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Zlikwidowanie konfliktu
z

zabójstwa

posła

Wa,r,sz. kOl1elSp. "Głosu Polskil9' go" (St. Gr.) te1lef.onuje:

Wojkowa

nie dotychczasowych czynności i krótki urlop wyW dniu wczorajszym przyblYł do Warszawy po- poczynkowy.
seł Polski w Moskwie pan Patek.
Jednocześnie wyjechał z Moskwy na dłuższy
J
Odbył on szereg konferencji w ministerstwie urlop p. Stomoniakow który prowadził dotychczas
spraw zagranicznych a następnie został przyjęty z posłem Patkiem rokowania w sprawie paktu a
~ wraz z ministrem Knollem przez marszałka Pił. nieagresji.
i sudskiego.
Po powrocie do Moskwy poseł Patek wznowi
Po tej konferencji dziennikarze otrzymali na· rokowania w tej sprawie bezpośrednio z komisa~
stępujący komunikat ze źródeł urzędowych.
rzem Cziczerinem a następnie omawiane będą za.
Po powrocie z Warszawy przed kilkunastu sady i podstawy traktatu handlowego.
dniami poseł Patek doręczył rządowi Z.S.S.R. od• *•
powiedź
i
wyjaśnienia,
dotyczące
wszystkich
punk
Poseł
Patek
odwiedził
wczoraj sowieckieg~
Adam Asnyk
tów, poruszonych w notach rządu Z.S.S.R. w spra- charge d'affaires poselstwa ~owieckiego, p. Uljw"
KRAKóW, 2 sierpnia. (PAT). wie zabójstwa posła Wojkowa w dniu 7 czerwca nowa.
Dz1ś
O godz. 9 rano z okazii 30-ej roku bież.
Warsz. koresp, "Głosu Polskie 0'0
(St. Gr.) telefonuje'.
_.
•
rot
roczD1cy zgonu Adama Asnyka
odbyła się na Skałce mSza żafOTrzy posiedzenia które odbył poseł Patek z
Dowiadujemy się te dytychczas utrzymujq slq
bna.
.
komisarzem Cziczerinem i p. Stomoniakowem, trzy kandydatury na stanowisko posła sowietów
Kr.yptę .~pełnUy li~e rzesze przy dobrej woli obu stron wykazały że sprawa w Warszawie, mianowicie p.p. Stomoniakowa, Arap~bhcznosct, deI!g~CJa nauczy- znajduje się na drodze do pomyślnego załatwienia łowa i Lorenca.
CIelska ora~ . lłodzteZ szkolna. iap
- d
ł P
łobne egzekwje odprawił
1..0rZYJaz pos a atka do Warszawy, ma na ceTa ostatnia kandydatura ma stosunkowo naj.
ziński, z zakonu Paulinów. Obecni lu złożenie rządowi polskiemu sprawozdania o sta mniej szans.

I

byli r6wnież reprezentanci woje..
w6dztwa, prezydjum miasta, wolskowości, przedstawiciele P. S.
L., wre.szcie członkowie redakcji
"Nowe; Reformy", której zmarłiy
był swe~ czasu naczelnym redaktorem. Obecny naczelny redaktor . "Nowej Reformy" KODOpiński, rz.f&ŻYł imieniem redakcjI
wieni~c na sarkofa,gu poety.
Warsz. koresp. "Gł. _Polskiego" (St. Gr.) tele.fonu-je:
Dzłsiejsz~ dzie~.i1d przyno.sz,!
Wczoraj o godz. 11 przed południem w mieszkaniu prywatnem
WSpOmnlema, po5Wlęcone pamlęct p. marszałka sejmu, Rataia, rozpoczęła się konferencja przedstawicieli
poety..
stronnictw sejmowych. Udział w niej wzięli posłowie: Głąbiński (Zw.
Lud.-Nar. ), Jarosiński (Ch. N.), Chaciński (Ch. D.), Witos (Piast),
Marek i Niedziałkowski (PPS), Popiel (NPR), i sen. Woźnicki (Wyzw.)
\V
Dla toku prac parlamentarnych konferencja ta posiada juże zna
czenie. Jak wiadomo po nagłe m zamknięciu sesji parlamentarnej w
zapadnie około 20 b.m. momencie, gdy obie izby były w pełni pracy i podjąć miały doniosłe
Wusz. koresp. "GłOsU Polskie- uchwały, stronnictwa sejmowe powzięły zami~r zgłoszenia wniosku na
go" (St. Gr.) telefonuje:
ręce prezydenta o otwarcie sesji nadzwyczajnej aby w ten sposób
W dniu wc.zorajszym po no- dać możność izbom dokończenia ważnych prac nad zmianą konsŁytu
cji, ustawami samorządowemi, uchyleniem dekretów prasowych i
wych WYJ'a~nieDiach 'generała tv.
J'
•
d
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b
. Wsute
kk
·
d
mierskiego prokUrator • obrona
zmIaną or ynaCJl wy orczeJ.
różOlC je nak, jakie wynikły
~osiIi wnioski POWOł~e kilku wówczas w poglądach na termin zwołania sesji oraz zakresu prac se.
nowych świadk6~
sji parlamentarnej-sprawy tej nie można było wówczas załatwić i
Pró~ tego ad~()kat Szurl~ o- dopiero na dzisiejszej konferencji powzięto ostateczną uchwałę.
-,
P d t .. l
.
b'
świadczył, że proces nie jest
rze s aWICle e stronmctw, wrąc pod uwagę życzenia senatu,
,I"7.Vrtn.łowany i że należy odesłać aby sesja parlamentarna rozpoczęła się dopiero w' pierwszych dniach
·-Je~·
.
r d
d
go z powrotem do śledztwa
WrZeŚ'lla, postanowi l ostosować się o tego terminu.
Sąd decyzji w sprawie' tych
Wniosek zaś klubów sejmowych, który podpiszą ZLN, Piast,
'osk6"
Ch •D.. " NPR PPS l' Wyzwolenl'e , posI'adać będzl·e o wI'ele wI'f>CeJ'
pod WDl
w D1e not\'ur'T.1ął.
..
y~".
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ś
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De~ja zapadnie w ciągu naJ- pisów OlŻ 1 czę ć ogó nej icz y pos ów 1 bę zie w najbliższych
bliższych dni,
dniach złożony na ręce marszałka. Marszałek Rataj wniosek ten przed

się

zbierze we

Na narady klubowe zaproszono

Wyrok sprawie
gen. Zymierskiego

P

Dziś rozprawy nie będzie.

W~óIe badanie świad..1t6w

być zakończOne 10 b. m"

wrześniu '

mniejszości

narodowe

dowe i stronnictwa chłopskie nie były zapraszane
ponieważ nie wyraziły swego niezadowolenia z po
wodu zamknięcia sesji.
Marszałek Rataj wyraził nawet ubolewanie
ze społeczeństwo żydowskie powitało zamknięcie
sesji raczej z zadowoleniem.
Poseł Hartglass oświadczył że ostatnia sesja
poświęcona była załatwieniu projektów sprzecznych z interesami żydów.
Poseł Hartglass oświadczył, że niema żadnych
pretensji do marsz. Rataja z powodu niezaproszenia żydów na wspólne konferencje w obecnej sytuacji.
Dodać należy, że jak wiadomo, tematem obrad
ostatniej sesji, były ustawy samorządowe i ordy.
nacja wyborcza wymieniona przeciwko mniejszościom narodowym.
Następnie marsz.
Rała] zaprosił do siebie
pr~edstawicieli klubów: ukraińskiego Pawliczuka
i białoruskiego Kozickiego p. Jeremicza i złożył
wobec nich takie .same oświadczenia.

Wszystkie zapowiedziane posiedzenia stronniclw klubów i t. p. do skutku nie doszły. Jedyna
narada odbyła się w klubie NPR. prawicy.
Do tych narad ograniczyło się dwudniowe oży
stawi prezydentowi Rzplitej w drugiej połowie bieżącego miesiąca, wienie w gmachu sejmowym, który zamrze znowu
ma tak aby sesja mogła się rozpocząć w pierwszych dniach września.
do końca miesiąca.

a wyNależy dodać, że wniosek ten będzie czysto formalny beż mo- ~.:!!!!!!!!!=!_!.!!t
..
!-!!!!'!!!!:!2!~!:!!!!!~~!!~~!!!!~'C'::I!-!!-!
około 20 tywów i bez oznaczenia programu prac sesji nadzwyczajnej, gdyż od
•
•
powiednie postanowienie konstytucji umotyNowania nie wymaga. Tuż
Sowi~ty
zmienią
przed terminem w którym sesja będzie zwołana, odbędzie się jeszcze
jedna konfert>ncja przedstawicieli stronnictw dla ustalenia programu Z powodu niepowodzeń na terenie międzyna
prac sesji nadzwyczajnej.
rodowym
BERLIN, 2 sieI1pnia. (PAT). - zagranicą. Mgumenty te miałY
. wywołaf ma rozbudowa
Na konferencji plazedstawicieli stronnictw z ,.,Der Talg" dOTIlosi z Moskwy, że wywrzeć na CZłonkach Pollt~iura
aparatu rolnic~ego
której relacje podajemy powyżej, poseł Marek bawi,<\!cy tam ,przedJstruwi.cielle za- wielkie wrażenJie. Sowieckie koła
WARSZAWA 2 sieipuia. (Tel, (P.P.S.) postawił wniosek, aby na .,rzys~łe zebra- g.ranńczn.i: 3<owi'e!Ł'ów,
ZlWlłas'zcz,a polityczne przypu!i2czają, że wyod naszego kore~.). W minister- ni~ przedsta~ic:ieli ~I~bów zaprosić także repre- ambasadorowie' w Patt'yrbu i w stąpienie dyplomat6w sowieckiic h
słwie roln,ctwa rozpatrywana jest zentantów mnleJSZOSCI narodowych.
Rzymie, podjęli u rządu wsp6lne da pomyślne wyniki i że rząd zgo
obecnie spraWa rozbudowy apa..
Wniosek łen jednomyślnie zaaprobowano.
kroki, mające na celu skłonienie dZi się na pewne ustępstwa, M.
ratu rolniczego w Małopolsce
W myśl tego wniosku marszałek Rataj odbył g,o do przepr~wadzenia zasadni. in. liczą się te koła z polityką
~s~hodniej, R()Z~udowa miałaby sze_reg ~o~f~r~ncji z prz'edstawicie~~mi klubów czyc~ zm~an w k~si2 po!ityki za- zbIi~eD!a międ,zy sowiet~i a J,!lnleJSCe przy zaslewach w roku mnlejszoscl narodowych, które ostatnio były przy gl"8nlozneJ. tądanle swoJe moty- ponlą. ()raz Ze złagodzenlem pobprZYSZłym, Wpłynąć ma Ona na· wszystkich naradach Ignorowane.
wują dyplomaci sowieccy tern. że tyki sowieckiej wobec Angl~, gt6zwiększenie produkcji ziemi Ma-I
Marszałek Rataj przedewszysikiem ~aprosił ostatnie niepowodzenia poIttyld wnie w związku z rokowan_i
ł()polski Wschotłlnkj o SO do 1001 prezesa koła żydowskiego posła Hartglassa .•Oświad sOwieckiej. zaszko~ziły. w znaCl_ sowiecko. fr ancusk1emt..
proc•• (K)
czył mu że na narady klubów, mniejszołiol naro- nym sto.pnlu pl'estizO!WIj parństwa

spodzielWa.ny jest
bież, mies,

rok

politykę

Dwa razy lepszy
urodzaj
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Podrói króla Borysa
do Londynu
jest dotkliwą poraiką
Włoch na Bałkanach

~3~VIII .

::i:;;;~~~~

1<1-61 odwiedzi

~ję.

Fra.nc:ję,

Włochy, TW'C1ię, W~ i AusU1ę.
WłaJŚdwy 001 podróży

ot:o<:.1Jony
WjpralWdizllie ~Ją tajemnkzośd, ni,ea:n.nlej jedJnak ;es,Ł pub1~czną
taglemnlicą, z.e p'OidroZ ta rpQoliOSJta:je
w związku z zamiarami matrymoniaJ1nymi lD.OnaI'chy bdgarsklieigro,
.:1"
J es,... t'21eczą gO'UI~ą
U!WI~~,
ze
kr6!1 Bory!s z,cterc')'ldował się pojechać !pr~ez ~~g,oSiłaJWłję, <:Ihot dlo
osttat~ ~wiJll panowaŁo tu ~l,ek;~~~, D~z P~t~~LLto Bwsiame 0mtru.ę~e.
elCY\2lla II\J1I1J1 a oryrsa ZJda
je się ~Z)'!Wi8.Ć na to, że Bwł!!M")a s:z.cz.eil".ze pl'a/gnńe ostarte'C'ztt1Iel.
go rzdIi!k~~atnia napręŻl?n~O lSlto
sunku .kru:ędzy Obu lbIralbmerm.1 rp'ańst~amJi. ., .
Fa.kit., 1JZ pllJel'lws.zrym. 'c'elean po~~d oaJra Borysa. test ~~,
9W'L8. ozry wytmOW'llIle
o ~ł'''''''sławnoŚCi pogłosek o nastąpić ma
jąc:ych ~kr6tce ~r~ach króla
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Fronda w panującej partji
komunistycznei.
związana z
(SPECJALNA SŁU:tBA KORE- nazwiskami Trockiego i ZinoSPONDENCYJNA).
wjewa rzuca pewne promienie
Sof ja, w lipcu, światła na właściwy me.chanizm
Dementowana k4iLka:krotThie po- państwa sowieckiego t na sydróż kl".óla bU11IgMsk~ego na z~ahód stem jego rządów. Ci. którzy
doszła ),e~ak do tu,!:' ~rSI f~o naczytali się i nasłuchali o bez-'
r YiS . OPIlL~(:'lt w tylc ~.. ,~oCI ~.~~~~ względnej dyktaturze dzisie;u dIClIJąC SIę w t OWlwrZ,_1L YY~e s"'V""-, ~
ł d
Eudo'ksji i dailisZ')'loo pięciu osób 'szych wa
ców K
rem a,Io'tCh
ze swegjO na1MiiU;~go ot,oc2lem,a terrorze i okrucieństwie, stają
do Londynu. PocLróż kroła Borysa wobec uderzającego paradoksu.
WY~~
państ.wac~ Oto już od kilkanastu miesięcy
k
są:':e ~a.jroz=:SZ)'\Ch:!nta;Mwl
istnieje i działa jawna opozycja
:2': to ~ylba dI1aJt~lI:!o, :be właśdW; przeciw kursowi rządowemu i
c,e-! podJróżry tlf'zymany ;~t w śd- jej członkowie nie padli ofiarą
~,łe,j tad,~i,~. Proc~ te~o ~- czerezwyczajki
nie dostali
zy .ctoda~~ ~ ta,ettJllrulcz.0k4 ok(;~l'CznOSC, z;e król Borys pod:różuje incognito POleJ! nal1JW,islkń.em hra

JrSZCZ8 W

-~~9SPOLSK~I

się do więzienia. Pozostali na
wolności i nie ukrywają się
ze swem stanowiskiem op ozycyjnem. Wszechwładny i nieubłagany rząd sowiecki nie
może ich zmusić do kapitulacli
lub choćby do bierności, do
milczenia. Czyżby i w sowdepji chciano uszanować wolność
. . .I my śl'1 cz ł oWle
. ka?
sumlema
Alei o tern nie może być
mowy. W osobach Trockiego,
Zinowjewa i innych buntowników przeciw
panującemu
kursowi nie uszanowano ludzi
lub obywateli państwa, lecz
członków i przywódc6w partji

komunistycznej, mogących się
wykazać dawnemi zasługami i
posiadających najwyższe stopnie
i cenzusy w tej osobliwej hierarchii.
Nie darmo bowiem bolszewja odrzuca współczesną demokrację i socjalizm europejski,
oparty na glosowaniu powsze,.
ch nem. S ama ona opiera
SIę
na zasadzie, wyrainie arystokratycznej i w najwyższym
stopniu ekskluzywnej, Nie tylko
w praktyce, lecz nawet w zas>
sadzie nieograniczona władza
nad ogromnem państwem, liczącem według ośtatniego spisu
ss

10 kilometrów szlakiem Broadway'u

Mikrofon dziennikarza chwyta zycie najruchliwszej ulicy świata
(Specjalna służba korespondencyjna "Głosu Polskiego")
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do 146 miljonów ludności sp oczywa w ręku partii komunistycznei, której ogólna liczba
członków nie dochodzi nawet
do miljona. Po za nią i pod
jej dyktaturą zostają bezwolne,
ujarzmione masy, z których
ten zbiorowy architekt obiecuie
zbudować
idealne
państwo
' . - Sł usznte
. t ei p.
przyszł OSCI.
Konstanty Srokowski w świeżo
wydanej broszurze *) uważa
"elitę bolszewicką" za organizację, opartą na surowej zasadzie arystokratycznej i posuwającą tę zasadę dale;, niż
którakolwiek z jej europejskich
poprzedniczek od upadku cet
k'
sars wa rzr~s l~gO. . •

~~::~?~~~g2;~Fi;r~l

wych, które ta nowa arystokracja przynosi i chce narzucić
nie tylko samej Rosji, nie mo-

.

k~

.. ć f kt

zna wsza e poml]a a u, że
jej pret~nsje. do • w!adzy i do
rządzema zbIOrowiskIem ludzkiem opierają się w zasadzie
na tern samem ' czem uprawniały

