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Pedagog naro u, a nIe dyktator
Dzień 6 sierpnia, w kt6rym rach, oczekując sądu strasznego

marszałek Piłsudski rozpocząl dlań, bo sprawiedliwego.
realizację swej potężnej konPiłsudski, jak zresztą już
cepcji niepodległościowej dro- niejednokrotnie, nawet nie mygą zbrojnego czynu legionów, ślał o sądzie nad osobami, od
jest i pozostanie w historii Pol wrócił się ze wzgardą od smu
ski datą wiekopomną, Zbyt tnej przeszłości, której kres po
wiele i zbyt szczegółowo się łożył i zabrał się do żmudnei
o kolejnych fazach tego zma- pracy państwowo-twórczej, za
gania pisało, aby korzystać z mykając w ten sposób drugi,
rocznicy dla powtarzania nie- a rozpoczynając trzeci etap swe
zbitych już prawd dziejowych. go monumentalnego dzieła.
Należy natomiast zastananowić
się nad ostatnim okresem, od
maja r. ub" w którym rząd
wyłoniony przez marsz. Pilsudskiego, zabrał się do naprawia

Pozostał jednak wiernym za ny i nieskonsolidowany, Trze
sadzie, że naród sam musi być ba mu wskazywać cierpliwie,
kowalem swego szczęścia, że likwidować jego nierozważne
nie należy ludu spychać do ro wybryki, pomagać przy Ksztalli kukły, którą się dysponuje towaniu się z tej nieociosanej
według własnego uznania,. W bryły jakowegoś wyraźnego owolne m państwie niema miej- bBc za. Praca to tytaniczna,
sea na niewolników, nawet na jeśli zważyc, że żyjemy w kró
niewolników własnego dyktato- lestwie demagogji, Jlie cofająra,
cej !:oię przed. niczem, a mająNaród jest ciemny, nieU-tCej przeważny wpływ na cieświadomiony, społecznie płyn- mne masy.

Nikt nie odważy się zaprze

czyć, że w tej dziedzinie posu
nęliśmy się w ciągu roku o sto lat
naprzód. Urzędnik zaczyna zro
zumieć coraz lepiej, że jest
funkcjonarjuszem społeczeństwa
które mu płaci i ma prawo wy
magać odeń sumiennej pracy i

