻJbę honoll"Owego oHcera przy oso.bite paifla p reZ)'1de n'Łta , Il'ozsypula się, ta.k że do wybulCio o }e!j WlSiku1ek
przypadk'tl nie doszło. SpalH się tyiliko papier, w kMry petuda była owiJnięt'a oraz
..:-zęŚć za'W.adydl w pet.ard,z.ie :rozsYlPan)'lch
na teTjał6w wy'OOchowy'ch.
Na wskazanie haletnJcy łeawów miej,SlkIah we Lwowi,e, Mrurili P,astelrn!Lkówny
Meszto,w ano W6WlCZas pod .za,r::DUtem Il'rucenia te,j pe!ł,rurdy Stanisława Steiogeil'a, a ,b sclwenta praw U. J. K., czasQlWo. zaćęte~o
w charakłe'rze kuj'e!l'a w ,1'W0W'SW,e<j fHji
firmy Meinla.
Aresztowany, któ.ry Jest cZJtoruldem
sjonistycZlIlego. 7iW.iąz.kU aikademi'Clkie~o
"Makahea", z.aJpI'lzeIC,zył j.aik,oby był splTaw<:ą zama<:,o o na ~na p1'e'z;yd'enta.
W wyn~ku p.r~iP'roWlrudzon)'lch doohodzeń jednak postawiono Steigel1'a w dniu
12 Wlt'ześnia Ulb1e,g lego Il'Oku ;przed sąd doraźny, w którego skład. wctłJ.Oldzi1i rr. Ma:yeT
~akQ pTZeWlOdil1ic'zl\lcy, orruz &. Huth, d!l'.
Socha i d!l'. Duikiet, jaJko wo1a1IlJca. Ustne
~,k.arżenioe wnos.i~ piI"okruiTa'tor &. Łruniew
. .;1d. Po gorą'cych dw,ó ch dnia'ch rOłZlpraowy,
które; towarz)'lS'zyłQ ni~sła/bnące zainteiTes'owanie całe,j llUd.nośd ż)'ldowski,eą, t.rybunał doraź,ny po mowi1e
obrońcy d-n
Grelka w trzecim dmW 1l'ozprnwy o ~oozi
Aie 11-e~ um1'ał s~ę ruekol1Ilipteloentn:ym, ods)'Ilaqą.c <:8Jtą sp.rawę na drogę pOlStęa>owa
nia z W)'1C red ne,~o.
:.,ledztwo objął sędzia śledczy Gustaw
Rutka, funkcię protokobnta apHkant dr.
Piotrowski, który trzymał piór'Q podczas
sądu

doraźnego.

śledztwo

toczyło

się

;>rzez szereg miesięcy, a w międzyczasie
n3s,tąpiło aresztowanie kilku obywateli
lwowskich pod zarzutem organizowania
IIprsku na życie p. prezydenta.
Przeprowadzony proces
przeciwko
Jaegerowi, Gla's ermanowi i Kornhaberowi
zakończył się wyrokJiem uwa'Iniającym za
wyjątkiem Mykytyna, którego skazano na
sześć lat więzienia tylko za fałszywe zel.nania (oszustwo).
Po z.a1k,ońozern4u Śll~dJztwa przedw Stei~
gerowi a1kta odeszły do prokuratury, która wygotowała akt oSikarżenia obejmujący
30 stronic bitego pisma maszynowego.
Treść aktu oskarżenia przed odczytaniem
go na rozprawie jest tajną i ze względów
cenzuralnych niedQzwolona do opublikoWlani'a. Plrze'Ciw6to ,ak,towli oskalJ'd;e1lIia oohll'o.-

Dr. u wik Palk

7815-2

powrócił
Choroby skórne i weneryczne

NAWROT 7.

Telef. 28-07.

Przyjmuje od 10-12 i od 5-7

-----------------------------------~
Ilatychmiast do wydzierżawienia

nieruchomość
lO-do pokojowa w

śródmieściu, nadająca

się

na mieszl:anie luksusowe, ewent. na
biuro.. Czynsz przedwojenny 3.000 r. b.

roczl1le. Oferty do
miast 100".

~Głosu·

sub "Naiych.
7737-3

ces

1 na nie

wniosła sprzeciwu, wobec czego
stał się on w 24 godzin po doręczeniu go
oskarżonemu prawomocnym.

Od kilku dni korytarz sąd~wy przy uHcy Batorego roi się od publiczności pragnącej uzyskać bilety wstępu na ro~prawę
Stei.gera. Niestety na drzwiach biura r.
Frankego, desygnowanego na przewodniczącego rQzprawy, który z powodu choroby nie urzęduje, widnieje kartka z napisem: "Bilety na rozprawę Steigera wyczerpane",
W skład trybunału będą wchodz.ili radca Franke jako przewodniczący i rr. Goet-

1925

fi.

s

rai

100~ lecie

kolei

żelaznych

(

tir.ger i Chlamtacz jako wotancl. Obronę
WlI'10S1zą obroń,cy dr. Gr,e{k i dr. L. Landau
z Przemyśla, studjujący ostatnimi dniami l
w biurze r. Frankego a'kta sprawy. Nie :
jest wykluczone, że w obronie oskarżone- ;
go weźmie udział jeszcze kilku adw0ka- ł

I

M~

Proces sam zapowiada --' sję~iezwykle
sen's acyjnie.
I

Uwzględniając· sz:ro~ie

za.interesowa.,'
nie procesem "Głos Polski" będzie po:lawał szczegółQwy przebieg rozpraw sądo
wych.
:s::zs

Powstanie w Syrii
~erzy

Stephenson

Premier Grabski

na bankiecie u posła Stanów Zjedn.
Nasz WM"s,z a,w slki kore<sp. telefooure:
WczoQll"a~ wieczore.m poseł StalllÓW Zje®ocZlooych p. StetlS,on podejmował han.kilcl'e m premj.e1l',a p. Wł. Gna.bsikiJegQ.

Prace sejmu nad
rolną

reformą

NaJS;Z waJrISzaJW1S/ki k.o.re.sp. teJe{onuje:
Se.jmowa ikomiJSlj.a refmmy roLnej zbite..
l1'Ia SIię 12 b. m. w pon.i,edJzi,ał~ik, d!1a TOlzpaofirIZJeil1ja pop'naJW€ik s'ena tu do uSotawy o wy_
ikooornu reformy rQl1Il1ej.

Bolączki urzędnicze
Druzowie

wzięci

W czwartek, dn. 1 października, repre.
zentanci zarządu głównego. stowarzysze..
nia urzędników państwowych pp.: St. Sasorski i Z. Duda odbyli w prezydjum r ldy
ministrów konferencję z p. wiceministrem
Wł. Studzińs'kim w obecności p. H. Lisickiego, naczelnika wydziału personalnego.
Delegacja wysunęła postulat zwrotu opIat
sZikolnych za dzieci pracowników pt'ń
stwowych: a} bez konieczności przedstawianie zaświadczeń o niemożności umie.
sLczenia dzieci w szkołach państwowych,
oraz b} za dzieci uczęszczające do szk6ł
średnich, nie posiadających praw szkół publicznych. Pierwsza sprawa zostanie przez
prezydjum rady ministrów załatwiona w
tych dniach przychylnie, w dru~iej delega.
ci S. U. P. będą interwenjowali w mini.
sterstwie wyznań religijnych i oświecenia
publicznego..
Ponadto omawiano sprawę rozłożenia
na raty należnych od urzędników państwo
wych podatków, wynikających z ustawy o
rozbudowie miast, ustawy o uregulowaniu
finansów komunalnych, oraz podatku kwa
terunkowego.
Sprawy te p. wiceminister Studziń'Ski
przedsta wi p. prezesowi rady ministrów,
Wkońcu poruszono sprawę noweHzacji ustaw emerytalnych, Qraz tempa prac
stabilizacyjnych.

do niewoli przez francuzów przed murami
cytadeli w Ezra

Samobójstwo

młodego przemysłowca

Współwłaściciel fabryki obuwia "Słoń" odebrał
soble życie wystrzałem z rewolweru
Nasz waors'z awS'ki kore'Sjp. teoldon.uje:
W-czOll'aj o godJzinie 3-eij nad ranem, zasię w mieszkaruu włamem Z<a1lD1oesikały prlzy uIicy Prz.eskok Nr. 4 Ka.roi
Himme<lbrib. 28 la t, w<Sipółwłaśdciel fiormy
"Słoń" (Fahryka obuwia meclhaoruiCl~o
na Wolskiej),

strzeIa

Do sipółki z oj'Cem

sw Ol::m , JakUlbem,

Paradoksy

piI",ow,rudzlił

ZJma.riy tI'iaJgi czni e młod,zieni ec
itrle.resy hMlJdJ1,o.we.
;P["lZyCz;yną l'o!Zlpa<:.zdiwego kroku by.ła
depresja, sipo.,wodowattla p'ant1i;ącym obeooje zastojem ekonomicZillym i t.rudności~
mi ipieniężnemi.
Despe.ra't slwzeJlił s,OIbie w prruwą skroń
z hr,ow,ni'n.ga kalo 7.
Śmierć n.alstą.pila momentalnie.

rządowe

•

Zapałki zdrożały l
Z powodu obwie!SZlCzeń mOThop.o,l u za,pał
czaneg,o, w któryoh o'.znaczonQ cenę sk,rzyni zapałek w wysokości 170 zł. w złocic,
mimńSlterstwo skrurbu komtmik'tlije, .iż oogtoSol)emne to wY'dane zostało be.z jego JWńe.dJzy.
Mi'l1Ji,s,ters.bvo ~ka1"bu hClw~em sltoi n-a s1anowisku, i'ż jedynym środki~m pla:tnic:zym i
mial'ą wart,ości pOIzostać mUlS1 be.zW'z.~lęd
nie ohieg,owa waluta złoto,wa.
Wydatne podon.i esienie ceny zap,ał:ek ma
swoje usprruwied!liwienie we wztt'io.śde kosmów ,p rodukcji i w ziwyŻlce cen surowców,
nie odbije się ono. jedil1aok betZpośrecilnio na
irute!l',esach kontS,umenta, a to ze względu
na to, iż podwyżka ceny hur~owej nie mo.że wywołać podwyżs!ze,nia oe,n y d.eta;HczThej.
W sprzedaży detalicznej cena jednego
pudełka zapałek po.zostaje bez zmiany ł

"

o ska

•
zdrożały
nIe

wynosi 5 gr., jako maximum, kt6rego nie
wolno jest detaliście przeMOCzyĆ.
W tem spOlsób slP'l"ze,da'WIca det.aJ:j,c:my
olwzyml1lj,e oihe c.n1e , j.ak i óa.wn;ej 250 1lł. za
ktalixlie 5.000 pudełek ZlaJWmych w j,e,dJnej
skil1Zyn'ce. P,odlWYższenle c,p.ny dotyka. poś:reooik.ów, 1clórzy za,dla'W, alać sr,ę mus,zą
mruejszym niż poprzednio zyskiem, .staThOW o,s,t.atruich oz/as,ach ;po~a.wiły się VI
wi'l!cym naJW'et prozy obecnej cenie sbzyni oihie'g'tl po&o.lbiooe ,wa'ciZki steilIl,'P'l'Owe war.
zapałek wlSkładzie falbryamY'ffi, rue'p ue- tOoŚd 50 i 40 gr., pr:z'e1d ktJÓ.rycih Illabywa(
krruczającej 200zt. - nie rnmń.ej, ni'ż 25 proc.
niem, ro~pQ/WIs'ZlelC'hnianńem i uŻyWlanioem
Podwyżka ceny hUll'towelj zapałek, rue m.itnister-srowo sk alI'lb u os.t.rzeg,a ogół ze
do,tyka).ąJc inte.resów konsumenła zwiększa. w!ZI~I,ędru na piI"zewicllzianą z,a to oodpowi-a,
dochody monO!Po[u zalfAabczane,g~ w illt~re- cliz,j,aUn,o 'ść kJarną.
sie skail'bu iPańsrbw.a w myśl bowiem tlItll,owy
Pod1rohiooe ma'c zki stempll,owe wyki()'naclzi,e!t'Ż~ej skal1"b ~ aństwa uClZesmioezy w The są na odmienlIlym papierze hruooo-J,ill a l
P, ołolWle w zyskaclh monopolu zapa1cza- b.rudno"'zie1oo.ym, w in,nY'Clh oddc:nila&1 n~ż
rue,g.o .
J brurwy 2Jaazkow o,ry,g'IiIla!lnyoh, iP'I'Izyczem
• 00IpIi1s y ,,grlOlS'zy" są deńSZle, Zlaoś l[laJpolsy
",op~ata s.Łemp,J,o,wa" - gruJbsze i o kontura'ch l1liie.oSltTych. Godło Rzeazy:poopoHte\
jest za.mazrune i nielWyrCiJz,i,słe, ornamentacj,e, ząJb kowanJ e , liter.a ]vi nad liczbami 40 i
wódz staje znQWU do walki. Spodziewamy 50 poza~e,wanei po'zio.me li:n.i~ pod na..
pi's em "opł.aJt,a" są ,g ruhsz,e i popl'lze1l'yw,a"
się, że obejmie jeszcze kierownictwo. największej i najlepszej chyba ze szkół na- Ile, ,a nruroi,nć ki faJsy.ti.lkaŁóow - zao!krąlg'Io
szych, jaką jest pomimo wszystko dotych- ne. Dziurkow,a:nlla doko.na'flo w ohu kierunkach niejedno,cz,e-ślll~oe, ił,ość dZliu1l'eik w 'kieczas armia, którą stworzył i natchnął.
run.ku pi,01l1owym jest 26 w pozi'omyttn 16
Ale ogrom zadań i na,k az milczeniu na- gdy w ' ,au~eI!ltycznyclh Zlruaazkaclh 23 i 14.

Podrobione znaczki stemplowe

I

•

Dliłości l

W najnowszym zeszycie warszawskiego. miesięcznika politycznel!o
"Droga"
znajdujemy artykuł p. t. "Polska miłości i
pracy", który w dzisiejszej zmaterjalizowanej epoce jest bardzo aktualny. Autor,
podpisujący się literami N. C., nawiązuje
do sierpniowego zjazdu legjonistów, szczególnie do mowy .T. Piłsudskiego, którą dru
kQwaliśmy w naszem piśmie i żąda przekładu wojennej ideolo~ji legjonowej na
pokojową ideologję "miłości i pracy".
Nie będzie to ideologja całkiem nowa,
na jeden sezon rządowo-sejmowy, korzenie jej na setki lat wstecz w najlepsze czasy Rzeczypospoli,tej, konary w nieograniczoną przyszłość sięgają.

Niech nas odnowiona czy całkiem nowa organizacja do takiej Polski prowadzi.
Z otucha dQwiaduiemy się, że stary

pracy"

f

;00

zewnątrz,
tamtą szkołę obowiązuje i
obowiązywać będzie, wymaga orgaruizacji

--.--

jeszcze szerszej, przenikającej stopniowo
we wszystkie zakątki życia i machiny
państwowej. Należy
wykorzystać czas,
lciedy on ma ręce i usta wolne do pracy
poza annją ...

"HINDENBURG" JAKO LMlĘ.
Q,rYlgina,uJ1oa ~'wesbja wy:n.i,M a w Prusach
,z oohodnklb, gdy iednemtU z 'obyw,a teli, ad..
mwaborowl ana,rs>załlka,
wpladł'Q do głowf
DaJOOĆ s'W'emu
!l1O"#onaroc:Lzonemu syno- li
LDl1ę ,.HindelJllburg" •
Za.pytany o opinję prez. Hi,nden.hUil'lg od.
Il"ze1kł, iż nk nie ma ;PT7Cdwik o temIU.
Młody obyw,a<Łe1 będ zie sńe wi, ęc n,a ,zy.
wlał Rinc:LCIlJbwr!! MaMer. ,..

Należy porządkować i rozszerzać

ka-

dry bezmundurowej armj,i pracy, która nie
tylko będzie czyścić stajnie Augiasza, lecz
budować rzeczy trwałe, użyźniać nieużyt,k i, wchłaniać rzesze bezrQbotnych",
..

4'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2lt~.XL=:JGł.~OS POLSKI -

~

c

L
--y z
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SIę odrazu. a prze';śde faSO<hów z.u'PełlIlie

l

•

'

lr.noć

wąską,

aksamit konkurentem jedwabiu

władnie jedwab w lI"óżnydl

,

· ;V~~kl:h, na. s,ze'rQlkj.~, . ozyl,i ~owiedzmy
: s,c1,sle l: n,a,r~.zle n~ .mruel wąSlki,e: st,anowi
: obe~n~e n~Jba~dZlloeJ palącą kwest}ę w pań· stwle Igły 1 lIlozytcz;e,k .Bą.dź ·co bctdlŹ j.ednak
odbiegliśmy j11Ż daleko od dotychczasOIWej
',linji prostej jruk ttI"U,t, WlszeClhwł,adnetj w s-e· zonie ubiegł"Y1lIl, 'która ffilUJsiała ust~ić
; mie'jsc.a sylwecie bardziej miękkiej i ko; mecejj a tem sam2'm bardziej na1uralnej
: j powabnej.
·
Pow,ra-camy do .sukien ozaohni'Z1jszyc.b,
I ba'l"dzi.e.j skoIllipL1ik'owany.ch, do wol'antów,
: falhah, k'loslZów, siza,rf, pMków i t. d. o.zdo\ by te um-ie.sz·cza się pr,ze'w'ażnie po bokach
'lub r; przodu, nrud,ziej z tyłlU. Stwielrd,z.ić
(nale.ży, że s.uknia dzisie'js'z'a jest w ka.żdym ra,zie mn1eó joonoLita, ja,k dotych.cZ/aiS,
co wy.raz.a się pl"zedeW'szystlkie,m 'W do-'oorze różnych materiałów •
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Oczywiście, fUtro może być dobrane
dowolnie, a lisa mogą ewent. z powodzeniem zastąpić skórki kotów lub kr6lików.
Nie będą one mo1e tak puszyste i nie tak
trwałe, jak Lilsy, ale jeden sezon wytrzymają z pewnością.
Ostatnia moda wymaga, by torebka
ręczna co do barwy swej stosowała się do
sukni, z którą jest noszona. Modele nasze
przedstawiają torebki na ulicę i do salonu.
Widzimy dwie takie torebki, prostokątne,
do palta lub kostjumu, jedna z lakierowanej czerwonej sk6ry w żeberka, ze srebrnym zamkiem o deseniu w kwiaty, druga
zaś z mi ęk1ci ego, czarnego safiru z szeroką
patką, na kt6rej w srebrze grawerowane

K3ipelusiki takie widt.łmy na obu naszych dzisiejszych modelach. Pierwszy z
nich to łasotńk granatowy, z marszczonego
aksamitu o podwiniętem rondku, przyczem w miejsce szpilki widzimy małe upięcie boczne, klamrę, rozetkę, ptaszka
i t. p.
Małe, okrągłe kapelusiki wyglądają
również bardzo ładnie do jasnych iuier.
Drugi nasz model ma główkę jedwabną,
różnobarwną, przyczem zasadniczym kolorem jest bladoróżowy. W tym kolorze
również utrzymane jest rondo aksamitne,
oraz aksamitne pasecziki, które, wychodząc od rondka, kończą się U góry małą

są mLcjały właścicielki.

rozetką.

Bardzo poważną rolę w tegotocznej
modzie jesiennej odgrywają palta, które w
tym roku noszone są więcej, niż kiedykolwiek.
Model, który przynosimy dziś naszym
czytelnikom, przedstawia palto sportowe
na futrze, z mię'kkiej wełny w kratę blało
żółto-brouzową, obszyte lisem. Palta sportowe zachowały kształt równy i prosty,
gdyż klosze i fałdy, zdobiące płaszcze wieczorne i popołudniowe, przeszkadzają w
swobodzie ruchów na spacerze, czy podczas zakupów. Oryginalne na tym modelu
jest zapięcie. M1anowicie materjał jest Z
przodu
wstawiony ukośnie, tworząc w ten
Talk ~p. na jednym z tlI!Mz}1ch moo'eH
sposób
bordjurę i ożyw,iając zarazem jeddzisie,jszych woozimy orygi.tt~ę sukienkę
nostajną kratę.
~ jaaft&-SQ»ł'e; luepdeszyny, pnzycwm if"ór1'la e~t 'P't'zeip]le'Ciona je'sil: W'stąJi1ką Sil'>elbr.ną, CO slPl'8wi,a WlI'ażenje jalklby paillOOr.1Ja.
P on1d: e" taliji - która tym Ita~em ŻIIlI8.id'l1lje
Występy
się na samycll biocLra,ch - nJałdlżon,y ~est
todZlaJj ~2'Jka, ptrtY'M,ane,go faJJhaillJą, któVI
ra &tanowi lIl~by daJszy dąg iJa·kieói1e {albanWczorajszy gościmy wn.tęa> .,dobranej paczki, obioe~!ll~ce1 €ał4 ~wknię dMk()la. Efeik- ki" z w~·rszaW'sJdch "NO/WOIŚcj" spr awii I publieztOW'Ile1 t.e'j tua.lecie popoł'lldn1ow.e~ dooa4e ł\O'~d łódz,'klej mitł\ nies1>ooziall1ikę.
Przyzwycza:iemi jesteśmy do 1ego. że ek~p()I'
df\.tżo wlc1Jzłęlk'll d~Uiga ktt'awlatka ~ !pon~oWie ..
Wóe
Silę d,o Łodzi ze stolicy b1a.gę, od:zianą w ikrzY~ o alks !lomHI\1
CZ3Ml, rei1darmę. W rcwltaJcie zaś ten lub owa do
Dru~t model to sukienka ~ Cl.a'1'nego, Lo~:lzi nie przybywa, w <JIstatn1'eol en wil-i wbi s;ę
}gniąeego Jedwabiu :t wstawkami ~ biał~j tata,nmę, a 1.'ft i.ec hęc'O'Il a 1J\lbliczmość OIj)<US~~la
krepdeszyny. I tutalj łaHa jest prawrue ńot slPcktBIM tt10tmo ZIIl,jechę.cona da tego r·o.dzadl\l immaIna, a tui od nie.j I!'ozcbodzą sa.ę wy- ptEtz ! j,tf1łPreslo,nlstćw.
Wez.otaj stato s!~ iltlaczejj, la'dnioj, IC1)1<lIj , milej.
cięcia, dlttlgie a wąskie, prZJez ki.6re Mała
Toal~y lP. NI·ewiarows-kiei wzłl1ldzi!'v ty~e~ zakrepcLe'szYJna efeiktorwni,c kontl!'ll'stl\*:Z cłt\v-ytu I J>ouz·1WIU 00 ooa sama.
~zt:llrn4, bły~zczą.cą baftą lub Hhetty. Od
i
o.tttt'ą.~.l,ego dekol.cilku aż clo linji iall}i :idzie
W "SzaloillY1fn debiucie" zwlast.cza, a p6hn ej
!.c.olorowa bO!I'diu,ra na białem tle, któ.m ia/ko ma;rkiz,a za,rówiIlo p. Nie\\'ia.ro~·s<ka, Jak i Ja'S

operetki warszawskiej sali Filharmonii

stanowi rówrtież przybranie kie's·zeni i rę.kawóW.
.Ja'{ wiclz1t11y. popołtldnlu i 'Wieći:Orem
L

W

nina Sokolowslka okazaly
nemi,

się

pa'1'tnerkaml

świet-

DzielnIe 'ckunc1oweJ im Ka7.~;lIicr7. DClrobó\\ ski
,,'lada.ja.cy nii'h~'l1 barM·o g!ose,m j c61H~rrHcier p.

dIIołs&>:m _:~ panu.je Dlemal _w~ch.. , Jerzl tlo~man.