Nowy Jork, w ~POlL
~ąrce, p.el~jąlCl~, ~rUią!ae: ~z- t~n. P:rzy zoo. z 5 ~venl\lie. Ta.G6rnry Broadway: KatetJ pod:.. 'cząc,e , ta"rząc,e Slę·, os1Iepl,a)ące me lok,a:le. R~ltaUil"arqye- ruuŁomaJty.
,ziemna nUJczy ~aho pod dhodlnj,.. śrwd~ła. WIri~ery'a .gUJIl1a dI~ 1Juda. ~ą'Wóz:. Sttrr.as~ zg~-e~. ~iurra,
klrean . UmeJblIC1W'ane pokoje, p.en- Patals Ro)l1<ll1. DaJDrC1.ng.
&kan
bliU1':a,. bl'Ul1"a. BUSI1.nr~s..
Polrenląd:ze·
. Rewia
.
A m
'
S>tonaty, łia!n;.e hotefIe. W o1marah d~łów J-ett'~o :WMte , Giltlger ru>e. Boga.ct,WlO. Lokatty kap.iltaa'ów. Gie,l swą uprzywilejowaną pozycję
w')'ISłtawOW)'lc!h słod)'lcze, zieilie!llriz- Zlegfelld! . F()1l1i~.
"Exbrabla.tt! da, Wd Stlr1e~t. MiUI')'. M'1.liry. Do: arystokracje europejskie. Kona, prz;y{hory lki1lrClh:enn,e. PtiętrOlWle Mord. Dzńk:a 'bestUa ,~ła:dza kable.- kola Btet'107Ją )8Jkby golle SkaJby I muniści
rosyjscy w swem
d<>my W1m1li1'iOWattle w sk.aG:y U~ tę. NOIhem. Exrbra'blralbll"
rafy. Wreczny póbmrdk. Gońloe, mniemaniu góruJ'ą nad swem
.,.
Olli
.
~
lcimi
~
ma.hl
.
....1.ł.............
M-anJhrutlta:ruu. Bi.ednl aJkltQl1"zy,. sp1Je,
~1Je
sa e . . etm,aJ IOgra,er~, ~~~owm:'cy, ":'''~Y' otoczeniem siłą mmalną i uW!lcy, ta.n:oeI1"21e, pr8lO0Wttlioy blWO- f(iw: OJ.1lne.Sltra z 75 lWm. Pil"ogram kll!pcy, hnaIIlSłi.&cl, splre\Szą Się, ble- mysłową; oni jedni oczywio S1Jematy1cme dOlIny, ludzie, e- kalbwreto~y. ,Be~ .~lruebeIDlr. w g~~, P~zą. MUldh!, ~~tanJe w wiście tylko w swem mniemagzyrswtlJCl}e. SklLeipy a1lltOtlliObin,owe: "K.irwatWet :nam1rętooSCl. SetIkJ. a- lSiJe'C pll',ęozą·
Oiennre swy« wla- niu rozumieją mechanikę
ch
Tutaj 1li&ljLep.sze opony I ŚWibet.e ~a. iktorów pęd~ od. a;goota do a~en- SDr: ~w. Kbt'k~ w pobwor- rozwoju dziejowego j jej naja! K'llIPUjcIi'e' ~ słonJi.OW1e!1 Na ta w pos.z:uawwaJDl'll pracy. PclIn.e t:IE\i Dl>aSlZ}"Dlfe. Kaameooy p.ne- turalne wyniki. Oni wiedzący
tr,obuaradt panie i fPam.owcl.~ w SiTO nad.zi~i maJtki z łlligjod'nemi: wiI~o- lP')'1cb. NiWlbj:.a.game lronJttury bogarc i widzący ma]'ą nieJ'ako posłan_1 . !
•
k../I. __ '
U
•
d . '
D
. 1.._ W hw h
iach wdooZlOrowy.ch tańczą ab.a.'I1le- ~ean~ CUUWllU: dLJ~~. a~m~ twa. ralp~z, m-e'V<l , .00' or~ a. nictwo prowadzenia
ślepych
stona: są pijani, bowiem. całą noc ~l~a unpr, es~rl~w. POliC1jaIlrCl g>w- S~romna wn,eza. kosc:o~a Ttr.li11Jt~ mas j doprowadzenia ich do
b~łgankiego z księzmczką WłOSką spędZliIM w mmzyńskdttn daII!Ci~gu zdzą. Hałas, sWl'at.ł1o, barwa, ryfrm. mlędzy
st'IWeL1lStelllli S1W1IąItytnl alll1i1 mety nawet wbrew ich woli.
GlOvanną., P:oodbThO ideę ?k ą [am- <W Hadem.
Nrujdrożs'z.a i tnajtańsza utka ś~a- bu.sJ.ne\S.su. Znik,omy S2llllat ziemi,
Bolszewicy w stosunku do
MW~~'1J~~~ pnettl;lfea- I ~~ C
. '" \1.._
'_.:1 __ ' ta .
otaczający .k.o.ścio.·1. POkój wśród ca10ści narodu nie są wcaJe
'US:suJUl1, IKJllUrry zanl1erz.a.t \.U~
zerwone SWI1a'uell'KIQ na 1eanre;J Śro ..J1""1n'ł.1MP B ..L._
K--J: 1 . ' .'1.
N
.(,dl N _-".:I,
iStk,qj.uZJett1Ji,a maa-zeIisltwa tego r~ z ~iliJta,rn1. S~ad: ,ailammowy: PoUKl_ .. ~
roa"lY'ay: 1J'Ili['elKJcJa c;na,osru. . apr.z.v . 8{p1'ZIOU:
demokracją i bynajmniej nie
sz'erzyć strefę wpływów włoskich . ? Gd' .
r? SIt N' dhol dNnSka. FUltJra. OZJd!oiby do kape- BrZ)'ldkl1:e tram~!e p~Zi8.1jią iprZle'z poczuwają się do obowiązku
na ~Ie b.aalk.ańslkittn.
~~ , " '~: Slę ~a ,b
•
~I
as !usz;y. Hotie4~. QllIilck LumiCh. WledL. stłoczoną ci7ibę. TryS/k.aÓICtC'Y stru- szanowania jej wzkazań. Są
Plan M!usSrQl.l!itnOOgo napotkał .w.d_
rut~g. mg. D~ łUlOl1y ma1'-ytnaJrzy kie d()lIlly towarowe. K,Oilterj na(lO- rnilień Ż)'Iola w wąlWozi, e między oni sui generis arystokracJ'a
_1.
t
'
IW
na Uruqpli!.
't . T
. L ..1_ , • .t._ d
'.
h '
.'
n&K. :na SI am:o:wrezy SpIlZecIlW ze
srtuti
. ź.d 'l.a'Cze,g.o marynarr1Je
. tik db? 'Wa,e, rrzna. l"almrw,age. UlCIJ?,le ł,nuo:;- woma pasmaam p.otęzn')'1o gór. silnie i karnie zorganizowaną i
strony preDlr)el'a 0U!gankiego, Lap guBudą w ~ ZdIe na ~o a. lLo- ~esu w nie:plf'.1Jej.nalIl!e;i ma'sLe. Ge- NiewooJni'Cry kamioenir.
PII'ZlesiTzeń mającą charakter wykończonej
~i~t~i~ ZBJ~ć)'lIl1 ~ć1Jr'lll11. n!l,.,J... 'ow.: i11JOp~~_~~ g~~_ ~__~~.~ st')'l1ruLu!ją.
zndka w szytMciem, tętnie, petttspek- oIigarchJ'i Ta ostatnia wyzuła
"'t wyrra'Zll
SWl~J ~o- r ·"C'",·ow:e5 o.
Q.H.o}e l IK. SKJrI"y~.
Ta"k koszf!uiL.
• t··1~. 2"
,.
1~.
•
~y na wią~nie Buł~arji z fanp. Maszyna do borowa.rua
,wIarczy: • ~
' .' ' . ,' ."" !rl'lIme yulK.O
'~)'WJa. ~I.o1:a1ca WS~~ IK.ą ~rOiPOf'iC~ę. najzupełni~j masę narodu z iell?mem faszystowskich WłOch. 0- T--....t..
b
b 1 T "d .
_ d.olary plę6dU.esląt, a SiPnedrulam IWi1JelCZlorem. Ulika l'oot ptlIslta. go praw l elementarnych wolst.
. iŁ ..... ~,.!I1ftdlu IJ
IlClllI'uang, BJn.g;, ~ JAl ule za za 2501
N d
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'C7Jerw~zn; t~ ~~uą
.~ć pakIOiw,an,i w sOOr.z:ytt1i:eJ. M~~jony lu- ' HU!1it
. 'D!
Z ~_' __ L
lli,g!r~ ()IWą OlIS21ą C:ZI~a'Ją po't5/l- ności i zagarnęła całą władzę
_~ .
,_. p'l':ZfeJ. OCllie uwarza dl' W
. .1._,_ ' D
OW'n1oe. DIJIur,a.
IKd~ÓW tl!e g110'u,oWlce, sła'zeJ1<ll}ą<:'e CYm.JJCZ- w swe ręce
!l1ll1ezy za dOItkliIwą lJIOI'aiJkę włlo- Z!I. iSzy.s.Cy JeUJJlaIKOWl.
,omry. , d by
.
n
ol:L'"
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sicie' ft4'l1:"",1..! Lftl.l_ń l..! •
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d' l T
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'Wy; 101 wa scrę
ó,or8JC1e VC[]n1renne 'll~le IW górę. zaorrtle pa"ntery, kt6..
Rzućmy wszakże okiem do
J ......"."J:aIl UCIO'fIUl S,Me,.
'Ore) po Z1,erm na. (lCzy SI' ę wa1'· ~. ~.
d, •
. p'
h
. ',l'
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Pili
lJ
'
'K.O:i!el iP'O zuemneJ.
a!pl'er w 'UJl"- rydh Sa'elpl'a ZaJrzą Slę w no,cną ot- środka rządzącej partji komuatt1
apcZletwa,. W1ediłl~ iktÓrr~- czy. :rrl'1I'....
'Cle. Artykuty biurowe. Bi'llira. Ma- ohlań.
.
,
go król Borys miałby się oieruć ROz!poczry.na się w~etka biała d'
S
W"
M
r
ntstyczne], a zobaczymy że
z księżn~czką . angielską, zosItaił droga" Cotuaniłms Ci~d<e Restau- ~SOttl qU!lJ!'e.
neza Ietbr'Op01Gustaw Eisner,
tam stosunki między członkami
~rz~1~'ahmaarodCl;1.ny.c~ p' d1i~!kó,,:, huł ra.c,'e ĆhrilIda
C21tlQ/w.irelk· w o.kmie
a władzą są zgoła inne niż po
5 M .'StKI
lP!l'iZ'ylJęIty 1atknaqzy;c1J1iwlise(
I
•
1
-' ,
•
•
d . panuje
,
a ""od';ftił" W' .l.~. ' ""
••
l, <:maż-v omlJ.ety Omll!e'Ły OhiWcLa mo
za
• J:'.
J... ~LJt;J .,/prtawl~ meZlwtoCl21 ~/'
,
b Je) grantcaml,
.
t
'g zteWł'
ni": rozmowy z dwonem ,a:n)g)bea- j,e dzieci! I maJŚlane bUlteczlci: "uezg~amcz~a ~ranJa.
oOle
skArm z 1,at'WloścJą ~,rowadziły do 'WIBJiaĆ n,a ga~cierobę!" "Nas!ze md'e
owę
sam.eJ part]a Jednostka Ju.dz~a
~er:e,go , pOlt'rOoz:umtenńa. Oibecnń,e, ko pooh()ldzi
od SW21ęś11i'W'Y'oo
posIada znaczne prawa 1 me
) L
ń Y'Clhać,,,_~~~OfWY ~'e zos.t.ałry k,rów'" T'llita'; ~J.raailĆl" Omd,etyl"
złożyli amerykanie bardzo korzystną ofertę
jest bynajmniej na łasce swych
UIli'O CZ()IIlIe, 'L-<iIK., z'e podczas poby, , ) 1Ifl'
"
•
h 'kó
J' d ' •
Z Wlllinsz,a'Wy dOlIl!OSzą:
Jmirust pr.zedsięibiOt'LSltw,o składa zWIerZC?J w.
ej z a.me 1
tu. carra Borys.a w Lo,ndy.nJ'e doi. "Czy$to ~ hY1~jenkzni,el"
::r.lle prawdopodobnie do fonilal- M!lJ!'ynal1z,e.
Pro.sltyiWcja obyNOWlo,jonsika frilrm.a bud.QlWllrana, gwarancję urkońc21e:nia r,oibót w gł~s tak:e ~a. znaczeme, ~
Jch zaręczyn,
dwuoh p!J;ci.
Śwdatla. R..ekItalm,a. FOt'. P. V. OhCllPID.tan Co" lIliC. zło- prrrewddZJianiY'ch t-errmin,aah i wy- kto rem llCZyC SIę , ~uszą samI
b
zaJ!?ikniędu sesji. pailamentu Teatr. Zgie'łk. Ohaos. Kod'e'j pod!- żytła mrugilS'lra,towi wars2lawslkiemu ,kon.a'11i,e kh na poZri'om~e t'echnicz- przywódcy bolsz~wtzmu.
'? Ig~~, ego do Londynu p'OIiedzile ziemna.
ExtraJb1aJtt Exłrab1attlza pośredniobwem mie\Jg'c,oW')'1oh n)'tm 2\~Órry o'krd1onyun
Słowem partJa w swem
~~:~lrepod~b~er h:we.k~ars\kd, Lap- Jeszcze d~ły: Dziel~czyna z;a5k, ~ prnecLst.arwJcieUi ofett'lŁę na masowa. Tlwe!ba zazna czryć, ż'e f.rma w wewnętrznem ukształtowaniu i
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pr,o~~ow.a,na PO"
b ..:1
•
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współżyciu
nie
J' est takiem
d'l'6.z s'Ziefa ~ząd'U so~:jsad>ego poz,o _cz0n,a w m~e\Sz'kart11U s>ŁaJrs2le~o pa- U'Cl!O'wę mleSZKań i1lA p~alC. adl, cto- ca~oscl. w~tM10z,a 1 za.bezp~,ecza
'. •
s,ta),e ~ 21wttą'lJlw z daJelkoldąlcymi 'na. Zamożny kaw.al'er m6wd: Czy- sla'rcz,onyrab prz,ez m6,aiSlto.
oopOlWlLedrndre fumdusze n.a bwd:owę, pr~ec~ wlens.twem zasad eu~oplrunaan,], ctotyc~cymi z j, edne~ Sltl1'lO -sia ,ptt'Z)";aźń. Ex~,raJMałJtl"
Hrma podie6m.uQ;e się budowy
oho'WIią,2'JU1je się cto z.atrudnd,en-ia pe]Sklch, . Jak we wszelklch
~Yd:a'ia:vr POZ)'Ic.zJki dQ,a BUrłg, llirj, LimUJzymy pelłne m~lion'eJrl6w, ja- od 5,000 do 14.000 mies.z.ka6. wyłączcie połsk:ich robotników i st~sun,kach zewnętrzn~ch. .StoskńIC,~-eJ oZ:lJkod~~~.ettnuB~~ga~- dąrcycih do telaJtru. ;W)'Igroerui, tdJu- IprZ)"C,21em ma' gilSlbr,aŁ mrtllSÓJałll:>y za- uŻYWIĆł~ia)edynie polskich maie!'- ~ule SIę to w pewn:J mIerze
spełDiał~
dotychczas
lo;a.:1: ści mężczyźni. llrps,br2'J{)n,e hl-ejno- gW'la,ran~' ow,ać usumięci.e we wła;~ow bu~wlanycb,
.
I do fas:y~mu włoskIego, któ~'szystlcie S.we zobowiązani'a finan farni kob~ety. llrsl:mni'lllkiOlWlaJIle twa- &ciwyrm czasi,e ptt'z,esZlkM w do~
Cal c:sc z.aJdaJIlla sw.eJto OIbhcza ry przecIez czerpał swe wzory
so~e, wynikające z traktatów po.. rZle martwe niJby m!łlSiki.
rn,i\owaJd21e'llriu W101dy tłaru eae- na 3 lata..
W bolszewji.
()'J'OWYch. R '
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baJt . . drn~~:.a.C'J~ w,ojennre 0- _ Tam do dlj aht a , kdlm u:esrt ta ktrycznośd, zabrullwwa.me i o'śwtie
T..,'1 aJ1. mla,Slto liO oW'lą'Że snę
asi zwolennicy .silnego
rCzaJą ,e' aJK do telgo Sltroplllia
L
1.
de c,,.,'acanu.a
rządu"
dl'
t k
w!ydeńJczOll1Y dJł\llgOltJrw;adiemi wo~- "II ~r,onostta}ow'Ym pł,as2'Jczu z tym tl'clnie urJli,c oraz :K.a.n.alliziacię. Na/to;:'
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.
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c. }'lWa stę w zbyt PO'WlOJne.m tern
~ To tyllko f11or,a Ftułf z; kaba.
. . . ' / wsze le us rOJe an lpar a·
])le.
PlI1erm'j'err Lap c1JeiW 2laml,ell"Za retu ze 8wlo~m me'Óei11JCLSem.
sam.o p.rDIwa"dząc a?~ll!ms,tr.ac!I~ bu mentarne
rozważali jedynie
~olbe: tle~ 'Wpłytt1ąć na rząd aal,. W '
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.
dynk,ów. Po upły'W1Ie wynuen,llone- pod tym kątem widzenia i nie
~leaLSIki,
'by pańSltwa ~oafflrc 'n,e
'}'Ira'~e.rrOłWan1 ,a:ritry.śJct ~ Va'l'l1oe.
go te,nmJTIi11 n~etrU!clhomoŚ'ci iW
.,. • ,
,
p~zry-:m.ały B~a:rji 'W tytm PI"~erd- te wymają na skrZ')'lzowama'oh '1.1"Głosu PoJskieao"
stają się b~ żadnych obcłążeń umIeh pOI,ąc lego c,ec? sp~CJal:
IQ'taoQClłe S21enelg clJg.
lic. Tanie forte!p1any kJt,a,pd,ą SOO~
do kina "RECORD"
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.. zrozU1melt
. k" tezktóte]
OISobi,sŁa pdl:oł..l1·a: królla Borysa ~ymerut.aJ1:ne pi'osenlki IZi S1eJte1k oki,en
Ważnv nadzień 5 sierpnia 1927
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WaSCIWOSCI roSyJS le],
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W programie obraz:
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k .~' k Sl~SZY1~_ ~ormhf
rosyjskiej.
M'W1ami sąlSlioedillliean1 ~ IZ małą ernrt~n..'
, , .
arcz () WlVe,
mle\SiZJl\Jan\la o ~ptm.aJ Mazurski
tą pop~arw1n"'oh . . k . ci . nCil,w.lę,klSzy ruoh na SWle'Cle. Tea~ Kupon daje, prawo do nabycia 2-ch nows;klie stBJnęłuby
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.ą bl1et6\IJ, walnych na wszystkie mlel}'
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nttejlS'Z}'Ioh sVoSrUJnk,ów.
by. W1 lamaJ~, 1 WYJP.ulwa1ą t YSl :
sca ł seanse po gr. 60
od naszych dz:iLsire.i.sz!ch pod 'W~g'lę
*) El!ta bolszewicka. Odbitka
te 1.91.oŁ a'lldzki~Clh. ŚwmaJt.ła. Mr'u.ga
d~ sWtyldh w~ • urządzell11a, z Przeglądu Współczesnego.
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Kronika telegraficzna
KARJERA DOMELI. RohobnńJk
Harry Dom~la, który z powoa1Jeniem uda wał księcia krwi hohenzo11ennowskiej i w ten sposób wy
łudził od łatwowielf'n)'lC'h monMchi.stów s{poro pie,niędzy, zOSIlał
z.a,angC'żow1i~~_!~[> Jeood~~o bZ tde~trow ber ru51Kllf\,:lI, g Z1e
ę Z1Ie
kreowal tY'bu~QlWą 1"01ę w pOlpttlllarr..ej smtllC,e "Młodość księcia".
O NIEBIESKĄ WSTĘGĘ OCEANU. WCZlora,j w nocy owery ol.
brzym.ie pruroiW'Oe warusaJt.1anJt:ydde
iCo·~I)«)lCZęłr z Nowego Jotilw~'ścig przez oce,a n..Są bo: .,ĄqU1~a.1,ja" (CulOOrd I..ialJe), ,,~cr!ll1p1C"
(White Sw Liloo), "LeviaJthan"
Ametrytkańs'kru regilUtga państwowal i "France". Jako <:el W'Y'ŚlC~gu
pr.Lewid~iana IjeSt liinj'a, wy;brzetŻa
tr1.ancl!2lbego.
.
EKSTRA W AGANCJE" WEZUWJUSZA Dytr.ektOir obserrw.rubor·
•
. ' rlI--~.rl:
W~.....
rum se'Jsm OI6If'ClIr-czne,.siO na
..........~
'N'fu,s2lU oZll!ajmilł :ile dZliai~aIDnl{)Ść
v.uJikanu w
()StJatnJitcff:1. 24 go-
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Z pobytu prezydenta Rzplitej na Pomorzu