grzecznego stosunku do siebie.
Szerokim masom dano możność
szybkiego dochodzenia owych
praw w wypadkach niewłaściwego funkcjonowania aparatu
administracyjnego. W urzędach
ministerstwa spraw wewn., na
kolei, na poczcie, w policji słowem prawie wszędzie oby
nia fundamentów odrodzonej
wałel zaczyna się czuć swobo-'
ojczyzny.
dnie. Dokonano w łej dziedzinie naprawdę wielkiego dzie
Komendant wywalczył wol
ną Polskę, wydarł ją z rąk na
lą, godnego najwyższych pojeżdcźów i rzucił pod jej przychwał. Tego dzieła dokonał Pił
szłość prowizoryczne fundamensudski.
ty. , Był to ~ie~wsz.>: etap ~i.
Ale jeden człowiek, choćgantycznego dZieła Jego życia.
by najgenjalniejszy nie może
. ~astępnie oddał to wątłe
sam podołać przy 'sterze 30.
dZIecIę W. ręce narod~, a. sam
miljonowego państwa. Dobrani
l1sun~ł ~tę w ustr.oOle, ]a~~~
ludzie są tylko ludźmi. Nie kaz
mó w~ ąc. "W pOCIe, czoła ]esc
dego stać na samodzielność ł
b~~zlesz c~leb twóJ, pows~~~
~bsolutną bezinteresowność. Je
dm t Budu] , wznoś I um~cmal'
den łaknie honorów i zaszczyJa czuwać b~dę z odda!z, gotów, inny władzy coraz więrącem sercem przeżywając rąkszej Dokoła ludzi tworzą się
?ośd ~~sze j s~u!ki, !ryumf~
kama'ryle pochlebców, zamasko
1 po~az.kt! PracuJcIe CIężko. l
wanych wzniosłą ideą, a de
UCZC1W!~, a przyszłość będZIe
facto sięgających po karjery i
z wamI!
..
l
synekury, Mnożą się sympto
.1 r.ozpoczął Się clę~ki okr~~
maty powstawania nowych ko
w zyClU m~rszał~~, naJboleśmeJ
terji, gorszych bodaj, bo pozszy mo.że. I . na]c~ęiszy okr~~
bawionych fizjonomji społeczcz~w~ma. 1 blern~J. obserwaCjJ.
nej.
WidZIał, Jak kruki I szakale roz
Piłsudski nie zwraca na nie
pocz~ły na . słabo~item ciele
uwagi. Uważa, że praca podnowe) .Polskl obmIerzłą uczt.~
Dzisiaj wyjeżdża na zjazd legjonistów w Kaliszu premjer
stawowa, propedeutyczna, jeszzłodZIeJstwa, prywaty,
korupcJI
I
cze
nie została ukończona. Two
'd 'ł . k
marszałek PiłsudskI wraz z żoną f coreczkam ,
i próżniactwa; WI Zla, Ja garrzy fundament nie mówiąc ani
stka
ludzi dobrej
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roie rozrasta' cemi si chwasła czym po przewrocie majowym go wroga. eJm o ecny, a e wyc wy or?w: lęC a ocu.
Stąd wszyscy koleino
uwa
mi la i upiciku Wjd~iał -mar. znajduje uzasadnienie właśnie w nigdy parlan:entaryzm, jak chcą uczy naród Jaki~h prze.d~tawI~ żają go to za swego, to za
szc:ył brwi, zacisl{ał pięś~i, za- tej n~wskroś demokratycznej niektórzy,. przeważ,nie ci,. kt? c~ell ~y.bierać ~Ie powlmen I wr?ga: A po~zciw~ ~rełorianie
cinat z bolesnY m na orem war zasadZie.
. rzy słuszme zostab spomewle- Cierpll,wIe czek~.
. bOJą SIę angazowac I toną w
'l ł '
ł
Stwierdziwszy, że partyjni. rani,
NIe czeka Jednak z załozo- morzu nieuchwytnych frazesów.
, l
gl, a e ,mI ~za l cze a.
,ctwo było jednym z głównych
Dlaczego więc nie IQZpę- nerni rękami. Przeciwnie: re ali
Piłsudski widzi ich słabość
~oze Jedn~k ~ar6d przel czynników rozkładu, zabrał się dza się tego szkodliwego sej- zuje jedno z ~aczelnych haseł i niechce na nich polegać , Nie
rzy 1 zdobędZl~ s.tę ~a zdrowy do kompromitowania i rozbija mu? Właśnie dlatego, że nie praktyki u~troJu demo~.ratyczne znajduje wśród !lich następcy.
odruch otrząśmęclą SIę ~ roba· nia stronnictw, a raczej koterji chce lIkwidować, choćby na ty go, polegalące na zbllzen.\ u ~a Więc dba przedw5zystkiem ospo
dw.a. Prz~szedł wreszcIe. do politycznych.
dzień, systemu rarlamentarne~ rodu z wład~ą. Pf'l~łamuJe wie łeczne i polityczne wykształce
wOlosk~, ze . zło coraz wtękSejm obecny, jako ekstrakt go, a uważa, ~e dojrzaloś~ po kowy mur meyfnośc? mas do nie narodu, który potem swą
s~e~ Się staJ~ i c?ra~ za.chlan- tych niezdrowych stosunków" lityrzna mas me pozwala )esz- aparatu admlOlstracYJnego.
suwerenną .świadomą wolą za
n!e]szem, stw lerdzlł, ze niebez:
I decyduje o wszystkiem. Ustrój
pIeczeńst:-v 0 przeogromne tkWI
_ _ ~,_____
społeczny państwa musi być
w dalsze] zwłoce. Wtedy wy.
odzwierciadleniem właśnie świa
szedł z, dwor~u '!' Sulejów~u,
t
e .
e
ZJe
domej woli na rod!:!. Dopóki
popraw~ł ~undur I hu~nął ze~
S
tej woli brak, ustrój nie może
l~zną plęŚC1~ w mrowl~ko ZgOl
W
mieć zdecydowanego oblicza.
hzny. RozpIerzchło SIę roba'
.
Gdy się owa wola zrodzi i
dwo na wszystkie strony i u- W dnil1 dz.isile·jszyttU rozpo,czy.na- władz oraz c~łonków kOiffilte:tu or- szym wymaszerowały Z Łod])! dru k t It '
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ego
kryło się w tchórzowskich no- }ą ~lę W
lSzru
uroczyst1oscl, gan1Z8?d zJad~"
-_.J-t zyny, lor:c,e UJ Zla lak zlaŁwóodźac wyjaśni w sposób zdrowy i
ZWiązane
z dorocznym wa n)'lffi Na Zjaz ten u a.lą SIę pr~ a marSZoW)"CllI na s'z u
d r
@)@@@@@@@@)@@@@ zjazdem legjonistów, który za- wicieile wł.adz z wo}ewodą Jasz- Łask - Sie~,adz _ Kal'i.sz. _ po wa m~wy..
.
sz.czycą swą obecnośdą malrsz. l czortem i wi;cewoj·e wodą Lewk Szczwlorno. Drużyny te przyoędą
Oto lest zródło wszystklePdłsudSlki i min, SJP!, wewn. Skład- kim na czelle oraz reprezentanci do Sz.c~iorna w dniu jutr'Z1ej- go, co czyni od maja 1926 r.
wińs
kowski.
szeregu organizacji strzeleckkh szym, jako w drugim dniu Zijaz,du Józef Piłsudski, genialny pedaObaj dostojni goŚcie powitani Jegjonowy-ch, przysposobi.enia woj- le.gjonowego.
gog, a nie dyktator, narodu
powrócił
zosta,na. przez przeclstawkieli skowego i t. d. W cInmu wC7 n nj... ,
.
polskiego.
G. Wassercug.
ul. Piotrkowska 105.
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Odezwa komitetu wykonawczego ognisk