Do sukien popołudniowych lub toa:let
wieczornych najmodniejsze są woreczki
atłasowe, z mory lub brokatu. Torebka
ta'k a z różowego aksamitu, którą widzimy
na naszej ilustracji, na wstążce aksamitnej, o okuciu w perełki, nadaje się oczywiście tylko do toalety różowej lub fraise,
podczas gdy drugi worecze'k, Z czarnej
mory o srebrnem okuciu czworokątnem,
zdobnem kam1~niami,
najstosowniejszy
jest do sukni czarnej.
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Bardzo oryginalne są w tym roku przybrania kapeluszy z futra., jak rówrueż zestawienia tegO!lamego materjału w róż
nych kolorach. Egrety ~ pióra nosi się zawsze z boku, ozdoby takle z przodu są już
niemodne.
Praca modystki staje się dziś coraz
cięższa, coraz bardziej skomplikowana. O
ile bowiem dawniej kapelusze robione były przeważnie z jednego tylko materjału,
to dziś idzIe o to, by na niewielkiej przestrzeni zebrać jaknajwh:ecej barw i kolorowych wycinków czwotobocznych lub trójkątnych z najróżnorodniejszych m~.terja
łów. Mimoto kapelusz n.ie powinien być
plzdadowany, lecz wy;,;ląc1ać 5kromnie
gładko, jak,.. fryzura paziowska.
-t-
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Wizyta w warsztatach samochodowych przy ul. SIBnklBwicza

w dniu onegdajszym odbył się dla
przedstawicieli prasy łódzkiej, pokaz no·
wych warsztatów samochodowych łódz
kiej straży ochotniczej, przy ul. Sienkiewicza 54.
Od czasu bowiem, gdy straż ogniowa
wprowadziła na miejsce wozów konnych,
wOzy samochodowe, wymagały one (zawdzięczając brukom łódzkim) niemal po
każdym wyjeździe remontu, co było rzeczą tak kosztowną, iż zarzą«1 postanowił
założyć własne warsztaty reperacyjne, by
dochodami z nich pokryć koszta naprawy
swoich samochodów i zmniejszyć przez to
wydatki.
Serdecznie przyfęci przez gospodarza
p. Kopczyńskiego, oraz kierownika warsztatów p. Schmidta (naturaJ.izowanego
szwajcara) zwiedzaliśmy garaże i war$ztaty.
Trudno, zaiste, uwierzyć, by przy pomocy tak szczupłych środ~ów i w tak stosunkowo krótkim czasie, można było uc'Zy~ić tak wiele.
W chodzimy początkowo do kuźni, gdzie
wyrabiane są części składowe motorów,
przeznaczonych do remontu.
. W dalszym ciągu zwiedzamy warszt8ity.
Praca płynie wartko, odczuwa się doskonałą organizację oraz dążenie do uła
twienia tej pracy ro_ Anikom, przez umiejp.tną numerację i urządzenie specjalnych
szatek dla każdego auta, w których przec'-o wują się składowe części wozów.
Wszęooe .panuje wzorowy ład i porzą
dek.
Jak nas poinformowano, kierownictwo
warsztatów dąży do kompletnego usamodzielnienia się, starając się w miarę moż
nrści wykonać wszystko w własnym zakresie, i tak byliśmy świadkami fabrykacj; własnych chłodnic, zaopatrzonych inicjałami "Ł. S. O:'
Rzucając okiem na urządzer..ia, stwierdzamy, że rezultaty pracy w ciągu stosunkowo tak krćtkiego czasu, są nadzwyczajne i rzeczywiście godne uznania dla jej
kierownfków.

Krzywda proletarjatu inteligenckiego
Pracownicy

umysłowi

u premiera Grabskiego i marsz. Rataja

W drWu 8 b. m. deloeg'a,c'ja cent,raJlUeij sprawa znalj1dulje zrozumieni'e w sejmie i że
nrganiz.aJcji Z'wiąztków z~wodowych pTa- wnies1e ją na porządek ohrad }e.dnego z
cowników umysłowych w o'so.b,Cl>clh pip.: naÓb1i.ższych posiedzeń.
;Małe:c~~eg~, Leśni:elw~kie'go, DahulJ.ewkZla !
Ta s~ deI17gacj.~ przyjęta by.la ptlzez
1 Kos,cUlJskl'e,go
przY1Jęta zo.st·ała przelz p. ! p·ana p,remryera 1 z:łozył'a mu memoqał w
m.ar5Z1a~ka se'l1D'u i z,łożyła mu memor~ał w I spr,aw.le tpol'e,pszenia wa1'u/llJków bytu pańsprawie ja'kna,j.s.zy,bs·ze,go wni·e.sie·nLa na pc>- stwolw ych pracowników nńeeta:tow. ,płl1Z1ez
.rzą.deik ohrad s.edmu i ostate.croego zał,a- w}'loŁa-:'e'nie 1m dodatku mielSZ'k·ani.owelgo.
twie:nia n.oweli o ll'beZ1pie'czeniu p,r'a-cownd- dodatku na wpisy sZlkolne o·ra'z pr,z,ez jeków uanysłowych od belZlrobocia, przyjętej d'1lorazow.ą zalk'zkę Z'Wi1"Otną
W dalszY'm ciągu delega'c:a przedłożyw dniu 11 wrześni.a I:t'. b. z pe,wnemi pop'r a Wikami prz.ez se·n at.
ła memo:;'3.ły w slp ra,w ie k,redytu <rzą>doweDelega'cja w'Ska·zała na koni·e<czuość go dLa spółid'zieltczego hanku slPołecZl!1ego
pa1kn.alj,&zyMZ'ego zalatwienia te; sprawy ze pil'acOl'Nni1ków UJ!D)'IS'ło'Wycih sip6łdIz.ie iLn.i IDrewZlgllęd.u na k,atastil'ofalne poloże·me bez,ro- dytowed, za poś'redna;dwerrn kt6r'E:g,0 cenbot:nY'ch. Pan marslZJa,łeJk oświadczył, że kaIna orga:niz.alc:ja zwi,cvzków zawo1dowych

pracowników UJ!llylSłowych pil'zystę,puje do
finansowama .placówek spóMzieI.czych, iak
w obe,cn.elj dJlwiH ze'spoŁu pra.cy, między
jlnneani maj'ą,cego z,azadanie stwO!1zyć pole
do pra·c y dll.a ,p ra.co'wników urmystow)'lch i
VI ten spoo·óh .zła.god, óć C'hoć 'W c1 zęści sku,tki beMolb oda.
Wre,szde delegac.j a złolżyla o~wiaclcze
nie w spra:wie tymczasowe·j najwyższelj rady gO:SiPOd,rurczc·j, domaga,~~c się o-rzyzn,3.nia
centTalnelj organiz8Jc,ji od:po:wliednie1j IkdJy
mi·e.jsc:w maąącej być powołanej ra·dzi·e,
zakladafą.c pll'ot e\S t przedwko pnyzma1niu
mandatu drDibnym o1'l1,aniz a.cjom , nieprzy.
goto,wan)'lm do wsp6bp,ra.cy w te; ioslŁytuciji
__ '--, __ .."
,.............AL _ ..
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Mąż

rozbija na

głowie żony całe

~

gospodarstwo,

a wreszcie na brzuchu bezwładnej kobiety
"trepaka"
W domu pny uHcy Jerze.go nr. 20 Mm1elSz.lruj'E: Wlr,az z ż,0ną sw ą, c ÓJr k ą ~ martJk ą
elklSp'ea1jell1lt. fralbryikli P'oZ1llańskie~o
Adam
WielLk,opol. Pl"zez cał'e 16 llat pożY'cia matlżeń5klitego W1elkoiJ>011 mal1re,tował w Mljróź.nOlrodniejszy sposób s>~ą mnę, aż
wJk'ońC'U nie mogC\!c się ;eJj p'oZJbyć, p'o·~ta
now,ił wc'hwyrcić się innego Ślrodikra.
Zn,ala;zlis.zy soMe k'ocoonkę, prz,ebywał calemd
gcdzńJnJami u niej, do domu zaś ipl:t'.zy,chodz:ił
po t·o, by móc ż'onaoe dOlxuczaĆ.
Od .ki.lku mies~,ęcy Wie.lik.opoI nie dawał
na ·u trzymanie domu ani grosza, !l1ie (poizwaI.a.ją.c j'ed!l1ocześp..ie żonie wycLalać się z domu. Ale mało telgo. Wi,e.lkoIPol postanowJł
UlS'llną~ żonę z telg·o ś'W~lalba i wy1brawS1ZY 6'0hie dJz.ień wczora;G'zy, jak,o n,a~o.dporwied
rue.jlSzy, pos lanowH sprawę zak·ończyć.

(Tel. od w.tamego korespondenta)
REDUKCJA PRACY I ZAMYKANIE
FABRYK.

lańczy

Pl1"zy\Sze,d:łs.zy do dlol1llJU, .t"ZlUc1ł .się na żo

Kryzys l~os!pod,arczy, który olgamął całą
s,z,cze,góll1llie w przem)"Ś1e
tomaSlzolWlskim. COIt.alZ to i,n na fa'hryka redukuje pncę l:Ulb wOI~ólle unioeruclham-ia swe
wa1'ls'z.ia{y. Falbryka "Steinman i h ,ol11son"
zo.stanJe ,zamknięta za 10-14 d1ni. Firma
BOofOisieina Starzyce, któr,a do{yC1hczas pra.
cOlWiaila nOl'lmalnie, p'1"ze'~!Zła oheoode na t.rzy
dni w tygodiniu.

Po,l 'skę, odihił się

nę, pOIczął ją bić i .rolZlhiJjlać n,a i.e,j głlowJe
talerze, .g~rnlki:, ,a kiedy }UŻ nńle miał mc
pod Il'ę.ką, w)'Irwa'ł .ze s.t·oł,u sz,u·~lladę 1: ~·oz

trzasJkał .ją n'a gbowi.e s'weą porowky. WidzC\!c, ź;e kOlbioeta dlaje jes:wze malkli ż)'lciJa"
wpa,dJł w n.ie,opalS.aną WpifO'st f·wr:ję li wskoc,YWS1ZY !l1Jo.gami Dra m,zUich ikl()oo.e-ty, p,oczął tańczyć UJkra~ńsklieg.o "ftreJp/(iJka", wyŚlPie,wlwją>c s.obie p'I'1zytem.
Na Wt5zc.zęty
prozez matlkę W[elkopOlIa ,a lanD zbiegH się
s ą>siedz,i"
MÓlrzy pl1Zy pomocy W~ZW1a!l1elj
pol~clji o'd·erw,aM cz:ło:wielka-zwienę od niepuytomnej o.fial1'y.
Wez.w ane p'ogo,t owi,e.
po doprowad'zeruu kohi.e~y d,o przytom!l1ośd, odwiozło .ją do sZlpwtala, zdegemeil"'O\wanym oSOlbnilkiem z.aljęJłla s.ię poHcj,a.

ZAWIADOMIENIE.

-ib-

Zycie tomaszowskie

PRZYJAZD PREZYDENTA LECHOWICZA.
Pr.e~nt m. Tomaszowa Lec'ho'WJ.cz,
który hawilł w PCl>ryżu na międzyna·rod()o
wym zjeź.dz.i'e mDaSot i dzia,larcizy samo'r.ządo
wyc'h , powlrócił w cLn~u wczorajszym i ob..
jął urzędowa'llie.

WIZYTA INSPEKTORA PRACY.
W 'POlIlie.cLziałek d'nia 12 b. m. pl'lzybywa,
d·o Tomas,zowa IDspekto1' pra.cy z Łodzi,
który od g;Qdziny 1-2-ej przyjmować bę
dzie in.teil'elsantÓiW w malgj's k8'cie
toma-o
s,wWiskim.

naszą Szanowną Klijentelę, że otworzyliśmy w Łodzi,
przy UL. PRZEJAZD 4 (te1. 7-46) SKLAD F ABR YCZNY naszych
uznanej dobroci przetworów.
Kierownictwo składu powierzyliśmy

Niniejszem zawiadamiamy

gabinet Dentystyczny i laboratorjum
szt.

zębów

~:t!~I!:n~~~~~~~~ I
na ul. Piot;k;;~k~ri20, ~~~{~fi: I
I
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Pierwszego Harszał_
ka Łodzi
Paryż, w p-aździel:t'niiku.

Mój kocllany vicel Dzięk'Ulję.ci za te
1.500 złoty,c,h, które mi przysl,aJ.eś do Paryża. Za(pdSlzde je w bud.ż.ede na pozyclję
3a 15.11, aJbbo wIcale nie zapi,slUljcie bo to
i tak na jedno w)"j,cllzde.
Muszę ci się przyznać, że jestem wyp,rawą do ParyŻJa bard~o zdenerwow,a:ny
i roz·czarowa.ny, bo ahoć ludzie t>u są bardzo wykształceni (ka.żdy nCl>w.et stróż mówi po francusku) i miasto jest wiellkie, to
jedna,k ku.JtUl:t'y tu ni,em.a ani za gl!'osz..
Wyohrai SQbie, pl11ZYije,żdżam do ParyŻ<'l i wsiooam do tramwaju.
Po chwili Wichodz.i kon>dttlkto.r, pokazuie
mu więc mó>j ro-cmy biil et jazdy, a on na
mnie oczy wywalił i eoś po swofemu mamrocze.
Więc fa mu po fra,ncu.sku tfomaczę, że
jestem pierwszy o.b ywatel i mówię, że jes!em: "Prem}e,ra citroe,n ", a on mnie w'z~ął
~ z wa·gonu wyp.tow'adził.
No więc -cóż było robić,· wsiadlem do
1atksisa i noiechałem do paryskiego magi-

sloratu.

Miel lał

p. STANISŁAWOWI KUBlAKOWI.
Polecając si~ wzgl~dom

Firma egzystuje
od 1902 roku.

POD OSTRYM KĄTEM

Dr. med.

Szan. Pp. Kupców, pozostajemy z poważaniem •
Spółka Allcyjna Przemysłowo·Handlowa

Józef Werner,

eyrański

i S-ka

powrócił.

Fabryka konserw z warzyw, owoców i mięs, oraz
win owocowych i soków w Warszawie.

P.owi,adam wam co to za hooa.
NalSz magistrat, to w porównaniu pała.c książęcy i wyobraźcie sobi'e, że mi mó-

wiono, iż .p.rzy budow1e tego gmachu nikt
gros,z;a nie zarobił.
I to się nazywa stolica śwJ,ata!
Ale mu\Szę wam powi,edzi'et, że tu każ
dy radny ma swoje auto, t,aik że nie mogłem się swo.jem przed nimi chw,alić.
Porząd'ki to tu są shasme, a !l1ielPoszanow8Jnie w.ład,zy oikro,pne.
Wyobraź sohie, żoe dano mi pokój w ;akimś podrzędnym hotelu, w którym byf,a
założona jakaś ra'c1j onalna hodow·l a pcheł
i pIlU.Skiew i na dod.atek kazano mi pła
cić magistracki poda1e k hotdowy!
'
Mnie, pie.r wsz·emItl o,bywatelow,i Łod,zd
Ch01e.n i Bałut - mag.istrl8Ciki poda,teik!
No powi.edi,załem temu pll'elZ)"ednto'W·i,
że ja·k on do Ło,dzi p~zY'iedzie, to ja się z
nim roz,pnwię. ale on powie~i!!ial, żoe nie
p:rzyjedzi.p. .
Bylem tu na posi,ecLzeniu 1',a.dy mie;'s1ki'ei.
Pre'zes ic,h to iest twchę wy,żslzy odemn1e.
ale ani nie umie ta,k dzwonić, ani k.r zyczeć. ia,k 113.
Gdzil:: jemu tam do mnie - wyobraź
soMe, że mówił tam jakiś komunista i on
dzwonił, by r.i,~za bvła!
Poza tem dowiedziałem się, żoe w cią
gu całego [Oku me wypo,wie·dział a.n.i je-

Kantor
7869-1

75H-1
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clonej okoHcz.nościowe1j mowy - to też wy człowiek żadne~ przy.jemn,ośd z teio nip.powinniIŚcie być dumilM., Żie made ta.kie,g o ma, bo tu i'est taik i a'Zijatyclk i Z'W]'ICZ8ij, ż'e
pa-ezeIS3.
i ptt'asę zapras1z'ają.
Wozorai z·wiedz'8iliśmy tu 'U/l'lZlą>dzen,ia
Jeden to mnie wcią>ż nag.abywał, to m6miejskie - ni,c cielkawe,~o.
wi po włosku, to po frruncrtt Siku , to po a'11NiOO1odna, przed pięćdziesięciu IAlŁy gie.J1S1<Ju - a .j.;! mu wdąiż po ip()llsl!w, no
z,roMr>na kan8,Hza'oja, wodoci~gi te.Ż tuż i !l1lc.
trą>cą mys'Zlką, bru,ki jalkieIŚ równe, człoW,c'z orai był,em w o,gl"ocLzie weorsalslk1m
'wielk wciąż n,arażony jest na pO>śilizgnięcie, - brzydkie to i bez smaku urZlądzone.
tTOc.hę pr.zyt,ul!1ków d{,a st'M'yoh dzDa.dów, j,aPostawili }a1ki,eś fontanny i są zrudowokieś domkIi z ()i~ódk'amd i ni,c pOI.2la t ,001. leni; u !l1U to ka·1.dy sb'óż leJPiej s~kaW1ką
Ale nie malją ani w'z·orowej oibOl1'Y, ani wmie ~obił.
stajni, ani gazowni t~k sta.il'ożytnej, 1ak w
. Ni,e podoba mi się również wi,eża EilffIa
Łodzr. Miasto te'ż 11'0000 ni,emił,e wrr.ażenie - nasze slUipy tramwa,jowe na pław WoluHce wązilutkie, domy oorrupane, a śmi:ed ności są ład:ni'E:·jsze.
to tu tyJe., że ffiwsi'ano fa,brylkę do i~ih s:paNie made więc czego żałować żoeścire
I:enia założyć.
nie poje.Cil1l8H, n co się tyclzy wycLania pieBył.e.m w teaJtrz.e - tei; !l1,k Sipeciatne- nięd~. to j'a to za wa's Zi1'IOIbiłem.
go, tylik o tyle. że kOlohę n8J~OIŚd na sc.en1'e
Al.e jeśli w pl'zyszłym1"Oku bę.dZiie z,jud
pdka1JUlja.
{,ekarzy - działa'czy samo,rz.ądowY'dh, to was
Byłem. w LOIUv>1"ze do !l1aszej mveą.. wjŚ'!ę.
&ki,e.j gaJe.rdi 5ztuk[ a.ni się umywa,a w poN3.Jpis1Jde mi, czy przyp3.idlkiem w cm.
równaniu z nasz)'1tIl "Lou1v.r em" ni~ wyk.z.y- sie mojei ni.e<Jhe'cnośd nie r'oZiwiąZiano rady
miUJle krytyki.
miejlS-tciei, bo bym m6gł tIU dostać posadę
OsobHwośd. ani za1b ytków tu I!li·ema lift - boy;a w radzie mie'jslk ie'j Paił')llża.
ż.adnyC'h - pomn~ki. bramy i t. d. to mU.
Byl1b)'llll tu wówczas pierwlS'zyttn c zło
cha ta.balk i nile wade,a t3.Jk1egl() 'Pomnika, wie,k·i·em w cr-adzi.e miejskie,j, gdyż bezemnie
jalki .chc1eli:Śmy KośduslZICe wystawić, to pOlS.i edzenia,by się nie oclibyw1ały.
w całym P,aryŻiu niema!
Was,z Prezes.
. .J.~.dJno .co w Pat'ym .jest dobr~, to napoZ t~ urzędowy;ch aktów rady 'l1ie;'
Je l JedyDle zwłalSzc:z;a na bankIetach, a1>e ."łde~ przepisał
Fred Belin.
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Zdarzenia, ludzie i książki I Wczorajsza premjera w teatrze miejskim

Wido\Yistu, koncerty i zabawy

polskIch łMty>tucil wyda,wnlczych, l
Alf S
••
W· Ik
•
• ht
h t I
Ił
•
1rrt6re (J<t.(ijęły świ·a,domy wy5l!eik kuJltur.alny, jako
r. avolr a - " le a ksu~ina I c toplec
o e owy
jedna z J}lerwSIlYch kroczy ..mbljOlteka Polska".
K,omedi}a Savołif'a posiada 'WlSlzy,stlkie ~a- mem imienti,u moma się zakochać} po kl!&tOsła,btło ,,Bi'blioreka Polskal' wydała sZtllreg 1 lety.~ wsz)'lSltkde zaltaz<em wad'y jego ko- kiej w.allce rezNooje ZIe ~etj doo,tojnej d'upOJ>u1ail'ny~h ~!ców SZIkolnych, a mlędzy innym.: med~l.
my i W'j>aJda wtproot w Il".attnlooa clJ.lhopca.
,.Odzysk:mle Wars1..alwy" Kube.łi, "Rzet Pragi"
Ciekaw.ie posbawiony temat, wartki
Pc widu rozmadty.cih pet')'1Petjach
~i).śckkI,e,go. "Lwów" ROISIS()wsi1óegO św!etn,Ie Uu- ! dja!og, gM1Ść dOWlci(pnyah, lekkicth .p~:ie- "Numa" wyc'hod,zjza Po~ilj!u:slza" i 7JDlÓIW
str()wa.ny, a woreszcre "Koolt'ad W.aUenrod" MI- dzeń, jednocześnie SrłIalba budoWla komedji, WlS'ZySJtlkO jelsJt tak. iak być 1P00000nno.
ckiewlcza ł "Barbarr3 RadzDw!łł6wna" feJ,ińsklego. I ni edloo ba.t e C.ZIIlra, miZletrna faJb:uł, a, a Ul.ll'aJzem
PlrelIllliett',a w)'1P'ad~a, jaJko ca.łJo!Ść, dJdbr,te.
I
ki'lka cDrolbnych momeM6w - oto mniej
Na Iplan pi>erwts,zy 'W)'ISI1.lnęba się oczywiTalk zw. "w,Ielik,a MbIdO'teł<a" tego wydawnilCtw. wil}cej WlS'zy>stik,o, .co nla ten rem.rut da sńę ,p.o- sta lP. Lza I(,oztł,o'WISka, d:alj.ąc 'lm-etację dodągdała sporo nowel, f)()wleścl l dramaU)w twórców
w:iedzieć.
nięŁą i s-klO!kzortą.
polskk:h ł Obcych, tłomaczeń doskottałycb, dokona..
Tretść - k'1"Ótka, w sattn raJz na wy alkJej dJoIbrym Ibardtz,o parine<rem był p.
... ych przez Berenta, KaISlproiWłcz.a, Boy'a
I ty. Rruceni :na hruki olbcydh stoliIC ary- WaI1'DJe,cki.
6p1t2Jedla'ją swe
Wiea,cy ksi~żęta IW i:nterprerharcni pp. KoPodk,reśłić nalety r31Z Jeszcze staranną SlZ3Itą, I stokrad f10iSyjlsCy powoli
w ł2Mą ubrane sa ksi.ą1Jkł tegO w ydalwllktw II. - I kJejnoty w poc,zc:iweó ojczyźntte Jruna Jakó- mornickie~o i Grolkki~o WW3Jd1li do'br.ze.
W najblIższym cza~ ukaiŻe si.ę oIbrzynq album
ha Rousseau. Biedla ztnUlSIZa .icih do wielu
Zlbyt wykryrgoW1alIlym był lP. Dęlbkz, niemalarsk.l, za.wre:raiący reproduliC!e arrcy<lzl&ł ma- us.tęps.tw ze swydh jaśnie wieattnolZnych na- co s..ztucZi1la p. RodorwLozowa i Roz.w.a,dowiozowa,
ta,rski'ch Stanlsł3IWa Wyspladsklego, w którym wykn.ień i UJpocLoIbań.
A mięcLzy Clzwórkę rosjrun właa..i Siorbie
Jak zwykle w krqpce rZala1eźli Slię: p.
(l)na;dZlte się oIIroIo 200 ryom I plansz kolorowych,
ZlWykły śmieil'~erndk, syn ~zydenrla repu- KJliSlzew:slki i Mrozińs'ki.
Będrzrle to hołd z~ony
witelkled twórczości
bliki szwajocaors:Idoej. a wł,aśddela lkiUkunaO glt'.Ze, () ,śwdeJtnycih, .z.wrłal~za w trzeucZlilia Maiłeikl.
acih,
jak
dm
aJreie deik,ortaJCj!acih lP. KrU.deiWklz.a i o
stu
horteli
zanazem
cm:sowo,
•
•
•
balrctzo ozasolw,o - chlłopieoC hiO'teffowy, 'w prarcy te,go 11Ii.eoceln.i'~elg.o i n:iecl.ocenioM~o
R~h wyd3lWlllay we francji po OIgórkowym praktyce z,głęlbi.aqący tajemnice 1UIlP~wków, w te'arw.ze oC,złowieka, n~iSl~ertny wkrótce
sezO'l\le zaczął się na dobre.
psycholo.gję służlby i w.iel1,ka. poHrtY'kę mię..
obszernie.
w 06tamk:h dwu numera;cb ,,!.es Do.uvelles nt- j dzynarodowych 1P,0wJldań.
Reż'Yiserj.a p. TrutarktietWicLa doskon,ała.
teraires" 'lllajdujemy SlZet'eg cIekalWycb wywiaOczywirsta k'sńężna KlSenLa (ju'Ź w saM. K.
dów z wybHlOymi wyd3IWoami paifyskimli na tiMD3;t
icb planów l P<l'cie1któw w 1121!"błiIiJszed Przyszło3Cl,
PIOIIl, Alb·in M~cbel, B«oard Orassert, Stcok l inni

w

I

SlZ0reg1J

1ifATR MIEJSKI d!ru}e drZlitŚ o gooz,i'nle ;i,30 per
poludll1lu po cenach zrniżoJ!yc'h "Sen l10CY letnied".
Bę.dz,ie ro 18-<1e 'Il.rzedsrtawiernie szek&pirowSlkiego

arc}"<iziela.