_
pobolki Lawy .słtaly ~ o w[leLe ob·
zwiedził zakłady przemysłowe
Grudziądzu
fil!sz.e. Główny stl"Ul1tlień lawy
posuwa ~~ z szybkością 50 dm.
GRUDZIĄDZ, 2 sierpoia. Prezydent miasta WłOdek wtrę- stąpił najwspanialszy moment u~Cl. s.ekundę. ~oto.ki lrarwy wydtoota. (PAT). Na przybycie p. prezyckn- czył p. prezydentOWi na pięknie roCtZlyStości: defllada XVI dywizj~"
Ją Się podz::emnym k~~łem ~a ta Rzplitej Grudziędrz pr"Zygoto. rzeźbionej tacy chleb i sól, wygra której postawa wzbu.d.zita po.
~6!~?Cttlo _;_Ą,3W\S1~~llel tSltl~~~ wał się niezwykle uroczyście. sza;ąc przytęm powitalne przemó. wszechny entuzjazm, to też p.
'KI<IJI.O:<'t"U"
SłI.~ s{p-i1lUJa}ą,
WOIl'.....,.
"
'.
d
'ł d
k ' ••
2 og~e wOdospady dł~~ości 400 Miasto przybrało wygląd odśW1ę' w1':'Ille, poo~ p~e stawI
0- ~ydent ~ za ończent"! !.eJ wy.
metrowo Lawa tWlardna>eJ;e i do- tny. udekorowane flagami i festo- sto)llemu gO$CIOwl
zebranych razIł dowódcy XVI d-fWIlz}1 swe
t}'ldhc;zas ~.e zru~raża ża,d1nettn tlIile- nami oraz bramami Vyumfahlemi. przedstawicieli władz i społeozeń- podziękowanie.
bezpI' elcz,eńsJtwem.
U wylotu ulicy Che_kiej plVJed stwa.
P. PIlelZJden.ł przeszedł
Z obozu odjechaŁ P. prezydent
ANGLICY . NIES~,~~ĘŚUWIE wspaniałą bMtD.ą tryumfalną już przed szpaI~em, poczem wsiadł do Torunia.
LAT.AJĄ. ,..0&111' Mahl.. ~dJa, stwo o go&. 11 zaozę.1i się zbief\ać od pOwozu i udał si~ na zwiedza..
- * •
TZe~lJa spe.cłJaillnielJ ktomllS'Jl , dJI,a zb~- pl"Zedstawiciele
miPlkcnur.rch nie przemysłiU. Po zwiedzeniu faWARSZA WA, 2 '
.
danu.a przyczyny W'Ylp.adJkow lotna• ,
-,.. -"! .'
' , I .
slte'11Pnn.a. ,ezyoh, Ikt6;e w OSIŁatJn11C1h c~a:s:ruch władz, d?~h~enstwa~ gen~aliCjl, bryki ~aszyn ~olniczych "U~a l (PAT). Prog.ram pobyrtl\l p. p~ezy.
":2ltIlOgJy Slę. ba.il1cZO ZIIHLczme. W rady tniJ~lski0J, magIstratu oru fabrykI wyrobow ~umowy,ch ,,Pe- deIllta na Pomor7Ju w dn. 3 Sle.I'\P~ągu <?st~tni~ roku zdt;Z)'ło prasy. Przed bramą stanęła kom_ Pe.Ge", gdz,ie robotnicy i urzę- ma pr~el &'tawia się, jak naStępuje:
SIę 40 sm1eł"felttych wypadkowo panja hOnorowa 64 PUłku piecho- dnicy witali owacyjnie głowę pań- Godz. 9 prz'Y'iazd pan.a pr.ezy.
D~e~1k ~. a.ca UWi~,gę, iż w ty. Z drugiej strony ustawiły się stwa., p. prezydent udał się do den'ta s.aJ.!1O'C1hod,ettl1 cLo P,elJplin.aj
'llo~k.!W11I~ s tCYW1lTJr:ettl1
~I!:.czjba AWY- cechy i kOI'Jl'OMcje. Poza sz,paIe. "Bagateli" na śniadanie, wydane godz. 10 p. prezyde!l1lt przy;bywa
!paUl ow re o wn.e Jle muza.
nhl'
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• ...& kt'
.
~1.elLsllcie ~-"~~i!lJe lin1'e [oLnVo'7·e i relIJl stanęła pu lcznosc.
go .• na Je o ozesc pnez
Jmb~O,
·5
... Y yy m
d A.I\...ł,,:_,
16ore• d,o katedry w PelJpili11JLej .
nilemilecMe w ~~U ulb. r. na miljo 12 mm. 10 21 wystrzałów anna· przecIąg·nęło SIę o ~y
-ej.
godlz. 13 z 14,3() śnia.d9J1Ue w p~
ny przebytyC?h lcitJ~0tróW miały tnich oznajmiłO miastu uroczystą
Qrugą część swego pobytu w tacu 'ks. biskUiplaj
~elnie znIkomą dość wypad- chwilę przybycia dOstojnego go~ Grudziądzu p. prezydent poświę- godz. 14,30 W'Y'ja2Jd p. p1'lel~Y1dJel!l
NiEBEZPIECZNA
DZlEWIĘ ścia.
cił wojskowemu oboZOWi ćwiczeb tfla R~pltitej do Gdyni samoohocLem
TNASTKA. Wlecłlt!uj~ dIonies1eń ~
Prezydent Rzplitej w otoczeniu nemu w Grupie. W obOzie doko. z ominIęci.em teryrtorfwm Gdańsl'ka.
NQlWle,go YlO1"k'll" W mitefstoOWlośd.
• od ....-..-...1A...,{
u..J.-! nat p. Pł'ezydent pl'lZ~lądu 16 dyDo godZ!. 6 i p6ł trwać będą w
..
wOJew
Y ł""'""'~~"'60 ~'I.ło~a- '..
ki'
P
d
L_
•
Gd
_l' • 1._
.
. '"
H'OUlSfOOn, w s.tan'lle
lle:xas, z mle')- owski,
uł~
ile Zahors1de WIZJI pom<>n eJ.
o o eDlCam-u
:ynl' ()lIiOJallIIlie
pow',
Dtrurua
p. pt'IeSlCOWl.E!igo wUlęzilenń.a. zbiegło l' nie- no ~.::.~~~ Dz~~ski
raportu przeszedł P. prezydent do z)'Ideruta. O goclz.. 19 odbędzi'e stLę
b~c~ych. przestępców. Wy· g '''1'~''''''~ a.1Ięci
~o.o schronu, z którego obserwował pośWlięCleni.e startJku "Gdytnrita", O
dosŁ.aJt S1ę on~ podJkopettn., dlOik,ona- raz starosty Ja8iJ'OWe~ WJI~..kie- ówd.czenia bojowe ciężkich kara. it!!odz 21 • e ,cLei1I.It udla si do
lIlyttn pod fundrame1lftami gmadw, go przeszedt przed frontem
LS
•
P , p,r ZJyl
ę
.
w którym sdę maydowaH Ptr~e• h
•
zatrz blJ10w maszynowych.
ruparlamenrtow,
ptr'~otowan.yC1h
iS'tępcy~ którzy zlbietg1l, z~m~erZłaili panłJ1 • onorowdeJ, po~
yNastępnie udał się p. pretZ)'dent dlta niiego p.rzez mrugit.s:brart i S\P&
- " _!'ć'
. 1__
'l'ć
. źn·J.~ .. ma SIę prze bramą.
J
k"""
L___
L-u
••
'-, d
" ł
.
u::W'uuwa'
WlięKlSZą a 'os
W1Lę 1vw,
f .. ~~...zar OI1\l!ZlU, a WvwCZ8S na. ZYJe OVI'a
W &ClS C1'll ~rorue.
aJlJe ptr:lJes.z;'kodzi·l a lm w tem s-hr.aiŻ
więzienna, iktóra Slp'rowadzilłta tfle~edon1c.zn1le posł' liki jpOJWC}'l;ne i wojsJk'OWIe, alŻieb-· zapobiec wybuchowi rozruohów w więrien.iu. S~1ne
odid.z.iJały p'oI1Wqji z psami pol~cyjny·
~ ['02lpoczęty poś-oilg z'a 7JbiJ~gty
hasła

DostOJny go§c

w

< 4 .

•

•

:

I

kom-I . ,

Woioa odwelu a i obalenie republiki
Oto

Oll.

MIASTO W PŁOMIENIACH.
W,CZlOr,aj w mńeśde Ht1$i$i w MOIfdawii, W)'looclrł o1Jbr~; pota.tr,
kltóry oZ pow.od.u wiruttrru r02lSZ'.eJ'Zlał
saę z prrera.ż.ająlcą sZJYfbkośdą. Na
n-J4sce poż,a't''U prZ)'ljeohały od-

Zygmunt Lasockl
poseł Polski w Wiedniu ostatnio
odwołany z tego stanowiska

dzi~ły

s.tr.aIŻy

~niO'Wle!j

2J

Gąsi.e-

dln1ch mroa.srf, oraz zjaJWli'l y sU' ę oddzi,aly wDlfslka, sltJac,fotnO'Wallie w 0lkoJl1cacth.. POmdmO to ni,e udalto sdJę

II!!!~~~~!!~!':!~~!!! pOźaJrU O/PaJII.!ować ~ zJoka,JizOłWlać.

';;

58 10lwarków

Wkróke wi.~za <:zęść Wa5lta
Slbata w JPłOłm,j,emadl. 15,000 mite_

•

s.zkańc6w znajduje się be/Z dachu
nad głOWą. Straty ma t~jalne są
bM'ldzo ZtliatcZI!Je.
AEROPLANY ZAMIAST CER.
g;~(&~' t~) ~ief~~?"~ ~~~:J': KWI. Wł.adze sow,jielclkiJe sk';'nłi.
,skowały
Łu,(~uiskll 2 ODO
bli
MiJUzyrm czaslj'e f\o2jpOcZlll·i'e si'ę lkJtóre b'''~,!!' pTr.7)6ezn ".c " n'
brud'
p.a.floeffiactja 58 ło!Wirurlk6w Zlaanoj1'11
'
'" <.'0 ·e llla
UJ IQ.
S2JCzy7lIl.'Y n;al.slfuutt,efk za~~IOIŚtcii po- wę oerlkiWi we wsi Pi'OltT'ows~u.
daltk,o'UM1ll'/h.
_ P1e111iądaJe te były z~bran,e na ten
•• 1 _
oe'l iptr2Jez w~ośai,an WłaJd
wi-edde obróciły ~ na b:do~~
ae<roplanów wojskowych.

ulegnie niebawem
parcelacji

Uprowadzen -,e lodzl-ank.IV Zakopanem

PODNIECENIE w HISZPANJI.
ma
ZAImPANE,
. Mi,eszkl8tt'l!ka Łod:d, hena 1:., pJt'Zlelby- sileń z L~zibony, w P01"bUJg<am:j.i panu-

2slel1P

wa,
j~a tu na W'y'WICl1JaS~', ~1'10wacł:Złonta. Zlostrułta; plrze'Z (JwtU me.

~=d'~~:~o~!;~lru!~

zamaskowanego iunkierstwa pruskiego

BERLIN, 2 si.erpnia. (PAT). Na StahLheJI:Ilju Pozostru}e oczywi,ście!?odiżleganiem do wojny i pruraJ1żo.
łamruclh "Wemt aro MOD/taJg" oma- meztmieniona i dJaje się str,eścić w walii liczne dolhre posUl!l.ięda dy-

znamy lP,acytfi.s.ta niem1eldki sl,cwrucih: "Na·z,eW1Ilą~flz wojna od- pl'Ol'llatCii n1emiec'kLej. G~ za·
Get"Itaa'h tlewte[ac,je pacyfis,ł)'lczmt" 'WfertoWla, na wewmąhrz oIbalenLe re pyttuje, czy Reichstag, który dJo-

wia

go ()'I'g'aw "Memchbeilt" o taJjnOOl
Zł~nalIliu Stilil1he~ffiIU i ReOOhs·
wehry. p. Ge.r1aJdh QŚWi®cLc21a., źe
tptt"otolk'ót, ogłoszony pr~e,z ,.,MElIn.
sohhe1IŁ:: CZty'n.1 wtr.wmi.e zjgocLnE!lgo
z ta1cl}'lcz.nym s:tmem l'I:oocty. WystąlP:l anlle przyIĄfÓdc i6w SbahLhelmu
tydJko poz()l!"lllioe ma oha:rtllklter U·
zt.11'poWoama s·ome JPIl'aw p'r21emaw~atllia w im1enil\l Rleiahstweky.
W :r.z,e,c'zylwILOŚIci bowi.ettn wię,ks2loŚĆ oHc·01'óW Re.k~.elhry w
pCIgj1~~a. a? iSJWJQiiCłl. Cla~~ici.e llIPO
d:rubma Sil· ę do prz1VlW~dicow ~taIMheffimu. Za s2lClliełgi6JinJlJe zntamlleall11e
uw.aża p. Geirlacth faklt, źe StlaJMhi iJIm
• 'ł hi . tbaJklt'1!łt • d
' ~ 1 ~iIle.ru alko ~cttU~
.' ę ~ OI
nIet. eigru~el
Cli ~OO1sSIpI1"a/cYl,!lJe:j ,
z:nl1leJl"ZltlIJąceij &0 p1ltC2JU, prZleszed1
do gry w obwatI1te lkiar'by. Pd1JiJtylk.a

~HHkii". J.edynie z dhwiJlą W'Sftą· rydhcZlaS w wC21elJ1.iJu przyjmował
pienia
ni'emoolck·o - nru1"odow'}'ldh do wiadomo~i wszystt'kie nakazy
do ga,bi.netu akcję Deilt,a!1tlltą uznan.o minń.slbra Reichswehry GeSlS1liera,
za ba~dZlie'j WlS!kaz,altlą ZJe Wllg«ę- będzie nadalI tol.elrQlwaił slk.rundlaffe
d6w P!l'llllk~Y1CZ1n)'loh. Ws'z~:krue fan w ZJWIiązJku z cZ\amą Redlohswehrą
.fastt)"clz1n.t!I pamy., z jalkimi noszą i czy ni.e plr.zJedW1St.aJwi s·ię l1e,aJk.
lSiię stta'hlliheJimOlW/cy, śwladc.zą tll- C)'Ilnym pr.alkJtyikom p.rzy re'kiruta·
iko o tern, ż·e spo.s6lb myśle,ni.a ClTi i pr·oCles·om o zdlra.dę Slta1llU,
PJfzyWlÓdców iPTJawltco'W)'Icih 011ga.- wyroacza'll:ym tynn osobom, kt.6·!le
nizrucji bojowytcih iPo·zjOS'talł :nIile- lYl':Złytczymńły się do ujawn~e.nia
Zlll'.ń.e'!llicmy li Ieslt SipOlSoIbem lIli)'lŚtLe. s'k,oodJaLi w Re idlsiW1ehr.ze , nakonia k,adlet6wt hylhe~ aJ1'\!D.lji <:esaJt'- ni.elc C7iy Zj~dz.a się na bo, a·b y
~;Jd::j. ~:SIP~mi.naja.tc o .nJadzń.ej.a. c:h,. pieniądz,e, ptyrr;ątCe. z podatIków 0lak.le
zy1W'1ą SI~llihe,llmoWlcy "!ł ?YTWIaileh nt-el1llJ1le'clkllch, zostały U·
zwaązlku z. lPifIOJle:kltem W)'lslal!Ha zY'te daa takryz)"'kOlwn'Ych ·e'kISiP,erueheclkich atlbaahelS wo~lkowtyloh t"yI'lllerut.6w, }ak a,krrtooty'Lowan:i,e Me
.
G ~ ah
' . kńah
łtt hi
'sIk
ih
:~~rrunllCJ' . er rut" dh\Pl!'Z'YlP~oo: ill1I1IetC, .
aGł,a1o e:s ~oJ ~~~
z~ P~ta wOJltlą aJLru es WIOJoSIKIQlWl zaJg'ramcą. .
. OSQIWame .nJCIJU ą
Nl.ellmec by/h tYIPOW}'l1l.1i pr,ZJeJdJslta- sp:r:awą będz~e <Na ReIchstagu
'wtiJciteJllami miJrlJtJaJrytzmu mean1~' ~kil ~- próbą ~niową.
go., Jclórzy 2la'Wodl()wo trucłin1~1 Slę

Na martwym punkcle·

I

I

I

amerykańskim

dluIżemlan'
.P'0dni,~'~eme.
<?b.arwtialją się ut n17 nęł&
donl-o~ła
~prawa rozbro,-enia powszechnego na morzu
OWl'CIlle 1"olalhstY'cZitle.go
a
~
~
z~chu sJtanu.
GENEWA, 2. (ATE) _ W ro~bl1of.en1a na mOf'2lU, oraz !PO/gi01skiego 'W Stanach ZjednoCZ?. ' "ROR . STR
. EJKOWY. ..J:Ie- kołach zbliżonych do wszyst- X.1W1a1I1Ci.u uktrucLu, &OIt)'lCl7..ąiC,e.go diłiu nych, ~,:llOga •.., W Wa~~ome

je

tam

znanryclt z nruxwiska oSlobnii:k16w.
BraJtamc.a UlpIrowa!dl'JOlliej' zawtiJadomi~a oh..... fakc~e 011' M'Óm ~. a.vd d' onos~ z Golumbus (OhIO), •
dl'"
o 'J'"
'" iP . ~ę,
IŻ 200 SltlrejiJmjąc)'ICih ~órn,ków na- klch ~rzech
e egaC)l. panUje
:ws7JC~ll8l .~2'lllte sLedJz;łIwP, p"dło n~ ~u,pę ro,botn.ilkó w, t1~!l- nastrÓj bardzo pesymIstyczny.
Jak Slę z.da,)eI, attlii. uptrowacLzona, ;ąc~dh .SIlę do pra,cy w k'opal'M I
Wczoraj wieczorem rozeant ulPt'O'Wadzaiący rutę. olpuśdJ.ti z~ll:)111i Jednego IZ niah, 14 zaś lora- szły się pogłoski że kierownik
(l()t~d Zakop~o.
nIk
delegacji ameryk~ńskiej Gibson

Rząd

nie

pOdwyższy

ceł

na importowane
z zagranicy zboże

uw

_

Alarmy komunistyczne
Odezwa III międzynarod6wki

!!6w, roopoczęła budowę 10 kr'ążown,ików o pojemności 10,000
tonn, której koszty wynosiły 400
miljonów dolar6w. Niewiadomo,
czy istnieje jawkolwi'0k związek
pomiędz'Y pojawi-eniem się tego ar
otrzymał instrukcje z Waszyng tykulU, a WlIZytą ambasadora aD-

p'0d:k.reŚl1ruJą,

lZ
w2ltIllarukoWJanJY
a.il1tytkiuł, n8lP isruny w tonie i:1"onkznym, n~e zgadz,a sLę z ()Iffi!oj.alln.ą opll!l!ją, lclóra UJ}-...olewa z powodu o.
głoszema telgjo wdzaju "elk.sitrnwa-

gruooj~".

. _.

tonu wycofania się z konferen
..
cji. Są mate widoki, by Japo ..
\V
nji udało się przeforsować kom
"
2
promisowe propozycje, które
la
zawiera czy nie zawiera
otrzymały
W.A, 31 lilT\....a. _ Ros'l'a
złoła ?
p nazwę. "Naval
. l k'Holi- Mosv'
N
day.: . roPozYdcJle angle S led u- &f'Jwti,eaka szuka dheCltllie najg,lw- WARSZAWA, 2 sief1Ptn.iJa.. (Tel.
mozhwlalyby a sze prowa ze- -teclzm,i,ejjSlZ)'lOO S1P'OISIOIbów 7lwdcza- od nas'ze,go kQrsp.). W państwo•
' w prz.vs złoścI'
"""'e~o
Chamlibe
...lal·nie
ro k
owan
. odc, po'
.lua ·:tItlII.le....
... awcr,'d Zivu
6
I..
•.
'~.
'
_t ~'
d.l'
k
Ił na. W iko~a,ch. S!owiJelcikOOh Zia:zna _ wyttn fumt'YI~\liC'lie getw0.s'liCZlll."ynn. o
up yWle O resu czasu, p z S cza się, ż,e .AJnJtlMa OI~ł' OISiła obeooi'e b'YlwaUą się rw daa~z;ym. c~gl\l ba·
którego wszystkie 3 zainłereso
b,'O
ą Z. S. S. R. W wa.
':<ńlTl!ta vIli
·~,'-elmiIC'ZlII.e pr6helk pJiJa.slku z
ł
~ I'IK-,CllUJ.3lę ~"""lll<_I-CIW,
iw"....
waoe mocarstwa powstrzyma y zw~ąztku z tem w MosklWliie !'.zJUlC'O- Poille.sia, M611',e w~aZlać mają, cz-y
by w zupełności dalszą budo- no ha:sbo: "N.a bIl.oIkadlę f.jn,a'lllSOIWIą obs..?Jary te rZletCzYwlścite ohfittują

"Rublem

lal-n

Chamber"

PiiJsek

z Polesia

1";1.
1,_U
RYGA ' O
2 ls:e.,.,n.ni'a
{A TE) • Z
.
WalrtSz 'k oresp
\.JlI:osu POI~e!'"
"
'Il" ....
go" (St' Gr.) tell~~~uq,e'
oka.Ziii 13-ej oczntilcy wy:hUl<:hu woj.'
D
n'Y światow.eJj komitei ~OInaWD-d .
w .-<_,~,_
ana Ił wczora1
pł'.zIeZ
" W'Ud!
',
• czy 3-eJ' mię·d7'Un" ·rodl6~,J'-! ··~·.l'ał
~.LVWlKę Wll!a lomosc o tlem, Ja.
-] '"
,,":'KIL yy yw
k b
d
ł
dl . odezwę w której zruzlIlla·Cz,f! Żle
y cz~
OpfitllCow)'Iw.a
pOi wryrz.. d ob:
'tk 'W s.~. er;pmu
. !!'. '1914,
iki'o ceł
nazib()lŻte
Zia~ank2'Jl1Je
aby po
me, Ja
.8 k d
. t'
all":: grozi nitelhe21PieC'ZletlSltwo wojn'Y i
1•
onOSlO p~o, spal1' lrlOWJaC że prOJI.eltaąat p'owilUien wys~ąpić
ll:)emlIlie sltrony sC1ąg8ltlego JPoda~~
b'
." wę krążowników
odlpowJ'ełmY f.i.na.ns. OW'ą samoo'brOku maąątkowelf
u.SIl 2J11inea:ni.e Z'w.m}'11ll lif'on.t'em,
y 1lI!lJliemCJIZl11' . .
w 21101\:0 •
.sO, J--uwi'
k
.
. l' "
lIlą .
lm,pel1'lJa IIS'L)'Iczne,
,WASZYNGTON, 2 siel1'1PM. "Ralbocza'ja Gaz,eJta" m6wi, re
Stludja są w stadiiUm końc.obezpodsbwna.
·
c
za 'llsy
.
. prze delWs zySltkń'em. An;ga'ii w Chi- (PAT). ReI1lIte.r. Pe~'!lJe po~z.elIlie ,)Oh. amJb~rllarin.a trzebfl bić ni~t~llko welIn. R,ez.U11~taty ~odZli. ew.ać się
Do tego dodać Jeszcze nal1ezy, na-ch. Odlezwa tWl.erdzt, ż· e w ro- wV1wolruto tu OIP'llIbhkowame prZlelZ sClodkattnl wO.Je.nnrynnt <tydznen o·
l 'jbLirż
h tyg)ocLnia.clt
na
fe juncttilm pomiędzy efem od zbo ku 1914 socJ·.aHoŚci POl',eldn'aH si"" z .,Washing!tollłPost" rurtŁy.k'Utu\, skiie· brony), all.e i .1"UIbU'emr. Plismo wzy- np,a.1e1Z'Y w b ...3; s~ •.3 '
•
..
• k o. Ang1"
d 1 iko tralCe
są an:a.110 UunWlnIOne Z P'Qd
b
i« zagr.arui.cz.ne,go i ściąganiem ra- bUIr.iIUa:z'ją dla pfQ>wJatdZle\1lia wojny
rowane,go tM::Z ec1W
11, w \\',a~, alb ot nI',k'
:!w 1, Wl"
~~CI~ to °lk
k
..1i
wńJed' h
Ą"'.
b
któr}'11ll pOWl1ąza:na )leM spl18JWa wa'nla SW)'lCJn osz.C'Zę~OiSlCD . w 'a- W'O u ra U oupo
ItlJDC na;rzę'
t y pad QJ~KU
11Ie l. 0.3·lIlitllJą/b«owe,go
na
pOI
lmpeqal'1SltY'c,z,
UJeZlWla w
M'
dJł;U ~'O'W 'W'OłelIln)'lun
' . _;I.. z k·on.t"'''~'~er5J·ą
sa'ch OISZlcZJęd'tliOlŚd , PIIISZi''"' C , że " kruż d'
(K)
•
. , . .
l
•
1
Z1 •
6
.stawIle U&tawy s.eJIIliow'eJ me. l 'S t-Q7(\ ootl.!ry.clh wyraZladl~. zwraca SIę 'w Slprarw;atC'll mlomktVcn. Atrty1kJuł dy rUIbell w ka.s.aclh tŁ)'IClh u[ok'QlWa-, .
.
,
nw}e,
prz.edlewsZ')'lStlki'em przleciwtko An- za ZlI1a·c ZJa, iż A~a natychroiJaSlt ny uderza w Cham/betrll' ańIna. i WIe .
...... 0 ~
po. pocJlpiS>aJlliJU 'bralktt.atu w Spr)!IJW:De w~~iJdh 'WIr'QgÓW1 Z! S. S. R. N 8 ,j
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Zgon Roberta de Plers'a
W markJizle Robercie de Plers, tracI
paryska autora interesują
cych, zabarwionych żywym dowcipem
,C auseries" teatralnych I Uterackłch.
Teatr francuski zaś ponosi dużą stratę,
ubywa mu bowiem jeden z na.jplodnJejszych I najpopularnle)szych autorów sce
IIiewych.
Urodzony w roku 1872 w Pont "EveQUf' de flers, poświęcił się w najmlodszych już latach dziennikarstwu j lIteraturze. Z początku pisał powieści wkrótce Jednak zadebiutował aktuafueml SIlh-rami o z,abarwlenJu polltycznem, prze
znaczoneml na scenę, Młody pisarz
wszedł wów~s w spółkę ze znanym
już auwrem scenicznym Armandem de
C '\I t Odt d t W ot'IZ li oni n1erozłą21 ave.
d; t t y I f n usklemu
czną parę, aJąc ea row ra c
coraz to n()we sztuki, przyjmowane z
entuzJamtem przez publ1czność, Nlebawem utwory sceniczne paryskiej spólki
k 1_ zd b t
teł! P •
p~ su cesI"" o y ym w S : cy Iradn
ql, zaczę" wędrowa ć zągran.cę·
p I ki
ó
I bl o
ybyI
,~Stl' prz
y w wCZ8S, I pe kne dj~s .. o twego humom l dowc pu ome e
flersa I Catllaveta: ,,Król", "Osiołkowi
. ł b d "któ cł
ty I i na
w Z o y ano,
re eszy s ę
scenach teatrów naszych dutem pO-wodzenJem.
Przed wojną napisał de Plers satyrę
na francuską akooemJę P. t. "L'Hablt
"ert", przedst3IWiającą w Ironiczny SI>O
sób stosunkI, panujące wŚTód 40 nleśmiertelnych. (I u nas graną była ta
s7tuka II. t. ,,:melony frak"),
Już w roku 1921 autor tej satyry zo-