S8-letni

...

mułtimiliarder

piłsudczyków

Dzisiaj, w dzień 13-tej rocznicy wymarszu I-ej brygady marszałka Józefa Piłsudskiego, komitet
wykonawczy ognisk piłsudczyków wydał do obywateli następującą odezwc;:
"W dniu 6 sierpnia 1914 f. dokonany zestał Wielki Czyn. Z ust Józefa Piłsudskiego padły historyczne słowa do zebranej pod Krakowem strzeleckiei gromady: "Obywatele żołnierze! Wam pierwszym powierza Polska chwałę i cz~ść walczenia z wrogiem Macie bić się, umierać i .zwyciętać dla Ojczyzny. Wolna Polska niech żyje!· Wystąpieniem telll Komendant Piłsudski dowiódł światu, że nPolska
ieszcze nie zginęła", że na równi z innemi wolnemi narodami posiada bezprzeczne prawo do życia.
Depcząc słup graniczny, zdawało się Kom~ndantowi, że cały zabór rosyjski, ujrzawszy wchodzą
cych żołnierzy polskich, porwie za broń i stan ie pod sztandarem niosiących wolność Legionów. N~dzieje
wodza zawiodły. Większa część narodu pozostała głucha i niema na wszelkie wezwania do boju. P,lsuds
ki odosobniony, gnębiony przez niemców i austrjak<5w, wyszydzany przez polaków, prowadził sam wojnę z Moskwą. Przy boku Jego stała tylko bezgranicznie Mu oddana Pierwsza Brygada istotna awangarda fizyczna walczącej o niepodległość Polski.
Legjony polskie, które, pomimo ogromnych przeszkód, w zwycięski bój prowadził Komendant
Piłsudski, były faktycznie duchowymi spadkobiercami tych wszystkich bojowników o wolność, którzy woleli ginąć w nierównei walce, niż trwać w hańbiącej naród niewoli.
Minęła burza wojenna, minęły dni krwawych walk o niepodległoś6
Polsłc:i. W mOl'zu wolnego narodu utonęła Pierwsza Brygada Legjonów, ale
nie zaginlłła idea legjonowa, nie zaginęła Pierwsza Brygada Polski duchowej, Polski dażącej do Odrodzenia Narochll w myśl szczytnych zasad idei Jó·

zefa Piłsudskiego. Dziś Brygada, ta jeszcze bardziej jest silniejsza i bardziej teszcze Ih:zebna, bo zasilona wszystkimi tymi, co choć nie mieli szczę
ścia przejś6 przez szeregi Legjonów, ukochawszy ideę Komendanta, stali
się jej gO"ącymi wyznawcami,

W dniu 6 sierpnia, jako w trzynastą rocznicę polskiego czynu zbrojnego, my piłsudczycy, któna sztandarze naszej Brygady wypisali: honor i miłość Ojczyzny, nieskazitelną uczciwość, poświę
cenie dla Idei, siłę ducha i skromność żołnierską w pracy dla Polski - stwierdzamy publicznie, że is,
tniejemy, jako wielka moc duchowa, jedną ideą Komendanta przepojóna. jako prawdziwa dziś awangarJohn D. R>ockefellu.
da moralna Polski. W dniu tym, protestując przeciw braniu w monopol patrjotyzmu· przez tych, którzy
Nilkt Z/apewne nie pxzYlPuszozał D. RoakeFelbeit'. Mimo 88 lat f yobłudnie zwą się jedynymi obrońcami polskości, jednocześnie oznajmiamy wszystkim tym, którzyby chcie
li się przeciwstawić idei Komendanta, że idei tel gotowi jesteśmy bronit z całą zaci~tością i z całem za- by, że starZlec ten, którego tWail"Z cia Rockef,eller odzn'alCza się nieparciem się siebie, tak jakeśmy już tego dowiedli w latach wojny w walce o honor żołnierza polskiego. !porysowana jelSt ni'e!ZHcz<oną i[,o- słyclhaną w.e·rwą żydową i humo"My pierwsza Brygada"-brzmi dziś po tlawnemu i brzmieć będzie r6wnież hymnem zwycięskim ścią ZItI1att'lSzczek - t,o }eden z naj .rem, ild6r,e ,z®I11lLewają ,n,jenaz jebOglaiJszycJh ludzi na świoede, John go o,tocz.enie.
i w dniu Odrodzenia Polski.
rzyśmy