I

i

WLe<:zore-m ~o raz drugi barwula, &eilsalCj'Uua ~o·
medlja Alfreda &a'Voir'a "Wielka księżma ł chlO'PieG
ho,tel "y" z łza Kozłowska i Januszem Waruec1kim, arty.sta. Teatru PoIsK'iego w rolacłl iyrłulo·

I

wych.
JUlbro ,po raz ll-ty, tym razem cMa czlolllków
T, U. R. z.nalkoml\.ta komedda s,terMlna ~'rOO1sk>icl1:0

I

"U>c,i.erkla

SZY1l11ań~. Ja<llwli~a :tmI~t'iwska. arYlf-OCs~a,

Kocllanowkz. T.tarklewicz, BfaloszczY'Mkl, Wroń.
ski, ŻerOlltllS.kI. Pte«niera we wtOl'iełt dInla 2j} b. m.

I

Na8blltsz.e uzeszen$owe ~rzedataWilU1le PO cena.cb znl.1!onych dane będ%li're w nadchodzący plC\~
1ek dnia 16-go. Dama będ1Jie wytworna, finezyjna
komedJa de Flers'a i Cróisset'a, "Now~ 1PM1{)wIe".
Bile1Jr OQ wtorGou do rnabycia IW ka~ zruma.w~ań
(Gra:~IiOiloel, skil,ełP "MdgonOih", tleJ. 43--li9),

się o obce obywatelstwo
otrzymac odroczenie z wOlska na 2 lata

Kto stara

wyda.w{:y

7:!lipowradalją

wy<:.h n'ow~r. uarzlwlS'k mło'dvch,
nych szerszemu o.gÓłOWd, których

szereg cIeka..
dotąd

może

nrezna-

twórcZQść

fol Do kJoanrlIS1all'ljlrutu r.zatd!u WJPływa cas2Je,reg podlań obyw:ałtellli w W'ilelku pohoBędzie duilo pow,i>eścli l utworów
poetyck.ich, wwym o z'W'olntilooile od p'awlS'Zledme<glo ol5e nie zahrabtle td d7Jieł naukowych, fi1Q1Zoł!Cl I bOIw.ią.zku siłużby WQjslk'OWle:j na podJslbci.'W'iJe
'łych, z dz4edrziny liił0T'3lttEry, estetykł ł psychologjI. , arrt. 79 usJtaiwy WiOijlSlk. z t)"truiliu UlOO~19.I1'lIita
się o UIZ)'ISIkramńle obC'e,go obY'WIa.trel,słtlW1a, -00
• • •
<10
których me je5t wyMuC00ne pr1ZYPUSZC1eka.wy eksperyment podeJmuje obecnie s}y.n.
c.zJeiIllie
chęcli olbje:śdJa pr7Jejpirsćw ULSłtJaJwy
~y Staoisla,wlS1d I Ntemitrow,jcz.Danczenko w raopohoro'W'eÓ i UlzyslkrunDe pod tytlll pozOIJ'Iem
łJkklwskim artysrłycznym teatrze.
octroo2'lelI1d1a od s~uŻJby w w~slku 5 1tdean lila
Pi) refo.rmie teatr. Wizą dUś 00 I)l',zepr'owadze.
2 1/aIt,a.
ola ref{).Tmy szrtukł muzycme!l I nada~ jeJ oowe
W MąI:dku z powyul2lem m1lndls~~WIO
IOfmy.
Stpr,aJW w'E!lWIIlęłll:'l:tJllych zrur,zącLzriło:
Stwor,zyłi oni w tym cełu "studjru,m mU7.YC!Y.J(l",
1) Wba,dtzJe a,dtmWnńiS1Ł1NlJcyjn,e I-eU inst'aIIlktóre rozw,Jila 9h: śwłetnłe. Jako samodtleJna in- e;;' (w Lodi7li komruslM1)aJt T1ZądJu) w t'Ia.<ofytlIcja teat.rałna.
me owzyman1a 'WI&pomn1Jam.)'lCIh podtań wilnPlerwszem arcydzi-ełem była ,,Mamselle Angot" ny z ca~ą doad.adlnJoś'Crią pr1ze!k,onClJĆ s,ię Ol
Charles Lecocq'a. nast~ z.a6 Arysrollllllesa "LI- s,tó;>niu prawdzilWlości i T2'JetehliooŚoi 2'Jamiarów p.ertoota . 00 cliO u.zy.skattl!ia ()Ibyw'a1e~~łistra~a" ł wysta,włooa pod tytułem "Cannenc1ta',
SItwa obc,e,go i W'Y'j.rurou z P'Ql1:s!ki, i pr11Jed-1
śwdełtna przeróbka ()I)eI'y Bb;eta.
kł'adaqąc podaltJ~e wOIpewócLrlwu, 1Jruotpa,,stud;wn muzycme" w łHłjbJl,ższym czasIe rvz)6ICzyna flQdróż poprzez cała . Eurooę; Amerykę.
od-

~wdll1iV liitera~urę fra,nc.uską.

ły

I

I

Podróż ta obudzrMa oo;Zywsu zailtrteresowmłe

100

w

/cołach <:rrtysłycmyC'h.

poklask.

•

•

•

Wielką utocz.YS!.ość obchodziło w plątek całe
~ktorstwo połslde: 50 lat pracy scet1lrcmel Ludwł

Ces Solskiego.

I

I)I'.zeIDÓWdent.a po

d,r,1Jgiim akcie

TEATR POPULARNY, Dziś, w niedzielę, dn. 11
poło i o godz. 8.t5 wie cz. niezwykle silny i ciekawy dramat Montepain'a i Z.
Dornayła "R0Zl100k:.iellka cb1eba", który na. p~r·
wszych 2-ch spektaklach odni6sł tl.ieby\Vały sukces
artystyczny. RoI, tytułową kreuje p. W. Szczepat1ska. Udział biorl~ panie: Bronowska, Brandt6wna.
Bartoszewska, Zielit1ska, Rosta6ska, oraz panowie:
Bieleoki, Bolkowski. G6recki. Moranowicz, Pu.
chaIski i ZawieyskL Reżyserował M. Bielecki.

b. m. o godz. 4 po

SIbWIa.

3) Po upływńe dtWiUJLebnJi!eg'o oJm,esu od
OZ31SU wydJamń.a 7J\VIOILn5!eiI1ń1a. i w bnaJku dIaIIlYch, iJe ()SI()Iby >te w}'1;etchały, w,Ziględlni'e.

.JŻycie i działo

11. Konarskiego"

że mtbytły Ol1Ie obce dbY'WIatŁel~w'o, w.inDetIl komiJslaJr1;rut lt'1ZąrC1u, o i11le nie ma Zla&tloS>QfWIaII1dta.
p1'1ZIepilS ari. 535 t'lo1Zl})0Il'IZądz.ema
wyłkonalWlO21ego, :nattychrmrualS.f pl1zedsrbarwrl'Ć
te osoby dodtaltlkoWl9j komi5<ji poborowe.j,
oCe~,em usttaJ1eatiia ach sboiS>u:nIku d'o słUiŻby

w niedzielę, dn, 11 b. m. O godz. 8 w., wygłos
w polskiej Y. M. C. A. Piotrkowska 89 odczyt
prof. Rose n. t. "Życie i dzieło SI. Konarskiego".
Pro!. Rose, pochodzący z Kanady, przebywa
od kilku lat w Pol.ce i cieuy .Ię opili;" znawcy
historji wychowania w Polsce. stczególnll! 18 wieku. Obecnie pracuje nad doktoratem w uniwersy.
tt!cle w Krakowie o Konarskim. W związku z
swoja, pracą dokfQnk, wykrył szereg nieznanych
sl. czeg6ł6w o działalności Konarskiego w pewnej
bibljoŁece we Włoszech.

WI~OWeli.

funduszów miejskich
umysłowych

We wt<wek1 d. 13 h.m. odbędzie się posQe- czej, w sprawie przyznania z fun.dU51Z6w
c!::eme zjednoczonych mietskiei komisji mieisJcloh 100 tysięcy złotych, na fundusz
skabOlWo _ budietowej i do spraw ~óI- z!!pom"Ogowy, dla bezrobotnych j!racowni.nych, na którem rozważany będzie memo- kuw umysłowych.
rjał międzyzwiązkowej
komisji pracowni- I

..Reymont-baureal nobla"

I

Pn:~arwlieałe. na krt6rem WYM3IWłOOO PO raz
plerW\Uy dramalt Ka~erza Broóc.zykll ,,Hetman
Wklew.,i", zaszczycił swoią ooercnOtŚcią P. prezydent RzpUlteJ.
JubiliIrta wHala publrczoo6ć bardzo gorąco, a
łWacie

łtrzyć je w SlWÓi ocLpaw[re&ni dJo r~1ZU1'ba
tów tY'cih dooo'ocLZJeń wmOSlełk.
2) K,omiSirun;rut It.ządl\l wlme!l1 uifmymywać spis 2JWiOl1nWOIIl1Yoo od . p!aws'Ziedm~o
obowńąlzku sił'1.l!Ż'by 'WIojskrowetj iIlIa Zlals,adztile
ari. 79 UJSIt. 4 ! 2la'W~aoĆ P. K. U.
Łódź - mruaJSlbo () 'W'Y1iddJzńe Ujjętego w ewidelOOję PIOlOorow~gOl, WIZIględlnie o fakcile
nruby-cWa. pl1'12le.z ~IO obcelgo obY'W\altell-

dla bezrobotnych pracowników

Chodzi o rOl.w,ijarnie problemu, czy wielka reforma opeey P0lZ3 Rosją zdobed~ S()b1e umanle
J

tyS. Z

się

Blask"l
BI as.kU I

"Blask"?
Blask"
Reprezentacja: T" J. ORDON, Częstochowa, Rynek 21.
-

trwały

blisko gOOziDę. Jubilat w prostycb a gorących "lolV3JCh drAękował za hołdy, tyc'Zer&la , obł3IW)' wy.
~kiego uzn.anJ.a"

ZLodzi, Kraokowa, Poznanda i Lwowa przybyły
lełegac}e, ora,z ~ lWYfacJele jubłlata.
Był
n,lew~fPirwile wi~lkJI dzień w dmedacb
łKlłsk~ klI1łt.ury te.alrałtleJ.
M, K.

i

Czy znasz już MYDŁO
PROSZEK do prania

Przekonaj
o dobroci
i wydajności MYDŁA I
PROSZKU do prania , ,
a już więcej Innego nie kupisz.

Czy :lauważyla$, ile eza
su, pracy, bielizny i pito·
nięd:ty :z:aoszczjdza my·
dło i proszek
o praUla

Oszczędza Twą pracę·
bieliznę i CZBS tylko
PROSZEK do p r a n: a
i MYDŁO
"

eWO

ro

75:'>2-2

"

·'
k··
"
KslQzna ZCU lernl

"jej" kąta, wszelkimi sposobami starając
na s.i..eIbire jeu UJwagę-ni.e
uldało mu się j,e,dn'ak ani kltolk pOOUlIląĆ naprzód.. Na W\Slzeilikie próby HiI!tu, czy a.gnrist.e rutaJki pięklD.YJCIh je'go ooro - oopowiadała w n'ajleps,zym t'azie Sjpoin'lZeniem llJ3.ijpierw zdzirwionem, :potem pełnem d:umy li
S<ię ~oś rZ)~ócić

I

II

We w~ore.k dnia 13 b. m. w sledz:ih:e tow.
krajoznawczego (Al. KoścLusz1ci 17, {)~Icyna, II pietro) odbędz,ie się odczy'ł ~wf. Z. Kamińskiego p. t.
"wt Reymoot-laurellit Nobla", Począ,tek o<u:zytu
o godzinie 8.15 wieczorem. W.e}ścl'e

dla czl<l\llrk6w

heZlJ)t a>ttne.
Q.dczy,t ten będJz.ie pi.erwszY\lll z sz-e.reg1U odczy·
tów. które rowan'zystwc kraiOZllla~e ma z3Imiat
urządzić, a kJt6re obejmować będą nietyiko d~e
dzine kra i 0ZIlIaIWStwa, lecz i r6tne łnhe zagad. ni el1i a, mogące zaJl1teresować s.zerszy oa:ót. Podohue odczyty urządzane są llr,z'ez oddział warsz.
P. T. K. t ciesz'.\, się Hczrn~ freikwe.noią. Za.r.zltd
lódzJki·e'go odda;ial,u ma na&Ioe,ję, te zas.pokoi choć
w części kulturalne potrzeby illltelł,ge<tICn f6dzrkiei
i że na rorgM1i~owall1e przezeń odoCZ}'lty po.śpi,~zy

Pr,zyszła o piątej, p1.l!nktualni~ jak z;awsze, KaJrOil po'zOIrnie ozytał jrukąś i1ul5'braaję,
nie widz.ą,c, i.rż brzyma 4ą do góry nogami,
i z nad br2Jegu gazety obserw'ował, co będzi,e dalej.
Ni,e,:rnalO1tlla przeszł'a jednak SlpOlkoijnoioe
Prz<eszło od tyg,odnia obsel1'w,ow,a,ł Kao.bolk niego, nie ZiWI1'acarjąlc nań uwagi i siadł'a przy im.nym stolik:u. Tam zamówiba i
.tol samotną damę pt'Izy osbalbnw s'foHkl\l lekceważenia.
t\' prawym kąd, e iW')'lłworn.etj cuBc.iemi, ObWif'e'sZicie po d!ziJesięci.u dniacih Ka'l'ol WYIP$ heorba'tę talk sam'o Sjpoko;nDe i ohos:'rwował ~ą., pt'2'Jecnodtząc 1P1'zyrt,em 'WISlzyst- p,owie'dział S'OIMe, ile "hak daJelj być nie mo, j,ętnie, jak zwytkJJ.e i noc nie Zdl!·adzMo lelj
,kle mzy Zla1ntel1'esowamia się męilczyzny że. Ta dama ,jes,t a,llbo nri'e'zwytld'e rafino- obUl1',zeltJia. Ka,rol pocze,rw,j,en1Ii1a-ł, odWl!óci9:
piękną ,kobie'tą - 00 zwróoenia na nią waną k.oik'oŁą, a~,bo też Ikdbiertą pl1'zYlzw,oi- naJeżycie iliUSbralcję i WlŚde:kły c?Jytał jauw a,gi , popr'zez deka,wość i meperWlność, tą. Znd i oC,enił oba be tYiPY i, jju!ż d1,a l1SPo- kąś k'o<mic'zną QPowieść o przy.goc1a1crh anaż d~ <chęci poro,ar.';a }e~ i wYlZlnania s\VYICh kojeni,a zadrażnione'j miłośd W'lasne:j, Zla-I gllka u stóp pk amidy CheOłplS0..
JJC1AlC.
de.cydował. że ma do ozynienia z przyNa drugi dzień n'a s'tol>iJk.u w kąci,e lePrZ)'IChodzdła codz,j eooi,e z dziwną i zwoitą ,k'obietą ! 'W tym kie'run1ku posŁano. żała mała" biaJa ka.rtlka z ntapisem: "Zawprost nielkolbioecą punktua,lnOŚlc.ią. gdy ze- wtil dziafać
jęty!"
gar !ok(')llrowy tlta komi'1]l}w w r~u lołk<adu
WOtbec t,eg'o wyOOLuozone były z góry
Jednak los zdawał mu się sprzyjać.
wskazywał god,zinę piątą, .a me1ancholiin,y takie s.posoby, i'ak wyij:ść ZIa nią z łOlkalu Pi'ękna księżna upuściła pomadkę do
kapelmi.sl:rr:z; Kwartetu darwał mak na '~8- i tZracz.epić tą słowamV: "Prl;ElIP~aS'ZMn panią warg. Karol rzucił się na nią skokiem panczęcie fantaz#j f. ,.C~rune.11ii".
bArdZO, zdaje mi się., Ż'e miał'ero prlZ)'ijem- tery. W tejże chwili jednak głowa jego I
Kaif'ol fa:nta~ę wlkrółrce UJllliał na .pa. ność ('Sinią gd:z1e~ [poZ/nać, tyllko nie rtll'Oigę zderzyła się boleśnie z głową kelnera, ktćm;ę~, Zi1loatdow,ał ~edn,aik, te sta1lrow,i ona sobIe p:rzypomn1leć, gd'Ziioe to by/bo?" WobelC ry schylił się r6wnie szybko. MimowoLil
2lna,koanity akompaniament do dysl~'!'e'mei l tej kobiety byłoby to poproshl cham- Karo! chwycił się za głowę, w tym moohs'e'rwClJo;i te1j kobiety, «) cer'Z1e blade.i i S't'W-em. Tak samo nie mo,żn,a było jeU po- mencie właśnie, gdy kelner podawał niematQwe~, miedziaJn)'lC'h włosac!h, w modnoej słać listu prz-ez ok eJ net' al, tub wejść do bud- znajomej upuszczoną pomadkę. Karol wy'?Jaw.s.~oe i wykwintnej tuaJede, tej n.ielZna- ki tele!onicnei i chłopca z garderoby po- mamrotał ciche: "Pardon", na co dama nie
iomej.. która z miną i postawą w~,osk.je1 słać do niej z z..awia.doMieniem. ż,e wzywa- zwróciła najmruiejszej uwagi. Karol jednak
ks.ięillY incogruto co popołud,nie putllkt:uaJ. ją ją do telefonu.
tego dnia poraz pierwszy nie dał kelneroru.e o pi~tt"j WIluJała się W duiy, jedwabny
Tu n,alei.ało wylbJ-ać ja,kiś sposób, kotó- wi napiwku. OI'lkiestra grała. "Cyganerję".
fotd. tam. w TQgu loka1.il, wylw,ornie. rę- r)'lby nie naruszał form towar:tyskk'h, a
Zresztą ta ·s prawa z napIwkiem miała
kąt 1lŚby Madonny renesą,nsowej. t1;mU'~oC przede mógł doprowadzić do upragnio.ne- dalsze konsekwencje. Bo kelnera trzeba
łi1iialnkę h i l G " h a t y . g o coelu. Dlate,<so też Karol na dtrUtgi dzień było mieć po swej stronie. Zwłaszcza, gdy
Mimo, iż Kat'ol gorąco pr~J.'lął poznać zjawił się w c~kierni 'dziesi,ęć przed piątą się go na drugi dziell pyta dyskretnie, C7.y
tPi~ nieznajomą, '!l;.H!O, iż: ((}(hien.ni~ I i l.,aj~~ mdeis~e przy stoliku, gdzie siJadywa-. nie wie może. kto to jest ta szczupła, bla.-ł P.UY ~Y!l stc!lku, :;~=J~ bl~lr. J~ła~~ ~!.~~
..da_'p"'~..;q ~dz~~Sh :wtosachJ_k.tóra c~- l

JAN BACHWITZ.

prze1)ióreczka"•

Na,stęljJllJ~, l!1~iis.zą /pO "Wiclikie:i ksi~żn1e"
premjera będzie arcyd~ielo ZYlmtmta Kra/SlIńskie
sw ,.Nieb~ka iIromed.ia". k1tóre PO f.a0 piocwszy
uhu się na scenie lĆ<izkJ.ej w lPe~Yttń tec~ poetyckim. Calk<rw'icl~ ,"owa ~.tawa c1ealt)ra~Yill30
rostlala wykonana wedtlU szkk6w ł !Pod k,i~runt
!ciem !Prof. WLncentego Drałlilka. C1Jtery ozęśc!
poe-matu scett1,l(:~{} IttnsJtrowlIMe blld14 m\tzyką
.. ad hoc" slk{)at]jpotlowal1ą prz.em zna:ikomiJt.ego kompot y ł.or a ~rof. Lu6om.Iotlt Róty..:kl~lfO. R.t~enile
Jam. Koohanowicz. Roł9 gMwd1~ <JdłwOlrZ_: Alłred

I

po\Va~,tei5J

m~

licZ'!lY

zastęp

slucha.c:zów.

dziennie popołudniu siada przy stoliku w
rogu - t~k jest, tam na prawo! - i pije
herbatę. Przytem Karol zapomniał już zupełnie, że wczoraj nie zostawił napiwku,
ale za to "ober" pamiętał i - naturalnie,
niestety, nie umiał dać żadnych informacji.
Mirnoto Karol w dalszym ciągu codzien•
nie po południu był w cukierni. Nadzieja
jest przede najsHniejszą pobudką namięt
ności ludzkich. _ Pewnego razu siedula'
przy stoliku są'siednim, czytając w roztargnieniu jakiś dziennik popcludniowy,
Wtem posłyszał, jak n~ez.najoma pros! kelnera, by jej przyniósł to pismo,
Karol czuł, że zbliża się moment decydujący. Czekał zdenerwowany, jak myśli·
wy, który słyszy zbliżającą 5i~ zwierzynę
i w napięciu wyczekuje sposobności do

strzału.-Kelner ,!ró~ił ~o chwili bez ga:
zet y, tłoma;ząc •Si ę, ze pIsmo pew~o kto€
czy~a, bo n,le mogł go znale~ć
zadn~
stohku. Dama slkrzywlła Się ntechętT e;
Kelner zapyt~, czy. ma m<?że. pos ac
c~łC<J?~a na U,~ICę po 1ąf aK Y dtenntkd ffN~
mlł~sc ~oską , pomys ka
aro '.y,~en uren
gotow Jeszcze wszyst o ~o.psuc.
•
Zerwał Slię zatem z nueJsca i rzek! w
głębokim ukłonie:
.
"Pani ze~hce !~S~awle. wy~aczyć słyszałem ~lmowoh, ze pant ch~:łła prze,:
czytać t? 'pIsmo. Czy wolno ml ---: -- ~
I podał Je) gazetę, mepewnv, czy )ą wezl11ie o~ niego.
'. ' .
W~lęła, nawet z Upr7cJl~lym t[sll1~ecl:en' .
PCdZlękowała mu ~u~z~ue, on UB OC1f;;-~

ł

n.:

.Nr. 278

tLX

p c prl

Rewizja koncesji
odbędzie sl~

przy

wspdłudzlalB

delegata magistratu

w(zorai

w z.wdąz!ku z § 11 f'OZ!porz.ądzeltltira mi1l4s>bra Slk,all'ioo z drn,j;a 8-go 1i!p'c·a r. b. w
prz,e,chm~oc:ie ~ruZlji UJptraIW11Iień n,a sprzeda1ż pr~t6w,
ohjętych mooCllp'oLem
sikrurbowym, llZba skad"bowla zwródłra sJę
do ma:gń5tro~u o wy,1J11l/lcZ'eilld,e dleil,eg,atba clio
!kJ0lIllis1ja, powdłlalI1Jetj do opilIlijowa!tMia S.ptlalW
pozostJawiełIllia. osob om nIDertlIpr-zywH et}oWa:nym ~a,dalD:Y'ch konC.eSl~,.
N.. pos.iled1JetndJu ma.g-lIS~!t'iartu w din. 9 b.
mies. dJo kOIlW!,ji 'WS.pOlttlln1ta1I1l~1j de\S)"g!Jlto'WIaI11'}' zOSlbał
p. ~awniJk KuLammClz, w
ohat'lalkltet'1Ze C1zł:oi!ll~a i p. bawni.lk Mws'zyń
'Ski, j.aJkJo ~ępca.

do

",obae tego
Ul

(o)

muszą

byt

ndJe

kBlla chorych

z powodu ni,e,ja~nQ,Śd tmalWy o m-

kaDt«.

tą samą drogą.

fla

maJjdowała słę z,llIaiC1z1na ~
plleŃęż.nIa" ~1CW1lJa !Jlta W1CI1JOll'1a~S,zą

wypłatę dla robotników.

zqoezyń>ey uoieba~
nie zdołaM

Na

il1a/k 5ipdielSlm1e,

furnkCtjoIl!a8:'1juIS'Zle UJr.zęOO Ś'll00c,Zl~g<> z psem
powcyrjrn)'lIJl I,LQIl'100m Ił.
Dochcdwn41e w ltoIku.