"Miękka

publiczność

stał sam wybrany w ~zet cdonków

akademii, co nie p1'lZeszkodzlło mu I na.
dal w felietonach, umieszczanych w parys klm "figaro", poddawać ostrej kryh'ce brak! l śmiesmośc! uświęconeJ
francuskiej Instytucji.
W roku 1925 stworzył de Plers po",atną sztukę, nad którą, Jak wówczas

GŁOS

l'U. %l)

192'7

POLSKI

i szlaehełna dusza" Dzierżyńskiego

Jak obecny naczelnik GPU tbarakteryzuie organizatora
sowieckiego aparatu policyjnego
Z oka,zji pi'ell'lWlSoze,j !'OCIz:nky wspó}p1"ac,owników, starająlc się, rę", koclhać s,ztbt.llkę i prz'Yl1'odę,al,e
śmi,ell'loi ,o rganizatora <:rereL)W!ylCzaj na podstaw1e doświacLczeń, ludzi ~dyby Dzi>el!'żyńslki nioe rn~a.l ty.ah
ki i G. P. U., FelikJsa Dz.ioetiŻ:yń- mnoiletj zdrutnycih ~astąpić nowymi Vlsvy.stkd'dh za.toet, 10 z pewnością

Ilki' e~o, pisma sCl'Wi'eclkioe przynioCZieJreZJWylCZla:jka powstaWiała z
sty caly sze~eg artykułów, poświę wioeilJcim tIrnI,cLem,
~'Y'ż byto to
con~ch ~cenie działalności tw6rcy prrzedsięwzięde ftoowe i trudnoe,
so~cki~o 8<p8ll"atu poliicyjnego, ~:rnagająJCiel nietylko żelamej wo:
Wsa-ód hC,mydl ł~ a~tyikuł6w, li t mocnych nerwów:, ale o~wcu:t~r
C'zęstokr'o<; nawet d?ls~ >c~ekaw'Y>ch, głowy, , ~sztafOweJ UCZClWOSC1,
na. SIZIcZlelgQlrue wyn-óznlle!M;~ za.słu- Z:,ęc~Cl 1 absolutneeo oddan::.
~UiJe stan<l'W>c;.o artykuł plora ~bec part;;.
..
nego naczelntka G, P. U".M!eń..
Po sClharnkt,ery.wwaDlill DZ1erżyńskietgo, który rw tbyah dn1,a oh u- żyńs.kiego, jak,o robot.ndka i orgak SZICIJl
,_~ .
dh
k' ski"
C k'" Mir ń' ',k'
'p
5dtt~,na tama
mos' tterw eą ~'1tz:atora~_.'t.,_~ 1,
De ~..A~I1r0" r.a,w, "'!:.
.
SWlęca 'K!1~ uw~,g
Z't~Z7""'" l!\.
M~e~ZYnskl dlljte w swym MIty- mu - CZlł~k~
" .
kul'e Ja&krawą 'cihaJl'akrterysl')'lkę
"PI1iZY >całe\) S~ ISZlcreros,CII, am
zma'1"łtery Ig,t,OW'Y cZler'ezwytCza~i,.
bkji, t jeśli 1brZ'e'ba, be2JWZlgI1Ię<inop,rzy c'aJt'eJ"
d'"
ś' D' ~...r;~I.· 1-..l
.l••""",
d
S'W'e) toen oeltllC'Y'luOlSd,
Cl,
Zlel!'Ly~l uy'1 na'h...... na artrytku~ ~'en stanowi>ć mOIŹie baird'zo zW')'1czaj sikompllńkIowaną. B-yIł on
. dlL k ż.dJ
k t ' ł-.'lk,o .eJik.ittn Ibe NW"~" l
.
~e~~y-1I~,aroohe'11J"!-t 1.b a ,a ~'~o, • 00 n~~ \L_ ~n_~ -t . '1'J'O!1'~~~,. ~~~~ 'ća
ao.Ma'U'Illoe' >Ctt.al' y p,ozmac s()Wl~ WleJ1KllllI1C~KIIi:> ą.
'eó!o 'W1l~fKiO'S
ki system rządzenia, W szczegol- polle>gaJla n1e/tY'lko l1lta s:re1i2'lemu po,
liOścl zaś krwawy te,or bol~ s-tr,aJclhu, nie\CZ, w rowl11.'e~ rn1etrz.e na
ki, któroego tWÓlnCą był właśnie Fe głęboldem zruzumieniu wszystldcb.
lliklS Ddzie!1ŻyńlSlld.
zYw.aków duszy ludzkiej.
Mień~ pisZQ!
Żeby być dobrym cZiek~stą, "Or~niz,a_tor O'~ólnioros1'lj>sudej kc '11'tr,z;Y':nIU!~e Mi'e:Ó'źyńs!ki, - należy
m1Sl~ ,n,aJdzw~zaJjule,j (,czełroe'zw:y- mieć też", wytkształC>ellie lilteracczajki), Móry w p1Je;t'WSIZyoh i:>ZIa- kie: "D7Ji~ilci, wychowany n~e
sa-ch ll"'efW,o ludi, Medy to n~'e byto >Łyłko na' pollsk.ie~, 11etcz i na 11"000000jani d:ośw,jadcz,eml8., ami pi,etniędvy, s.kd,e,j J,lit'etr.alt.Ull"zte, bW zn,aikomulttym
,and ludzi ł sam chodził na r~, pS'Y'cllOlo~item, 'ClO uyawnM:oO się w
sam dQkonywał aresztów, był bez- J"e~o alk-'!, zrrntt,ett'l7..al·">C~J· dlo 11"02l<łt'Q..
I>
'YJU
...
I>
wzglę,dnym ikn'ytyłki>elll1 s'We~o Wlła- m1'ema 1'0SIY!,slldeli ,jtIltel~oen!cii ikon,",
sne,~Q drieoka. D2Ji,e~yński st.aJ,e r~>W1~r'lll':Y~e,j':.
•
b~~ swce w~,aSi1lle d'Z1cl,o, usta..
~l!ie~ 'P'l'zy~n,are. W!p1':awWlcZD1e ~b';1dowywlał ~ d~l' e, lZrel d,o~r;: cZiekista mcl<omeo~
wyCZl&jkę, d;dbller,ał odlpowtt'e'dln1'oh nne mIt.tM m1lec f'.a;rVylsŁ'ytC~ natu-

dawał

to

UłlWSze

r{-a;stnełanltt,

p1~ństwo

siki miał "moralny ta~lent", to jest
taffient Iltałoelj m,fi r'ewoillwcy~,
nite zna}ąoej żadnyoh PII'ZłeSlZ1k6:&
C~ekarwy jest POIgbąd Mioeńrlyńsk[,e'j!o na plI'Z)'ICZ)'11lę śmńtelrlci Du'el1"
żytńsk,i,e'~o. SZleIf GPU. uWJatŻa m~a.rue'wide, że występieni:a opozycji
komunistycznej do tego stopni1a
wzburzYłY Dzierżyńskielło, że <>r.
l;
~r.nlzm ie1!o nie wytrzymał tego
bolemego ci~u. . . , , .
.Ta.k mów~ O DZI\.erz:yn.s~lm )elgo
wl'erny woStI>ół:pracowmk l. naJStęl"
ca..

lwe ofł poszu

a

acz a zło a

t'

r!di

tr-

k

.op'

przez radiO?

"Gh~'

-

~ re-

~ł. Ptm~

r-

l'

.... "'5'"

_

Uz~ zawsze W ~rotne; MO•

•

•

Markiz Manfredini, minista- wie!

kiego księcia toskańskiego, miał
wiele do c~ma z Bonapartem,
gdy ten dowodził armjn we Wło-

szech • stwierdził że . ielki kG
1. 1 •
'.
• w
rsykanm .Jest cdowaekiem, na kM..
ł
P
rym mozna po egać, ewnego razu dow6dca. ntie ~ł d_ego
przyrzeozen.la. Gdy markiz wyra·
żał z tego tytutu swe zdziwi-eniew
D__
ft...& -.a.......-r
VUIllap..ne O'AlIUIl :
- Może pan zawsze polegat na
mO'jem słowie żołnieru; ale ~N
szę nie budować nigdy na mo;em
słowie polityb_

.....

WU!'YN»'J

Co

formaltor IllIddJ. -

Na jednem z przedmieść Lipska
turysta berliński staluje szklankę
kawy:
_ Ale proszę bardzo, aby była
bez cykorji.
- Nie %'ClZumiem - dziWi się oberżystka, _ Więc PBcl chce pić
czystą wode?

• • •
"szczęs
IW
P'~"'"",
1t-an'skl"e o~oWil'ada'"
KemWzy
t_
•. .3' • l'
~_"
Paweł' h
BourgetN' jest
notorycz~ ame'r,V
/~~
0pOWl-eru2Jle
1 o tem..z;a.l. \,lLleWa1l1e
na żyłę złota, kt óra za_~
'1.._'
o ..J....!".""'e ń b:". . . >
tO'1"p
.. , kJ.~-....."",..:t""da g,c,ou
,.. lKoo!'ownalKOWl
L'
'L'
1.ł.3,
l
. ~ ,_
nym śplOC em,
lt:IUawno ~abla
, W I ! . . . . /~ł"t
ZaJKC
auu, l
,ec.z '
pewttlt1ła mu o.g,rom.ny maJąL~l!!:,

na jedną z ~antasty.cZlIl')'1Ch nowel t,en n.iJe o~aJzall byni~jrnl!l1.eU najmniej
U1'1aJ&owCItIly .po.śpie'S7JfIl do najEd,gan Al1aJlia Poe'g,o.
szego 7J<l.Ziitwti.'em.!.a. ~na~ bOlWiem do- b1fuż:szego utr7.ędu ietl$,Mkz.n,e~o i
Pned kiJilru dnilalll1.i ~iawił ~ę w btZJe .t,egoazWWlttego gościa, k1tóry 'W}1Słał do do1I1JU następu~ca dep;eIWIn'}'1Il1. hoteiliu
w Bitrttn1n~m CO roku, tego S8II11ego dnia, przy. pes.zę: "Wreszcie jesteśmy bogad.
sta.ns.zy, el~e~anlcki pan i zamówił chodlq do hotelu i zamawiał stałe: Za dwa m\es5.ące powrócę ·r . do..
obfity obiad na pię<: osób. Dwuch obiad na pięć oSÓb, Znał r,ównń.eź mu",
k'elner6w n!łlk.ry1lo sltl6ł w osdbn-yun h'ist, oa1ję jie.~O żyda
EvaDlde'r dotnyma.ł słowa. Lecz
gaooecie, welk!atjąJc z poda.ni>em
Ory.' l
t
. gdy przybył do SealŁ:t[el , zastał dom
Y s .~ n~~1Iię opustoszały i nikt me mó.g.ł go obobia.du na p.rzylbyiOLe reSzty gości PaIUIl
Lei:z Słt&1Szy pan d'ał p'ol'eoenie na- , • v
er. , ,
C~
,l
u jaśnić, gdzie rod7ka jego plłzeby~ylCl'hnniast,oWle, ~o po'dlamńa ,oIbiadtu i ~'l~ l~ty ~~'!t ~:=ę 1
wa. Nilkt lJ1~e zna,t .ju'Ż nawet jego
'zajął m~ejSlCle przy s<t.dl,e'.
~tl~' z ~łl d ~t de. rodzimy. Evander il"ozqJocząt pos!lU
l(,eLner1JY,
.aJCl1Jkol.l'W. 11'ek ba,rd.zo
e~dz'~
,k i
o ta
y- kiwania po całym kraju, lecz nazdm~, SiplelłndH jego żyiC~enile. e, . ~ te ~m wał złO
l'eł'- d8i1'emnie,
PlOda'WlaJ1[ j,ediną pootl1".a.wę za d.ru- 'wlOlb~e 2'Ja.tnlLelfZi~ pO?jQSltać .tam ty'!.
W roc,znkę swego wyJjazdu do
Usłyszymy dziś
,gą a n~,es.a.mowlity ~o,ść, n8ikładał k~o ~k.l~a ~'Y1~odllJ.. Tylgodn1e ,Ptr~e. Klondytke pr.zybył do Birmiil1igham.
•
z półmiska potrawy w każdy ta.- ~ą5nęl y &1oę w m~lesl'8fce, .a illll,e,Slą- .Udalł się tam dlO na~e'ps'Zler .t'eiS<t,aulerz, ~oczem kazał je nienaru~_ de ~ la~a .•Evamt:fii~~ mllJ:~~o, ~aClji i ,zamówił obiad na pięć oWARSZAWA, (fala 1111 mtr.) _
ue zab1er&Ć z powrotem,
ZI
'a l n1le na
na z
,
s6b, to jest dla ~ebie, dla srwej za..
16.35-17.00 _
Audycja dla dzJile'Oi,.
PI() ost'alt.n.iem dalnw .gość po- Gdy Już dhdruł .zaptrzesba:ć dal- ginionej iooy ; dzieci.
.
\vyP. p. Benooyk!t HeIl'tz.
ws't,al, Ilapładł rachunek i opuścił SZ'}'loh, hezo.WloctnY'cn poszukl'wań i
I od te1j .!Jory co r.okl\l to samo
17.15 _ KOIlCert POiPOIlItlQmJotwy. o,r- restaurację.
poWt1'l6icńlĆ do domu, natrafił niespo się powtarza/lo...
kiestra k:ma ..Casino" pod dl'11'. Ad!ama
fu,rmańs.k.iJego.
18.50-19.15 -

~granłcznY

MioeńżyńStk~ u!W,aż.a, że Dzi,erżyń- dl~ biletu mego prze(:!LwU.ika.

Ob- d dl
- - · d·
~:7:='~;'~:s::::=~~E::
la
a
zaginioneJ
ro
zlny
T g d'1· g
k
t
ra e Ta

Humor

ni,e bybby tak ma.komdltym , ClIi ..
strzem sl/roM <:aJekistowlSki>ei'.
Oiekawe są wy.nu'f'zen1.a M1en~y"ńJslkl,e~o c""zło~er duszy. ~erwsrze
g? oze1cisty , Du'erŻ'yń5ki b)'ll, ~
• • n~oeilll ~e,g.o ~~,tęt'~'Y, - CZlł'OWloe'Dwaj hiszpanie mieli stoczyć
k1;m ~ym 1 UJ?1~ącym, O ~słlJy po,jedYlllek i wybrati na ten cel 0nnek~eJ, du~el 1 szlachet~:
d
.
M
Jeślh pot:n~mo t,o był DZlbett"zyń- ległe przedmJi~ie. adrytu.
s1ci najokrulniejszym kaJt,em XX-g:o Przypa.d'kowo pruCIWD1cy spotkatuli'
ok ł.ic •ć t ę ob'aśr .
ki ku kol •
s, eJii~'ń~~_'_? z.n,~s
J ł l SIę pmy o en
ej'OWem na
m~ !'llle ~7u~1 • ~~amą
wo ę dworcu, Jeden wDą.r bilet po"ptettTWSZego czeki~y '. ktÓ!ry w wrotnv
drud : _ """""cram ,
Jf
IIp:raWJa>ch, dot'}'lcz.ącyrn dIoka ()Ig6ea
~ -h·.·.I' __ ft;-Y'
łu. nńlgdy me dQ.prthSi1Jcza1' do gJłos.u
raJJll'UiI iUAD~ p1Ierwszy
t - -_.!..J".D
_.~1.
•
ft __ J_
Z "';"h
nA", ..,.. ••"""
:a
swe~ w'l,amego UICZIU>C!l.a.
ruweu_
r - - --",",I,
.,-'A W.Kl"",,'
waż km"ę, jako taką, D2derżyński nie spodziewa się powrócić!
Ja
żal
b'
, 0S'Z11Sł Ił •
uwal .. ~_!' d~e,
WC hlorę zawsze bidet poiw1'Olny,
w S OSWJli.u O ,-""""ępcow, prze_ Ja, nigdy _ odftA'rł ..t_.~

plf.al, pracował przez trzy lata i która

nym przecłwko współczesnym potitykom I mężom stanu Prancji.
w ostatnich latach złączyI sJę de
Plers dla pracy sceniczne! z autorem
Pranc:1szldem de Crolssełem. I ta spółka
znowu zasypywala ~enę francuską 00mysłowVml utworam1.
Smlerć de Plersa tworzy powaa:ną luk.. w uonle scenłcznych pisarzy Irancuslrlch. Także I krytyka francuska traci w lIfm JedneKo ze swoich naJwyb1tnIeJszych przedstawicieli. De Plers był
subtelnym l wnlkllwym obserwatorem,
stawał zawsze sprawfedDwłe w obronie
prawdziwych tałentjSw, a jegO krytykI
literackie ł ariystyczne cieszyly się sta
II.! U%Ilanłem ogółu.

I

Wl.

OZWlon1rowtSl1m.

;~;~_23.~rad1~~~~oW~~~yk(
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~

D,erby piłkarskie Łodzi

T

d'Haussonville zaprosił go na pewien czas do swego majątku. Bo~
urget przyj41 zaproszenie.
Gdl naz8ljl1tn po przy;eźd'lAe
D_
~..,;... '
l ' __ ...I
D"urget
do ~y t -eJ pr-.u
południem nie dał znaku iyc1a, go
spodarz udał się do jego pokoJu.
- Proszę mi wybaczYć, że prze
rywa:m p8lJ1U SeD.. ..
Ależ niema o czem. mówie-odpowiedział Bour<łet, _ Ja już
&

11.ie spatem, Ściśle biorąc, f\OZmy.

śla.Jem, Jest to w moim zwyczaju.