·-e
u steru rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej stoi
Komendant Pierwszej Brygady. Z całą świadomością,
•
jak to wszem oznajmił, przyjął na siebie odpowiedzialność za dalsze losy
Polski. On jeden tylko w najcięższych dla Państwa momentach miał odwagę
bra6 ny swe barki tę odpowiedzialnoś6. Dotychczasowe Jego życie i dótych- Aparat zdrowotny jest na wszyst!(O przYGotowany
czasowe czyny nie pozwalają, by choć na chwilę można było zwątpi6 w Je,w,ail"Slz. ko:resp. "Głosu Po.J.sk(,eŻaooY'ch specjalny.ch zarządz'Zń
go poczynania, Ufajcie Mu i nie dawajcie posłuehu zarówno płatnym od
wiersza pismakom, jak i wszelkiej demagogji partyjnej, z kuluarów Sejmu go" (St. GL) teleforuuj,e:
wydział
zdrowia nie poczynił,
Obywałele! Dziś

Marszałek Piłsudski,

Cholera nam chwilowo nie grozI

illącej.

PIłsudski jest Wodzem Narodu, któremu sama pistorja zmartwychwstałej
ręki wręczyła buław~ marszałkowską. On jeden tylko potrafi zdemoralizowaną niewolą Polsk~

Komendant

z niemocy i

pchnąć

Pierwszy

na

drogę

odrodzenia -

Marszałek

Dranice

ku

szczęściu

Polski, Józef

Polski

do

dźwignąć

i potędze mocarstwowej.

Piłsudski,

niech .tyjel

cierpliwości sędziowskiej

przekraczają ś'Wiadliowie

Incyd'ElIlt ten wywołał długd~ 'de
baty w kuluarach sądowych.
Ostatni świadek,
przemysłowniosek obrony o pJ'lzesłlanie spra
- Nile- pamiętam, - allbo-nie wi.ee Troianowslki, oświadcza, żoe
Wy do ślecblwta. Wnioski nato- wiem!
gen. żymią"'Sld nie miał dobrej omiast prokuratora i obrony o doA więc ni'e pamięta, czy dawał pinii w kołach przemysłowych.
da~kwych świadków sąd uwzgłę- p,ani Orłowej pienią>dZle, nie pr~y- Wiedziano, że lubi by, zainteresodnlł.
pomina sobie czy ią znat, nie wie, wany w każdej ~ostawie,
M-iędzy innemi bę.dzie pow'oł,a-czy widzńa'ł kiedy;ś panią AleW ZWiąz/k'1.1 z tero zeznaniem
zgjo.szono cały szereg now}'Ich
ny w char.akten,e świa>dka gen. ksi1l!k i t. d.
Rydz • ś~~głY.
"
. . W czasie t)'loh dziwn)'lc~ odlPo-- świadków z obu s1r.on.
Wog.ó1e śledztwo wczoraj znac~
!a'ko I?'1erws zy sW1ad,ek zeznaje wledzi zdenerwowany sędzfa-assedZlS k~pltan Henryk Ba:z.ek.
. sar, ~en. Wr.5blewski, rzuca cicho I nie rozoSZlerzyło ramy aktu oslka>rPrzyrecha:wszy .:Io Gr.odna. ka~l- z poza stołu s,dziów wymowne I żenia, co pociągni,e za sobą przedł1łŻenie przewodu sądowego.
tan Baz,~k !.StotnIe stwlerdzl~, . z~ sł.owo "szubrawiec"
wszystkie. dOS'!awy dla II dYWIZJI
gen. Ż}'lll1e!t'Sklego są sk.oncentro- :I,.:n":1r.Ir.:lr:1r:1r:1r:1r.:~n':1r::lr~r::1r::1r::1r::1r::1r::1r::1r::1r::1r::1r""'1r""'1r""'1l"""11
wane w rękach Frydmana i Elpe- !lJL!JL!J·!..!..!I..!!.II..!~!....!lL!J~L!lL!lJ.!IJL!JL.!IL!lL!lL.!n..!!JL!lL!JL!lL!JL!.IL!.!L!lL!JL!JI
ra,
.
.
KJrązYlły lllPorcz)"WIe plot'kl o da
w?nrah przez tycih dostawc6w łapow> ach.
, , .
U
Obsada personalna o:ftcerow Iniendentury . była cZynIona ~,edI~
klucza pnYJacl6ł FrY'dmana 1 EIp.era.
W
Prok,: Jaka byla opinja oficoeI .
r6w dywizH o gen. Żynnńeu-ski,:n?
- Słyszał.em od obcerów , że są
zależni od dostawców, którzy de.
D i' i d i
t
h
cydują o ich stanowiskach, OficeZ S
n nas ępnyc
rowie nie lubili gen. Żymierskiego,
naj potężniejsze arcydzieło filmowe podług słynnej
Następny świadek krup, KlimHENRYKA ROUSSELA p. t.
kows,ki twierdzi, i~ znal tyl'ko dostawcę Frydma,na, który clhwa1ił
się dobrymi stosunlkahli z genera-

Na

początlku

odwodowi
gen. Zymierskiego

wczorajsze~

roz-

Na

część pytań

odpowiada py-

prawy przewodni<:zący oświad- tamem - Co?
czył, iż sąd postanowił odrzucić
Na inne odlPowlada:

.I.1ino
ogrodz·e

łem.