Zuchwała Itradzież

~I()czyńcy prZl~~U1kaJli Ws.zystlkń,e szu·
flady, w kiiórytcih :zm.a.J1e:bIi patkrlle1f: biIlBJIlJkW'tów weiks1l,owydl, ltUJan-ek poczrowych i
sbempllOW)"ch f rue :m1laJoeźli 11IaIrom.~arst !teżąoetj w fuj s.ame.j S'ZIUf1lard1Z1iIe p'C1Jc~i bl:aJI1,IkWeitów 'WteJksll ow)'1Ch
'
o większej wartości.
Zł>odlZlDe,je nie mieli cza~ na "s'YiS,t,em.at-y;c1zne opettac~e", gdyż ż,ona dozorcy domowe~of Z<lIuwlćllŻJ'W's:r.y o g,odlzlirrui.e 8-e;,
iż Slklejp j€lSIt oirwarly, ahciafu ZJaJWoł.ać
włtaJŚ.oidelJa slkle;pu, a w1i-.:llząc, iż ten
W'yIchodizt, poMe~Ła. do męża., by pQIWlite.

• I'

\V sklepie S. Hamburskiego
laupem złoczył\cdw padły 'ffa1Brlatr
pljmlenne wartOści 1500 zl.
wC~onaJj między godzńmą 6 a 8

!"aG])O

doik·olI1la/IlJo 1lli;e,Zlwyikk zuchwał,ed ktl'la,d1zńle1ży
W słk~tEł prup:i,etl"U S. Ham,btmslk:iJeg'Q przy
ul. Piolrko'Wskei 42.
KiradJ.7Jiterż była

U!plIaOCJWrut1Ja, ~ JJl,odIz:ri,e,je pOipr'ze.dn~ego dMa spuś<:JiM ~yik ..
,.
.J~'
'hi ' , l '

me

I

d'2ieć mu

tym lak •e

_ł" .,...,<; y&:1 w· ..... ,lę ~1
.:J'7:Vc.,....""~""
I'I \::.Y'Pł 05.Z·en:,l. ·~,Iem o LlOlC''''J'''C
"'''",-IJ.....
u=

i:t.ietgllli talk, że dO'Z'CJ1'Ic'a, M6ry llIalfych. ttlYlam IlaidlbiJegł , me maJalZlł już nriko,go.
ZJ"..·~""~'cy 1l''''''7fn';~OW<l'1i /kłódkę i 'W"U\1'_
l' ••.•
_'"
,
_U_.1
~y.u
'............
• .
•• ).uu;.QeiIll Z'l'OICZynCOW
Orptl'OCI
Z palM
t:<'\11
wa'W\Slzy ZlaJmJełk w tylnY'ch d'1'1Ż1Wi1wh,
bi\'llI1JkLeww Sfbe11lip.tIQ1WY~h, mra;r'~ Slbe1ll1iP1,odostali sM; do wnętrza;
w)~Clh i pocm,owych, padlto kmika pud:e~etk
l1JaISi~:
rOZlbiNli bLSe;t!kę,
w k,tón~j gUl'll, ~a111Ł dlO gtrY i te1c2Je1k ~6rtmlfil-y;C'h. .
roaa'eź'Li ?edna1k t'}"llk,o
OgóŁem sh"~!Ły s,j.ę~alją
.,
pIl"ZY'UL,ZyIttllUitC\lCY tllrZIWl., co umoZl
wyrwanie zamHU.

IWGIl'O lm

Źle

karty do gry ~
USIi!l-owadii onń 1'ÓWI!1JiJeż 1"oZlhić d<tarsę 02Jekuwą s)'lStte!mu "Nw on,a1l " , co dlm Slfę jedd
nie udało.
1

załtze6 ślad6w.
welj.soe prtZleS,tQplSłtlwa

~y1byl~

inspektora

1

1500 - 2000 złotych.
mie;S<:le lm-,aaJ:tie.i:'1 p;r1zrby1Ji łu:ntko;on.a.r;ju;SlZle unę-du ślle'ClIcZle~t() ! 7-~0 kom~1"}aitu, Ik~ W\S1~CZęłlli el11'ett'gkme doc!hodlze-.nk
S.

\

Na

kuratelą

AU

samorządowego

I
(o) W WaJr$UlJwie oJbra.dował ~a'zd WlQ: ~ewódz,kiclt Dn'Spelktor6w s-ta.rosvw ~ 2iWlątZlI kÓIW komUlll'al'l1Y'C1h. Z t'SJtnientia. wojewooLt wa '1'O'O~le~o
/I.~.1J1_' ,,ł w ZlJe'LUZle
·_.~.JI j 1..~
.J, ' ł pan
uoral,,. UIUlZJIJaJ

Łaihu.dzlki

•
NtI1J ztjridlzie tt:maJno, te woJe/WIOId/o<wlie i
iJnSIP~OOOOr. ,Ilatt'osh~' wńtruni mieć za ZlaaamńJe.,
poza badaniem funJk,cJj1ono,wania urzędów,
!'6wrue<Ż 'OIbs.e!TWowlaltltie ca,ł~ztałhu życia

S-ka z ()gt. odp.

wlS:tY'stJlcie1n ze WIZl~lędu na Ko,nie'C\mOlŚć wyk,onywanioa dokładnego Illa.dZOru nad driałaJInośoc~ m418..st ł id! zw.iąa:tków kO!JlJUtflal..
-~-' pr2)ez}"WlMle~o
.
L_
n}"ch w UK,re'Sle
M"Y'ZYSiU go.spodatl":::zego

nadużyciach wyjdzie na law
izba kontroli bada księgi łódzkiego
monopolu tytonioweg.,

Prawda o

20 paźdz.iemika Da
pierwszan posieclzenil1l sejmu omawiaaa
·test WYSłalllą z ram!en!a pl'ezy~jum bę<hie spl"awa n.adużyć w mOll1opolu tyt0rady mWstl'6w ł przeprowadza ścisłę re- nIowym.
Prócz wyżej wspomnianej delegacji, ba.
wizję ksiąg w tutejszym mOJJ.OpOlu tytoniowym, gdyż premier Grabsk. DlIUSi. mieć ścl- · wi r~ w Łodzi delegat głównej dyrek.
sł,. relację o mooopolu ł6dZJkim, pnr;ed 20 ep monopolu tytoniowego.

Od kilku dni baswi w
naczelnej izby lrottttroli

wiedział, zaczerwieniony i jąkając się, jak
ucze6 wobec profesora. Gdy wreszcie
chciał powr6cić znowu na swoje miejsce,
stolik jego zajęła tymczasem jakaś starsza
para, widocznie małżeństwo z prowincji.
Lokaj był przepełniony. Wtem piękna nie7 ..!joma odezwała 6tię gnecznie, choć dość

Łodzi
deleg.acja
państwa,
która

października,

gdyż

Telefon 43·11.

.Garaże samochodowe
Oddzielne ogrzewane boksy: garażo
wanie samochodów z asekuracją, kompletną obsłttgą: mycie, szoferzy etc. etc.

~ HSITĄTY

SAMOCHODOWE

Kapitalne remonty: precyzyjna obróbka
stali, frezowanie trybów, hartowanie,
7865-1
c,ementowanie.
Reperacje licznill6w.

1

•

-

ZIELONA 44.

'W06ew,ództtwo łódZlk4e dotycihclut<S. sta'l1owlSika tl3.lk.ie~o i1liSpelktlOr'a nie p-osiadał'O,
a 1'/l'rzoepr.owadJ~8.IllO lusbrtlłlcóę clIorywtC1Jo. o.
becrnllle't jak tS1ię diow~adn.t6e.mvł w OIaJjblililSa:.

!powa.atu, wdanie w Tego pob!1zelby i bo.. d_lOh będzie powołany do życia P'l'1ZY wo1ątezlki41Słowem l!h~mttli.e IIIlJaIl~ÓW do od- ,j-ewództwie Mdz;lci.'e«ll ms.pektor 8amot;2Ją
powioe.dnich lWlMosków S/al!1a'cyjn.yclt. Powo- . dowy, udaniem które!!o będz.ie kontil'ooa
ł,arue oIbe'ooie do tycia irns.pektor6w 8IaIIJlo-l n!llJd magisuatami i gospod!axką, S1elim,ikami
nządowych uzn.am.-o lU maaadniOlll'e p«"zedJe- poWtirawW)'lIIll!.

Najwyższa

l

o pel ej kasy, lecz zostali spłoszeni

M gistrat pod

powszechnych

o

I

W krasie

Hauka gosPodarstwa domowego
Na konfea-e.nc)i pTl~w.iICIIeti wydzWu o&wńJały i Ku'ltbUry w mlStpekt'Ot'lalC~e
sZlk'olnym w dniu 8 b. m. u®baJllOl1'oł klt.óre
le sZJkół powsze>Chnych :i:eńskitch (,odd!rla!y VI i VII) w bLe1żącym. roku s,zlkolillY1Il1
:>ędą k'Olrl2.ys,toały z nalUJkl gO!ipod!M"'Sittwa
:J..omowe,go.
I
MllMlOWridle W gmachu sZ'kolm:ym im.
ks. St'lłltl~iSłatWa. Kontlł!l"'SlMet!o przy ul. Kon,tllIIlityIlJ(YW\Slki1e!j 27 z n,artukli goslP'odrursVwa
domowego korzySlflać będą nalSfe!1:mjąQe
,z,koły: nr.nr. 3, 18, 23. 104 i 135. W gma.chu Slzkolnym im. Tadeusza KOŚCMZlki
brzy ul. NOIW'O-Matt'Y'si!Ó.skilelj 2-4 szJk.ały
nr.m. 47, 48, 53, 146 i 161. W gmaohu
sZlkoLnyun jan KIóll()iWe1 JaldwtiJgi prr,zy ut
Ceg1.el'l1il8.lne1 nil". 58 s~()ły MN. 20, 50,
127 i 132.
Nwka gOSipoctaIrsltwa domowego w
gtlltaJCht!Joh Slzlk6l lm. ks. St. K~lego i
im. Tad. Kośclu:s1J1ci T'OIZIp'OOZ)"lW. się w połl!iJedz,ilałd<, cłtt1IDa 12-go pa,źdJzńtett'l!llib r. b.

.

~o

5przęta

dlo kasy chor)'1Cłh, pomłlęd:Ziy BankIem POl1s!kiiltl a ztarząJderu ~tasy oC'hlOr)'lch
pOlW'stał ISf{JÓtl" na. tle pł,acenila ~~ładek. Za1S,a.drucIZJO iJ:IQW4em 'llIt'zę.dn.ircy Baruk,u PofiSlkiiej!o illJi.e są i1.1Jl'tzędinLkami państwowyuni. Balllk
Po[slki IZWlrócił się do wtł,adz cootnl'n)'lch w
WlM'sza'\Vire o w)l1j/aśn.ienie w pow)'IŻ&z,e'j
Slplt"laWIDe. Jak się dowńaldll1lj emy spraw,a hę
d:z1e rostrz)'igllliętla na ko~zv~ć kasy C'horych
i UJrżęd'nilcy Baniku Pol~kie,g,o będą
;:2'~onlkamd klasy chorych.

szkołach

Ś'cMlkę

Spbos:renł ooan :dbczyńcy t1deJk[Ii.

i'~ifi'łIu

ar

bociMą

rozpruć "rakiem".
Niemall w tlełj C1hwdffii clio sąs~Ie'dIruDe.go
P'Ok'qju W1S17Je!dlł posru~aJCt, Móry coolZli!en-

ubezplrczsnł

i lY

•

nocy dokonano zuchwałej kradz·eży w śródmieściu

wnętrza.

Złoetyńcy z,aJaJtraJkOlWlaH
Iklasy ru zd~I/lM ją

.

sIwowymI

ię

Nocy uMegłtelj ope'l"tlIją.oa od karliku tygon na ~1rea1iiJe ŁodlZli 51Zaljlka IklC1iStalrzy
wł:amała g,~ę do kalIliłlOf'U f'aJbrylld maszyn
t od~lewttl!i że.Laa:.a. filrttny Turrslki ł ówlJkllmski i S-ka przy UJl. SIł,owiJańsikie~ 31.
K.aJnd,or t1ettl mieści SłiIę obolk fabrykIiI, w
klt.óz,e,j pr'.zIe!Z oatłą Il!OC JmllC·owała
bocna zmiana.
K.a~trunze wyrwa·li oIkWettmilcę, 'W)'!ję1ri slZyby i przez OM'O dosłaWi SIlę

Urzędnicy Banku Polsklego
są urzędnikami pa~

nie

'ładuje

dobrali

Teiże

.,

GLOS POLSKI

•

•

Kursy ~piewu Operowego
rozpoczęła

.

śpiewaczka operowa-członek

7i84

Z. A. S. P.

BRONISI:,AW A OLECItA

Zgłoszenia:

Ł6..1 ź,

Al. I. Maja 68, parter.

P ARL()FONY,
gramofony, e utony, pathefony,
po c e n a c h konkurencyjnych.
Począwszy od 55 zł. do najwykwinŁnielszych na·
być można tylko VI fabrycznym składZie

"MUZYKA". Piotrkowska 51.

Wielki wybór płyt na składZIe i zamIana staryclt
ria nowe. Najtańsze ceny. Tanio. bo w pod·
wórzu.
7860-\
płyt

dzi chętnie, ale nie może przecire jako ko- byłby przyrzekł, coby tylko chciała, nawet kołdrą i kocem. Na głowu"e mi'ał pęcherz J
bleta - sama - - musi uważać na opi- że odkryje biegun p6łnocny pned Amund- lodem. Przydarzyło mu się cośstrannegor
nję. To też Karol kilka razy towarzyszył senem.
coś niebywałego poprostu. Parę tygodnł
mistres's va,n Rykhe do opery.
Ale tak dalerko nie sięgały jej wymaga- temu pOZtIlał pewną damę, eg:r;olycmą pię
Pewnego razu - grano właśni" 'Iey- nia. Życzyła sobie tylko, by w prz~złym kność o rucha'Ch i postawie conajmniej
ganerję" - ważył się na ostateczność. tygodniu, po południu, od drugiej do księżnej incognito, o rękach madonny re ..
Trzymając usta tuż przy jej fryzurze pa- ósmej, wysłał służącego z domu - "nie D--::;ansowej. Póczątkowo zimna i wynio':lbojęŁnie:
ziowskiej, poprosił szeptem o rendez vous. chcę, by mnie kto widział" - i dał jei sła, zgodziła się wko6cu odwiedzić go, je..
"Proszę pana _ może pan usiądzie U mego. Dama wstała i wyszła z loży. Ka- klucz o·d mieszkana'a - "mógłby mnie kto żeli wręc:r;y jej klucz od mieszkania i wyprzy moim stoliku _ bo to właśnlie prze- roI za nią. Niechie mu, na litość boską, zobaczyć pod drzwiami". - Karol dał jej śle z domu gosPodynię. Oczywiście uczyzemnie pan teraz nie ma miejsca _ bar- przebaczy - on wie do,b rze i zdaje sobie klucz natychmiast i przyrzekł, że wyśle słu nU to. Bo szło tu o damę z towarzystwa,
sprawę, że postąpił nietaktownie - ale żącego na miasto jut w połu·dnie. Sam zaś żonę selkretar:r;a ambnsady Hli zyj<s·ki ej.
dzo proszę _ _ "
,k ocha ją - kocha - - bez granic - będzie czekał z utęsknieniem, aż się s<peł- Ot6ż wczoraj po południu zawezwano go
Dama nie odrz~kła ni słowa, zarzuciła ni jego marzenie o szczęściu.
telefonicznie do hotelu Bri5tol. Kto?
Powoli zaczęła się rozmowa, bardzo
wytworna z początku , prawie banalna, pła'szcz, nie przyjmując jego pomocy, wY-l
Jednak w poniedziałek i wtorek n.ic się Oczywiście ona. Chce mu zakomunikować
.
'1 :~ nICCO ży:vs.za. A gdy wkońcu K~- szła z teatru i wsiadła do samcx:hodu. Ka- ruP. spełniło. We środę po południu nato. coś bardzo ważnego. Naturalnie poszedł ł
:01, pIJany sZ~~ęsclem, zapytał, czy moze roi za nią. Padł jej do nóg ł co w ciasnej li- miast, gdy Karol dla uspokojerua nerw6w a ona. przyrzekła mu, te jutro będzie u
Ją.odprowadzlc do au~a, s'kmęła przyz~a- muzynie nie było tak łatwe. gro1ił, że 80- czytał właśnie dokła~e roZ'kład jaroy nięgo. Gay, c~ekając na nią, przed chwilą
l~J~co. Kar?l zostaWIł dl.a .kelnera gZle- bie życ,ie odbierze. Dama łkała.
kolejek podmiejski'Ch - rozległ się na;gle s-z,ukał czegoś w biurkuł zauważył, ż,} kas:ęc, z~otYCh.I w, obło·ku kSl~zęcych perfum
Gdy kobiety płaczą, to znaczy, że pue- dzwonek telefonu.
setka jest rozbita i że znikły z ruei papieopusclł cuklenuę. Na słoltku została ga- baczenie bliskie. Po dziesięciu minutach
Była to gospodyni. najlepszego jego ry wartościowe, kleinoty i cała gotówka.
mistr~S's van Rykhe podała :r;brodniarzowi pr.zyjaciela, Pawła, kt6ra prosiła go, by S~koda ogromna. Nie m6gł tego uobić
zeta, do które; dama ani nie zaglądnęła.
Ale to nic dziwnego. Kobiety już są ta- swą rękę madonnYł pod warunlciem, że koniecznie i natychmiast przyszedł do nie-j nikt inny, jak tylko sp6lclk tej kobiety,
kle.
nigdy, ale to nigdy, nie będzie między ni- go. Paweł zachorował, a ona nie wieł co która tylko poto wyłudziła od niego kluez,
• •
mi mowy o czemś podobnem. Jednak zgo- mu jest i nie może sobie dać rady. Karol J by - - Potem spotykali się częśdej. Nie w Cll- dziła się zjeść z. nim kolację w zacisżnym odpowiedział, że oczekuje ważnej wizyty r
Karol nie słuchał dalej. Jak wariat zle.
kierni. Obawiała się, że może to zwrócić gabinecie jednej znajwytworniejszych re- i czy to takie pilne? Tak jest, musi puy- ciał po schodach, rzucił się w najbliżs.zą
Ilwagę, bała się kompromitacji. Chociaż o- stauracji. Przy szampanie uśmiechnęła się być natychmiast, telefonowała po kilku le- taks6wkę, przyrzekł sz.oferowi 100 dokazało się później, że nic iest ks.iężną, ale tylko, gdy Karol powtórzył swą propozy- 'k arzy, ża·dnego ni-ema w domu, a biedny tych, jeżeli za dzioesięć minut odstawi go
bądź co bądź żo.n4 prz~dstawici(l'la pewnej cję, a przy likierze przyrzekła mu, że się Paweł jest nieprzytomny.
pod wskazany adres i... przybył do do-ml1
pobdniowo-am~ryb!islciej febryki mięsa jeszcze zastanowi.
Karol, zgrzytając zębami, wsiadł w właśnie w Qhwili, gdy do"orca zawiadamrożonego, kt6qt wlaśruc od dwu mi eI teraz sprawa potoczyła się normalnym taksometr. Przeczucie mówiło mu, że jego miał telefonic7.nie policję, 1e lltdr~
8ięcy bawi w Argelltyn.ii). No tak, nudzi torem. Po dwu dniach przyrzekła mu, że najdroższ.a napewno przyjdzie chiś ł wła- piętrze popełniono włama:nie i
aihłono
łej się tro::h~. Nic zna praw:e nikogo, gdyż może kiedyś odwaedzi go, oczywście tylko śnie wtedy, gdy 0Itl będzie u tego idjoty wszystko, 00 przedstawiało ja ~olwi.
bawią ~u nicda:It~(~, .C! fi!ąŻ wyjechał wkrót ~oże, i to nie wie jesz~ze kiedy. I ~atural- Pawła.
.
__ .t.~ I ,WlTtGŚć. "
~
"- fIJJ ~,"~Q& dp .~~... llł! .tyl~o p,od p.!.~~.~1ll' ~~r~p}~m~~~" .. ~aw~.~~c. ~ . ~ ~
, ;' \,
". / ~~" .
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·U.X - GlOS POLSK1
:

Kursy

językowe

przy zw. zaw. pracownlkdw handlowych
• przy związku zawodowym pracowMlów handlowych i biurowych m. Łodzi,
Al, Kościuszki 21. zostają uruchomione z
dniem 1 listopada r. b. kU1'sy języków'pol
skiego, niemieckiego, francuskiego i ang1elskiego z uwzględnieniem kores-pondentji handlowej.
Sekretarjat zwiąt1!:u już rozpoczął zapisy, k.6re potrwają ::lo 20 b. m.