że rano zbi~m myśli, porządkuję
idee i pomysły, słowem, pracuję.
Gdy następnego 'dnia Bourget do
~ dni
k
.
12-ej w I'U'U e nie u alał się,
hrabia pOSZedł do niego i oświad
-l"7:Vł:
J
- Mój koch8lllY p!1Zyjaclelu, pan
stanowczo za dużo pracuje! Pan
się przepracowujel

Młody ak~

Szachy

• P;Osi Bwnarda
Shawa o list polecający do dyrektora jednego z teatrów londyń.
skich. Shaw zgadk się i płsze:
I
P
"Po ecam anu młodego aktora
K, Gra on Hamleta, Shylock8,
.Makbeta, na flecie i w bilard. W
bilard Właśnie gra najlepiejl"
wybrał Jocker.

t:lil)eoz,nei z r-estauroacH "Rydz".
Rewaniowe zawody Ł.K.S. - Turyści dnia 7 b.m.
Zwycięstwo Węgier
KRAKÓW. (f:lila 422). Wed/bug ka~oendarzyka P. L. P'I'isllOO. dlo pa;r,k,u HeillenoW'slkJ.,ego,
W Londytni,e z.akończył się WIła.
20.30 - Koncert pośwdęoony ubwo- N. na n~edzi-e/l!ę, dln.i.a 7 si'eJrpnd,a 11". gdZJie w 1Id11ka godzin późn1e<j Imają śnie międ'zYlll.'!łIrodowy t,urcie: sza!om M003irt8. W}'I1ro1l13/Wcy: pp Tomasz b
od ' . 5'
k,
db ć . ~· ... Jśoi . Iko'l k'
ud .
)
Cholewa; (flet), M. Neu.ger-PelilksOlW,a ' . og ~::e 1P~~ wUp~r u !or o . y: .&ę " '7 .:gl p'a;rs' loe z ma dhotwy,
o kt6r)'ltl1 "Gł:oo POil\slki"
(for Ł.) , Romam Wl!a~ artys1a opery towyun l..In.~, pr7JY r1JIl. :n~1 2, OUJuę- ~oem mlS'trZlll. $Wla'ta. >o~at,em urzą- prZ)llno.s~ł tra@melllltarytczne inforWQ,rSl'a/w.s'kLei, P. Nika JakubaWISka. rurt. da. LSię fUlc'Y/Ilulją.ce zaWIOdły pil~kllfl"- tdzomo w 2 mi~a>dh P'1"zedlS\pirze- ma.qjoe. ReZlUlllrut oSllate'CZl11y przedope.ry IWlOIWSk«iej
1) Konoont fleOOiwy s1ci:e LK!S. z TU!l')'\StŁaand. ~w>ody ił.ed.a;ż biffielt6w
a mdandW'i,ci>e w fi.r- s:t,awtia się n:asltęlPuąąco:
~.r. 1 G-dur, 0iP. 313 - PP'. T. Cholel\vajS1łusz.nie nazw,a no dJe,t1b,arni LocDii maldh: He&Sie', Pdot,rOOow.sk'a Ul i R.
'"
I M. N. feLikoov:,a:, 2) Ar~a" Osm"ma. z s.p or1tOWleÓ , g.dTź są to nilemaJ1 de'Cy- K'OIWallls:ktt, K011iStanlt)'11lowlslka 26
W~ ,40 punktow, Dan)a. 38 1
()~. "UproW1adz,en.Le z sett'atrU - p. R. dl'
'~ik m . ł6d k'
_ 2!1
PÓł, Angl,a 36 i pór, HQland)a 35,
Iłowa ameryka~ska
\'-raga, 3) a) A!rIjal Hra!my z II aktu tJ'8JCe w pil i a 'W1te
\li 1m.
Czechosłowacja 34 i pół Niemcy
..
,;Wesela FatgMa". b) Ania Hrabinw z III
Obi.e d!rutżytI1y marlą roJWtO.e ISIUiQ3 3 ' ół AustirI}a 34~' '32
aktu ..,Wesela Pi'g3il'la" - P. N. Jaku- s-e, a OSIha.lbnio pora.71ti drurżyn łódlzSię zmIerzą
J l~ " 30
i~apół'
afera sportowa
Y 8
bowska.. 4) Sooa,tta, A-óur - p. M. N~u- kkh 'W tleiltl ipIt1ZIelkOlllanW nas upe- polscy pływacy w Bolonji ~~
~8 Ar<łDnt a 27 ~ ~ , DolaJry amel1")'lkańslkie, 'MÓ1'Ie .p.rzy
ger - PeUksowa..
wlll.iły. Tak ŁKS. ~aJk i TUlrl)llŚci p r z y .
.,
.' ,
ló~-:n,
ran -c;~nęły do SIp~U yankielSoÓw &'U!l'e5) Dwale air<Je P,jgoaraJ z ClO'. "Wesele Fi , • Ib
dtk .. b d'
. ł'
,W 1lll1stnlJOoSotw>8.ldh pł)rlwadkidt E· cJa 24 1 pół, Belgja 1 Fi:nJ1and}a po rasów W\SIZ')'IS'tklClh l1'od21af6w społ'\u
gara" - P. R. Wr.aga, . 6) Dw6Je alr~e ~Ją.emu.5lI> d a?~_.::_ZlO ;;:e - 111t,qp'y, Mooi!l odlbęcLą s~ę w I1"dku 21 i pół" Hisą>anja 14 i pół,
~uropeÓSlki.e,go, Ztllaila~ły ostatnio no
Cherubina z QP. "Wesele Pitg.rura" - P. fe ,zlI1aC1JeI!lLe, ~ ~ WLWL)'111ta, tiOf1'la tbje'Żą>Cym W BoIlio.nJji. rw dln>i.aah 31-go
-_ IWą oHarę. JetSIt nim słynny bramJakuboWlSka, 7) A.Inla Zuzwny z apea-y zaw>o>d,y te wyJg,r,a, będme lIltioe}ak-o , .
' d 4 lWI11ZI Iś.n.ia w1bąJc~nie
• •
!karz At'Seillal - Haffipem, za kit6re~0.
"Wesde f1Mgama" - P. JalrubolwlSlka 8) moraJl~ mi\Slbr~m ŁodZ'i, gdlytż~ Sloe~~
~' oo
..1'In' , TurnieJ w Magdeburgu n-~e,dla'WlIlO lM'ub zasoił8lC1iJ 180.000 7lło
R ci
11
M N
p' •
iW'e:tJlll!le 1l!o!ZlI'aJt 'Ponad 3 zaWlOlo 1 - .
t..· . . J t . ~ 'o a~mQ - P.
. euger - el~ W1iadomo, w'1'dku b1eIżą>cym druthy- ,
N'
S
"
Stain t\.tumti,el)u !po 12 1"Una2liie. jesłYI\,;u..
kso WI3. , 9) Dwdle Yje ~rena. Z o , J ' . ·
~ ,_ ..1._"
n kow, pit'lZiY'Cl2lelm
'loemcy, ZJWl0C\}a ' l .
H,,"I .etti
. kOK Ą·]. A l," ,
D J "_
R W
) . ny te O ItI'Y\bu~ mtitSlt!r.Zla 1.JQurbL n1,e wa'l- ,W &0,.,
.J "
35 ,
clIn:iIk6 na:stęp>U'JąIC'Y:
. ""'P. .• in .2J1lil Uq'l Z ~rJl ~esp :,.
.. 0ttI
uam . p. . ,11aga,. 10 ,A,tJa .
ę.!SI' 7 wys )'l1 a1ą po
ZiatW'O
w
dZLew,a me a żmudnoe POS2'JU1kIwaru.i
Donny At1my :z OP. ,,DQtl Juan" ..... P.. czą·
Franqja 30, Beł~jaf C2Je\cho.słow.aąa
S~lm8Gn 10, BogoljubOw 9 iz,aprO/Wladrlły WU"e&'ZlCie do Amery~i
N. Jakuoowska
Gospodar.21e zaJWlOIdów :f. j. LKS. i An.gnJa po 25, AUSlblia 20, HoLan- p6ł (H, Ho1zhausen 8 i pół, List 8,
W L.wiązku l tą a,ferą i ost-itoie@@)@@@)@)@)@)@)@@@@ i:zym wsp61Jnie z Tu'rysharni w,szysł- dna i Hiszpani.a 'Po 16, Dalllja i Ju- Ahnes, Brinkmann i Preusse po 6 illl1 zobowdązaniami związku amery
ko, !by 'WYlPa'Clił'y ODleJ 1akn.aipomyśl- gos.ław>ra po 15,
Grooj,a, LuXOOl'- i pół, SchoDl1tlann 5, Machate 4 i ·k~ń.c;k!-e,gona ikong.l"~ie ~IF!ł '7. ~
nioej, ~'O łteIŻ lPosIta;rano się j'lltŻ o Z1W'ię bun,g i Fi,nffand'j:a po 10 z;awodJni'k 6w pół (1), Leonhard 4, Schmidt 1 i dNl~Ce) g1t,a~zy ka,pero~ac me b~·
L
"1" oJ
•
•
pn'-ii<'
. k'"
L'
.'
ół l'H
t 1
ZJe zanJ.S'l Slę w 1tuędzynawn)
K;$Ze.Th1'e 10'S'Cl - ~,ramwat rpirZytwoząO'~I ,I ZfWtIą:ze
PQyWaJOK'l ZJaJm~e· P f
e:mne ,
wvch f[\Sunkach pHikar~h In
tych publlkz.ność oraz za>p,ewni,eln~e !'Z:i wysIać do Bolon.ji rep l' e zenita..
!~!!J 25
_ L
pówaź~~ s:kandaJ .
p'ubi1ic.z.n.OŚoCi ~ej,alich.1 W1Pt'oM z ho cję ZIlo.ton~ z 1~ zaWOcmi!k17w.
.
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Zamiast feljetonu

Impresje

łódzkie

warszawskiego dziennik.arza
łn.

z WarszatW)'

tebramł.

UlIca Skwerowa. Po fednei stronIe
park, po drq~J szereg walącY';1 słę
ruder - dom6w, o llszaJowatych. obdraparycb muracb, o trzymaJących sIę cudem chyba.balkooach. o nędznych sklepikach. ozdOb.iOnych turkłesła6sklml bodaj szyldamI, n1ezwykfymł pod w.zględem rozmiar6w, kolorów, rysunku I ortrlt'alil napis6w. Na tej sameJ Ulicy, o
" parę numer6w dalej ładny pałacyk pry
watny. obok wlelk1 ogród I pałac fabrykanckl z czerwonej, obllcowanel c;;:ły,
wielki Jak elewator zbotowy. w, pOkracmym stylu krymsko - chińsko mongolskIm

.

•••

Piotrkowska. Wielka arterja śr6dmlej
ska. NłeskońozoneJ długOŚCi. Wielkie.
pyszałkowate domy. Między dwoma 5·
plętroWęml kamienicami wCl"śnięty parterowy. drewnłany domek Chodniki _
wykwH najskrainleJszegG ·lndywidualłzmu. Co dom - łnDy chodmk. inny rodzaj płyt, asfaltu, kamł:enla. czy nawet
Od
tTanzakcle w bramach, nad rynszłokaem. Od Traugutta do rogu Nawrot t. zw. "deptak" f odcinek spacerowy, coś w, rodmłu Cbamps Elysees.
Przed Grand Hotelem, przed kawfarnłą
Gostomsk>iego wystają zastępy młodYCh
l starszycb pan6w. RewIa przechod.
niów. Beau monde. SamI znajomi. Samł
swoL
Tutał kontrasty tuszują sIę nieco.
Na dalszych odchlkacb PlotrkOlwskieJ.
ku Górnemu RynkowI. gra kontrastów
sIę wzmaga. Coraz więceJ parkanów,
małycb, drewnfanycb ruder, coraz włęceJ pałac6w, ogrod6w, park6w prywat.
nych. Luksus II nędfa.
• • ..
Bliżej Dworca Kaliskiego.
DzIelnice
fabryczne. Las czerwonycb kOmln6w,
Olbrzymie korpusy gma'cbów fabrycznych. Niebo przysłonięte kłębamI dymu,
C7łow1ek tu nkzem - fabrYka wszystklem.
Brzydota. Brzydota posunIęta do takielo stopnIa, It przestaje ma by~. a

~ClZ;~ ":~~a!!~::'

giełda',

P:~::~:

Ap.

~)@@@)@@@@@@)@X?}~

LekarZ-dentysta

Tadeusz 8abad
nawrot 1a.

Smierć

pod

aułem

31 IdlP,c,a pt"'Z)':j,edla~ta. do
Łodzi z le:tnds,lka 25-1etnia Łaja
Bogu.sławlkóW1na,
pochodząca z
T'~mlć1lS2l0wa.
Gd'Y wysiadara z
kamwruju prtZ'Y ut Zg1ersklei zostara przej.eClh ana prz.ez samoohód
Posterunkowy JÓZlef Prz1"wa/r a ohocki otWlOlfZytl drZJwi, 2lamierzata.lk n~e'sZlczęśH!Wie, :te p6 ~Y'W,ioe
zauważył co S1ę dzi,eje we wsi i. Jąc udec. Pochwycony jednak
dwóch godzi,n zmarła w sz\pibalu
zlr,ożył w be,j s/prarwd'e zameld'Owa- prrZlelZ pos,t erunkowego, w raz z dośw, JÓ1Jeb, nie odzyskawszy p1"~
nJi,e władizy przełoŻlonlelj.
wcd~ trZtelCZlOW}1:n od'pIt'owla dzony
tomn/ości, Pogrz.ełbetm
Ul,jęt{) się
Policja W1$<ZlCZęla docnodz-eni,e, zosbł na postl<ell'urn:ek.
tow. ,,~tał,nia po.~a".
które j'edtnak l"e,ZiUllita'tu niie dallo,
W dniu WczQl1a rszym s/pTalwę tę
bow5.etm wi.eśtnJtaJCy, OIbawiając s,ię rozwaJzruł łódz.ki sąld ok'r~owy w
utraJty :hródJł,a kUiP11a eteru, OallOc t'!)~bie postępow1r..1lia llpmszczloneild~ pol'iicji wydać me cthci.eIIti.
go pod prZlewo,d,ni>etwem sędzi,e>go
D'
d' 5 t
. b
J 'UflKl
n_
_A_'
O h k' d h
opl,ero w ·n1U
SI 'YIcz.01a
.!t".
O'W>SlKILe\g!o.
000 I
'o anłódzkich
1P00000e.ru:nlkowy Jó';!ef Przy'Wlatra, clU,u d ,e'r em dla cell6w s.p€J>życi.a
W,czara; nla rynkaJCh łódz;ki.ch
obohOldlzą!c 6.Z0sę, prrowadzą,cą clio nie przy;zn.alł sdę, twi,ell1d.ząc, te e- płacono
następuiąc<e
c e n y:
LalSilw., sp 05Jt1rmglł znanego mu tetr kupował data SIwej żony, kt6- Im.as!o śmi,e,tarnJkowe 6,80 do 7,10,
dobr.ze OohocU:ciJe,g,o, kłór'Y dhytl: ra ciertpi,ała na r·euma{yzm.
oseł1k,owe 5,50 do 6, ser 1,30 do
ilci>eItD. wlbtegał
dlo pirzyi&OIżnea
Po 2JbadaniIU ca~e!go svetr,eg'1l 1,80, i'ruj;ka 2,20 do 2,50, twalr6g
r~S'hruur.rucii.
świ!ĆIJdków, kJt6rzy tw!te'rdzi14l, że e- 1.25, fund,dana 2,10, weko 30 d'o
Ponieważ
zadlOlw)"W'a..nrue s,ię telr ktllPoWialld cito p.i.cia, zabr'ał gb 40 ,glr., !<Jwraśne. 20 cito 25, kalt'lł.ofhe
Oohocldego by~o fUlnOOci,onaJrju5lz,o- prookurat'OIr
Jan SkatMczeWiSlki, zL 16, w detrulu 20 gr., cebuJa 25
w~ iT"tQllk,'i
bM'dZlo pooeit..z.ane, kt~p d oma.tfa t 'ę
erł
, r
"'< y
.
. '5
S1
SIUlrow 50 wy- do 40 gr., s1,lpil!loaik 85 g,r., S1JCzaw
wszedq za nim do szyrnlk.u. Tu po- mJ,a,ru ktary. Po przemowie O'broń- 60 do 80 gr., ogórki do 65 gr., kac2lllł znów zapaJab et,eru, P'!\ZY- cy osik a'nż,O<Illcg o, sąd o·głosił wy- I.aofiolt'y 10 do 20 g>1"., Joo~ia 30
~Ziettn siLwi,erdlzM" i,ż pod srt,oł<em rok, mo,cą którego 26-J.eJtni ignalCYI do 60 gr., kutrczaki 4 do 5 zf.,
'zna,jdJUją się 2 wi,e'lIktite buti1,e t,ego ~;dhQ>dk~ sn~a~any rostal na 3 mi,e gęś 8 do 11 zł.,kura 4,50 dlo 6,50
t
' .~
W t yrn rnvm
,.,,,,,,e....u !·cl·e
O- ,
s<ąae W1ęZilem"a lr)
ł (b
mruvel1''!ra~u.
'
.'
'. ' . (
1J,
)
Dnia

złodziej-recedywista Ochocki sKazany
na 3 miesiące więzięnia

Nagły

Ceny na rynkaCh

')1' "

zgon red. Kokorzyckiego

WewnE;trzny krwotok z

I

Praco\vnicy tramwajowi

zgłaszają

akces

na ulicy spowodował do akcji prowadzonej przez związek instytucjI
• t
ś·
br
natychml~stową śmiert
uzy eczno CI pU Icznej
W dniu wczorajszym o godzinie 8 wieczorem
Jak wiadomo, ZwttąZlek trrumwa- p.: ,Cl!CQwmków tramw,ru;owy>oh pl'Ioprzy zbiegu ulic Aleje Kościuszki i Andrzeja zmarł 1a.r:zy w'YlSitąpi~ z żądani,em 25 - wad2loną 2JostaHa pod kierOlW'ruic..
I
d
.
dl.:.IId
t.
.JI_
•
nag e re aktor i wydawca. tygodnika humorysty- prooe.ntoW'e.) !po' wy.l.il1!i
otytCu- tJw'ettn zWl'ąllKu tnstytUlcj~ utY'tecz.
cznego Edmund Kokorzyckl.
czas>owyah tPła.c, wyznalc:zadąJc ter- ności ipUJMkznej i została w.ł'\'czo.
Wychodząc z mleczarni ł..ęczyckiej zasłabł na- I!TIUn udzielenia.prZJez; dyr.elkc,tę od- na do akcji og&Lnej pracowników
gle i usiadł na schodkach plując krwią.
powiedzi na dzi<eń 1 sdeI1pn:ia.
m.agistratu, e<bektcowni, gazowi14 i
Resztkami sil doszedł do rogu i ponownie u- PonilelWaż żadn~j odtp.OIWieazi od funcitusru bezrobocia,
• dl
• poczem zwa ,
.,,..
d -'-" l 'd.JI- · . L I ' l-·'-t
sla
na o k nie
I Się na zlemlłl przyyr\::łK>CJ1l o ~'l ,eJ *O'lel e '\::łK ryczWCZJOraJl oba zwią7JK:i odiby1y
czem z ust buchnęła mu struga krwi.
ne/J cło tego cza&u lImąz;ek n~e 0- wSIPólLną konferencję, n.a które;
Przechodnie wezwali pogotowie ratunkowe, t'rzymał, za:rząd odbył specjallrue postanowiono ZJWolać na jutro 0kt6rego lekarz stwierdził zgon z powodu wewnę.. pOL..i>edl~enLe, n,a ktÓTem pootano- gó!ne zehran,1e pMcowników tram
t rznego k rwo t o k
I '
I
,. ,
' d' o ZJWląZI1!U
'1.
u puc.
WL i ZW110C,IC SIę
pra,coc wa')owycth., celem pawzięcia osła•
••
'L
•
Zwłoki przeWieZiono do bramy domu przy ul. WnllK:ÓW LostytUC}i użyŁelc'ZlnoŚIC,i tec2Jruej ctecyz,ji. (d)
Aleje Kościuszki 41, gdzie zabezpieczono je, aż do pu1:Jl~cZlI1'ej z pr, c,pozycją, by Mw}a
zejścia władz sądowo-lekarskich.
-----

płuc

Imponuiący projekt dzielnicy
5Zftltalnel- W
I'

ŁodZI·

Magistrat ma wyznaczy t specjalne tereny
I
na ten ce
Jalk wllaJdomo, magiSlh',a,t W)"l;o-I zdrO'wych or,gan.izttnów faad isŁni,eruil S(pe.ctjadną 'kQIn.iISÓę, ki,6 ra za- nia sZ'p~ta!li w śró,cllrnileści'1l.