Następnie

ze.Zi!lawała

27-1etnia

pani Alek.slJuk z Grodna.
Zezna,la ona, że przyjaciółka ow
sk8ł' żonego, pani Orłowa, brała
lic·zne podarunki w gotówce za za
łatwianie spraw do~awowych,
PodaTunki takile wzięła Orłowa
od RY'd ze'WlSki ego, Frydmana i od
iM )"ch
Następni'e gen. Żymierski oświadcza, że zup-e'łnie nie wie, ja.
kie stosunki łączyłY panią Orłową
z dostawcami M. S. Wojsk. i że
!lie może ponooSić za to ż.adnej od-

p owiedz:ia,lnośd

. Nast~pn'Y
nie
pytam a,
usiłuje

świadek Rydzewski
odpnwiedtz.i na
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Wielki dramat historyczny z życia
dowskiego w 12 aktach.
W rolach

Rudolf

ży

głównych:

Schildkrauł ~

Werflor Krauss

Dramat ten wielkiego serca ilustruje łzy bólu, upokorzenia
oraz radość biednej sieroty Estery, którą król uczynił królową.
seansów o godz. 4-ej po pot, w soboty i niedziele
o godz. 1 po poło
Na 1-51Y seans wszystkie miejsca po 60 groszy.
UWAGA! Od godz. 8.30 Kino w ogrodzie.

Początek

dawać

ws
O'.

Od wy>dz>i.ału zdrowia miruisterstwa spraw wewnętr.znycih O'tIfZYm.ruIiJś.m:y następują.ce intormaocqe w
.awie oepidem~ oh ol ery. WiadomOlŚci, jakie ukazały sńę w astamich dniach O epidemii cholery w
Rosji sowi,eokiej
j
moż!iwoścJ
przeniesienia jej do Polski są
'edwczesne. Epidemja choleu-y
:Hv'iła się jedynie w Mińsku i
\:y to killka zapadnięć. Obe,cnie
zaś, j,ak nas ~n~o,rmują, nie pOWlta-

gdy'ż alParat a,clmrinisLracyjny jest i
talk w kalŻdej chwiH na wszystko
przYlg ot owany.
Wt,adz~ zdrowia pulbHczneg'O 0tt'zymUJją stale informacjJe i na pod
stawie ich sŁwl>erdzić można. ze
chodażby ze względu na wielką
przestrzeń, jaka dzieli Polskę od
Mińska, n,je należyobawiat się
zawlecz'enia tej ohorahy wog61e. a
zwłaszcza w krótki"1 czas\e, de
na,g~e~o-kr,a}u.

O()G

obrażony

Mussolini

przez szwedzkiego dziennikarza
Prokurator w Malmo po::iągnął należy jaknajostrzej zwalczać przedo odpowiedzialności redaktora ciwników demokratycznej państwosocjalno-demokratycznego nArbe- wości. Jeśli dozwolono to jest w
tet" za przekroczenie ustawy pra- -stosunku do komunizmu, powinno
sowej. Redaktor Allan Bougt do- być dopuszczone też, jeśli chodzi
puścił się w styczniu ostrych na- o faszyzm, gdyż różnica między
padów na Mussoliniego, nazywając temi dwoma dyktaturami nie jest
go w kilku artykułach "skojare" znaczna.
(coś w rodzaju oszusta) i oświadW trakcie przewodu sądowego
czając, że "ten włoski głupiec za- dziennikarz złożył oryginalny list
graża pokojowi światowemu" W włoskiego dyktatora do prefekta
jednym z artykułów dziennikarz w Turynie, który dotyczy zmarłego
szwedzki zapytał: "Kiedy wreSZCIe niedawno literata włoskiego P. Go·
Mussolini zostanie internowany?" betti:
Jest rzeczą niewątpliwą, że wy"Opowiadają mi, że nasz przytoczenie redaktorowi sprawy na- jacieł. Gobe~ti ~ył n.iedawno 'Y Pa·
stąpiło tylko wskutek demarche ryżu I znajduje Sl.~ obe.cnte .V:
posła włoskiego; dowodzi tego Sycylji. Proszę mme uWiadomlc,
chociażby fakt postawienia redak-, czy tak jest, i \V tym wypadku
tora w stan oskarżenia po upływie I zechce pan dopilnować, a?y .teml~
kilku miesięcy od wydrukowania ubogiemu duchem p.rzeclwnJko\~'1
artykułów.
\. rządu i faszyzmu życIe ponowl11c
k ł ."
Al1an Bougt bronił się tem, że uprzy rzy o SIę·