Węgiel już podrożał

UkrdclC

paskarskie

Podstępny mąż wpadł
' Wesoła
Poży:cite małrŻeńskie pań.sbWl& Herrtna>nOS'twa A., l!lJie bylo s21częś,Hwe pomim,o, iż:
pan Hoelt1Il1aJIl miał o.~br1z)Wie /PIl"zedS>ięlbi,oc
stW'D maIl1l1Jfiaklt<U/1'lO<W,e i w ~iJsi,ełjs,zy1Ch C2laSląłoh inte:res byt!' staloe IW Il"'uchu.

j Pl1'zed łorzema l artY Hemlan A., WIStrąa>iJł
Vi zwioą,zelk marłiżeńslkd z 'WIars.2law~al!lką Zo~ą BrwIircz i pTZywi6m: mł,odą mał'oonikę dl()
todJz.i wynar;m'lllja,rc wUeilrki,e mies,Z1kranite przy
uliJcy Narwr<Yt., p'c)tdclZa'5 gdy slkłtad llltieśtCi się
do. dzń.ś dnia przy U'liicy P-ioh1kowS'kie,j.

zapędy
'(0) Jak n'as infor1l1JU{ją s,fery "w~}.owe" naszego moja'sia, utWOiI7!'ony niedawno .g-eneralny syndykat cLLa SlPll'IZelda:i;y ca,ł-ej produlkHel1'1111a,n Z/t'aJz,u pt'Z)"cth odził regrullarnie
~ji węgJ,a z k.OjpaM gó:nn,o'ŚlląJS,kich udlz.iela
do
do'IlllU, leoz ,jnJJŻ po. r'OIk.u P'O mieście połim1,om htllrtowym łódzkim ,pewnych zni'żek '
i ralhartów. Obecn1e syn,dykart .zaW'iad!om:ł częły rk'f'ąiyć wer.sie, ż-e młody ~a:brylkarnt
$woich o.dlbi or<ców , że z dniem 15 paźdlzier-, zaikocrhał się w jlakie,j,ś ~OIbo,talky i stale wi~
nika c,ofa WlszeHcie nabaty. W ()łhe.c tefg,o dywrano Ig,a w towarr'zyst:WIi,e kOlble>Ły, która
?Jwia"zek firmhurlDwycih łódlzkiclh posŁano> ;ednalk ni'e był,a 1e'go Żton,ą. Pami Zodrja, mew-ił otrzymany o,d synd'l,'t(aJt,u rabat tprllerzqstwor1Jona byŁa 00 z.a,b!IJW i ~oJŁrywelk, a
cić na ka,nsumenltów. Z tego powodu hurtw)"Olhra:żrula .g'obie oomowe ogndskD ~lk.o
townicyp.odnń'eśli ceny węglIla o 50 gtt'os:ty
na łDnnie w porównaniu:z -ceną Wlrześn~O'Wą spok,o;mą !pl'zystań, co si-ę joo:natk ni.e :z.gaTo dopiero początelk, bowiem hal!lld'Aa- dzałDz pctjęciam.i męŻia, który pOlcz-ął ~0Iz.
flze węgLa widlząc już {)Ibecrue nasłanie um- mY'ŚJlilWlać I!lad 'S~O\Sorhem lP'oZlb)'lci.a S1ę Ź'iony.
nych wńeclZa~ów pa,dlwyŻiSlZyili nara,ue o 50
Stale WlSZl€zyn!SJł aw-an trwry li wyma Wli.ruł
ga-c sa: y , a <:0 będJzń,e, ,gdy n.al$lł'amą . mr..pzy?
~r.a i belZ;w1zgilędn'a il!llge/l"Temcj,a roe{en-atu
ż'onię, że 'z.da:SJdJzra go pOdoClzaS i'er~o n~eobelc
wa,łki z Uch wą pi! zy kom. TZą'dJU pofWin.n.a . n ości , a Łzy me.s:vczęsIlieq Ztofii na <n:itC się m,e
unócić gorące zap'aly wę,~I~rzy.
(
plfzydały.

ulicznych sprze..
dawców gazet

ZWiązek

w

Łodzi zawiązuje $ię związek ulicznyeh sprzedawców gazet. Pierwsze zebra'lie Drganizacyjne odbędzie się 12 b. m., to
;est w poniedziałek o godz. S-tej po pDł.
przy ul. PiotrkDwskiej 103 Na zebranie to
organizatorowie powyższego związku zapraszają jak natliczniej zainteresowanych
sprzedawc6w gazet.

Ze zw. zaw. dozorców
i Służby domorwej

OddJzia~ w Wm zwil8(ZJlw zarwodowego dozorców dJomowych i służby dOlm.owej w RZlelcZ)'IPolSlpo,lJilbei P,oJJSikireti, Zlmadaan,~a woSZ)I\SVkoilch c7Jł,OttlIkó",v i oOlZlalI'c6w
domowych, i,ż s'ekrelt1alr'jail: ocLdiz.ilału 00flItra1 UJruchorrncrlOn y. PmydI.Zille;J,ooy ZlOStał soełm-etam z WaJrS Zi8JW'y z głć1W!ne:go Zalr'ządlu,
p. Józef SOlkoł,owSlk~, na Łódź, PaJbja!llJi,c-e
li ok'D]łrcme m1I!llS1.e:cZ/ka. ' Selk:rreitra:njatŁ ~_
łatwia WIS17)ehlde sp1'la~, w-chodzące w
.zaMil"'eIS zwdą2Jku Ot"az ticllrlela pOtt'Iad pna_
1

.fmyrch.

GaclI2'JiJny U!t'IZędtOw:a.ttlIta: od 9 -

2-4.

,

1,2 ~ od

W m~Zlilelę, druia 11 pt~!kJa b. Il".
gOOlz. 2 po poło w sa~~ Z'Wlitarzlków mwrodowyrch Narn1lowńlCll)a 5Q od/będJ2ile się wdIe:c
dt02lOI1"CÓW w 5pI"atWIDe poletpl5r2'Je!rl1ia idt by.
tu. Na wJletCU będą ~al!lJe Wlatt"UIllIki i
p:m wla dororc6w w WaJrSrz8.lW1ire i ~'W1a
umowy ZlbiJOrow~ w Ł~t

O

N"r. 218

r.

Hernłan sam z:d<raaZla4,ąc żcmę był pneż'e i żooa jeg,o ardraa:za.
W :wbiegłym t~odmu Hem1lalIl, Móre,go

konamy,

Policjant
Powędrował

~ Otruła się

i

zapomniała

Zona

1ki()C1~,a staJe d01l1l~ad!a się by f'o2JSIZledł
~ ę :z ixmrą, dlalł ij<elj srł!ow(), :ile w pTlzeciąJg1l1 2

tygodni wyna1dzi'e pretekst do :,ozw>odlu i
,p lan ,obm)"ŚHł.
W tym cetlu p. He!l'1Il1rMl ~srał lii.st dOi
1W1ba'sn.ej żoo)" lDIiIoy od 1ei k:OIdhaMIa, w kM1f)'I1ll kochanelk aronlOsł, ż'e czas tjuż aiby llof,ja POI'i7JUIC~'a mę;ża i wyjerchra'ła :z rum <1101
W rurSZlawy, ~ctzń,e się też IPClbiorą.
Li6t m-i,SJł być 1P'I'rZ)'ll!aJpaalY lPt'Zle'z p. Hermana, Iktótry m,aqąc ~Ili!wne dOW1od'Y w ręku
rZIIllu.si ioDnę do, ~DzwodIu.
P. Herman posłał S'WIelto dMopakra. z nntelf,e's.u na POC!ztę, la hy Hst wy-sł.SJł w sp.osób
iPolelc«).ny n~e 'W'Y!pls,UjąC ~ed:nrark na'CliaW'C)'Ir
ani 11iT':z,cdZ1a,1ą1c o bem pralktyiktanta.
OhłO!palk, itdąrc na ob1.a,d, :zapomniał Hsł
2lłożYć 1lJa PO'C'7)tę, a bojąc się sw-egl() szd-a
P,D <\.!!kd:ńłe,Z1Cłt1ei iP'J'alcy o godOOie 7-ej udał
$1'ę n.a PO,clZtę, g,dzi.e 1ednaJk utr.ZędlniIC:zJka,
1P'1'zYJimu~ ąrc a 11s ty polretcat1'e,
zalUlWalŻylła
brak narZIW4Lslkra no8JdaWlcy llirl.u. Ch'lropalk
wziął Ust, a p.T7JY!piUJS·ZJOzaJjąIC, że lP'~srno test
wa,ż,ne., · pDsibanowiił oddać go w tint<ert.e.site.,
1E.dnaJk g,dly -tam plt"zys,zedt, z.aJSt<ał sk,badl ~tt
~rnl1{1!li<ęty, Wlobec (:u,go udał się do pry'wlawe.!!-o m1e'slzlk:.aJD,la, alby od!da.ć lP. Hel1'ml8.I1'Zie'czywiJśde

nOWlt.1i~t.

P. Hern1a1!l'a j.aJk zwykle IW dlQllIl,u o te~
godzin.j'e jelS2lOze m'e było, wOlhete C!Z€'go Hst

za to na

prZYljęrła

WIlia jerg:<> Zorfrya., która Z1aintrygowana lPilSImem, a. pos.ądza1'ą(: mę.ż,a o z.dnd~, beoz żatcln)'lM ISIkrupu'ł6w oŁw,orzyła pi.
&.mo., ootÓrr-etg1O tJretŚĆ uśwa'adomilła ~ą <O Wls,zysłkiem.

Po ki/liku dniraICn, ~rzy OIbiedz'le p. ZoEjla
IIla-gle ooeJZJWIaJba się dl() mężar: żeZlapomruia
la mu :oddać ldsł, t1dÓl1'y pr,zymri6sł -c,bJl'to!palk
,z lm terew, a p'OlIli.eWla/Ż był' tSibaibD 21akJ-ejoo:y,
prze·to u--e>ść miQle tjązd2liwdł~.
I
Prrzer<aJŻlOny tern
poozął hl'rajgi8,IĆ ronę

wszystUdem lP. Het'llllan
o IPIl'Ze'ba'ClZend:e, ~ednalk
lP. Zotja 'WlIli,os~ 'slk:arrg ę Ol() s ą,clIU () l"OIz:w'ód,
dołą'cmj.ątc do spmwy c01l"pusaeJiJc.H - ów
l!ist, klŁ6try drosrtat.eozlOh~ skoll1łP~'IOtll1d~ow,ał joe.j
1S;zan1 OIWI1'l!eg o mężrUJlkra..
,W dniu IW'Owra1rSZ)'1II1, gdy lP. ZoEja była
sama w <l!omu, 'nJaigl:e !kborś za,d!Lwł()11iili, i 7Jjtawiła slię ~rukaś kolbidla, lPyŁagąIC czy n.amecrony ni,e wu-00i1ł ~astZICz,e do dOOltU, a gdy
lP. Zr~ja tSp)'1traJłar: k o,go rn a na m1'ŚiLi, rn Óiwi a,rc
o ltlM'izec:2'Joorym, memal}()tilJIl, iCdpIarla., te
IPił'Zylbyła. dOi Heil'1lllJa.JIl!a

miesiąc

IW 6wrCIZaJS lP. ~tjra poi,MOt1.'l1llOW. przyo S'Wl)"lD. męlŻlUi: który I1'IJ8JtomiJalSt OlP,owi1ad!a.ł 1SIWIe6 l~ocihatt1lce, ~ ~erst julż po !OO2r
WlodJue.
,W n.at1bliŻlS'Z)"Ch d'n.iradl 'odlbęlc1aie się w
sądzie l1'orzpraW18l l'IOI2JWIOIdJowat. ' ::.. .~!~.r,,:
l

Podwieczorek Ul zw. zaw.
pracowników handlowych

do aresztu

cy!;nym Gl()łWtaJC~d

mchowyW1aJł się wyzy'W1aIją,co, doma,g<aJ)ąt: Siię .Z)W"OILn.~emief a 11ciedy mu t1e@o odJmówtion<o, począł rOZlhirj.ać
tprytCZle, blć WIe d!nzwU. i t. p. PtdlIDojlatnJci nale
mogąc ~ UlSpolk,oit. gd~ If'.rucral się :na.
nich i piQ<1'}"W'alł do Mcia" :z.ałożyili mu katjdJany na l1'ęce. Potnd:mo fI() GJ;0<WtaJCikJi ,parwybiijaH: w~!Jkie szyby w ,aJ1"eS.2lCiite,k1adree,ząc Slo1:»e lf'ęiCIe i OSikrurżIrując ptOIbetIn ip'dli..
dję, re zosł1ał pr~e:z ruą skra:t'OlWlalOy.

S ąd pokoju

Sekcja zebrań towarzystkieh przy związku za·
wodowym pracownik6w handlowych i biurowych
Ir, lodzi. Al. Kościuszki 21. wznawia
regularne
nbrania klubowe dla członk6w i wprowadzonych
gości.

Pierwszy podwieczorek niedzielny odbędzie
w dniu dzisiejszym o godz. 5 po południu.

po 'wysłrurchallliru s:OOre gru
GlioWIaJdkilergo na jedlen
5 ZJłmyoo lk.os7Jt.ów są

"AST~P"Y

oko narzeczonemu

o nim, a on

zapomniał

o

lUNASllAGIER
-" (Monsieur
KSI~i~Beaucaire)
KRWI"

ślubie

Z P O'W'IOdu ogó:lnoegD bEltZ!t'·oIboda., bęchtJc
bez <2lalięci.a. stalI'ał się prze<łllltnżyć czas 1lJarZlelC'Zie'ÓlSbwa.,
co ,b)4o powodem JliCmlyrcth

TO

pogOltow1,e ~a't,UJnJk().we na UllitCę Ki,l~ńskiego
128, gdz:ie Weronika Krał'elClka pOipełlIliła ~
ma'ch sam®6jczy, wyp,iia~ą:c flla.s'Zie'cz1kę kłó.tni między nra'f':ze'ozooymń'o
W d'n,u WlC'Zorarjs,zym kłÓltnia. ~ ÓIo
'kw.!llSU sollIle~D,. kióryun oblała r,ÓWiJlOOZletwaa-z .swoę.go n:al"2Je'CZIO!le1go J'lLL~na kuAm1na!CyjIn0go pooktsu i Kal-edm me ,zxł:a~
zaraJBsfrowal urząd po.rBdn(cfwa śnie
SZ'walI'lC·a.
)ą1C sobie S!pI1'awę z te~o co ozymri"
oh1iała
pracy
ł1w!a,rz
Szwaroa
kwa'5em
6·01n-ym.
a.
ttaJsŁęp.Jrul,jran SZlWaoc, f'OIbotnili, po odlbydu
IW patWbW'Owym Uil'Łędde pool1'oom,i-cbwa
.
słrt1lŻ'by
'W'ojstkO<Wlej i, powd"ode do d:om,u, clio- ci,e $ama wypiła rresrzt·ę 'btttel.e:cw.
~y w Łodzi w\ oniu 10 p.a:hdizri.emilka b.
SZJw.wc ma. 1P00pax.z<mą oarlią twaJl'iZ li. nl'e
wiedział się, że Ż<ma jego. ,.:rZ<aip01l1iJliaŁa" o
rok11 było 26.538 belZ!l"()boŁnych.
.~
Z Zlasilllków koOr,zY'sta.J;o w urbieldlłym t y- ndm, i ż,e u ni,ego 1utŻ nie mieszka.
wi.d1Zi I!lao ~'etWe e!ko.
~od:n.iu 19.950 belztrobDtn1"cb w t~ bt'1dD
Lekarz pogotowia po ZasioSlOW.anW
Po oł'lLgich I!Ital'a~iaJoh udałOo mU się u4.755 be'zTooo.tmyćh 'zlasa.łiki UlStawowe, wy_ Z)1ISIk'ać rDzwód, a w6woms zaxęc:zył się z P"i'eTW$zyC.h Ś!rOodlk6w,
lPl'1Zewiózlł de-mvt.kę
płra,cane z f<1.L1dlUislZU be~bodra oraz 152M
bez.mbotn'}"Ch ą.sirł,ki do.raźne wytpiłralClaDe W.e'l'cmilką KaIoe:cką, · :zaaniieSl7lltrulrą w tym w stanie g:romym do ~2l,PdrtaLa IPIl"zy Uilmcy
l}rIewm~e!i.
samym domu.
ze slkaJrbu pańlsilwlal.
. W UJbieglYI1ll tygodniu ska<cd!J.;o pr,acę
1.361 l'IOhotruków, ohr<~a.Ło 71aJŚ !pI'-aocę 276
całut,
robot nilk6 w, do iPmcy z>()ls't,at,o w~ł,anY'cth

16.538 ludZi

bez pracy

. Nie

129 rOloobnń:kó'W.

Urząd LozpOrrZ<ąldJ1Ja

Zebranie bezrobotnych pracowników Umysłowych

W dQiu jutrzejszym Ddbędzie się w 10.kalu związku zawodowego, handlowców
pohkich, ul. Pi'Otrkowska 108, dalszy ciąg
ze br a,nia informacyjnD-sprawOLda wczegc
bezrobotnych pracownik6w umysłowych
2! dn. 1 października r. b.
.
Na porządku dziennym znajdują się ak.
łualne sprawy pracownicze oraz wolne
wnioski.
.

Dziwne metody redukcil

.

Ąuro

zaZidlroOŚd.

i

lecz koniec

dai btei. G'1ileoh

~ 1WD

z

tyłu

,

PaOOJa Hala tnie dat1e $iłię pl'IOS!ć, dcacoze
kl()l'a na rs:wfeTD'W'iJ 1 dlruje ool2i" :zIalSłania
jąic w rZlIl!P>ełm'OlŚ!Ci horyZioot kIDe,rrOWlCy.
- DOOć.' bo nłrc nie
wlidzę! - iJC't'zyezy
__ L__
.

na

" (p) W dJruLs'z)W oil1\lgu prze-,pIl"owad2lan!a
~Ł rredwkctja wśród nMl,tzydel,stWla Sl2Ikół SlZQl'elI"•
~zed1lIl')'lch., !pI1'1ZyICz,em b)"Wa r6'W1ni,eż Il"e- :To niIc, a«e miOd.oe za to
śł'Ukowame nr8JUlCillY'cie,IlStW1O, kitóre prze'z 3
- Jie7JUIS Mania! OOZleiWO! )a,-ta ~esŁ na l5w.nlowdrsikt/1lCh i :pooiada. dosila- h;zyk bruntertld.
tl.cme kw~.
, - Głupst'Wb ocJk,z,e,.,, ,

ma-sz.

$I~haĆ

doe\lll

żałosny

.Iit a:wt:D z; oa:łym tIOZlpę.
IS'Męlc;i:w1S:zy na cthodln~k., ,ooenytł'O
IW'

groby kU,On. sroj",cy POD o2la pa<rkamem. &,u.
llJe,tiklazartrrZ1'1lJlI3Jł:a. SIlę ,w .wcie
ro7Jdlatrł<9zy
~
BLon<łIynlka i lSiorkr 'W')'IpI8(ł~ na
brok, na. ~ pias-7JdZyISty i S1Jwtlk~em
t~ rule odnie®lru erz;wta.tlłk.tt.
,W aude 1l1<9zk.odIrony mDtor, rollbiił:te Jabarnie, rz!ia.maItla 3dleIf'OWtOd~.
- Ucioelka1jmy, bo MiS '7Jalarte&:D~' k<omendett'lUlje enetr:gilClZJIl4,e b1ood~ po~t~ zy !Z ,7JEe:rni. SZJOIfetr ~ ~ iWlykooo~~~imb~

.

Na miteóls'cu bt.ast1'oiy zrostIał.ozkłrv.,..
t.a:n.e aJ\lIt,o i :m-ama.n.oe &rUN\O.
.
IWiłraśC'icioerl SIamOC'hootll, lP. Muoe1i Sien.
lciewtilClZ, dbw~1!JZY Qę o _f®ciJU, 'Zgł~
.si sńę dlo k.om~tn.t '%' p1"Q'Śbą o W's7JOZę
ci-e pCIS'2lUikiwaJtllia. za Il"~~ >SI2'Joferem Ed'Wlal11d:em WiętC~, rkttór:y po
karta~friofioe ZI!likł rwtI'1&Z ~ dzli.elWlitCaltIli,: [prawdqpod~bnte Ni' ceW k.on:t~~t.i~

ned iudIv·M! iDMat .....

czoło1v,fch

.R!!~ VALENTINO
i BEBE DANIELS

,Witem k7..a.sk -

mknie ... .

. Pm;y swf.erze'. siedz.i rnładz.iluJbka Mondrynb" za. .k~elT()Wlcą MoŚ na ko-clOOu siedlziendra ~07Jk'~1e &ilę jaaxf.ą hrwnetka.
.D'-1:m1U1 oałe żytc~e :'yun. ł$lr :P't)'lQoęlł.ar
,prr:zym.j,I,a srę bl00dynlka: dlo klie!rawtCy.
- Hafu, me tul się dlo nte:~, bo IS'klrl;cl
i ,będzi'e gor~ej - tpr7:e<str~ab bI'lUlIloe:t!kSJ.
- Sj·edź ,t.am $0Ihile <:1., li m'Y lSłę kochamy i nlamtetgl() ni.e .rzahr~ - obt!ru.
&ię na. u'w<SJgę bJlomtdy;nk.iIl'.
- ' M8.$z . ·aJQję Haliu'sil\l-ne~e sf!Olf.eirpl' Z'Y'bI1~ g'ę

1V rolach

gdy prowadzisz auto

Miłe złego początki,

94

W'>Q,Ilnemi mi,~j,s,ca.mi dma ~nyoh :DalWtOdt6w.

.ię

I I I I II I I

świ:ardlk6w sik.aJZtat
miresdąe.a!l"e\Sl7Jtu i

~.