pOdwyz·ka płac rubOtni·kOW
' tyt'
unlowych
uzależniona jest od decyzU rządu
W 1JW~.ązJku z wyLSItawionemi żą
dc.rua1mi:
na\ł1uJr'Y
elkonom1cmelj
pr.z;e;z rolbotnL'k>ów pań.s.t'WlOlWle'j fabryki
tyŁontiolWej,
kiero,wnilk
związku ahr:ueści1j,ańsk&ego ,p. PI,ewiński odlb'Y1t konfe't'eIt1cję z dyl1'.
P,o:lalkow.s.koim,
W S(prawi,e p,o,dwyższ>e,nia pohor6w p. P ol,ako'wlSki woyjaś ruH , że
SI{>,r,aWla ta uzależniona jeSlt prz,ez
dy,r,eJocję głóWl1lą od podlwy>żkd, jaką <JiŁI1ztymają WSiZJyscy t~rz,ęd'ruky
i 't'oholwcy pańSltwow1, a więc i

rOlbotrucy faJbrylka łódJztk:ieU.
'
Również Slpr,a'Wa odlpO/wtiedni'ettto
zas'2Jer1eJg,QlWlani.a ptrac,o'WlndJrow do
po,s,Z1cre,gÓ'lnych kCl!t:elgtorfi plac zosta;,e z,ałaltIwilOn,a wecN'utg sy5lt~m!U,
stosowanego w Watt'SzawńJe,
Wkońcu n,Cl! interwen1cję tp. Ploewatls/k,ieg.o <:'0 do uprz~tąpienr.a
robott.niik{)l:lJ korzylSltanda z pnegGtcw.anelj wOtdy dOI [lida, p. Polakowslki oŚlWliJadc2J)'lł. Żlei p()'C~
jUlż s,talr al1l~· a 'W' tym !lcile1"llllliku.. fu)

jąć sdę ma,ała usilal1>eni,em mie'js:ca
Ptrzysz:le teren'Y s~pittahl!e będą
i re,,,liz.atQją planu bwdowy wid- otoczone pankami, alb y nie tyJtko
ki'e,g'O sZi,PHaaa mile)sik~eg,o, a to z zćisłonJć je pned wyzi'e\w.rumci. fau'WiaJgi ma oIhr:zy'Il1i,e pookze,by sZlpi- brycz,nemi, le,c·z i !przed (:hłodruejtaIl!lńJcrtwa mi,e.jsildego,
sz)"mi wtl.atralm~. Tereny te azyObe'cnie w zwtt·ąziku z p,l,anaanń ska'łytby w~ocLne pO~l\!oz;eni,e 'br,ann
,ro,ibuclowy mi.a1S1ha i il'e'gUilaqji sz,e- wa,jQlW1el, a w oa.l,olklsZlta1łcie b~oIlru
IICgu t<ett'leoow, qpt1aJC,oWi]"w,anemi z sZlp~tad.ne\go pr1)erwLdzJruna 1'eslt bupoilleoel1l~a nLalg!isbr1a~l1 p'l'l2letZ p11ofe- dlowa zal!ąrudiu po~olŻ'Illitcz;elgo,
sora pdńtt,ecnt'llllki wars,zaWlSlkieą
TyI1k,o bO'waem w. t,e n &polS·6b
Micł!.allsk1Ie'go, WY'łon~t się pr'Oljoekt można będzteznacz. ~nąć n,a
sltwOlt'Zlen!ia oddz1le'l1nej dzrielin,i>cy pCIPf1aJWę sta,mt , z;dirQIWot:.noś'ci mia zarządzone zostały
dzień
września
sz.piJt,alnej.
S'ta, a reCłJliz.a,Qja tego . 'llJU bęUrząd woj ew ód 2lK i ustruHł ter- na wYSlUJnię.cie IrusIŁ ~CZ.ydl
Na cel! tern mi,asbo przeZJ!lIalczy- dZle po wylbudlowani,u kCl!na,liza'cr,n,
ło.by więks~e te;r-eny, ruby lliSUnąĆ da1szym etalpem na te'j drodze. (z) ,'nin wyborów do raJdy m~e1\S.kńej pt zez 'Wsz1"stki,e U,grupowama tOw ten sposób OIi,elheZ)pi,e,cz,ny d1Ia
w Be1ohahowie na dzień 4 Wil'ze- boltn.icZie:: pdILskie, ni.emd·e,oki.e i
--000-śn1a b, r., je,cInocz,eśil1li<e ZCłJŚ nastą żydowski,e,
pito mianowa'ILi,e prz,e,z prelleISa
Do W'ylhorów tY'ch staje rówrni.et
sądu okręgowe,~o przewodnbczą zhI.o/kow,aJllJa w ooozie ma1jOlWym
Intensywnie prowadzone roboty posuwają się {;oe~ g,l>ó>wnej komisJa wyhOlrICZe3 w rady,k,alhna in1feJilgetllcja z pl()lŚrod
o5'O'hi,e s·ęd!ziego Sktórk,ow.s1Mego. sf.er arrzęd'n4:c2J)'ICIh i na<uc~
szybko naprz6d
Alkcja p.rze<llwYlbo~cza nioe na- siwa,
skonsolooowa>tl.e Ż)'IWidty
Wobec niedostateczności sieci kilometrów bitych dróg gminnyeh. hrała ies1JCZIe ż,]"Ws7Jelgo t'etmpa,
dróg bitych na terenie wojewódz·
W roku bież. będą wyl<ończo choć n~,ewątpHwioe obfHować bę nalroctowo - p.o~\srkie i Mok ży
dowski. (e)
twa ł6dzkiego oraz wobec stałego ne i oddane do użytku publicznedzie w momenty ciekalWie z UiWagi
wżywania się istniejących dróg, u go następujące ważniejsze drogi:
Piotrków,-Osjaków - Wieluń,
rząd wojewódzki wspólnie z samorządami powiatowymi corocz- Wieluń-Bolesławiec oraz Szadek
nie uzu pełnia sieć dróg przez bu Rossoczyca-Warta.
dowę 30 do 50 km. dr6g nowych
W roku przyszłym i następnym
oraz odnawia i pogrubia jezdnię zostanie wykończona budowa droJ1a przestrzeni około 200 km.
gi Radomsk-Gidle- Kłomnica Częstochowa, Bełchatów- Kamińsk
W d'l1~u 30 lijpca r. b. z,olStał będZJi,e do lroIioa s~el11Pn.ia,
W roku ub. zbudowano kosztem Szczerców-Chabielice-Brzeźnica, z;;kończony lPiertws;zy sezon na
Dnia 1 b. m, iporwr6dta do Loskarbu państwa i samorząd6w po- task -Wieluń, oraz .lgierz - Pią- pó1k,oJ,onjalCh I.e'Łnicih, or.gan4ZiOWa- dzd palI"tja 21 dzioed, wystan)"Clh
wiatowych 29 i p6ł km. drÓg" no- tek.
nych przez wych.ial op1elki spo- pr;>jez wydział op1eilti ~,ołe<czrne;
:vych or~z gr~ntow~ie odn;>wiono
Przez wykończenie tych dróg łecz.nej d~a chiruŁtwy s zlkdlne,j w do BUISJk,a na 6-ty,godit1tiową kura.
l 'pogru~lOno Jezdnię n.a P!ze~tr.ze zostanie połączona Łódź
i Okręg par!<Ju 3 Maj,a,cję,
nI ~01 l pół km. drog IstnteJą- z urodzajnymi powiatami wojew.,
Na p6ł,kolo'l1ja,ch przebytwało co
Dndla. 2 b, m. pOlWlI"ócitra do tJocyc .
co da motność łatwiejszej wymia dz'i'enJnie prócz śWlią\t i n~edlz;ierr dzi c:łlrtlIga prurftó,a d:zń'eci, wysŁaOprócz tego gminy w niekt6· ny produktów rolnych i przemY-j olw[,o 2,500 dzLeci.
n1"ch p.r!7JetZ wydzia:ł opieki sporych p~\'Ijata~h. p_rzy f i n~nsowem ł slowych drogą l; ołową, tak hardzo
\YI poniedzi.aleJ{, dnia f sierpnia łCIC'Zln.'eó do Rabki, . zaś, w dniu 4
poparcIU seJmlkow powIatowych w czasach obecnych rozpowszech r, b, .roZ/począł s.ię drugi slCzonł b. m, do RrubkJ ,21ostallJle wy\Sła.na
budują corocznie ;-- '-Ukanaście nioną.
:D~n91i ~~. kłi6rty Wwa'ć tt.;~ partia; ~. ~

::~:Y.~ suI ...~: ~.kD.m. t>1okD,m Stan

Mtasto realistÓw, ludz.l bUSinessu, pra
cy, walkI o grosz. Tu frazes aładk1 ma.
łą ma cenę w obłegu. forma nlewłele
ZlIaczy, MureJ chocnJ o jak, niż o co.
TermIny, weksle. płatności wyclskaią
swe pIętno na ludziach ł rzeczach. Lodz.lalJlln obIecuJe l dotrzymuJe. Tem się
raI! chlubI Ima to sobie za cnotę •
przewagę nad warszl1w4akłem, kt6rego
pomaw.&ł i blagę l nIeróbstwo• .,Lodzermensch" mimo swe niezawsze mile
przyzwyczajenIa I obyczaje. jest towa_
rzyskI l. po swoiemu. Uczynny. Wymy_
śla na swoje miasto a iest bardziej doń
prZYWiązany, ni2 plja.k do wódki.

I

POLSKI - 1m

Za zalf wanie wieś ia' ÓW narkolykie

do Łodzi, jak to m6wlą
niemcy "ein KatzensJ)rung". Trzy goPO/d ŁaSlkd/em od dłuż.sze,go cz,atłziny Jazdy. 133 kilometry. A taka r6t su Z!aill1i.es.zkiWiał 26-tetlnd Ig,na.cy
nica w charakterze, wyglądzie mIasta. Oohoclk,i, liawodowy zlodzie!j, kill:dł~' l:~~a - jakby tych kilometrów kakrotlllie kaIrruny za r6żne~o roYJut Koluszki dają przedsmak todzi. dzaju uadziletie i haciz.Illie siJrzlecż,oPo drugiej stronie stacJi. gdzie biegną ny pt'1Z>€!IZ pod~,cję.
tory kolei fabryczno. ŁódzkieJ. tłum
Po odsdedz.eMl1 osia.imi.ej kall'Y,
pasażerów o odrębnym wyglądzie. Tłum Ochocki pot1ZlUJCił frucn złodzJ,ejoerwld°w.Y·t kglestYkwuluil'~~Yk· ałwrzaspknw~: sk.i i plOicmJł r,obić :iJnrte't'>esy hanP liCZ J e .
a ~ m o.
aC7.&J
specyficzne: dtu,ie, płaskie. J\1anufaktu- d!towe. Zaoprut1rxyJwlszy się w więra. Wszyscy się małą między sobą. kiSzą Illość ~.eru e tyll()WIelg o, sprze
Rozmowy urywane. Bez wstęp6w l o-da.rwla~ go po 'W'yISdkoi'ery oenJi.e sąkolicznośołowycb frazes6w. Wprost do s1sdom, pr:zy1C2'Jełlll ~5ł MltLkę,
~~~~t!ł/n:,~~~rnJe :.::~e·KtoT~m~:= że po wyp1JciIu eberu ozibmY1ek SiŁaruu?'
ł~e się "jakoś ńlO.nly" , ill~O też i
• • •
WlSZJeffikme bóle odahiOKlJzą.
Dworzec t. zw. fahryC':my. Clasnota.
Nalllk:a ta prZtylOios·ta w re,ruIł,abrud, zaduch. Głęboka prowincJa.
C'i~ to, że PlO ruelj.a!kim cz.asi.e mlieKflka krok6w I zaczyna sIę gra kon- ~_ . O 1.. _L'
1......J
...Ń
tr3StÓW. Czarne I Małe. bogactwo I nę- S.Z:K,run~,e CfnO\AKle:~o uyuO WlPro~~
dza. Przed podjazdem dworca kitka lu- oblęione prZletZ wi!elśnJaik6rw, żądaks-usowych limuzyn prywatnych. Rząd iąc)'Ich te'g'o n~olt)'lku_
dorożek - łakkh dorożek! Nędza i ro· In{elte:sy s~y, 7JaJt'lOlbelk b'Y1ł ob.
pacz. Dziura,we, łatane budy, spłowJałe. fity, od/bj,ol1camti boW'i,e!O e{'e ru
j)(iSZlU'pane.dorożkarze
wyśw4ecbtane wyśclełkł t
.
.
I~
ł
"
sukienne.
w obszarganych, s ala S1.ę
n~,ernal ca a Wlles.
dz.turawycb. klełtdch od brudu J)ła5zczach. Kooie - a~okaUptyczne uhpy.
nawp6ł zdechłe, śwłecące

GŁOS

Wybory do rady miejskiej wBełchatowie
na

budowy dróg w wojew.

4

łódzkiem

Powrót i - wyJazd dzieci
na kolonie letnie W. O.

s.
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S~=k~d~~
ZW1l~ ~81WIą sądową
IW

z

'0 mi.~I3.'WIilOOiJe p~

DlIiInWsItlra. poczt

i t~ przez itttż. P.au[y'ego
do~~-em .się, że w DIl". 166
.,KUJ11)e!a CZJennotlJ~o" z dn. 22
nfupca r, b. :namie;S2JczOQa była no-

Pr enumerata premIO a
•

KtO b ezposre
' dnlo
·

~atka,

dn. S b. m.
wadministracii ,IiloSU Polskiego (Piotrkowska 106
za mA. SI-erpl-eh

nikt w t.ej spraJWIiJe me<
IZwlraoca'l się do modle. P,odIo\bnoe o-

:;:f;:t:J dm~~~Y o~Jj~~ bilet do
przec:ilelŻ
teiCihnioZ11Ją,

me o jalką.ś kwesltję
ale o O$ZCz.er&bw1o, jaka~o dQpuś.o1ł się ooIkarionv,'
Następnioe w S:pi1"l3.wozd'aaWu., zaIn'Ji.e<slzcZIOlliem w nr. 206 "Głosu
Po1.s1dego" z d'IlliJa. 29 ~ r. b.
o przehlegu l'1OZ!Praowy ~i po
daoe było, Że OIhrona clJoma~ała
!Się W01JW.ama mnie na. Sw5:adlk.a w
celu Sbwi.erdZ1ema" iż s-v'sotem l'i-c'z..
m'klowy i~st pil"zestba1"~łY i M~dlzWe
me praJkt-yik,QIW'attl'Y. Oś wiaJcLomm ,
że tJalk~ej czy podlolmeij OIPia1di n1e
rnlÓ.gjłflrytm 2'J1:00Żyć, aSlbowi-em mu6ti.a~ stwdJerd)zńć WIl"ęcz (lIChwoott1l

~~~~
odmówi me'j proSh~e o zamreszcz.ettllioe ~ze~o S!P'r'OSIbowIania,

kina albo

pierwszorzędnego

-

dministr·

aCJę

A

bsolutnie przedłużona.
P Isma n i e b ~ d·
zle a
więc

- tylko

dziś

! Premia w postaci biletów do kin i

=

ksia,żek!

sm

ID

Reorganizacja aparatu skarbowego

Zakres

działalnosci

izby

głównej

i poszczególnych

urzędów

!P~~
w ~ ~e ~atwą
Jak się dowiaduJemy, i~ba skac-I mocy przepisów nie pnysłlugują o.. dów skarbowych, 3) orzeczenia w
llVcol.lulIlW'w Pl1ZY!P '}"W1alnO D1d l D I a .
• "
. '
LS

tJelietfonilozn~ i w pr.aLsd,e ~e., kitl6rycih
mgd'Y nrue 'WiYtPowiaa,ałem, a kJb6!,e
mejedndkr0t.n5'e są zrwpeifnie medl()1"ZJe'CI2lIlIe;
~ost.aJję z szaIC!l1nJciJem
I'tlJżytnier (-J L. ToJłoczko.

w00J08lOb

atbonenJti6w

Smierć

oliary

"skoszonego" granatu

W dmu W1CIZIor8ÓSzytm &on.iIeśU-

śm

łJc.y

.•

? tm~~.wrypa

l.am.t.tlia

Icłlkn.t

. . WIlloF~a.nJl{1~WIlIoza., ~ spo-

wodloWlał poocZia'S IIooszell!ha wy• ,bulOh gr.a.n~.
.
PII'~IWI1.eZll.OOl1Y clio s.zpitbaaa F'l'IaJtlId~, nie 00
8JWLS
_
t,
'..
.
zysk. zy ~
~' 2l1l1iaJrł ~ kilIIklUlllastu g.o, '
w S't1r1a:s,znl}'lCh męozialr..
llilaJOh. (p)

Podatek m -leJ-sk-ł Od ,-.I"
mów zagranicznych
W myśl zarządzenia

M • S• W. zostanie obniżony

W dniu onegdajszym magistrat
m, Łodzi otrzymał cyrkularz min.
s~r. wewn. zalecający uzgodnie.
me cąłego szeregu stawek podatków pobieranych na rzecz samorządu z obowiązując.emi przepisami państwowemi.
M. in. znajduje się w cyrkula!z~ ty~ punkt, dotyczący podatku
WIdOwIskowego
atców
świet1ny~h.pobieranego od te
Otóż
'
.
.mimsterstwo poleca magistratowI by W myśl konwencji
zawartej przez Polsklil z Ameryką
Francją i Włochami, podatek od
filmów produkowanych w tych
państwach był zrównany z podatkiem od filmów krajowych.
Wyko~~nie takiego polecenia
przy .lstmejących stawkach podatku kmowego mogłoby przez magi
st.rat być w sposób dwojaki załat
wlon~ al~o przez podniesienie poda
~k~ fllmow krajo:vych do wysoko
SCl podatku pobIeranego od filó
tn V! za~anicznych, albo też przez
obmże~le stawek od filmów zagr.
do pOZIOmu stawek od filmów kra
iowych.
KONCERTY W HELENOWlE
Jll'tro w czwaJrotelk dIn 4 b ~
o godz ' 7 30 odlb.,.cL...:": s4'ę' ~&r H'-~I''''
.,
T
U""
... t:U..,..
nOMoe wtVei1!ki koncoot syrnlEOIn~czny
przy Z!lIaJC2lIli'e zwię'klSzOltrym 2le~ole m'llz')"C'.ZIllIy!1Il. W ~onana b azte
symfonia s21'k.ooka M:ndet1s,cm:a 0ra:z; utwory W~Jlie!r.a, MonmsZlkń i
CzaJjkowska!egof

bowa w Lodzi, naskutek t\OZpo.
rądzenia ministra skarbu ulepie
w n8IJoliższym crza.sie całkowitej
reorga.ni!zacji, A więc, w myśl tego ,~ ....I_..... i.. b....I_: się izr"'...r:'.~! ,~e
ba dZlebć na 5 dZiałow:
I. og6lny,
n. podatk6w be2pOśrednich,
m. ratu.nkorwy,
IV akcyz • monopoli,
•
1
V. opłat SI~arbowych,
Wydział pierwszy ogólny obej..
rolOwać będ74e sprawy osobowe,
organizacyjne i ~odarcze izby
skarbowej i podległych jej Ul'IZIęd' _1.ft,~. h W ..1_!' ft ł . l t - . '
o:, ,~r",," 1~ ,
y~ Ul"U~J
dziebc SIę ~e na odd2iaty:
~Sst;racyjny, w skład
którego wejdzie dotychczasowy od
dział ed'.,zeku.cyjny;
2) podat1w przemysłowego.
3) podatku dochodowego, wojskoweg, majątkowego
podat.
ku od 'kapitałów i rent;
4) podatków realnych, .
Do
cizia
..I_•...c
l'
wy
'łU .... oą;:egQ na ezeć
będą sprawy następuJące:
1)
,
t~,
o-rganuac:ja H.oumllSji szacunkowych i odwoławczych;
2) oneozeme w sprawach podatk6w b~ednjch, o Ue na

!)

or_

W dniu wczorajszym odbyb
się w magistracie konferencja wi-

li życzenie przerwania konferencji
i odroczenia jej do dnia dzisiejszego, na co pan Szyffman sie
zgodził.
.
Wczoraj jeszcze, po podjęciu z
kasy miejskiej pewnej sumy, dyr.
Szyffman udał się do Warszawy,
skąd wróci do Łod~i dzisiaj i obe
cny będzię na ponownej konferencji z magistratem, nakterej osta·
tecznie przesądzona zosłanie wysokość dodatkowego subsydium,
jakie dyr. Szyffman otrzyma na
pokrycie deficytu.
(g)