I

Skonsolidowanie "arystokracji robotp.iczej"
Zarzuca "Prawda"

międzynarodówce

amsterdamskiej.
MOSKWA 4.8 (CEPS). Omawiając wyniki ostathiego kongresu
Międzynarodówki Amsterdamskiej, który w tych dniach, -- ja~ wi~~
dom o, odbył się w Paryżu, "Prawda" moskiewska pisze, że w hlstorJl
klasy pracującej niema bardziej czarnej stronicy, jak historja między
narodówki amsterdamskiej.
Na poparcie powyższego twierdzenia organ stronnictwa komunio
stycznego oświadcza, że międzynarodówka komunistyczna systema·
tycznie sabotuje dzieło rewolucji światowej, przyjmując najrozmaitsze
rezolucje rewolucyjne, których nigdy nie spełnia.
"Jeśli kiedykolwiek napisana zostanie historja naszei doby, - pi·
sze "Prawda", to niewątpliwie będzie tam zaznaczono, że dyplomacja
międzynarodówki amsterdamskiej uratowała Europę przed komunizmem".
Robotę II. Międzynarodówki '"Prawd.l" nazywa wzorem działal
ności w kierunku skonsolidowania "arystokracji robotniczej",
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świata

eDlokracja c leg

. demonstr·uje przeciwko straceniu Sacco i Venzettiego
IIpe ł dO Sąd'OW

Wszy.stkie zatbudowania rządowe wania w najbliższą niedzielę de-' "L'Humani,te" donosi, że k{)ll.Ilubarozo piJnie
i inte- monstracji robotniczych.
n.tyczna generalna konfederaoja
naJwyższYCh
resand, któr:zty posiadają pakiety,
Propozycję tę kc>n~res Przyjął. pracy pootanowila !Organizować
LONDYN, 5 siellPnia. {ATE) , - 1wb teczkti, o i,le wyglądają podeiw najbliższy poniedziałek 24-goKomitet obrony Sa~~a i Venzittie rzanie, poddawad są rewizji. W
Włoszech dziony strejk jeśliby wyrok
a
>tło ogtOS 1'1ł .M.tTa'l towne oświadcze- szcze lf 61ności strzeżone 'est birtll1'o
c
1
'1
~....
<>
}
MEDJOLAN, S slierpnia. (PAT). ci na Sacoo i V nzett1'ego miał
"""ze-cl'wko postęlPow,aniu Ifu- seu,eta1'za Kelle.rła.
hyć utrzymany.
n ;J>
~ r<>
El
Fakt nieułaJSkawllenia Sac,c o i Van
N
Iber.naŁora Pullera, ~1"8!caja.c się
.
W
h
;,Petit Pa.rdsien" donosi z owelk
J-=ł zethego ~ywołał we. łoS1Zec go JorkIU, że Gardne!l" JacklSon,
o poparcie do opinji pub' mej.
nadzwycza"jne, oburzente.,
prz,ewodnicz.ą-cy kQtIll1teŁu obrony
Ko.mi.te,t OIba-adował pt'zez całą
PAR"?" 5 sierlPnia. (ATE) , Sio"SelColo p1Sze: PrzeCIwko de- S
. V
-~t '
ł 'ł d
noc Oipracowwjąc plan urałowa...,
,.
"
"
.
aoco 1 anZI::"L l €jg-o og ()SJl o ez. '
,V
.
P
stra Venzethego, ktorej odmowlO- CYZJt gub01'1latQu'a FuIlera oburza wę do wSZYlStkich w kfór'ej wzytl1~
Sa'cca 1 6 ~nz~tbegdo, ~tan<: no wiJzty w;a1Jdowej do Stanów się ludzki,e sumienie. Nie można wa do podjęcia o~tat~~lDego wyWlono 'LWT cić Slę
o sąu.1U tlaJ- Z· d
~
b ł d P
hi
br'" tC tr · i ' ze
wyższego stanu asachUSS1eis 0- . Je, nocz?n
Y'.J a, 10 ~- ~{} e_ ..
.arzdmitlc. n1 1~: a~ e~s - siłku w cdu uratowania skazańL_.
'.
S _~ za 1 um1erza WZl1ąC ulUZ'la w me- 6 0 nMl ę Sle
00. le ...",o aJsolD1ę·
ców
raz do SąOlUl ".aJW'yzSlZlego tatuuW d . 1- cth
'f t ,~t.
'T"~
T b _ "
.
k
•
.
Zl·e nY'
mam' es alO}a'UIl, pr~H;o,ryl una zaz:n·acza, ze wy 0towy,;anydh na
p1'otestu nani e ,
z
ekuc
pr71e'clwko egz/
l1 Sacco i Ven- cząrmeJszych wypadkow sądownic
.
,
Zleitielgo
twa w histo!l"ji Nie S1PrawiedIip
ARYZ, S sierp:Iliia. lAT~), SOlI
. ,
•
,.
•
'
,
W'Ość trzymała w WIęzien1u, lecz przynosI sze~.eg wywladow z wyobrazą
okrucieństwo
bitnymi polityk.ami w Sjp1'awLe
. NOWY JORK, 5 sier:pada. •
SlłCCO i V emlettie~o i decyzji F'11IlSa(:!c a w tOW8.t1Z\y'lera. Herriot
jego przy_
(ATE) ,
stwie adwokata odwiedziła dzi.ś
PARYŻ, S sa e llPn1 a. (pAT), Na
W ParyŻU
należność do gablnetu nie pOzwa.swego męża, Sa,a co obr1JYllll.ał po- kongresie międzytna!l"odowej Eedela mu na wypowiedlzenie swej o..
twierdzenle wyroku śmierci, Po- racji zWLąJzlków zawodowych JouPARYŻ, S sierpnia. (Pat.) - Po pinji.
"PWLs _ Sok" p1s2Je-, że skazani
.sterrunki pQl1icyjn.e zostały W2JlIlOC haux prCJ<tiestowa~ przeciwko wy- wiecu kiolmiUnistycznym, zw,Qllatnytm
mone, <:hociruż w mieście panuje rokow:i, skazu.j~cemu
na karę wczo,raj wieczorem w zWląiku ze byli już tO.krotnie prowadzeni na
spokój, W OIbawie prz'e d atŁaikami śmierci Sacco i Venezettiego, a spr;awą Sacco i Vanzetti' ego do. I elektryczne mesłtO, by następnie
Le strony ana!l"cb~tów W'lad71e bez będącemu obrazą ludzkości.
_ szło do starcia pomiędzy mamife- I znoWlu cale miesiątce oczektiwać w
p~e.c2ień.stwa pubtti<:zne,go prz:edsięZlłIpiroponowaf on równid, by stantami a policją. Wiele 'Osób od- I niepewności. Nawet niema wątpli
wzięty również daJleko idące srod- kongres wezwał wszystkie mia- niO'Sło rany, między nlmitak.ie je- ~ woścl CO do winy ich i cierpienia
ki osŁ.rQltnośd w Waszyngtonde. sta na całym świecie do ZOtl"ganizo den poJk:j.a41t.
lich powinny . być natychmiast