A.

bYlłą

Grabskiego

W ÓWCl7Ja1S GI"aJbslki udiatł SIitę dlO Ik'OllIlisa.tt'l)attu, gd.zriJe w bramiJe tegoż (iłOWlalCiki
r1JUaiił się na nńlego i. ptolbilł ~o d!otlklllVwre.
ArreSi2lŁ,owamy i os<adl~cmy w dIl"e~e poli-

wypaliła

(Il") W druu :,W1Ci2)Orars.zym zoaJala~m()IWanD

własne sidła

historia poleconego listu

pobił

Na baJwdle <lISk,alI'Żon.yoo sądu p<lIkojtu
6..go olcręgu zrusdadl Antoni PłY'W1atCl1d były p~,owy po1lirc:ji pańs~, <>slk&rixmy <O to, re w dlni:u 23 sa,e:r;prnda Il". b.
~adIł na u.J:i:cy Juli;usza na Z~mun.ba
Gmtbsrkite go, ptOWTraJC'a!j.ą,oe.g,o diO doonru.
Szc.regóły za~śda pr!Zledlstba'W'i1aJją saę w tem
S!pOISób:
W dmu 23 SliJeTpnrua c ~odJz. 14...ej p.
Gr,ah.sJki plOWll'raJClał &0. ooonu. WCrhOOIząc:
do. bramy p!1'1Zy wl. Juliju.srza 26, gdrrire ZIaJmreslZlkulPe, sq>dtJka~ WlejŚlctire zralbM'iaJSOWIalIlre
,ptt"2leIZ melZIliaJItyicth mu Mirieq OISIOIbl!ltilkÓ'W.
W Ó'WCI2JalS 7:Wrocił sdę d10 rulch, plFlO~ o
l'IOZlSItąa>irenńre sdę i dJa.ruiJe mu p!1ZJeljśdą., na
00 ;edJen z ()So()IbniJkÓtW,
jalk sdę ' okal7Jało
A1litlon:i Gł'O<W'IaIC'kdt, odjp:o:w.ied!zńal mu udefiZe:rWenn w t'WlalI"lZ.
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Czterokro t 1łle zwiększenie środków obiegowych
koniecznościa
I

jest

nie got6wlci. N1'e'5.te1y tpra.ca ta staie się co- ków płvnnyclh nae<zych insłytuGn finlan::oraz hatrcLz.:iej syzyfową, gdyż źfód!ła kredy- wyc:h. O~ól'Ilą S.UirIl'ę wkładów w bankach
akcyjnych pr:z,ed wojną na teryto·rljum d:dtów bankowyclh ~ąZ1nil.Clznie Wycz,enpane, a
siejs,zej RzeayoospoLitej
OIMic<z.oTho na
główTl1a instytucja eml'syjna , s.kze,gąc kursu
1.200 miljo,n,ów frankó<w złotych, 'a obecnie
złO'tego i podkładu środ~6w obiegowych,
ffi'tl'si mySlleć raczej o s'obole/ niż o inrnY'Ch ~u zaś wynosi:
w bankaah prywatnyclh
272.2!l5,OOO zł,
boża łych ban'kate'h,
59.536,832 Jl
A tymczasem życie gO'siPodarclz€ pOWJ,li w BEl.LJtku P01s'kiilll
Czyl<i. ra'Zletm 331.801.832 7ft01ych, to je;;.t
omdlewa i trael <Jd!dedl. Bo i jakże ttloże
blisko czte: y ralzy mni~~.
być inaczej, jeż.el1 OIbecnae wys,okość kreStan pi'elIliężny pogar'~,z,a jeslZlcze ta sydytu na głowę łudno,ści nla terenie b. KOhgresówki wyn{)si 28 z1., a pl1zed woiną 71 tUlacja, że 'kapitały wUększych banków są
pra\':ie calkO'wic.i eu.mle·glzczone VI aktyzł., czyli o dwa i pół ra'za więcej. Trzeoa
je'szcze 2'Jwmżyć, że po wo;nie zapotrzeoo- wadI niepłynnyoh (r:Jen1cnomościach). a
wania kredytowe znacznie wtrosły, ~d'Vż pozostałe płynne środJki zniszczyła dow arsziaty pracy zostały }c+"1W10ne płvn szczętnie inflalcja tak. że wyno~,zą orne za__ _
... '*
nych środków obrot.owych. Dawnie,j obywz.'f,eI. kupi'elc, przec1sięMtJorca. f,ahn l\3;nt, I
rol,,:,I{' i rzc:r11,ie'śO'!1ik korz'V'sla 1: ~l·< · .... ~ z
kredytu prywatnych instytucji kredy toWVC1l i b:.u;l\<owvcn, którf? rz.adko uciekały
Prośby należy kierować
się do Banku P.ańsiwa. Na o!5óI.na sume
kredytów w b. Kougtesówce "325.285191
rubU prz)I1paldało na illlsiytu-cję emisyj;;tą
30.853.000 rubli, .a. na banki pryWlatne
Wcbec pa'11'\.t 1 ącelgo bezrobocia i zasio294.405.191 rubH, czyll krecyt rządowy ju w prz.emyś1-e i. harndi1'\.t wieilu lokat0il'6w
stcn('lwń1 90.5 procen.t. Stosunek ten ;JO
nle ulllścHo we .....~rześniu 6 proc, p.odatku O'd
wojnie ~nac7Jn;!e się zmie,nił i ostatnie cyfry ( loka.li .nla rO IZ1bu.dlJwę miast, l1ae będzie go
z roku bi.Pthcc-<() )\1,·.kI71'1'" ';'0' ('!'fl Cl1" ~l" mogło za.p~adć w października. Wedle rozz oz,e.go na Bank P ,o k przYPAne 348,578 94? \ pOlrząd~eni'a m.itn. slkarlbu z dnia 25 rIl'a~a
zł., a. na ,banki :orywat11.e 435.522.000 zł,
1925 t. ("Dz. Ustaw" R. P. Nr. 57) w wyją!
czytli na i11!S,tyt.'tlC.~ę ermtisyiifl1 - 44,4 :Ptocer!lt kOlwycth wytpad!ktac.h,
za,słu.guiącyc:h na
a na banki PP""J~ttne ....:. ·55,6 proceni.
szczególne uwzględnienie, gdyby . udlslzClze·
Dlacze.go banki prywat,ne utnaciły tak nie podatku mo~ItłO' na!Taz:ć e.gzystcncję gowielką z,do,lno~ć kredvtowa? Od"owiedź
s-poda'Tozą ,płatnika, mo,gą być przyznane
la to jes.t b!l'1'dz:o prosła: l~drność Jlrze~tauIgj podatkowe w posJtaci odroclZerua terła oszc:!ędzać, spadły or!rcmnle v,kład1 i
minu płatnośd, lub tozło'żenia na raty na.zmniejszyły się płynre kapHaly bankÓw. leżil10ści poda'lkowej lub umożelIl·j~ zale.Z obecnych 10 zł. wkładów he głC''Wę, gdy głyClh kwot podatku .
przed wojną w Kongresówce m~eiliśmy 54
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paląc,-

'
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Nowe Iranzakcje

targiem"

..Wnłesz-

Jak słę dcwiadujemy jedna z firm wy.
rabiających chustki wełniane wszczęła w
ubiegłym tygodniu powaine pertraktacje
z przedstawicielami "Wniesztorgu", Dotychczas jeddak nie osiągni~to pomyśl
nych wyników prowadzony€h rO'kowań

(r) Na ostatniej sesji, wydział handlowy sądu okręgowego w Łodzi, pod przeI wodnictwam sędziego Daliga, w asystencji sędziów handlowych Kaiserbrechta i
Sachsa,
rozpatrywał
podanie łirmy:
"Skład towarów Kolonialnych Teodor
Wagnet"ł w przedmiocie ogłoszenia upadłości firmie, na własne żądanie.

Wiedeń

Dolar, poUIyka ł manufaktura
Sytuacja polityczna, kt6ra wytworzyła 9ię w Warszawie odbiła się bezpośred
nio na kształtowaniu się kursu dolara,
Dowodzi to niebywałej wrażliwości prywatnego rynku walutowego na posunięcia
natury czysto politycznej, W tym wypadku w grę weszły pogłosld o tistą~łeniu obecnego gabinetu, Pod ich wpływem kurs
dolara w piątek wieczorem podni6sł się
nagle do 622.
Okazał~ się J'ednak li ft.nIłłbski t b _
,
ł'~!§
e "J
Iy fałszywe, co spowodowało w ciągu
krótkiego czasu powrotne obniżenie się
kursu,
W dniu wczorajszym nastąpiła dalsza
zniżka dolara do pozfo.mu 6,12 6 f 14.
W Łodzi tranzakcji zawierano wczor~J
bardzo mało, na co wpłynęły w płer
wszym rzędzie święta żydowskie, a więc
nieobecność kupców prowincjonalnych.

(rz).

tła

rynku

bawełnianym

Gło' a

I
I

a

Włochy -.-Po~yczka dolarowa 63.50
10 ptoc.po~yczka kolejowa 85.Po~yczka konwersyjna 43,50

8 proG.

4i

Nas,z warszaw:'ski kOLfeSlp. te'l'efonuje:
Dawno już w pewlIlYcIh 'k.ołaclh kup:ieck.jdh IP'rzeJbąkn.wano, i Jak się okae~uje słu
sznie, c zachwialIl~.u się zamoiaJre,j Hrmy
brM1'ży skórniozej na ~raJn~i&zk.a11skiei,
W<JMa GryIlibeiI'Jga, pozostające') w stosu~kaoh z z.a,glTanicą.

l

Pierwsza zagraniczna
Zrównoważenie budżetu

70.listy za§lawn6

pHJC.
pr~e.

4 I pOt
pri~dwojenne

handlowy

oblig. m, WlrSlawy

12.80

I

eank dygkohtowy d5
Bank zachodni 1.~5
Balik handlowy 3
Bank zarobkowy 4,50
Cerata 0.32
Elektr. Dąbrow. 0.87~O.75
Ctęstocice 1
Cukier 1.60-1.50
Węgiel 1.15-t.l7
CeAielski 0.24
Modrzejów 2.45-2.40-2.43
Ostrowieckie 4.60.-....4,50
Kudzkł 0.80
%yrard6w 5,4Ó-MO
Synu. rolniczy 1.55
MajeWski 12.25
Zgierz 0.28
Chodorów 3.30
Gosławice

UO

Flrl!,. M4
Nobtl 1.11'
Lilpop 0.48~(),49
Norblin O. 77-{). 78
Poeisk 1.20
Starachowiće t.06-1.Ó~

•
arSla Je

w

!

I

,
l
I

:'

~

Borkowski 0.73
Hllberbusch 4.85--4.90

Hofowanlu Ulełdowe W lontl~nl~.

Na skutek podanla peł:nomO'C.ild'KIa a'%'- CI'''' II!;'("':'~' DYN, 10
my "Ma1opo'l-skie zaikłady ga'1'iba41slkde" i fa.<
•
bryk,a ,obUlwU,a "Mruzag1a" w,e Lwowie, s!\d,
II\vy-lork
.CI"
d . l
dł . '
.......ł
HolafH1ja:
hatnullowy
w WY' Zla',e upa OISCIIOW)'ltn "'!P'O~ ~
Francja
s.i4: w.czoraj upad~ość tegoż Grym~r,g1a, naBelgja
kazulJąc ~a.tyahm~laB.toW1e os OOlie1ll1 e go W f
Włochy
•
•
,
CI"
dl' 'k6
I
NIemcy

jHltd!łl'tnl1tl!

(1"11 t l

'

ZIlń1kl1ięl
".84.25

111.04
105.05

I

W,lęxIOOIU {lll,a

UZn1

w.

IOM5
120.81

20.~5

'Szwałcdr)a

~11

2.50

Portugalja

pożyczka

.- Inwestycje

zte~

6iełdn

ności.

I

po~}'~zka złota

pół

skie lG,20

Sąd po naradzie, wydał wytO'k mocą .
którego postanowił: ogłosić upadłość lir- l
mie "Teodor Wagner": dat" otwarcia upadłości wyznaczyć na dzień 6 września
1925 r" zamianować sędzią komisarzem
p, Józefa Sachsa oraz kuratorem masy upadłości p, mecenasa Kijawskiego; wyro'k
opatrzyć rygorem tymcza'sowei wykonal.

ło ć

.-....:,~

Praga 17.82

ności sprzedaliy towarów z powodu

Na mocy przedstawionego bilanslt z
dnia 1 października b. r. wynikła znaczna
przewyżka pasywów nad aktywami.
Prócz tego pełnomocnik firmy przedsta wił dowody stwierdzające, iż na skutek
nieotrz;Tmywa!'1ia kredytu, oraz niemoż-

-.-

Sztokholm 161.-

rozło

ich
luksusowego gatunku, wspomruana firma
nie płaci swych zobowi~zań od września
1924 TO'ku.

frafić.

Belgja - , Holandja 241.21
Londyn 29,06.50
N. York 5.98
Pary~ 27.70
8twajcarja 115.751

na raty nal,elŻ.no,ści podatkawej na
czas nie d.buŻlSIZy, niż trzy mielSią!ce decyduje magistrat.
O c.zęśd.olW'em, l'Uib caftkowiot'e m umorzeniu z ty.t'ułu nle'ściąl~ninOIŚci kwo!\: pod:atku,
decydutje i'Zlba slkaribowa.
Od o.droczonycł1, lub r'o:złoiJonycfu na raty kwot pod<atku ,p obiera &ię odlsetki za
z\v'I'okę w wysoko'ści 1 pro·c. rnłtelsięClroie.
Wobec tego loka·totrlzy w t~praW1ie odroczenia lub rozłoż.enia podatku na raty ma.
ją W'IlO'Slć pO'dlania do malgisbratu o częśćio
we lub całkowite umoorzerue pOOa,tlku do
izby skarbowej pnez maJgis.trat.

sąd

bVł1

uótóWsttia

Dolary -.---

Franki

żeniu

przez

patdtierl\lka (Pat). N.

p!łślej!ltej giełdzie urt~do"ej

firmy Teodor Wagner

ogłoszona została

!ó·gĆl

uastępujące:

do magistratu lub izby
skarbowej

Upadłość

urzedowa.

giełda

Warszawska

wARSZA wA,

Odroczenie po atku od lokali

sw,

pieniężny

ynek

i o·szc.zędnośda br.d'z,jemy w stanie tOIŹ
s.zerzyć rynki zibytu i w ten SlPosólb up ... •
wlIl,ić k'1'ajowd dahzy normafflny f'ozw'Óij.
Do zmiany obecnych nie,z,nlOśnyclh warunków mu.silrny T'lif'lzys1aipuć szybk,o i enetlgiczrueł nie możemy stal-e istrnieć w uciążli
wej pogo,ni za pieniądzem marnując cza~
nńeQ<:',,:' -h:',':1ie i pa,trz3,c bezmadln~e n.a ,t,?-mJetrające wal1"slZ-iaty pra'cy.
A. W.

o odtrocze,mu teit1ninu płalinośd j

~"9

ciągli ubie,głego tvgo.dJni,a SY'tU1lJc,ja
w bSJruka,ch łódZikJch uiegła zmila'l1!i<e na
leu>SlJe. Poprawa prze.jawia. się w tern, ilż
ilość kH;oo,tów wyjmujących swe wk~&d~
mruaMdle stlę zmnLeljs.zyta, a ~ele pOWiaż,
nietjslzyoh Ikm, któr<e ~Elipowjedizń,ały wyco
{,anńJe Wk.ł.aodów, O'beGnLe c·ofa swe p05Jt,a,.
now liMie. (zl

go~pod.alf"{l'Zetr!tt odl"cwl!~,dlnie tętno. Drogą
ZlWlększonych śr,od:ków om o,t owych , pracą

-

1

Poprawa sytuacJi wbankach

lecLwńe w ban"klach b. ~o1'l@"etSÓWkki 12 mit.
jonów złotych,~dy p1'lz~d w~<ą sdę,gały 56
mHionów rJ:lUibH.
Ratunkiem na ten n<ieJPokojący stan rzeczy może być tylko ZN{lięk~lzelI1!ie ilości znaków ob ielgowyc'h c o na'jmlni elj 3 dO' 4-ik,r;otnie.
Dop,iero przy zwiększonym obiegu mogą
się ujawLlldć os'zozędnośd slpołeczne i pópłymąć cllo'balIl!ków" wlt,-adry i ba:nlk~ będą mo
gly roZ!WiLll.ąć normailiną d'zia1allrt,Q lść, ożywić
zlami'erające wa.rsz.taty pracy i nadać ż)'du

zł., tO' jest 5 i pół ~,a,za więceq, banki nie
PrzeżyWJany oibecnńe ktryzys goslP'odarczy
<:harakte'tyruje się ,główltlli~ brJ:aiki~n1 ś-rod ; mogą wytwod'lzyć pow,ażniejs'zych z,apasów
ków obtorowyoo. Głód pieniężl!1Y w Po.t.sce ; g,ofówkowych i ucDzie,lać potrzelbnycih krejest POIWS ze,chny , Jak ta <:z'a<sów in~lacll ~ dytów. Jak1elkolwiek w'eźmiemy cyfry marno,wano cza~ na l~czernie pieniędzy, tak ! wszystkie one po,twierdzają, smutny 5.tan
obecnie kacJ się dużo oz,a'su na poszukiwa- wbożel!lia S1001eczeń'sltwa i szc,z,ui1>łość środ

Z:C;:::~

_ _ _ _ _ _!BI!_ _ _U~~~'t7.

Sowietów

Danja

przemysłowe

P raga

2O.~

Szwecja
Norwegia

18.05

24,20

Helsingłor.

Hła -

t65,liI5

Wiedeń

~;M

l!Q.-

WarSts\\f11

Orzedowa giełda gdaOsk8.
GDANSK. 10 pa'd!larnlka (Pat). Na dzl

sieiszem

zebraniu giełdy gdańskiej

gatderHlcb lilElllń~kl/!h!

100 złOty€h polsKieh

M.8i'-S6.tt

Czek na Lot1d)'n

ielegraficzna wyplata na:

Wars~a\\l~

"ofoWan~

~ 2t.00

M,~9-8S.bl

IQ·V'lgS-124.2M

Berlin
Londyn

2.~.22

Paryż

23.89-

HolowanIa złoteao.

\V dtllu tO-ym ~ddtll!tI'Ilka '92~ t,

z~

HXl tłOł)ltll:
LnndVIl

29m
87.00

I:uryćh

68,85 .... 69.«5

I \erlin
\\ yplaty na:
I ' ,ntidń

:.; aloWie/!
War8i;aJ/ł

,

'

"GŁOS
POLSKI".
li paźdz~e~:~a 1925 r

GAZETA SPORTOWA
.

zmagania

""OLSKI"

l.()d~

.

"Turyści" --oŁ.

Interesujące

"GŁOS

II

października

1925 r .

.~KK~P;~;~~~ . MAK.

K. S. 1:1 (0:1)

czołowych drużyn Łodzi s~j~~z~:~ru~o ;:::~~1~~~

stiko K,owalLski Z., .k1>ÓTy mi,ał na,dz,wyc,Zlruj
Alhalk mlOlet,owydl 1elS,t lIl4ed:yts{pOIllOWlaIll'Y drużyną paille.myńslką "Mrukkrubi" (TeIStJrZlall>OfWIo,
d'zięlkU, ozemu T~d lIl&e m~ Aw!iJw), a mioe~SlOQIWą .,MalkikaJbi", z.a-koń
tru,cLne ZIa,drunńe 1P!11JY' u<trz)'1Il1łamu dys'pOln'OI~porto,wa tro3.Jd)"C"y}ne~OI s211agtiJeru sez()I1lI\l cyt110WC
;1J.rwydla'hn~ć
ISiWeq p!l'IZelWla,gd'.
c2lOl1Ie ~ glości w s.loswntku 3 : 1.
wall1Jeti pa,ry HelI1llia'll5 - W.aolikiOWlSki,.
spOItkattlli'a mi.ęd:zy "T!\1JI1'IS"tami" i ŁKS.
~ pan~yńsb. Me ~ClJba ż~dTUJIIli'ell - dO/bry; razeTWiowy Gałedd
W 35 m. pł'IZebtja się ełekJtownie Ci- nydt powa:żinlile;Slz'Y,ch w.aa'Qlrów i przy I'epZa w'od,OIffi 'W'C21O«"laJjiSZym p11Z)'ipDSyWtaltW
checki,
Go.dając prq:memnie piłlkę Miille- Sl7ej gtt-z,e mÓJeijsOOW)'lCh Zles,ZJł,aoby z pol,a
be.z
Zltvr.ZI\l't·
u
.
~ Łodzi rwi'eJlką wa,gę: miały OIIle być próbą
r?w1,
który
~~chr.~ pakuje ją ~ siał- :wycię:rona. WJII"?'żnnH się z gościAtak
ŁKS. kombi1l1,oIWa'ł ef,eI!dowlIl' ei ~
~enelI'la,lną~~z.em si~ dlwóch (:'Ziotbowych
ki. W cLntgle,} CZęSJCl gd'Y ŁKS., gra~ąc z ŚI!:1OIdlkJowy na~ li OOam~rurz.
z.cl.mdZla,ł
więlk'Slze
z,tlecyd'
O
WIarnie
pod
wamdmżyn ~rodu lIliatSz.elgO
pl'lzed rzJIl1ta,gallliami
wi'aMem, nacis,k a pme,z 10 mńmrtl't.
ką· Ra!ZJiił je'dy.n1e e,goiZJIl1pO's.z.cZle:góJ.nych
p'Ulhrurow<emi.
Gra Slię W)'II"ÓWil1JUIj.e.
•
LIKWIDACJA PILKI N~Ż~ ;' A. Z S.ie
,..,.
n'!łiP'as<t,n~ków, któ:r.z,y q"a wSIz,eł'ką celllę
uDOI SjpOltka:nńJa p,owyż.sz,e~ prz~Oibowy chodzi'Ć ohoie1li za Zldobywców bramek, w
P. Bin z ndewia1domy.ch prZ)'lClzylll me,
WARS~WA, 10 pa.~dz;eII'iIllka. Z?-,!1z.ad
w,atły sdę (JIbydlwie dtrużryny n<8lde!1" 5otM'aIIlprzyz.na,;~
u,ol'
e
lbowym
nUltu
kaJl"IlJe,
g
o,
m1lll1c
r
waTSZlaWlSkl'E!lgo
.d.emlCki~c. ZW~.ą.z'K~
'Ozem Sip,eajlami'e <::e~ował Dwk,a.
L k
$por.toW~'OI pOstamowlq ootaihelOZl11l1oe zltkwtni·e, chcą<: za 'W's'ze:1ką C€ltlJę Uizyslk/ać 'IJwyLewa srt1"OIIla: Jaoclzyik - Ckhe'c.ki, w wyraz~e,go f,a,wu K,owa1skt'ego na pQWU alf- dorwać nJeozymmą ()Id d.Jtuż;sz~OI c.z.a®U sekcięsŁwo, a oOlIl:aóilllJIllie,j.,
~,demomst1'oO'W,ać
cję piłlk1 nOlżne,j.
aikoCij·alch (Sjw)'lch poanli!żOIw1ana był,a dJzięk,i nem bl,ruLOI - oCzelrWiOlnych.
grę, godną C'zołO'W'eq drużyny.
Po 15.-mmu1.OIWe1 g,r ze p. Bira odg,wÓJz..
z,naJk,omitemu OLas,kclW'i. M1111e,r do.bry. Ga,BIEG ATLETYCZNO-PŁYWACKI.
du~e za'wod'Y, mimo j,aoSJlliel~o .jeL5Z1oze dJnńa.
Zrup,ow ila.d at y się 'ZIaltean zaw'ody n,~d ł,e'clki - n,adz.W'yclla'j dySlprcmOlw,any.
WARSZAWA, 10 pa.tdtZJi,e rnika. Jak nas
P:wtesty I1T.UJr)'lStóW" o.dnO'S'zą slkUltelk
z'Y:y,cz-a1 in1e1'es.u,ją.co. N~e sąd'Zlone ~e,d'IlJak
W ał<a.k.1.\ fioletowyoh ntv;le'p's'zym był
tlJam było i tym :r'aLem og:Lą,cLa,ć dekruwei H ermalIl'S, k.t.óry .osń,a·tnd'oZldraa Zla .d,od: ooa- pożądamy - p'O k~,lkuminubow0i przeTwi'E! info'11l1l.uią z wiarrYlg,odlIlel~OI ŹIl'ódIha, rpo11.;lrl
ZW1iązoek pływacki łą,cznie z po~im z,wdąz
gra tOlozy s.ię n,adal
~l1'y, a tOl dmę:ki ... sędZlitemu p. BiJ1"lze., który
kiem Jekko-artlloetycznym ur,z.ą..dm w roKu
Łą fOlnnę. W<alIko'WlSki li Kua'aJwiak JC.a łąscz..
sk,alllaaukmem WlProSit 'ZIadl'owy'Wam<ioem sóę nika'ch - lIlIi.eŹl1i; T,atde'1.l!siew~cz i Bła~z
W 25 min. pmebija się ładnie Hennans, przyszłym komihmOlwany hieg - sztafetę
nta boństku p1'O'Wokorwał dJrwi;yIIliy i p<UJblilcz- ozyń~iki - ISbabt
pływa,ckOl-JekkoaiŁ'letyczną.
uzyskując wyrównujący punkt.
tli<AŚć.
W t·ejjż,e ohwiH p. Bira, IIllie '~wizdtu~ą<c
DZISIEJSZE MECZE PIŁKARSKIE w
Sęd\z1o'WlalIlie p. Bi:ry ni'e było tym .raZlaw.c,dów" IZ nti.0wila,dOlffi')'lch rpOW1Od:Ó'W; S!C'.hoPnebieg gry.
STOLICY.
'lIEm '7JWy1kłem ,.kaJOIS;ZOIWam.~eIffi"; zla'chowydm z boo's,k a ...
W dWu dz.isioe;SZym odlbę&me ~ę s.zer<:!.~
T
\la")"Ści
g'I'lal;'ą
z
wiJa
trem,
dZlięki
'cZ!emu
WialIlIDeIll1 się bOWIem,
g<Oldnem o2'Jł,m·eka.
W)"nik w z/atS·aazi,e słi\1lSlmy, choć przy- SiP'otlk.ań, z kiJÓirycb dodlÓ-d 'PlI'lze,zmac'zony
który nd.gdy dotąd tnedOlklasO'W}"C'h nawet w I po,ł,ow4e n.1e SdliOdz.ą z ~,ola kaTone,go Ł.
jest Dla zalSlIJ.elIlrie Bund'ltlS'z,óW WZOrPN. Z Wll:z;n;a ć należy. że" TUiryśd"
!ZIaIpTZ'ep a'śdll'i żniej&zych zanotować moma: PoJolll!ja~e.
'Z!a1wodów ni,e prowa,dził - W'oz.():1'Ia~szy ar- K. S.
'~ie'1Ji'Cl7lIlJe a~,aikti biało - cLerw,o ny:h lli- m'oc sytUo3.Joji po~bramJkaw')'1ch.
gjla.< j W wslZa.wdanka-ValI1Sovja.
hlte1: dl()lWiódł, jak mectzU prowadW.ć
Pwblicm'OIśoi ni0wie~,e z pawlOld.u do~kt1IikWildrUJj1e
d<os<kc!l1 . ały Ku/bilk, który jestt muuleży.
we:gOl Zliffillla·
Il'em nae dOi pnze Mcia.
Elemoo'bM'ny hraJk ol!1jel!ltaJoji,
zńm.neJj
Z n,j'0derpliwoŚldą