Ul

~:~~a~~~aV:ZdY

na dystansie Ł6df· Fabryczna-Koluszki

Przed kilku tygodniami dyrekcja kolei państwowych w Łodzi
zwołała konferencję prasową, celem usunięcia niedomagań na sta·
ct i Ł6dź-~ab"xczna i ,unormo?,a:
ma komt~~lkacJ1 na odcmku Łodz
-AndrzeJow.
Na konferencji tej po dłuaich
naradach postanowiono wpr~wadzit cały szereg nowych, dodatkowych P?dągów na ws??~n\~nym Od.~lf!ku, celel? . odcląze~la
• ••
, J": fre~wencJ1 1. przeludmema na nIe:
przymusowe sCJ~ame podatkow I ktorych pocIągach, zwłaszcza zas
opłat skirabowych; nadzór nad po w niedzielę i święta.
datkami i OPłatami sklarbowemi,
Obecnie dowiadujemy się, że
obliozanemi i uiszcLanemi przez o- rozkład ustalony na konferencji
soby lub m.z.ędy do tego powoła- ma być l za kilk.a tygodni zm!enio._~__ :
'd"
,ny w t)m senSIe, że wszystkIe do
n~; prow~e ,ewl. enc~ p!atnll- da~k?we. pociągi zostaną zniesione
kow podatkow 1 zbieranIe mior. DZIeJe SIę to dlatego, ponieważ jak
ma~ podatkowych; badanie Ze- twier~zą władze k?lejowe, frekznan przy pomocy materjałów, ze- wenCJa .na tych 'poclą~ach ~malała
branych pnez urzędy oraz drogą og:omme, tak ze. nl: d~Ją one
kiOntroJJi ksiąg handlowych; 101'_ ~l~~~~~ absolułnle zadnych domułowanie wniosków wYllriaroNarazie do rozkładu wprowawych. zwoływanie komisJi sza.cun- dzono znów inowacje. Aby odriąkowych; spO\rZądzanie rejestrów żyć. zwykle bardzo prze~udniony
szacunkowych, ksiąg bierczych, pOCIąg, Idący d~ AndrzeJ.owa o
nak'
ł .
h'
. godz, 15 przesumęto czas lego od
~w p at.mczyc ,l wysyłanle jazdu w kierunku Andrzeiowa na
tychże;
rozpatrywanIe odWołań godz. 14.10. Następny po nim od' k '
h d'
5
przeClW o
w~ podatków c o 21 o 1 ,20,
(d)
bezpośrednich we własnym zakre_
sie działania oraz opinjowanie i
przesYłanie odwołań do decyzji
komisji odwoławczych, względn.le
LUrtA--"Błazen miłości"
izby skarbowejj udzielanie ulg po-

ne kcD11s)1 odwoławcZeJ;
spraWIe ZWlrotu nadpłat, 4) nad3) przygotowame odwołań dla zoru nad urzędami skarbowymi,
komisji odwoławczych;
S) wymiaru podatków od spadku i
4) zbIuanie informacji podatko- darowiZn.
h do
iana'
Do kompeten .. u.rzęd'
kar_
,ryc
wym.,.,
ow s,
5) wstnymame e~ekucp, odra- oowych nalezec będzie: Wynlleczanie terminów płatlllości, uma- rzame podatków bezpośrednich i
rzanie i rozkładanie zaJe.gJości po- opłat skarbowych przy JVSpółud$.ił1towyoh na SPłaty rat.almi,
dziale komisji p()datkowych, o ile
6) wymil8.f podatkó
dla OSÓb odnośne przepisy to pnewidu'

.!'P

•

W

prawnych,
7) nadzór i kontrola nad działaJnością unędów skarbowych i
wład:z sam<ltl'Ządowych upre.wnio.
nych do wymiaru i poboru podatk' be
• ._..1~' h
OW

8)

zposr~lC:;

•

llIłlłatJw!ianie prosb o zwroty

w gotówce nadpłat w podatkach
bezpośrednich;
9) sp!'aJWy karne pOdatków berz~

pośrednich;

10) zaŁa~ wogóle ~1kich spraw, wchodzących w zakres podatków bezpośrednich,
kt6rych Bie poruczono urzędom
_t_ 1..n..._ ' Id
•
.
_:ar",," 1'"" 1 , ?re D,I.e nalerzą do
kompetencji mbsterslwa skarbu.
Wydział V OPłat skarbowych
załatwiać będde sprawy: 1) od,vOOiń od wymiaru opłat stem.plo.
wych, 2) odwołań od decyzji urzęIM

DI-eruchomoS'CIs1.rładal-a protest
n

WłaS'Cl·CI-ele

podobno miał teatr
miejski w ub. miesiącG

cenną i ciekawą książkę się
;~l~~~ra~~z~~fuor~;;. Szyffmana
przedstawiciele magistratu wyrazi-

Ta nadzwyczaj-na oferta
przez a

zl. deficytu

w

IIkD bezpIaInB premlUm

świllldc21eń ohl'()Ill~e m~ sIk1ładJa~em

tysięcy

ceprezydenta m. Łodzi p. Groszkowskiego z dyrekcją teatru miejski ego w sprawie dodatkowego
subsydjum na pokrycie niedoboru
w budteci@ teatru.
Specjalnie wyłoniona kOI11i:;ia,
która badała księgi buchalteryjne
teatru miejskiego złożyła sprawozdanie z którego wynika, że deficyt w ubii!głym sezonie teatralnym
wyniósł 119 tys. zł.
Następnie
dyrektor Szyffman
oświadczył, że teatr zalega
pensjach personelowi technicznemu
na blisko 20 tysięcy zł" a artystom
na 74 tysięce zł. i że w razie ieżeli magistrat nie wyasygnuje dodatkowego subsydjum, pracownicy
ci pozbawieni zostaną słusznie im

jak.abym ",,24ożył obron.1Je
b. Pa·ul:y',ego ()Iśw1sadlC7Jenne. itż
gob6w j~'bem w ohalr.erze eksdziś, W irodę,
peria wyfkaz.ać, że zastOlSowa.ny u
Ił)
n9S s)'\Stem liczni.lroW!y jest wadU·
wpłaci
wy i n~e d!llIje na;;mmnejsZle'j gwar,an
cji ścisłości oMilClzefl prreplr()'Wlaprenumeratę
d2lon-v'ch rQml!Ów". Pl1"zytean o b d I a - .
('zono mię laSkame 't'}'lt1ułem pr.ofesara.
•
••
Zam.i€lSzc.m}ąc tę wd.ai~ość.,
otrzyma, zWJczaJem ml.sl~cznym,
MdakJCia ~a:Dety 1JOSitlllł.a W1pr~
drona w błąd przez swego ilDlforadlbowtiem żatClny.oh 0matora.,
i wog61,e

lIg

==

.

N

datkowych; zwrot nadpłat pedałków
bezpośrednich
w drodzei opła.
pn.e
rachowaDJia
na inne podatki

b
a sre r!'ym
ekrante

z Maksem Linderem.
"Lepiej się ożenił"

W sezonie letnim W okresie o·
górków i pustki, dyrekcja kinotea·
t! skal"bow~; zal'lzą~ie eg~ku- tru Luna, zdobyła się na sprowa·
Cj!, CZU!w8nioe nlad akCją wymm,aro- dzeuie dwuch dobrych
obrazów i
,
b<l!rO
d
W sprawie podwyższenia przez magistrat
wą i po
ową, uskuteczmaną wała je ~ubliczności łódzkiej w,
opłat,
I k
- 6
Idanym okręgu wymiarowym przez programIe ,
za czyszczen e o mln w
powołaną do t * wł~ę samo.. . Wdj~dr~m ~ ~brr.ó~ kr~i~je
W Dzienniku Zl!rządu m.' Ło- m~istratu jest właściwie tylko rządową; wymiar dora mych OPłat n;epo zrd~le k. a s 10 er, d o~y
dzi z dnia 19 lipca rb. zgłoszone wnioskiem, który bez aprobaty ra- stemplowych
s worz:>:, a ma. swego .ro zal.U
zostało postanowienie magistratu dy miejskiej nie może być wpro- N
•
.
"ge.n:e , ~tyl SWOIsty, klory me
mocą którego mistrze kominiarscy wadzony w życie.
, OWe ro:po~ądzen1e w zakre- mmeJ posla~a warto.ść a.rt~st!,czną
otrzymali zezwolenie na pobieraPozatem wykazują na art. 45 Sle reorgalUt:~I urzęd~w skarbo- co znakoml.te kreaCJ.e mesmlertel·
nie nastlilPujących opłat za czy- ustawy przemysłowej przewiduje wych przeWldu)e rownteż Z!mianę nego Charhe .Cha~.t,m.a. .
szczenie kominów za palenisko w że władza przemysłowa I instancji 8p8iratu sekwestracyjn~o. Otóż t h"Bf~laze6n mlłokśtC~ Jehst JledntYMm z
domu parterowym 20 gr za ko może lecz nie J'est ob .
'1
h
' ,
k
yc I m w, w oryc t a en
a·
k
lowlązana u- w mys nowyc ~w se we. ksa Lindera przejawia się w spo·
.
t l
. .
d - t l Ć' t f
mlD cen ra nego ogrzewama w o s a a ary ę ma syma ną, po wy- stratO&'zy ozynni będą li tylko ób' sk
g"
b
mu parterowym lub jednopiętro. słuchaniu izby przemysłowo-han, ,
•
, s ]a .rawy, o mewa]ący, .ez:
7.50 gr. w wielopiętrowym oraz za dlowej. Ale ustawa ta nie została ~Izy kasach skaMowrch, me zas pośredm, '!' których ~krzy Się I
piec piekarski z wieloma przewo- jeszcze uchwalona przez władze Jak. dotychczas przy urzędach. błyska tworczy duch WIelkiego ar·
darni 12 zł, za komin przemysło- ustawodawcze, wobec czego nie ZmUlna ta, będąca skutkiem (hle- tyst(j
ł·· d b
wy oraz za przewód kominowy w jest jeszcze prawem. Z tych wzglę ko idącego n,skalizmu, jest o tyłe mu ~pe ~1~m~~'I o re~o . prtogra
farbiarniach, mydlarniach, zł. 9.- dów, uważają właściciele domow nie1'\l\/rnyślna dla płatniików że r sk'" uny Jekst • I m ZłózycIa owla
W b t
.
. t t
d ż
t
..
. t t . t
~
, z y lego, w orym g wną ro ę
. o ec ego, ze magls ra po - : pos ano~lleme ~agt~ ra t1 Jes czyni działalność
egzekucyjną gra wytworny Konrad Naael, je
wyz~zy! ta~yflil o 100 .P:' be~ po.ro n~esłuszne 1 domagają SIę ?chyle- włada: skarb
ch niemal całJro.. den z najbardziej cenionych dziś
zumlema ~Ię ~ wł.aśc~clelaml. me- n~a go, o!az, by u~ząd wOjew6dz- "
O W Y . . . , art słów 5t. Z'ednocz n h
ruchomOŚCI, .Cl wmeśh wczoraJ pro ki z?bowlązał magIstrat ,do ogł~- 'MOle b~wzgI~.ą l UDle.z.aJezDlo.. yOba te fil~y tw~rz~c dobran~
te~t do wOjEl~ody Jaszczołta.'
sz.ema konku.rsu na wycIer koml- ną od .mtel·wenC}l naczelników u- całość uzupełnioną koncertow
ktorem wskaZUJą, że postanoWIeme now w ŁodZI. (x)
rz~dóW skarbowych. ,(r~ ;
zyką.
ą
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majątku

25 proc.
zamierzało

zabrac

państwo

.
ł
h '
Jedno z; pism s10' ec~nY'O plS 2'ie ,
te na prz,e.p'row.~dzen1e pot.rzebn)"oo
inwes,tyiCUoI.
państwO'wych
rząd winien zdobyć środki finan.
S()we drogą ścią.gnięcia podatku
majątkowego.
.
'
PO'nieważ Sjpr,a wa ścaągan1a

tego
Ilodabku już od blisko 6 lat pO'kutui2 w P~oe, wywołujC\ic niezadowoleni.e O'góLne,
warto więc
ohocia,ż pOIkroót<ce zas.ta.nowić "ię
nad j,eIj is'Łoltą.
J,aJk w~adlomo , pOt"az pi1et1W'Szy
ścią~ięŁo IW PollSC'e podatek majątkowy, 'oz<yIlii, lak gO' w6wozas
nazwano, danmę państwową n,a
,t)O'dsIt,aw.i.e uSllruwy z dIn,ia 16 grudnia 1921 .r,oku. DO'chody z tej daniny,
Wlbl'\e'W pierwiastkO'l\vlemu
pr~znac2'Jeni,u, z.amialSlt na in'we. l--b
ik'
- 1-'ł ad.owy dla
"'1'YlcJe
lIU
, ~ta<ł z,~
prZ')'\Szł,elgo bamnw eml SIYJt1le gO',
$tały użyt~ na bieżące wydatki
administracyjne.
W nielSlPE!lłna diwa l'ata pMni,ej,
11 sierpnia 1923 'tIołku, zOIStab u·
~hwalona dlrlli!!a pocŁdbna ustawa
o pod:a1tJkiU magątt.kO'wym. Mocą tej
ustawy obywatele Rłreozypospo..
liteJ' mieli w przeciągu trzech lał

zo:

ruchomego

w formie podatku

Podatek obrotowy hurtowni
Interwencja w izbie skarbowej i w ministerstwie

majątkowego

W' b
~- - _l' L . ...!l·
•
,
lą t,e rtluo.omy 1 nter~onO'my.
,a r 1 ~, "( --:v K.azu~J c1ruv.:uł mO'Zna SiP1e tc\Sć pr~watn-ego majątku n,a,r.o:t'~- n:ęzyc,. spr-awa nlJę wyg1lądał.cllby
we~O' nl,er.uchomelgo
bYła mnle'l- pOZO'Mlie t"ak Źil,e.
A~e ptlvedJe...
więoe,j nutępu1a"ca:
'WlSzystti',dem naJeży od n.i,eg,o oai.
ZiJemia 17 miliardów zł., lasy 9 czyć prawie że cały inwentarz ży
• d'
hol
27 mil- wy po t rzeb ny r()llnl1ctbwru.o
j'
d d·,a'~ISZe).
,miJ JS!' OW złotyc, u.OlUy
• d'
ł
d'
d·~l- ...
d' 1 .
.. Jal' ow Q'; ot., UJrzą zenie domowe, !'prO' 'UlK.CJl,
,a eoJ cona']lThnn~J trzy
i osobiste oraz martwy illiWentarz czwartbe zapasów płedów roJni.
6 miljardów złotych, razem 59 czych, pO'tr2'ie!bn)'lClh samemu f{)IImiliardów ziolych,
ni,Cltwu na w)'!żywierni1e , ora'z n.a
Do tego dO'ChO'clzl'ł maj~t, eik pań zasl.ewy, w~eszci,e część towarów,
•
•
.,
stw,OIWY w ł'asach, m.emll, za,b udo. będących w poslad~ przemySłu
warui,a:clt i u.rz;aJclz.en1acn parus'trwloWltaśdwń,e wtięc nas,z ma;ątek
w)'loh, w,a,t\tO'śd okOlło 19 mff1tjar- ruchomy można przyjęć na okrą..
d6w złortydl. Rarzem więc maią- gle 5 n&jardów Zł. wtem tawa.
tek nieruchomy wynosił okołO 78 rów 4.5 mUj8.'l'da oraz gotówki ()miljardów złotych.
biegowej pół miljarda zł. Pl"Z/)'ltem
Natootiast pi")'1W,a tny mająłe:k ru trze'ba mieć stŁ,afue na UJwadze, ~e
chomy składał się; z inwentarza nie posiadamy klredytu dł11goter.
żywegO' W1li1l'~ości c,a 2,5 młljaroa- minowego, który ogromnie powię.
k Sza płymtosc
"got.l:-·-k
zł., z zrupasów pJ,odxSw rdlin.ilczy.dh
uw ową.
,ca 2,5 mi'l1arda Zlł.,
z towrurów
Z tycl1 plędu miI1ljardlÓw Z1Łoty1Cl11
zna~ąc)"oh si'ę w handl1u i pT1~':- kajpiltaiłu tt"Uiooom-ego w przeciągu
myśi~ - ca 4,5 mi~ja.r<da zJłot)'lClh. trzech lat ' jedną czwartą mieliśmy
ora,z z gO'tówlkł o<bi,e,gO'W~d, wyno- oddać państwu w formie podatku
S'Z.ąlCe'j
w ~{)Iku 1924 p~'zedęrtnie majątkowe~o
SOO mi,J.ionów z!łotY'ch . Gdyby jesz
Rz.ecZy<Wi.st{)iŚć okaz,ała, ve je$t
CZJe
Powyższy mtlljątek ru-chorry, to !IlJi.emOŻfI~'WlO'ścią.
mÓloH być Ulwalżany jako takI, M6_

.

k

_:L

.'

t..

,
aWla t han dl U, przernys u·I· f·InanSDW

zapłacić państwu

ce.

wcześniej, niż we wrześniu.

Po.da~eJk mająłJkowy oparty był
na majątku narodowym, który
Wahania dyskontowe
przyjęto na 88 miljardów ZłOtych
w Indjach
w złocie. Wa.rtt,oŚć pO'd<oiąlgJniętoe.go
Bank Indyjski obniżył dyskondo opod:alHwwani:a. majątku na'l'O'to
z
6 na 4 procent. Dyskonto
dowego pt'fzyjęto na 12 mśbja.ndÓ'w
bankowe zmieniło s:ę w Indjach
1Jłofyldh,
w roku bieżącym już sześć razy.
Jak Slię prZ'edlStaiWaał, a ,ponie- Po raz ostatni obniźono je w dniu
kąd , iaik . ~ię dzi<ś jeS'zcz,e prlled- 23 czerwca z 6 na 5 proc. Obestawia nasz m:ajątelk na.rO'dowy? cnie stawka osiągnęła poziom z
przed 1 stycznia r. b.
Dz.i,ed,imy go na dwa rodzaje: ma-

ą

~~.za~ot~ =a:ić m~ al:~8 1 hurtową, ulgową stopę

wytmaro.

foku, s~c, że podatek od obro- w~ednocześnie centrale stowany
tu w b, roku zostanie oblicrzony szeń kupieokich interwenjować
w dotychczasowej ~okości f będ~ w tej sprSJWie w ministerproACl' •. b '
d . b'
stWJe skarbu. (x)
e JUT- o ecnle prze Się~_
lot'.

OSZUllancza
11' .
, 11- h
ał era braCl- PUnSnlC
została

ostatecznie zlikwidowana

W dniu WCZ'Ol1'aJjlszym PO'wroaHa
Po pr.z:ylbydu tOWlaJru do Łodzi
z WtiJma speC'j:al1na delegaoja wy_ kQlmi.s~a zajmIe się 1"ozdzńatem
dz~a1u oahJr{)ny kr.edytu s,tow. k<up p'D1TIiędzy P'OISI21c~gÓlln)'loh W\iJerzyców m. Łodzi, kttóra wyjeohała z cie1i, Co Slię t)'lc.zy ,!le~u1ac}i ~
ll"allll~elPiia wi,eTZyoite'H łódzJddh d1a t&wikO''W1ery, to re,dina tr2le<ai.a część
'().!;t,atoo21nej HkW\iJdruclji NZJU!kań- o1iÓlrueq na«.elŻJnOlści w;płylnęła j'u !
CZEllj aoc~lry hracJ. Puńslk,~C'h .
W woekSJaJoo, p02'iostale zaś dwli,e
Po uC!iJąjŻ11uwy;ah W)'lSił'kwC'h prZle- trzeci~ wpł.aoonoe będą w we·
kazany 7JoSt,ruł dO' Łodzli towwr. o- IksDruoh 15 ste11Pn1.a i 15 Wtr2'ieśnl!a.
deht1am.y p'OOsiępnyrm balfllkrultom. Og6lł-ean naJeż.y s.ię wi,e,rz;ytoi,elom
T,OW'ary. u~an,e w ten SJPIosób, !ód2'!kim ()Ikoło 140 ~IYS . 7>1'., ktÓfle
są wante 45 t)'lS. zł., p ir1Z)'1CZlelm w m.aail"ę nalpływ.atnia, przeka:zyznrujdu!je się tam towar z de,fek~a- wan,e będą p'os1Jcreg61n'YlIl1 FitlTOm
mi, Wtóry bll'a:da Puńs.cy zakul.piJli kupi'elclkllm. {eJ
j e~ ZlCz,e w uibi. egłym rolku.
--000--