są

stil"z.eżone

Oburzenie we

przerwane. Wykonanie
ObUrz020i e w
cle.

wyWOła

mer.

S'lOS f
ry 'nIe WPDSZC Za ...

i

,'P:zy

ZJe.c1nf.}Czony~h.

Wbawie przed zamachami
Żona

Woiewod Dwie \V stoUCY
gO~{ś~~'d:f'I:;~;;,,'!~u PoW<~.

.~nak

~yroku będzie j~dnym J'1~j

HBrriot potępia fulIera

Wyrok lesl'

ludzkości

WSZyscy

Starcie z porcją

żałuje, iż

------------______________

Wiec protestacyjny
\V Berlinie
BERLIN, S si e l"lpnia , (Pat.>
Wczoraj wi€'czo.rem odJbyło się tutai zgromadzenie protestujące pne
•
, ' l
k
CiW WiOJnte, zwolane przez omunistów berlińskich. W czasie p,ochodu po zgwma.dz'eniu dosz~o clio

s,tarć w ró,Żtlyclh punktach miasta
pomiędzy dernonst.rant<aJmi a poHł
cją Na jednej z ulic p.olIcja zatrzy
mata
na c,zeLe k'1óre>g'o po
SIUWaJ: się wóz zawierający grupę
k
's{'
'b
h
łn.-t'
omUlDll ow, prze ranyc
w Wl';'1
drU
k' . b . k
ń fnv
~~_ 10WS 12 l U br~a s
c "
SaU"cllPa taV ~Ot,,:~zala
rlliCenle
cco i anZ\?L a "6°.

o-c1dział,

:7'

. Protest

radykałÓW
argentyńskich

P ARYz, S sj,ellPWa. (ATE) , Z Rio de Janeli~o donoszą, i,ż ~ru·
pa radyka/1nych r,acLców miejskich
og,Iooi'la deklara'cję, która protestuje przeciwko egze~ucji Sa,o co i
Venwttiego.