OIozelciJwa<łia

Łódź

l

•

I

•

_

I

-

me

km,

Ulległośt, bimkro~am.ia

i,

1l!a:;gors:Z18. - tena'elIl'cd 8; - oto w'slzyS\ŁIko,
'
o WicZłOlI'ia~ aTlbilt,rz.e Il"ZleJC moIiJean'Y.
Pojąć !l'1Irupra,wdę

t.rodlno, czemu

e,c

GIEŁDA

00

MUZYKI
s,!runtownle udzielam na skrzypcach, mandolinit
i ~itarze oraz zasady muzyki. Amatorom syste·
mem skróconym. Instrumenty i nuty są na miejscu i do sprzedania Ul 6 go sierpnia (Benedyk·
ta I t8. m. 14.
7797-2

n~elkt.6-

rzy palThowi'e z łorua kol~jlUm sędziów łó,dz
kiJch wyme<: się nie mogązrus'ZJczytu cdą
~~,o ... s~lClhallllita epitetów poocz,as sp-eł
nmma fulllkoClji aorbił!I'ia, z lki6rych "kaJOSIZ"
Je,g,t jednym ;r. ,,!lia~e<ltilkarbnl,e~)'1Ch". Pano'Wie ci, winni De'7JWzględJo.<ie z,rez~owa~ z
zas2lCzytów s ędZlO'WlSkkh , domtalga Soię bow,jem łelg,o d-ett'\P'lliJwa ipiUbHcl:cnOŚĆ, ocLwiedZla~ą,oa boitskta (niedempl1ńJwi dJa'Wlllo saę. ,jUJŻ
w)'Il'2)ekM t,ej
!1IPTizylelIl1łOlOlŚld") i drUJŻym.y,
októre" mj,alSlt pJ."olte5,boWlaot oiąlgl1e, ~a.ć chcą·

POIlllIli ,,,szopy", iaJką p. Bira W'ządlziil: z
mw,ooów L "Snmert'limigem" i z rwtC'ZIQII'a,jtstz.ego meclZlU, IW imię dobra łódz,kiie,j pilłIkń !liOŻ
ne~., ooma~a'1l11Y LSdę, by p. Bim f'ZJ1'.e,~wlał
~ fUIIlIk'cUi iM' biilrra., toe~OI borw1 em żąjda cała
tódrl SlPOIrtlOlwa·!
A <tenvz Ol sam')'lC'h 7J8lWIodJruch.
Obyd.me drużyn y 1W~'Ła@iły w M'~'e{P
S:Z'.)'Ich &wycll obsladruclh, Pll1ZY'cZJem w Ł.K.S.
brruMo J asińslkńe-g,OI (Ikitóry 'W1!; bąJpriJł w SZe1' egi wlOÓSlkowe) a u "Turystów" - FI1")'I~
~a II, k'OOJbu~QIW1aIIle,~c IW p()lZi!lJalll1ru. i K1.1Ibika g,t'efl3.lIlJa.
Gra otbu z.elSiPoiłów &tda lllaJ W)'ISo1cim
~ziomie, mimo, i'ż t'e'ffilP'O, &ZJazejglÓl'nd1e w
t>iEn"Wlsze6 pIotłowie, pCAZlOl!rllruwila'bo wie,le cito
ż}IC'Ze<1111a. Na:p1
a,d'Y kOlffibi'11OWla·ły e<feildowll1e (sZlCłZe'góln!i'e ŁKS. i loewa Słtro.na Turys·tÓ'W'). zdlradzruj.ąjc ł,a,dn,y, ży'wńiOłowy oią.g
na broamlkę.
Na s,::ocz,e,g61Illą UWlalgę z,aiSrbu~ulje obtrOllla
T'ltTySt6w (KubiJk Oleik) i liirr1lj,e .piOlllIOICy fwyjąJw.sIzy F rydmama D.
Br:a.mB<,M'Z firol'etŁ()Iw)nch
.MdochallSki
wy1roał1Jt,ll}e OIStalhn1101 dosllwna'łą formę, p,rzycz,ean 17JalZtt1~,zyrć Wlall"to, że jiUJŻ oh'eonl,e nalletŻy on. clio nruj1e!PS1Z)"dh b1'18.mikamz.y ŁodZIi,.
F~z,elf po st'l'!ClfMe pT'z,ec.i:WIIl'elj wywńąsz.ruł
się z ZIaKiamia bęzZlatrlm1'łlll'.
Z obrońców na boitSku wyibrja/ł Solę noadl0wiSlzy.st,k o Kubiik Olek. Czyts.te, d<a:lelldoe
W'}'Ikqpy ,je~, szybkość i Grje:nItCliQja·, dOlw:odz.ą

naelZlbicle,

że w rejpTez.e«rl.aąi IPlllństWla:

nallriailtoby Kuhilk,owi ocLdiruć stalIllowńJsik'c obroÓlCy. Kta:hl - ni,edJ'lS!p<OIIl'ow,a.n.y.
C)'II~ -ma!CZIIl11e le!P-'SfZY od KOWlallczyka.
Joetdlnym z mjlepiszych .pOInioClIl~k6w na
boisllw był 01.a.sefk.. ,k tóry z tl1'1llM.'ego z,aala.<nia - u,trz)"Illlrun<i·a lewej stJ1"lony DlrupaOO Ł.
K. S..,u - w)'lWli'ą:Ział się lIladlspoodJmetw,amń'e
dotln1Zie, mdmo, ilŻ w ut1'18.ocl·e piel"W1SIZietj bramki pooosi on wicle Wli'tly.
Hm'c - dioIhry. Na'jsrłalbszym nJa boi's!kJu
- F<l')"dtm'arn 1.

Z POIllllOCV

ŁKS. WIVlhiJj,aJł SJię 1l1aJdeIWSfZ:Y-

PRACY.

STUDENTKA
Władająca pięcioma

jęzYkami

wtedniego za·ęcia. Oferty do
sub "A. Z •

poszukuje odp/)·
PolskieS(o·

.Głosu

7808-2

ARTYSTYCZNEGO
haftu maszynowego bialello, kolorowe90, filet
maszynowe i ręczne, aplikacja, Toledo, Chadebo
wyuczam przez miesiąc. Uwa\1a' malowanie i ba·
tik Wschodnia 64, pr. ot, m 22
7115-1\

STROJENIE
Gdańska

fortepianów i piamn
tront, I piętro.

(Dluga) 61, m. 5
1i _0-

ZRĘCZNE LEKKIE
kapelusze robię z powierzonego rui towaru, ce·
~ ny niżej konkurencji proszę się przekonać. Piotr·
kowska 17, m. 9, prawa oficyna 2 p., od 10-1 j
i od o-o pp.
77 ;9-2

ABSOLVENTE
Amerykanin Murray Crib skonstruo~ał samochód, kt6~ os.iąg
nął niebywałą szybkośt 316 kllometrówl na godZinę

OOiUII'S d~

dOl!lltle lecoos fr1runoads, arrI,glaJs
pa'rtroultlere et paor gII'IOJUppes s'adr • Ce,g,iJeJ.!I1łiiaJll<J
19 log, 8 front, nI et.. Rydel. Voilr l - 4.

8

~

leiJlires

9.