I

jeden ml1iard i
"
•
ł
sto mUjonów złotych.
Tak p~erwsza, )a'kotd i druga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;;
ustt\lwa _ !pisze "Pd1onia" katow~cka - - .r... -.1.L...;tern pow......n-"a ryku cukrowniczym
AusłrJ"a podnOSI" cła
""t
~f~
, ""~
%b~~O l'Iad-ytkan. i7mU Si>O'le-czeńStwa i
W tych dniach bawili w PraKomisja celna przystępuje do
jego pt"Zled.sltawłcieli.
PO'nieważ dze przedstawiciele sowieckiego nowych propozycji, mających uzudocl1od'Y państtwa nie starczyły na Sacharotrustu, prowadząc rokowa- peł~i ? taryfę celną, a zgłoszonych
peiklrycie bieżącyoh W)"datików. o- nia w sprawie dostaw urządzeń CZęSClOWO przez przemysł, częścio. a%
•
. . b"~ d t t
_ maszynowych dla rosyjskich cu- wo przez rząd. Chodzi o długą
r ,poru,e'Wiaz n1te' }"l'o. os a ec.z krowni. Tranzakcji dotychczas nie listę proponowanych podwyźek,
n'}'ICh podkładów ma'berna.1n')'ICh dJla sfinalizowano.
dotyczących wszystkich niemal
s,Vworzeruia 'M nku
emisy;nego,
• * •
grup ' przemysłowych: Przede wszyW/reszoie, z lPowocfu braku ś~
Węgierska produkcja cukru w stklem mogą być WIelokrotnie po·
k6wobt'lOtOW}'loh na wytworzenie obecnej kompanji oceniana jest dniesione cła na tłuszcze i oleje
dłUigot;etmilBOW"yICIh bedlytŁów inlWe na 18 tysięcy wagonów, t. j. o 3 jadalne z margaryną na czele. Post}1cwt1i;di, ~dlzjano !S·obJe po- ty~. wagonów więcej, niż \V roku zatem proponowane są wydatne
b ł
podwyższenia ceł na cement, apaprasfiu: l!lIiJedh p1.woą ci, któll"1JY' po- u leg ym.
raty elektryczne, tapety, konstrukBliadafą mlł!jąlfJki!
• *•
cje ż~laz~e, scyzoryki, wagi, zaMaiło kif,o pom~al ' sobi'e iPrzyZ. Lomboru. (Jugosławja) dono- baw kI, glicerynę, ozdoby chointern te .' ~'
h
wt
szą, ze powstale tam nowa cukro- kowe, blachę etc. Ze strony zie,
~at)ę
meruc ~y • en wnia z kapitałem zakładowym 30 miaństwa czynione są również zaczas moze odrIz.uc&ć kapdaly 1 ZY· miljonów dynarów.
Qiegi o podwyższenie stawek cel!fki, jeśli ma do swej dyspo'lYCJ1
• • •
nych na produkty wiejskie, jak
jeszcze m,ąjąfek ruchomy,
Angielsko. holenderska grupa bydło i mięso, ser i jaja, drób i o.
Otóż w obrębi.e 'ILO'WOpOWlSltał.e- zakupiła w pobliżu Bridgewater w,0ce. Przeciwko tej ostatniej gru .
go pa~a dlJaIS2Ie,go w Toku 1923 (Anglja) tereny pod budowę cu- ple podwyźek podnosi się w opinji
posiadaJLi.śm'Y wtpraJWdzie poważny kro~ni. ,Jeś}i . rolnicy na. dostate· publicznej ostra opozycja.
jąłt ik
• dh
t'
czme WIelkIej przestrzem zaczną
ma. e .m,ek!'U Otny, bna omla~~ uprawiać buraki, to fabryka ta bę- Handlowy bilans Anglji
nasz ma)ęte ruchomy YI i dzlS dzie już mogła wziąć udział w kom, .
.
jest jeszcze bardzo miniJmałny. Za- panji 1928-29.
W ~ondynsklch sferach pohty2 d
. dn k _.3 b
~! .
nych 1 handlowo-przemysłowych
~ a~o ~e ,'aJ ~ ~ ~.ateilll, po."
paquJe taniepokojenie gospodars1adal}ąloydl m8il'ątlkl mett'UJcJhome, Reorganizacja zakładów czym stanem kraju, bilans bowiem
t-ec'Z ~,oIł;ocOnJ)'lCh z maJjąjtttw reForda
handlowy, nie bacząc na wszelkie
chomelgO, ateiby ~ od ltły1dh piel1'1W..
"
wysiłki, jest w dalszym ciągu pa_!,1'
,
•
Techmczna
reorgamzaCJa
zakła- sywny Eksport w czerwcu przedch
SZ)'!
llapra'Ullll],
jp.anSltwu az d' F d . . t·
k '
.
ow or ~ me les les~cze za on- stawia ogólną wartość 55,981,796
1.10~.OOO.OOO .2Ił0lt~ w, ,gotów-c.e, czona. ZmIany, p.rz{'dslębra~e. w funtów szterlingów, wwóz natoa ':'lęC odIdah taką <:zęsc Slwe,go fabryka~~, kosztUją pr~eds~~blO!- miast aż 99,328,250 funtów sztermaJląt~u 'l'uohomego.
s.two miljon dolarów dZlenn~e! me lingów. Tak znaczna róźnica może
Ustawa o podatku marątkowym hc~ąc strat ~. powodu zmntelSz~- odbić się bardzo ujemnie na rówstał si
.
kon In
Idy neJ produkCJI. Nowy model "EdI- nowadze finansowej Ang ll' i
a Ił w pra • son 6" nie ukaże się na rynku
.
a ę mewy

I

Jak wiadomo, w SWOIm czasie stwa te otrzymują od un~dów
wydane zostało zarządzenie, we- skarbowych nakazy płatnicze, w
dług kt6rego hurtownicy, prowa. których podatek ten obliczony zn
dzący pra~dłowo księgi han&o.. stał według normy zwykłej, t. ,.
we, -Opłacają podMek 'Pl"zem:yslJo.. 2,5 proc, noa:mamlego obrotu.
,vy od ob~otu. w wysokości t}'llko
W?bec tego, .że taki stan mel proc. OSlągDlęt~O. obrotu.
czy J~ ~gromn1e 1m-zywdz~ dla
W hńw
rOku
'mInIster skarbu
1 WO
Cze
•..l 1926
za dził b
""-p. przedsiębiorstw
b
b1!.!.--· • handłowych
t
•
'ł ,,_.
c ~" ..oz
rzą
" y n".....ę ec Z ~ila SIę e1"1111nu p aLUo.
tę wyjątkowo stosowano pny wy ści pierwszej zaliczki
podatku
miarze podatku obrotowego rów· pl'Zemysłowego od ohrottr, Zfl7ieSJe
nież i .przedsiębiorstwoan h~rt(). nis .kupieckie w nasz~m mie~cle
V,}'nt nl~ prowadzącym praWld!0. pod~~łY w tYlI! ty.~<kl1U en~'CZ:yy~haz'ks1I~~ hand1~~, a ktorae nką blnt~enCJęI u Pkr~zet:.; tzb V
.'1 ~
,ze :'Ze~.1 .. ~Cle prow - s ar OWej, ce lem s liOn'l",..."a go
dzą tyJiko s.~ · hurtową.
do wydania instrukcji urzędom
W 1927 roku ClZ"ęść tych przed. skarbowym, by stosowano ·wz~ę.
słębrorsliw
Z8iPJ'0Wadzita. księgi dE1n
wspomnianych
przedsię·
h~:~dlowe, .jednakże. WIększość i biorstw, prowadzących sp!IZ~aż

Rynek

.
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plenl~Zny
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Ceduła giełdy pieniężnej

notowanIa

warszawskiej
GOTÓWKA:

DolaJry-

CZEKI

H.oIandl'a 358.55
Landyn 43.44
NOIw'Y York 8.93
Paryż 35.06
PrCliga 26.51
S1!waioa.ria 172.325
Wi'eÓ!eń 125.95

. AKCJE:

B3Jn,k D~rskQll1t o~vy 130
Bank Polsld 139,25-140,50-140,25
Częslboci'ce

złotguo~

W dniu 2 sierpnia
Za 100 złotych:
Londyn
Zurvch
Berlin wypl.
na Warszawę
na Poznań
Gdańsk wypl.
na Warszawę
Wiedeń czeki
Praga

3,15

Hotowania

1927

45.50
5800

46.825-47.22~

46.95-47.15
46.85-47.05
57.70-57.P5
37.70-57.Sl5
79.25-7953
577565

oiełdowe W Lon~ynie

LONDYN.

2

Zamnięcie s;(iełdy.

sierpnia -

Holandia
Francja
Belgja

Nobel 48,50
UlPQP 28,75-28,50
Osbrovv1ieck,ie 81-82,50
StarachowOOe 57,25-58.2:

12.11.3:4
124.02

34.92.5

Włochy

8928

Niemcy
Szwajcarja
Warszawa

Za wd<ercJ.e 33

2O,41~8

25.21.54

43.50
34.8)

Wiedeń

BomkffiVlski 3.15-3,20
Cud<:ioe~
W ę~iel

4,90-4,85-4.86
92-92,50
Ceg!ielski 40
Mod<nzeUÓw 9-8.90- 9.0.',
RudZlki 2,30- 2,33
Ursus 16,25
Żymrdów 17

<Pa t

4.85,19~2

No~-Jork

WyOOlka 115

~

r, ,

PAPIERY PA;";STWOWE

LISTY

ZASTAWl\TE
Dolarówika 54,25-54,50
Pożyczka

dol3lI'owa 82,50

Kolejowa 102-103
5 proc. konwersyjna 62
Obligacje B. O. Kr. I Roln. !n
4 l pół proc. Hsty z.as.ta.wne zi'emslde
zł. 56,25
8 pr. obI. tow. ~ed. m. W-wy zl$)t·
'we 74,25-74
5 lJiI'lOC. obI. Tow. Kred. m. Wa.r'Sfl3,w'f

Orzedowa giułon udańska.

GDANSK, 2 sierpnia 1927 r
Kryzys węglowy w Cze- Na dzisl ejszem zebraniu ~ieldy <1dań·
!tlej notowano w guldenach I.t dańskich"
chosłowacji
100 złotych PO'lsk. 57.70-57.85
Warszawę
57.65-57.80
67,-,66."Pravo Udu" donosi z MorawLondyn
26.08
skiej Ostrawy, że odbyła się tam
@@@@)@@@)@@)@)@)@)@
niedawno konferencja właścicieli
kopalń , w której wzięli udział rów.
nieł~owe
Dr. med.
nieź przedstawiciele rządu. Na konPARYZ, 2 sierpnia (Pat) NO'towaferencji miano postanowić zwol- nie końcowe
nienie z pracy 6,000 górników w
Londyn
124.02
25.54
N.Jork
ciągu trzech miesięcy. Jest to dal·
Akuszerja i choroby kobiece:
i:39,-Włochy
szy ciąg kryzysu, jaki przeżywa
491.75
Przyjmuje od 9 - 10 i od 3 - 6.
Szwajcaria,
zagłębie ostrawsko·karwińskie od
607.75
Niemcy
1565
dłuższego czasu.
Rumunja
Cegielniana 19.
TBI. 45-31
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Dziś i dni następnych!

Wielki podwójny 1S-aktowy
program
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Orkiestra s7mfoniczna pod kierunkiem pana L. Lidauera.
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Wszystkim tym, którzy interesują się samochodami niemieckimi
l mają do nich zaufanie, podajemy do wiadomości, że nadeszły i są do
nabycia podwozia osobowe i ci~tarowe różnych typów powszechnie znanej
fabryki samochodów

ADAMO EL

Russelsheim
n/Menem

PH~dy, walizy
neses. podróż.
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Ha~dlowy

Oryginalne
Punktrollery

--

Budowa karoserji i wykończenie wozów z uwzględnieniem ewentualnych życzeń P. T. Nabywców odbywa się w pierwszorzędnych fabrykach krajowych ściśle podług wzorów oryginalnych w ciągu 4 tygodni od
dnia zamówienia.
Dom
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Firma

jak: 4 PS 2-u i 4-0 osobowe, 10 PS 5-cio i 7-0 osobowe, 15 PS 7-0 osób.
i 10 PS ciężarowe PI2 To. normalne i długie. nadaiące się
specialnie do budoW7 atobusów.
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t,Bracia KieszkowsCY"

L6Dt, Piotrkowska Nr. 119. Tel. 50-t8.

Piotrkowska 67

Wyłączna sprzedaż na województwa: Warszawskie. Lódz-

kie. Kieleckie, Lubelskie i Białostockie.

Grand-Hotelu

łłaprzeciw

"

"

Piotrkowska 87

Poleca:

Agentura w Warszawie: Salon d' Automobile D/H. K. Gajewski i S-ka
ul. Szpitalna 7, tel. 285-20.

Palta gabardinowe

nieprzemakalne i gumowe (dam.

męsk.)

Płaszcze, prześcieradła i kostjumy kąpielowe
Stale na składzie bogaty wybór:

.

TRYKO"R~Y
Pończoch

Pnllower6w
Sweatrów

Skarpetek
R~kawiczek

Przetarg.
Ł6dzki Urząd Wojewódzki- Okręgowa DyrekCja Ro·
b6t Publicznych w Łodzi oglasza publiczny przetarg ofertowy na budowę mostu żelazobetonowego rozpięłolki calkowitej 20 m. !'la rzece Plisi pod Łaskiem w. pow. Łasklm
l budowę obustronn)ICh dojazdów do niego.
Przetarg i publiczne otwarcie ofert odbędzie się w
dniu ]7 sierpnia 19~7 r. o godz 12 W lokalu Okr. Dyr.
Rob Publ. W Łodzi przy ul. Zachodniej róg Ogrodowej,
pokój Nr. 5:').
Pise mne oferty na powyższe roboty należy wnos ić
do kancelarji Okr. Dyr Rob. Publ. pokój Nr. 02 do godz.
12 dnia 17 sierpnia r. b. W czystych bez firmy kopertach
zalakowanych z napisem: "Oferta do przetargu na budo we
mostu na rzece Plisl pod Łaskiem w dniu li' sierpnia 1927
r. odbyć Się mające~o·.
Koperta winna zawierać: 1) dokladny adres oferen ·
ta, 2) otrzymany w Dyrekcji i wypelniony kosztorys z podaniem cen jednostkowych i or;(ólnej sumY koszt6w rob6t,
5) pokWitowanie Kasy Skarbowej W Łodzi na Wplacone
Ból ~łowy i wyczerpanie
Wadjum W wysokości 5 proc. oferowanych 0,!6loych koszoraz zaburz~nt~ żołąd~owe, dolegliwości wątroby, tów budowy, 4) termin wykonania robót, 5) deklarację.
nerek, kamIenie ŻółclOwe reumatyzm artretyzm
że • Warunki przetargu i prrepisy tymczasowe o oddawaci~rpienia h~!ll?roid~lne są' spowodowan'e złą prze~ niu państwowych robót i dostaw W zakresie działania Min·
Rob. Publ. z dnia 51. V II. 26 r. Nr 111 596/26 są f'rmie zna
mlaną materJl 1 zameczyszczeniem krwi w organiź ne
i ich poStanowieniom poddaje się bez zastrzeżeń".
mie ludzkim.
Slepy kosztorys otrzymać można W Oddziele Dro\10.
Zioła z gór Harcu d-ra Lauera
wym Okr. Dyr Rob. Publ. pokój Nr. 55 codziennie -od
s~rz~jają dobrej ~rzemianie materji, pobudzają tra . dnia 4 VIII. W ~odzinach od 12 do 15-tej. W tymże czasie
można przegl!l,dać szczególowy projekt mostu. Warunki
wlem~, .oczyszczaJą. krew, a przedewszystkiem uzdraWIaJą. żołądek l powodUją regularne działanie przetargu, projekt umowy, oraz przepisy Mln. Rob. Publ. o
przetargach
wątroby l nerek, oraz usuwają obstrukcje.
Urząd WOjewódzki zastrzega sobie dowolny wybór
Zlała z gór Harcu dora Lauera
oferenta, względnie oferentów bez względu na najniższoą
usuw~ją z. o~ganjzmu ~byteczne nieużytki oraz cenę, uzależniając to od fachowych i finansowych zdoinogei przedsiębiorcy , oddania robół czętlciowo względnie
przeCIwdZIałają tworzemu się osadów następstwem
nieprzyjęcia żadnej oferty oraz prawo przeprowadzenia do~
których jest reumatyzm i artretyzm '
datkowego ustnego przetargu.

I

Zioł~ z gór Harcu dera' Lauera

Za

u~uwają i zapobiegają tworzeniu się kamieni żół
CIOwych oraz łagodzą cierpienia hemoroidalne.

Cena 1/2 pudełka Zł. 1.50, podwójna pudełko Zł. 2.50

SprzBdał

w aptBkach

ł składach aptBcznych.
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WykwIntna bIelizna męska oraz wszelka galanter)a
S rzedaż na I uw ADZE P. T. Klijenteli poleca.
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Sienkiewicza 40.

w ogrodzie.
Od wtorku dnia 2 Sierpnia do

SZATAn
w Jedwabiach

10 aklów walki dwojga serc, miotanych burzą życia wed/UB pOWiegci
• NAGA KOBIETAenryka
BatailJe'a. W rolach gł6wnych
Nita Naldi i I. Petrowicz.
ANON::;!
Następny program:
•• OGNIA"
Powiększona orkiestra.
Po~zątek W dni powszednie o godz.

5-e) po pol" w soboty, niedziele
i gwięta o ~odz. 5-ej po pol.

~l§l~n~~t7l
Prenumerata

•••

ogłasza

poniedziałku wlącznie

konkurs

na d?stawę 500 ton węgla kostka I i II z głębokich kopalń górnośląskICh i Zagłębia Dąbrowieckiego.
O~ert.Y ~ podaniem cen, warunków płatności, terminu dostawy,
z wymlememem nazw kopalń należy składać w Wydziale Gospodarczym Kasy Chorych, Wólczańska 225, do dnia 10 sierpnia r. b. w
zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na węgiel".
5716-1
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Dr.

Dwuc~ DOdmajstrzJch
i dziewiarze
mogą się zgłosić do fabryki

trykotów firmy

Jakub Hlrszbero i WiI[lyóski

-

Alej€ Kościuszki 23/25.
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med.

Dr. Dled.

Różaner
Dzielna 9

Tel. M 28·99.
Choroby skórne,
weneryczne i moczopłciowe.

Przyjmuje
od 8-10 i od 5-8
Leozenie lampą

I

kwarcową

Oddzielna poczekalnia dla Pań!

miesięczna "otosu Polskiego" ze Wszystkimi dodatkami wy·
nosi w Łodzi zł. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prze·
syłką pocztOWą w kraju - zl. 5.-; zagranicę - zł. 7.20.

l(edaktor: Gustaw Wassercug.
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Zygmunt
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~asa Chorych m. z...odzi

UWAGA: Kino i kasyno
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KONKURS.

Państw.

~,

RUTYNOWANA
AA KUPUJĘ
.
. .
~f!a wychowawcza ,do dZieCI, poszuku- i sprzedaję meble, dywany, futra ora z
Płacę najwvższe
Je P?sady, na dZlen ?d z~raz. Listy d~ maszyny do szycia
admm... Glosu Polsl{)ego pod "Elka ceny. Łaźnik, Gdańska 44. Tel. 62-56.
Uwaga: Za ubrania męskie płacę najwyższe ceny.
5569-5
STUDENT
poszukuje lekCji łacina, greka, polsk i,
niemiecki. Oferty sub . .C. 14- do
SPRZEDAM MEBLE:
adm •• Głosu· _
5676-5 łóżka metalowe, nocne stoliki, otomanę. stół, krzesla, tremo.
Wiadomość:
W6iczańs!{a 79, W podwórzu, oficyna

Woźnicki

1

.:,

li

CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ?
Musisz ukończyć kursa fachOWe korew/z. Dyrektora Robót Publicznych. spolldencyjne prof. Sekulowicza, Warszawa, Z6rawia 42. Kursa wyuczają
~
~ _~'.
Iisto\\nie: buchalterji, rachunkowości,
kupieckiej, korespondencji handlowej
stenografji, nauki bandlu, prawa, kaligrafji. pisania na maszynach. Po ukoń
czeniu gwiadectwo. Ządajcie prospelrtów.
4865-56
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Kino Spół. Prac.
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Wojewodę:

(-) K.

Lasek

Parasoli

Datyner

POSZUKUJĘ

PRACOWiTA
Inteligentna panna z praktyką w biurze poszukuje jakiejkolWiek posady
na skromnych warunkach. Listy z podaniem rodzaju zajęcia pod .Byt" do
admiII. "Głosu Polskiego5825-5

wspólniczki krawcowej pierwszorzędnej
PANNA
do zaprowadzonej pracowni sukien.
umiejąca szyć, przyjmie posadę do
Oferty do adm .• Głosu Polskiego"
sub. "E. M.·
5706- 5 dzieci, wyjedzie chętnie na wieś.
Oferty pod .lańcia- do administracji
.Głosu Polskiego·.
7902-3
PRZYBŁĄKAŁ SIĘ

pies, szpic obcięty, ostrzyżony do po
lawy z jasnemi uszami. Odebrać można
MASAŻYSTKA
za ZWrotem kosztów. N'owozarzewska wykwalifikowana, młoda poszukiwana
7, m. 51.
5708-1 do masażu po ~imnastyce Zgłoszenia
do adm. "Glosu Polskiego· 8ub.
:Sportowiec-.
875-3
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Dr•
MICHAŁ

LIPSKI

Specjalista chorób
skórnych, wlosów
PRZYJMĘ
Urolog.
i wenerycznych. dw6ch pauów na mieszkanie. Juljusza
Choroby nerek, pęGabinet Rentge~ N! 27, m. 45,
5705-1
cherza i dróg mo- powrócił
nowskl (Lampal ~,- - - - - - - _ _ _ _ _ _-01
czowych.
i przyjmuje w cho. kwarcowa). Przyj.
ZAMIENIĘ
Przyjmuje od t-2 robach skórnych) mule od 8-1 i od
wenerycznych
6-8, pań 5-6.
dwa pokOje z Imchnią na jeden 2.
i od 5-8 w.
Plramowlcza 11 i moczopłciowych Ewangielicka 2 kuchnią. Zgłoszenia listowne pod
784-0
l dawn Ols./ińska). od 2-ej do 5·ej pp . róg Piotrkowskiej • łarosz" do admin "GlosuTel. 48_9~5~.~_i_Od__
7_d_O_9_w_ie_c_z_.___t_e_1._2_9_
-~
__
• __________________________
Wschodnia 6S
(Piotrkowska 46).
Tel. 5·51

Ogłoszenie za wiersz milimetrowy 1 szpaltowy
I strona i W tek~oie 40 groszy, strona 5 sz[>alt. - Nekrologi 50 gr. str. 5 szpalt. - N.ade3lane
po tekgcie 50 str.. strona 5 szpalt. - Zwyczaine to .groszy str. t~ szpalt. - ~O~los~el1la, zarę '
czyn owe i zaślubtn~we 10 zlot. - Ogloszel1la zamIejscowe obliczane sł o J) r ro- l h l Hm
zMranicznvch o 100 procent drożei
"Wydawnictwo Powszechne" sp. z ogr. odp.
W drukarni .Głosu polsla.ego~ PlOtrlWW:ika l:Sti

-
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