857-3

~~~

KOMPLETY
pmygorowatWcze do WSIZ%tkdch klas SIZ-koty

Zawody lekkoatletyczne "Polonii"
•

200 mJtc. - Wclss (A. Z. S.) li Robhe,rŁ
(pol.) je.d!nlQlcz,eŚlllli,e w om. 23,8 sek, 3)
K'OISItJrZie;wlsdd (A. Z. S.) 24,00. Rrut dy-

10 ~dJ:z.i~a. W
dmu dZlistiJe,~'zym !l"OI2'Je gralll'o tutJaij zaJWlod'y
w pięci'oboju cDru.żYIIlowyrn o eoeamy lPuh.rur,
of.woiWi<liny pll'.Z!elz aztl:,onik,a "Pdl,onJjd" p.
S 7pk be.r~a. PdJęc1lO:bÓlj dJr,u,ż)'l11!OWY pIl"zyndó'sł zwycięlS<Ł'WO A. Z. S., IktŁ:óry UlzyLS:kat
9248,57,
2). "PIOIlOOJja" - 9055,465, 3)
"V,all's'OIv1a." - 3937,265 piktŁ. W poo'Zlc,z;egó1nyoo lkoolkurelIllaj!ruch W)'IIl1iJki były nasltępują.ce: slk,oIk w dJan - 1) Was&alk (po!.)
6,12, 2) R~oW1Slki (p.) 5,97, 3) Rot!hert
(P,ro.) 5,88. RZlUt olSlZCIzepem - 1) Szydlł·OIWISaci. (A. Z. S.) 51,10, 2) Groner (A. Z.
S.) 50,00, 3) W~waJk (lP,0'1.) 45,46. Bi~g na
WARSZAWA,

sklem. - 1) Ce~ (P.)., 40,43, 2) Szyda;owsiki (A. Z. S.) 37,73, 3) WalSiitaJk (p. 31,49.
Bieg na 1500 mtr. - 1) C~nlt1ci·~wiClZ (Var.)
4:24,5, 2) Kosihiz,e'WLSk.i (A. Z. S.) 4:24,6,
3) Ma,ltamo~l1ci (A. Z. S.) 4:25,9. P~1JY'
punJk>tJruoii WlCh.O~ w !1"atChubę ł1'lz.e; 1lJa~
leps,i ,za w o dlIlńcy z kalroego pCSILozegóI'n:~
g·c k,IUlbu. Z wymńlków na wytt'Óż:niten:i<e zasługuj,e !"2mIŁ d')'ISikliJem CeilZliJka, który m~ffi'OI
00IdJe,r mepTzychyiltnyoo WIa.łl"wnJków: zimnao.
wiialtl1'1l i ZIIl1l1"oIku, os,j~glllął 40,43 mt'r.

orrg,a<l1łiJz.uie

dtn€ei,

Ceny bllJl"dtzo rus.kie.

Oferty

845-1

LEKCJI
11iIIetów udzielam. CraJ!lkown,ty kurs (6 letkcJdl) 30 zl. Ofel"ty sub ... f. L.' do admąlnli'St:PacJt "Gtoosu

-_ __.-ARTYSTYCZNA PRACOWNIA
Polskiego"

..

l

związek bokserki rozpisał już terminy
spotka6 bokserskich o mistrzostwo Polski
we wszystkich wagach. Spotkania póHinałowe Warszawa-Łódź odbędą się w
dniach 24 lub 31 b. m'I zaś finały w dniu 14
listopada b. r. w Wa~szawie i niektórych
wag w Poznaniu. Jednocześnie kGmunikują nam, że klub bokserski "Cestes" orgaoizuje w dniu 17 b. DL ldIka spotka6 bokserskich, które odbędą się prawdGpodGbnie w
szkole podchorążych. Między innymi walczyć będzie por. Laskowski z brałem mistUa Polski Konarzewskim.

.

.-:..-

871-"

robótek ręcznych przyjmuje do haftu białego,
kolorowego I ~orallkowego (na krosnach .sy~te
mem Wiedeńskim) po cenach bardzo niskIch .
Specjalno~ć: suknie i chustki. Pn.)ljmuję również
uczenice. Na składzie wielki wybór obrusów,
milieu, poduszek i chustek na do~odnych warun· ,
kach. Konówna, Nowomiejska M 4, .prawa ofk
ostatnie wej~cie, lI·gie piętro.
7825-1

KTO
Ęf~n ~,.!ę,g,o?

ZAWODY BOKSERSKIE O MISTRZOSTWO POLSKI.
W ARSZA W A, 10 paźdzńell1Il'ika. Polski

sub. ..S'Zybkoie po-

S'tW}"v.

mni!e na.uozy bucha.!.rerji

PIERWSZY DZIEŃ I POLSKIEGO
RAJDU MOTOCYKLOWEGO.
POZNAN, 10 :1'"
~aź<IlzńJea.miJlm.
W dnJiu
dzisaejlS'?:ym odbył się I tP otLsJci raid motocykh)rwy lIlJa. prrZJesltr1'l2leni W:rurS.ZJaIWla - Pc:mań - WaJrSZlatWla.. Z Watr'Sl2Jawy W)'ll'USlzylo 31 mOlhOlcy/klLi., dlc PomaJIlia plI"zyby~o zaś ty1!k,c 20. Pie1'1Wls.zy ipIl'IZY'był Bie~ak
1lJSJ Chruriliey DaJW1l\łJson w 4 g. 36 m., 2) Bitwer na S. N. w 4 ~ocłz. 51 mm., 3) RutloowSlki na IndJiJanrue w 4 god!z. 52 m4tn.,
4) Ma.zuil1kiewVoz 100 Chatrloey DatWÓ!dJs,oni,e
w 5 g. 11 m., 5) C'ZiaJPHclci lIlIa Indńa'1lme w
5 g. 16 m. W d'rodJze ZJCłJrunzyły się dlwa
wyprudJki z moto,rami, mmOlwicie w mm'oCyB<'liU matl"~ B. S. A. ooel1"wało s~ę kol,o,
za!~ p. RichLe'I' na No,rt'~ńe w)'lc,ofał s~ę z
oOOegu z powodu zł'ama.I!lI1Ja 9 s,,!,l1")'IC'h. .

ŚTe

Sltoooot. rutYollOWaJllY pedagog.

w lęzykJu n~emłeo.kim
839-1

Sub .•rr~.

FREBLANKA
P1"3ICują.ca

w

~odmnach przedpotud!rnLQf\vych
\lo'
zaJk:nadizile wychO'watWczym. ~ZI\lkuie J)TI8,(:y na
JXlIPO'ludn1u do jednego lub dwoJga dzlool. Ofert~i
do adrnin. "G!OOiU Pols.kiego':'~!!oa Z. r.
840-~

FRANCUSKIEGO
an~lSJkiile.go
tl3llC-:ZYolęHIla

!>zybko ułoa-Łwiloro.ą metodą ud'z.iel a
z dY'Plomem un~wersY'tew. Przyj·
muie zaJPilS'Y do kompletów.
Zgłosz.eil1ff:a sub.
..f.raooaiis. W1doaa'ls" do ..G1oos.!L.
84.~-J

RUTYNOWANA
nau-ozyclelka

ud'z5e\a

lekcH

polskiego. f1"31n':;'I-

slk1ego S m<uzy.1d (pllarr1l1no) po cooaJCh baJl'dz'O ni·
Slkdch. Oferty_suL.. Bar<4..~t~!?~.

8?,4.!

INTELIGENTNA
pa'lliteaJka
SCJl

łub

poszukuie m<i1eisca do dzlioeci oIlra miejna wyfwd. Może POllTl'31gać w nallce

Ofetly s'llb ...A.J;." do a'C!mi~~E.• _

!tł.?:1

MASAżYSTKA
Masa?; twarzy. parówki. nartirysld;
usu", a!'
zmaToSzc-z.ki piegi, '\'ągry, prys'ZoCze. Wodna HI
m. 30.
815·)

I_'

Nt. ?78 ___--------------------------------------~1~t.~X~~~~GŁ~O~S~.P~O~LS~~~~1~9~25~r~.______________________________________

.

. . . . . . . . - .. . .CO. I cu:

Najwybitnieisza nowość
Ameryki i Europy 1 6

-KI

•

D;!:iś
8.IP

i dni następnych!
CLOU SEZONU! 8 6

"

MAE MURRAY

czy koro a

l

Łódi, dnia

Ideał artyzmu, piękności i wdzięku
macię politycznym p. t. --

9 października 1925 r

t

, ,

Urząd Skarbowy do sprawopłat stemplowych i podatku spadkowego.

Pomorska 48/50.
(Wydzialy: el.-mech. el.-techniczny i tkanki)
7736-2
przyjmuje zapisy do kl. t·ej równoległej.
Egząmi8JY odbędą się 14 paź:lzlęr"i!c3.

OKAZYJNIE

do sprzedania kilkanaście sztuk
modeli dziecinnych ubiorów z Paryża. Specjalnie sukienki wełniane
dla dziewcząt do lat 12. Zastać
· tk
ł P10
mo Ż na o d 3 - 7 po pO.
r owska 101, III p., fr., m. 8.
7853-1

6-8,

czworga

l

J.
OKRYĆ

PRACOWrtlA

liordasz.

DAMSKICH

Łodzi,

dniach

przeniesiona do

sklepu

przy

Świete materIały oraz oryginalne modsle Jui nades~ły.

I

pzry

LECZNICA
dla przychodzących thorych

ul.

KonstanLynowskieJ,

\V

róg

Zachodniej
16-44.
Przyjmu j ą następujący lekarze:
, .
Dr. Bron/kowskl, choroby ~ard In, nosa 1 uszu od ~odll.
10-11 i od 2-3.
Dr Dobrowolski, choroby weneryczne I skóry od godz
. 11-12.
Dr. K. Dobrowolska, choroby dzieci od godz. 4.:0-5.00
poniedz, środy i soboty.
Dr Gclc, choroby WC llP ryczne i skóry od g. \l.HO-lO,50
pon., środy 1 piątki
Le karz dentysta Goebel, cboroby zQbów od 11-2.
Dr. Jast r 7ebsld, choroby oczu od godz. 10-11
pontedz .. srody i pif\tkl.
Dr l( oIiń s kl, rhOI'oby oczu od godz. \l-lO
wtork i, czwartki i Boboty.
Dr. Knichowieckl, chorony dzieci od godz. 1-2.
Dr. Kołudzki , I:boroby w ~ wnętrzne od g. Ił 30-1.~O
Dr. l'r\isjon, choroby wewnętrzne od g. ij ,30-4 ?iD.
Dr Pogorzelski, ohoroby kobiet l akusze-rfa od 11-1.
Dr. Erdman, choroby kobIet t akuszeria od 4-5.
Dr. Schwanke, choroby kobiet i akuszerja od 3-4.
Ur. Smf)!c risld, choroby wewnętrzne 1 nerwowe od 2-3,
:
wtorki , czwartki i soboty.
I Dr . Traw,liski. rbmohy Ilblrurgic7.ne od 't~O-5-30.
wejście od ul. Zachodniej nr. 27), telef.

~!~~~~~~~~~ II
Dr. nted.

H.

Różaner

Choroby skórn e, wen. ,
ryczne l moczopłciowo
l eczenie sstacznym
slontem g órskI m,

Instytut Henfgeoolennirzy i

I f. A.
Choroby

=

Tuleł.

44..51.

K

~ościuszki

Przyjmuje od 4·ej co 7·ej wiecz.

Tylko Piotrko'Wska 9. front, l

NIE

Dyżury nocne. Stałe pogotowie

akus zeryjne. Wizyt". na mieście.
Elektrotera pia.
La mpa kwarcowa. Diatermja.
Operacje. Op atrunki Zastrzyki wania. Szczepienia
ospy. Wsze lkIe a nalizy. Kosmetyka lekars ka.
C;Yli'lJ "d

a i.

. . ._--_______'''J

do 9

-=~-''''''---_''

W.

P orada 3

zł.

7862

Choroby skórne j
weneryczne, Leczenie sztucznem
słońcem górskiem.
Przyjmuje od 4-ej
do B-ej popoI.

.•Ford·· nowy, marlel 1925.
Sienkiewicza 34 sprzedam. Łagiewnicka 27, •• Biu7570-6
ro Obrona".
7783-2

O meblowany

Tel. 27.16.

7~04-1

Zaginął

Piotrkowska 130
(w podwórzu)

zakład

m.

kraWI ecki

y

skle. Przyjmuję obstalunki na kostjumy
I palt!!; za kostium 4U zł., za palto 30
Vykonanie solidne. Specjalista , na tu
trzane roboty
7830-1

Ważne

dla

pań!

Znana nauCZyCi elka naucza kroju,
szycia i modelowania w przecIągu jednego miesiąca za 45 zl.
Uwaga: przyjmuje rÓWnież lekcje prywatne za zł. 80, także naucza ~runtow.
nie l>ie)jźn:ar~twa męski, damsko syste.
mem wled eriskim, bielizny pościelo
wej , biustonl>!;zy, w przecją ~ u 6 tygod·
ni za 55 zl. pod ~warancJą
GRYNBLATT

.JI4! U m. 5)
Zapisy codz iennie od tO-lI, :1-5 49·1

najnowszych systemów z dokładnem objakonstrukcji i hekto[1raf)i. Udziela również
lekcji korespondencji ł arytmetyki handlowej.
Łódź. ul. Ki1ltlskle~o (Widzewska) .\! 89, m. B,
(obok poczty).
7830-1
d s tąpię pokój

Choroby wewllętrzna
Piotrkowska 93.

Biały

Pańska

różnych I
śnieniem

SAHOC ÓD

llNIECKI

Zduński

zanim odwiedzicie magazYn mój zapl"zy ul. tłscltlodniej 40.
w wielIii wyb ór m e bIł Ot.rzymalclI\ najnowsze modele pary·

udziela lekcji p:sania na maszynach

S.Niewiażski

Dr. med.

Zakład

Pierwszorzędny. damski U ROZROrwał n

A

Nr. 49

tel. 14·Y:;.

wnętrzne.

Przyjmuje do wykonania wszelkie
roboty w zakres zduństwa wchodzące. Na składzie gotowe piece
i kuchnie.
7864-1

F.Skusiewicz . N a s l· e l s
J

O!;Kłuszyński
Gdańska

na ul Anny, zawie·
rający weksel na
sumę 200 zl, płatno
5 '.1rudnia r tJ. 2.
wystaWienia Horaz
HerJin na zlecenie
N. Zysermanj żY'
ranci B. Radziner.
Bracia ,suwalscy,
oraz 200 zł. gotóW·
ka Weksel unie.
ważuiam, WaSIlewski, ul Wólczańska
.N2 109
7310-1

! Łódź,

piętro.

7567-4

Przyjmuje od 5-4
Spec!alność:
Choroby sercowe.

l

7659 --2

G.Rotszpan

Pedagogiczn. by.
,sierot" KorczaI{B, przyjmuJe lekc je Speojałn.: poczatkowe nauczanie oraz rozwijanie dzieci
cofniętych W rozwo .u. Wiad. Zawadz
7870-1
ka 58 godz. 1-5 p. P

JaKób

27.

Dr.

Przyjmuje od 5-8
po poło
7625-1

Sabina Kopciuwska

I
IiUPU.JCIE MEBLI
Aleje

lU. Kołr:łuszkl Zf

Chorohy we-

absolwentłta Instytutu
ła pracoWnica ,,!Jomu

Narutowicza 9. opatrzony

Dr. med.

.Ielenkiewicz.- wa Prze7772-2

Wykonywa roboty z wlasnych i pO\~ie.
rzonych mater;aI6w, oraz uskutecznia
7792-2
reperacje pod ~warancją ,

hiatłolennirzy

sKót-ne i weneryczne

Prz chodnia "Sanitas"
29.

Zgłoszenia

GAZOWNI

Przyjmuje od 8 do komplet}: sypialń. jadalń, i urządzeń kuchennyc~ . a sZcze_
9 i pół i 4-7.
g6lnie prz \ dmioty pojedvńcze: SZAFY, ŁOZKA. OTU
Tel. 28-98.
62-24 MANY, LUSTHA i t. d. Ceny konkurencyjne. Krzesła Wie.
deńskie po wyjątkowo niskich cenach Daję rÓWnież na wy
platę ratami m i esięczneml
Ma~azyn otwarty cały dzień bez
Dr. sned.
przerwy. UwaSla! Po 8eparacn firma moja snieści
się nadal Piotrka 'Wsk a 9. Zadnei filiI nie po siaufim
~ 7~~~
. __________________________~
1z. Piotrkowska Nr. 9
et. I (l-sze piętro front).
ul. Andrzeja 11
Tylko
Piotrko'Wska
9. front. I piętro . 7684
horoby skórne i '1
weneryczne.
godz, przyjęć od
9 do ) l i od 5
do 7 l pól. Panie
L e c z n i c a lekarzy specjalistów
długoletnia nauczycielka
od 5 do 7 Wiecz .
i G a binet Lehars!io-d.90t,.st,.czny

Ce~ielniana

la.

Łódź.

Pierwszy pokaz odbędtie się we wtorek, dnia!
13 października r. b. o godz. 5 po pot Karty
wstępu wydawane są bezpłatnie w sklepie gazowni.
7850-1

f

PrzYjmuje 1~ - 5
7 -9 wlecz .
Panie 3 - 4.
7791 -8

(Piotrl<.79,11 brama)

ZAKŁAD ZDUŃSKI

Piotr}{owsha Nr. 40.

weneryczne i dróg
moczowych.

przyjmie ~ a stancję panienkę 10·
16 lat, n ' egTltiJiczną inteligentną,
niegruźliczna rodzina, posiadająca

kompletnie urzadzona, pędzona mołorem elektrycznym, Składająca się z 9
rundmaszyn i ledne j 24 szpind/ow'ej
szpulmsszyny oraz urządzonelJo kantoru . Ofert)' do .Glosu · Sil b: "Tr)'ko.
tarni a w ~ródrnje~ciu·.
71'lt-2

Dr. Uled.
7868

RotenoHrg

powrócił.

WYKLADY

sali pokaz6w przy S K L E P l E

Jakób

IFabryka Trykotaiy

urządza Zarząd Gazowni

BEZP~ATNE

Lekarz -denlysta

W Zakopanem

Harkert
NA GAZIE-- Henryk
ul. PiotrJfowska 118.

7861
ulicy

tel. 25-58
7674-l?

telef. 22-11

we wtoreh li a z d e g {) t;ygodnia
o godz. 5-ej po pol. SPECJALNE

Piotrkowskiej 114.

Zawad&ka ~ Jr

GOTOWANIA, PIECZENIA, PRA.
SOWANIA i t. d.

FUTER

czopłciowe-

Zaraz do sprzedania

ŁODZI.

ł1

neryezne i nł~

Komplety nauczania

przyjrTuje
Jazd t5.

Celem spopularyzowania użyteczności gazu dla
praktycznych celów gospodarczych

A. REITBERGE A
w
Piotrkowska 123.
zostaje w tych

h dZieCI.

powrócił.

Cheroby s'a~",.
ne W'tGSfIw we ..

b

jedyną córeczkę lat

. ZARZĄD GAZOWNI
MIE JS VICH W

NACZELNIK URZĘDU:

7838-1 '

..

D~Prybulski
Leczenie światłen'
(Lam?a KW61'C01lia
promIemami Roentgen!!) od 9-2.
4 8_od 4 5 dla pań
Oddz poczekalnia

a t ł h u, haftu, karonkar5twa, oraz
wszelkich mnych robót recznych. Zapisy od fł. I l - (3 po por. w pracO\~ artystycznei Reny Llndenfeld6wn:r,
Karola 8 IIJ. (l. PrzyjmUje !\IQ sut.rJie du
malowania, haftu i wyszywa~lra rtacior.
kami
7~41-1

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

Zasekwestrowane przedmioty są do obejrzenia u wymienionych
płatników w dniu licytacji.

dra.

-

w~ród Żydów w Łodzi

GabInet e l ektro i światło leczniczy, (lampa kwarcowa. F, nsen). Rentgenoterapja i dja!!nostylm.
,
KonsylIa lekarzy.
,
Wizyty na mieściE'.

I

wytej

-

Początek o S-ej, w niedz., soboty o g. 3 i pół.
Passe-Partout niewaine.
7863-1

I

Łodzi,

-

lecznica lekarzy specjalistów

wewn. lO-l!
Dr, No,vicki
podaje do publicznej wiadomości, że na poktyr.ie opł.at
wewn. (płuo i Berca) 11 l pót-2
Dr. O.iecki
stemplowych. kar kontrawencyjnych i podatku spadkowego, o~będzle, wewn.l nerw. 2 f pół-5 I pół
Dr. Starzyński
wewn. (toł'ldka , kiszek 5-6
Dr. OlszewsJU
się w dniu 12 października 1925 ro}{u, od godz. 10
pl'zcm lany mnterji)
do 16 sprzedaż z publicznej licytacji zajętych ruchomości u niżej wydzieci 9-11
Dr. Ziegler Artur
dzieci 3 i 'Oół-5
Dr. ZieglerEdw.(jr.>
mienionych płatników:
Dr. Artyfi1UeW'icz
chirurgiczne 12-2 i p6!
Dr. Manteufiel
chirurgiczne ~-4
Dr. Gal-Uński
oczne 11-12
1) W. Pustelnik, Zielona 33, stół dębowy i 4 kr::esła wyściełane.
oczne 2-3
Dr. MichalsKi
2) Aleksander Rozin, Cegielniana 25, pianino.
kobieoe 9-10
Dr. Ługowski
kobiece 11-12
Dr Skibiński
3) Piotr Rozin, Pańska 42, gramofon.
kobiece 4! pół-f> i pół
Dr. Marx
4) Zygmunt Feiner, Konstantynowska 40, lustro, tremo i otomana. I nosa
, uszu i vardła 11-12
Dr. Altenberger
5) Ch. L. Lipnowski, Sienkiewicza 6, 200 sztuk towaru kretonu.
nósa uszu l gard, 1 i p6ł · ~ 1 pól
Dr. Czaplicki
nosa , uszu I gardła 5-6
Dr. Altenberger
6) Michał Rogoziński, Pomorska 34, 2 stoły, 3 krzesła i waga,
skórne i weneryozne 11-12
Dr Dutkiewicz
7) Ch. M. Wiś1icki, Pańska 54, kredens i 6 krzeseł.
sk órne Iwane!'. 2-31 pół
Dr. Sku9ie'Wicz
skórne i weneryczne 4-5 I Dr. Sta'Wo'Wczyk
8) J. Jeger, Jakóba 6, garderoba, stół i 4 krzesła.
zt)bów (plombow., wprnw,)
Dr. Młłodro'Wski
9) Oedalja Kurc, Cegielniana 44, kredens, lustro-tremo; stół, szafa Badanie (analizy) mocl!lu,
plwocln,krwl(Wsasermlm) 10-6
Dr. Załet.IU
i zegar.
10) Boruch Schefner, Zamenhofa 6, lustro-tremo.
Lecznica otwarta codziennie oprócz świąt.
11) Edward Wermłński, Juliusza 20, lustro.
Operacje i opatrunki od umowy.
7858
12) Zukind Milich, Konstantynowska 7, lodówl<a, stolik i biurko.
~
~~
13) Dawid Wajnryb, Narutowicta 9, kanapa.
Pod koni rolą LEKARZA-PSYCHJATRY
14) Firma "A. Spodenkiewicz Cl , Piotrkowska 150, 16 swetrów, 2 koce
tworzy się
785 t -2
i 50 krawatów
15) Firma "~SO SpiTO i Abbe", Piotrkowska 48, l szt. towaru wełnianego.
16) Alfred Łaski, Piotrkowska 82, 1 sztuka towaru.
17) Leon Tobolski, Andrzeja 35, stół dębowy i 4 krzesła wyściełane.
małozdolnyc
18) Jak6b Chabański, Cmentarna 3, szafa
19) Sender Bidermao, Północna 9, 2 szafy, biblioteka, lustro-tremo,
Bliższych informacji udziela: D-rowa E. Grosmaszyna do szycia, 2 stoły, fotel i 6 krzeseł, zegar i kredens.
gIikowa, Łódź, Al. Kości uszki 27 m. 3, g. 3-4 pp.
'20) Sukces. po Taubie Rajzbaum, Szkolna 10, pianino, kredens, szafka do zegara, garderoba, toaleta, 2 stoliki nOCne, stół i 6 krzeseł.

w

wielkim

Dzieje piękne j królowejlObraz, odsłaniający
tajemn ice jedn ego z dworów ościennego państwa.

p ..zy Piot.. kowskie; 17, (2-gle podworze)
przy Zaohodniej 52, tel. 34-& 1.

. .,-=ci. O

w

porffel

Z pOWodu wvja2:du
spr7.edam dom
murowany w I:lyd·
~oszczy 8-pokolowy, a 4 lokatorów,
z o\1rodem około
2 tnÓr~ z o.,ou szt.
róż, daiący na se·
zon 4000 zl. docho.
du, Dobrze prosp.
bez znajomoścI fa.
chow. za 7000 zt.
Wiadomość: ,sien.
kiewlcza 31, J. Ol.
szewsld. 78:?O-1
IU:r. med.

E.I~II~SDnOWa

Akuszerja, choro.
by kObIece l Weneryczne (kobIet),
Usuwanie wlosó\\
elektrolizą·

ZGUBIONO KLUCZYKI II ~~~~~.P~i~~,lB!~ee!~
możnym uStęp~lWt

1I -

(pa-

.

W

7U30 - 10

•

dl1lu 8 D. m,

1 _ _ _ _ __

nie pierwszeństwo)
Łaskawecro
znalazcę uprasza
~t§1~
Piotrkowska 12Q .
b
. , .
m. J~. -OrJ ~. ~_I:. Się O zwrot za wynagrodzemem
~~
dO admin •• Głosu Polskiego".
ot

J

7808-1

I _1IIIIi.___

l:.,:':-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H.X -

GŁOS

POLSKI - 1925 r.

Nr. 278

.

cJ3ogUJfa0 JfeV6'
pokazywać będzie

nowe modele jesienne
od wtorku do piątku bieżą.cego tygodnia
w salonach lJ,GRAND-HOTELU"
Futra

Płaszcze

Kostiumy
Suknie
Kapelusze

7818-1

II_Ogłoszenia drobn~ ••• I
+.
•
•
I
Kazimiera niewiarowska

centrum pokó,
lub
bez do wynajęcia.
Zielona 5, m. 9. g.
DZiŚ O g. 8.30 OSTATNI WYSTĘP
I 2-4
7795-\!-rr.
Po 10 groszy za wyraz.
!
Il!yna)mę
na kilka
Tylko dwa występy Operetki Stołecznej
Dla poszul{Ujących pracy
godzin dziennt e
Na czele urocza prImadonna teatru "Nowości"
5 groszy za wyraz. Najgabinet z pocze·
•
mniejsze ogloszenie 50 !lr
kalnią w llródmie·
llciu dla lekarza
eble na raty: sy- lUb adwokata. Ompialnie, stolowe, ferty sub .. K. M.·
szaty, l6żka, oto- do "Głosu·.
królowa operetkI
7811
NGIELSKIEGO
7775-1·m
Janina Sokołowska
- Wacław Julicz
A Iwnwersacji I li- many, Gwarancja
Od·
teratury udziela ru kilkoletnia.
Kazimier~ Dembowski Jerzy Holmann
tynowany nauczy- §wieżanłe. Zamia
Szczegóły w programach. Bilety od 2 do 10 zł w kat!i~ Filharm.
cIel, NCegielniana ny. Stolarnia, Lu·
.N2 J2, m.4, od 5-5 belsl<8 6, przy Na· rzedstawiciel na
po pol.
296-2 pi6rkowskiello.
Polskę 0~6lnie
7852-1-k
j:lIJlsnman
!SIVes
znanMo wlelkiec;!o
kazyjnte
do
sprze
Llessons, conver'Akcyjnello z
Odania bardzo ta· Tow.
sation and corres
siedziba w Warnio
trzy
suknie
pudence. Write to
szawie. lat 56, izra·
the reduction. sub modele wiedeńskie elita, dobrzesytuo ·
Nawrot
14,
m.
8,
. Britlsher".
wany, z braku cza·
7i81-5 n Seraczyńsi{a
78'29-1·k su pra!;!nie ta dro·
~ą poznać w celu
) ednmieslęczne
wlcczorOWe kur- ,przedam t a n I o matrymonialn',lm,
II
kredens,
szafy,
pannę intellgentną
sy praktyczne na
samodzielnych bu· leżankę, otomanę, p rzystojną, muzychalterów - bilansi· krzesła biurko - kalną i wzrostu
stów poal gWaran- Radwańska ]1,"2 17, wyżej średniego
111· ~.
7782-0·k Posag stanowczo
cją b. rzeczoznaW7.35'1-15
cy z wyższem wy- l'klep spożywczy wymagany dla
kształceniem Nie~sprzedam. Skier· wspólnego dobra.
samodzielnym, in_\ nlewicka, .'11', 5, Ja Uprasza się o nadywidualne lnstru- rlch.
7798-2-k des1anie fotogratji
CHORZY! DbaJcie o swoje zdrowie!
kcje w sprawach l'przedam rower. oraz podanie do~uchaltery)nych..
Il motorowy, wallę kładnego adresu.
i:~ilnśew'1e~~; Zioła
1>1 l.ansoW9ch , rewI. 5 kg. Nowo-Zarze- aby uniknąć prze. Zalecane przez najslynniejsze powa!11 lekar!<lde, lak: prof. Berlin- Jz!)nych. ln~orma_ wska 7, m. 51.
dłużania
sprawy,
skiesto UniWersytetu Dr. v. Leyden. Dr. Hochfl6tter, Dr. Martin i wielu innych
Cle: 6-8 WIeczór.
7800-2 k ręcząc słowem za
wybitnych lekarzy, kt6rzy stwierdzili, że ziola te sa niezastąpionym środk ' em
dyskręcję.
Zglo .
Biuro Buchalteryjprzy chorobach. pochodzących z zanieczyszczenia i zr;!ęszc1.enia I(rwi.
I no.ReWizyjne,
SPrzedam IOZKa z szenia: F. KacioZioła z g6r Harcu O-ra Lauera radykalnie usu-vają wszelkie
Piotrkowska 185.
materacami, lu- rowski, Warszawa,
cierpienIa tołądkowe cierpienia watroby, cierpienia neręk. kamienie żółcio·
7R05-I .z stro, st61, otoma· Marszałkowska 79:
--;'""",.,.,.=.;.;;a....... nę, maszynę Sin· dla Jerzego.
we. cierpienia hemoroIdalne, reumatyzm, artretyzm, b61e głowy, wyrzuty
ekCJI Języka me· Slera, Idankę. Ul.
i liszaje.
7848-2 d
rniecklego, zwla- Gł6wna 55, m. 46,
Zioła z gor Harcu O-ra Lauera pobud:!:aią apetyt ł trawienie
rzYl:>łąkala SIę ko·
szcza
jako
przy·
prawa
ofjc
,
part~r.
i przy sklonnosciacb do obstrukcji sa zar6wno praktycznym i skutecznym
za czarno-ruda
gotowania do egza
7827 -2 k
llrodkiem przeczv!lzczającym.
.
z białemi łatami
minu paslstw z sze·
Zioła z g6r Harcu D-ra Lauera zostały nagrodzone na wy·
bez rogów. Ode,
ściu klas lub do
stawach lekarskkh najwyższemł odznaczeniami i złotemi medalami: w Ba·
brać można: Skra ·
matury udziela we· Do oddania duży dowa M 36, Skuradenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londvnie i w in. miastach. Tysiące po·
dle programu gim·
umeblowany po.
dzięKowań i uznań za skutecznollć Z.6ł Harckich otrzymal Dr. Lauer
7i44-1 d
nazjum państw . na- k6j. Adres: Sena
od os6b wyleczonych.
agmąl
pies
.00uczycielka
II
za
t
k
14
Ceaa pół pudełka zł. ,.50, pOdwćjne pudełko zł. 2.50.
~raniczneml stuOrB a ,m. 10.
berman·. Odpro·
Sprzedaż w aptekach I skladach aptecznych.
dJ8mi uniwersyte.
7764-2 m wadzić za wynaUwa gal Wystrzegać się bezwartollciowych nagladownictw. Każde orygi·
cl<iemi. Zgłosze
leganCI<1 pOI<ój z grodzeniem. Aleje
nalne pudełko zaopatrzone .Ni 45 wg. rej. w Min. Zdr. Pub!.
nia do admlnistr. E utrzymaniem do Kollciuszki 53, m. 2.
Reprezen. na Polskę: J6zef Gro •• man, Warszawa, Cllmielna 49.
7j31-1-d
pod .Studio·.
wynajęcia. Nowo7857 -lon Cegie.OIania M 12,
7'l~'ł-2·m
el<cJI. gry na t~r m 7
Ogrodowa 10.
teplante tanio. r,aritz na samot;ho·
10.
Tel_ 1357.
1 el. 13 57. - tt [-'ianino na miejscu U dy do wynajęcia. o sprzedania
Wiadomość u go- Dsklep z urządze
Połotniczo·Ginekologlczna.
Chlrurg1czna.
tś można ćwiczyć Przejazd
45-28.
spodarza,
ul. Na· niem. Wiadomość:
Dr. med. Szartota Eigerowa
Dr. med. Michał Kantor
".
7845-1 ·n pl6rkowskiego 7. Piotrkowska 28: •
Dr. Re.itler-Kunańska
7604-5-m Nikiel. 7832-1-h
Dr. med. Juljusz Baum
. atematykl, hzyKI
fI i laciny do ma
lac eOxł:S\J ICl{ci
okóJ umel:>lowany
AMBULATORJUM
tury oraz korepe
do wynajęcia na krańcu m/a ·
Dr. Reitler-Kurjańska - choroby kobiece 11 .:.. 12
tycji w zakresie Orla 23, m. 25, III sta do sprzedania.
Dr. med. Szario ta EigeroW& •
•
12.50-1.50
d-miu klas udZIela piętro, pr. oficyna, Wiadomollć: Na ·
Dr. med Juljusz Baum
•
2 - 5
studentka rutyno- pierwsze wejście pi6rkoWskiell:o 42.
78~8-1-m m. ".
Por6d normalny, pod obserwacją lekarską I lO-dniowy pobyt na klasie 'c.' mana nauczyciel7821 -2-h
ka. Od 1 zl. godZiI-szej - 500 zł. Informacje od D-ej do l-ej.
7fi79-4
okój umeblowany
na. Oterty do .Ulo
~=
su" sub .. We·.
m~~trkoro~~~~~~
7853-1-n
OKÓj umel:>lowany
6rka Ignacy zgu~ udent udZ iela ma·
Pz niekrępującem Gbił
dowód tymcz.
łł telllatyki, łaCIny,
wydany
w Ł.odzi.
wejSctem,
z
utrzy
·
TO JEST PREPARAT "PANTER"?
Iizy Ki, językÓW KI- mantem lub bez od
11.
- oSzczędla każdemu rocznie okolo 6 par ze dflsl<lego .Nil 96-3, 1 listopada do wy· Radwańska
7777-0 z
16wek j obcasów. gdyż daje wytrzymałość obu- dryga Drama, go· nąJęcia. PiotrkowlIZlna 7.
lł:SłJ-l-n
wia na przeCiąg jednego roku .
ska 6, m. 10
ollain Ludwik zgu
- chroni od przemoczenia n6g, gdyż nie prze
786i-l-m H
bil l(artę tymczapuszcza wody, usuWa noszenie kaloszy.
sowego
zwolnienia.
OkóJ
trontowy
usprzedaż
- usunął całkowicIe reperację obuwia przez
meblowany dla wydaną w Toruniu.
nakładanie zel6wek i obcas6w
7802-2 z
- pozwala robić oszczędności w budżecie do- utro nOWe foko- pan6w do wynaję
we okazyjnie do cia. Narutowicza
mowym, daje dobrobyt i ochrania zdrowie.
.t.edania. Piotr- jest latwym do zastosowania. gdyż napuszcza spr
')3.
liSOWSki LudWik
kowsl<a 105, lewa M 47, m. 785~)
-1 111
zgubil dow6d 0się na zelówki i obcasy, i takowe oksydując się
ołicyna. m. 9_
nie tracą wcale elastycznollcl i wytrzymują chodzenie w ciągu roku.
OSZUI>U lę pOkOJU sob lsty, wydany w
7810-1-k
- jest nowym wypróbowanym preparatem bez konkurencii.
P z kuchnil1 wo , Ł.odzi, ksi ą żeczkę
Do nabycia w naf.tępujących składach aptecznych: LUDWIK SPIESS uupię pianino uży kolicy G6rnep:o i emerytalną, ~yd.
i SYN-Piotrkowska 107. JENTYS-Kilińskiego 162. TARKOWSKI-- /lwane. tV dobrym Staresao rynlw. Po- z Dyr. Kolei Ze!.
!;tanie za got6Wkę. średnicy pożqder.i. oraz do w6d ko le
Rzgowska 51. WINAWER-2gierska l oraz w innych.
Wiadomość: }{iIi1i- j)wy ze stacji Łó d ź
Oferty do Admin.
~ena (lallonilla, wystarc:zając:ego na parę obu~ie, ~ylko zł. 1.20. • GI05u" _A. A."
skiego 171. Marjo L:abryczna . •
nowski 1705-~ 111
7854-1- 2
ZĄDAC WSZĘDZIE.
7805-1
ZĄDAC WSZĘDZIE.
7799-5·1<

SALA FILHARMONJI

VI łodzi.
Dyrekcja. ALFRED STRAUCH.

SALA FILHARMONJI. Orkiestra filharm.

DZl·S'

IO-eJ-

punktua~n!e
o ~odzlnte"

w.poludnte

PIERWSZY PORANEK ~'UZYCZNY
DYRYGENT

Bronisław
WACłAW

SZULC

SOLISTA:

lEWANDOWSKI

SŁOWO WSTĘP t
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Bilety w cenie 75 $!r, 1 zl., 2
sprzedaje kasa Fllharmonji.
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oraz 5 zł.
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Dyrekcja koncertów: Alfred Strauch. Tel. 13-85.
Sala Filharmonii
Wtorek. dnia 15 października 1925
o stodz 8.30 wiecz.
Drugi koncert
Z cyklu Mistrzowskich Koncertów
WykonaVica programu:

VASA

, i oda
Genjalny skrzypek wirtuoz XX wieku
Przy fortepiani(': Charle. Cern ••
Program: DVORAK: Koneert skrzypcowy A·moll. op. 53.
BUli: l!umka. SCHUBERT-KREISLER: Muzyka baletowa
3 ,,RoBamul)dy". CHOPIN: Bereeu.e. DVORAK·I'RIlIODA: Walc A·dur. PAGANINI: Tnniec eurownle.
Bilety od 2 zł. do 10 d. Jut nabywać można w kaBle
Filbarmonii od g. 10.S0 do 1.50 po poło l od & SO do , W.

Widoki
na wysokie ceny
obowiązują k a t d e go zakupić
garderobę jesienną i zimową
ju~ tera7. Firma 0zmechel i

Rozner, Sp. Akc., Piotrkowska
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Palta pluszowe
Eleganckie palta damskie ubierane futrem.
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Wobec utworzenia równoległej klasy kursu przygotowawczego Kancelarja Szkoły przyjmuje zapisy
kandydatów na wymieniony kurs do 13 b. m.
Egzamina sprawdzające odbędą się w dniach
14 i t5 października r. b.
7643-3
Redaktor i wydawca: Marceli Sachs.
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Redaktor odpowiedzialny: Władydaw MagaisKi.