.
d·
t
"
·
d
·
11
urzę nIcy o rzymaJą po WYZnę
~r

·

Od kiUm dni bawią w Warszawartościowych
w 6JPrawadl służbowych wo'"
w U'SZ. koresp. "Gł()SO Polskie- kę pobor6w wszystkich u.rzędni- sprawie poprawy bytu urzędnijewoda śląski 'P, Graiyński, łódz
goli
(Sl Gr.) telefonuie=
ków państwowych.
k6w państwowych.
ki - p, Jas2'JCzołt O1'AZ wileński!....
Kilka
pism
warszawskich
zapoW
projek~
rządowym
niema
, •
p, Ra<:7Jkiewicz.
wiedziało na dzień wczorajszy mowy o uprzywilejowalDiu urzę-' ":'at'ISZ. koresp.. "GlCSu Polskie.
konferencję w sprawie poprawy dników yż8zych lub niższych.
go (K.) telefonUje:
bytu urzędnik6w w prezyd'JUD1 taw
Złączeni w oentralnej komisji po
dy ministrów.
Mówi
tylko poza
po. rozumiewawczej pracGWlDików
Wa.rsz. koresp. "Głosu PolskieDowi.adujemy się, że projekty prawą bytu o podWyżce poborów stwowyeh pocztowcy, pr6cz wspól
go" (St. Gr.) t~eronuie:
go źródła, że informacje te nie dla specjalnie warWściowych i wy nej akcji, pl"OIWadzą oddzielnie sta
W dniu w~js7.ym obiegła były ścisłe. Konferencja taka od.. kwalifikowanych unzęd'nik6w.
rania w sprawie postulatów zawostoUcę poglJOsk~ jakoby minister będzie się, kcz dopiero dzisiaj w
dowych.
Miedziński opracował już nowy sobotę.
Centralna komisja pGrozumie- , Postulaty te wyrażają się w ~
plan l'OmlÓW tełeionicznych przy
Doiwadu,iemy się, że Projekty! waWOZa
zwiąZlku pracowników niesieniu dochodów pobOCiZ11ych,
mstosow_m liJc.znlk6w, kt6ry ma rządowe, kt6re będą pr7.eZ cłzisiej państwowych WSZczęła wczoraj pIlzyznaniu
nowych
diodatków
obowiązywać od UClWegO kwarta- szą naradę mi.ę<hyminister;alną starania o przyjęcie przez wice- funkcyjnych i t. do
tu, t.j. od 1 paźdzłemitka r. b. We- rozpatrzone, przewidują podiwyż- premjen Bartla jej delegacji w
Według ścisłYch obliczeń załadług tego planu dotychczasowa
ilość lUD16w w kontyngencie by.
laby dJa wszystkich kat~orji podwojona. R6wnież ulec miatyby
zniżce ceny rwm6w ponadkontygentowych.

Specjalne dodatki

Wde

wyroku

całym świe-

POdWOJ-Bnle konlyngentu
rozmów feleloniczn yeb'

dla

się

i

wykwalifikowanych sił

~ólmą

pań

twienf,e żądania po~towców w
przyznaniu im wymieni-anych dodatk6w pod'lli()Sł~by "'7datki państw~e o 7 i pół milJona złotych
rOCZnIe.
Następnym zasadniczym postulatem pocztowców jest komercja.
1izacja pOC7.t i telegrafów bez naruszenia samodzielności ministerstwa poczt i telegrafów. Sprawa
dodatków cła pocztowców zcsta..
la JUŻ przez ministerstwo poczt ł
telegrafów zreferowana i przedstawiOiDa zostanie radzie ministr6w przy układaniu nowego bud.
żelu.

PogBnBWski kocOokwik·rozbroienio y R~~~~~ d~~~~~!i~~a

Za zdelraudowane
pieniądze

chcieli ' kupit: nowy dom
iWansz, koreslp. "Głoo,u Polski,e go" (Si. Gr.) ted'ef<lltllUje:
W sprawi~ głośnej afery nadużyć w Wia!l"szalW's1ciej·dty!'.ek'c~i wodociągów i kanlłllizacii dowia,dJujemy .się, 00 nasŁętplllie:
GMwci bohate<r.zty afell"Y brada
Petsza:ft pozostają w da,lszym ciąIgu w więzieatiJu, Jak dotY'c!hczalS
sa>rawa złoożenia kaucjń nie była
wcale poruszaną. MagiSlwa1 5'to-

'łecz,ny, którego stŁa-aty wynoszą

1SO tysięcy 1JłotYlclh, zarządZlil alleszt na k,omorne domu bra.ci Pet
szaf t. W ten sposóh wycofana LlOsłanie częściowo SiUltna lDadu.żytY'Clh pieniędzy, WY'szło na jaw, iż
za ZJdefraudowane plien,iądze Pet;szaftowle z.a,mierza1i kupić nowy
dom. Ujawmienie nadużyć uniemożliwilo defraudantom wykonanioe tego planu.

ElEJI!JEJEJEJEJElEJEJEJElEJ

·Zapisujcie sie na
członków LO~P

W szyscy ubolewają i zrzucają winę' na innych

niemieccy

BERLIN, 5 sierpnia. (PAT). Lot

LOiNDYN, S si,el'JPnia, (ATE), - ki-enmku rzeczywistego zmniejsre PARYŻ S siell"lpnia. (ATE) , _ nicy niemieccy lU's ticz i Edzard
Zamknięcie obrad konfea:encji m.or nia zbrojeń morśkich oraz, że Ja- Journal'" p1'l7lV'nll!CluJ'e Stanom ZJ'e- przl?Twali dziś o gcdz, 10 min. 13
'J
.-Jr-'
•
..
1_
d
sklej w Genewile stało .się dzisiaj ponja w swym programie budowy dnoez<mytm winę zamknięcia kon- przed potudnIem SWOJ reH.Oł' owy
przedmiotem sZJCzegółowy.ch roz- nie przekTo.czy maksymalnej gra- ferencji genewskiej. CooHd~e, rzu- lot, lądując na lotnisku J~kel'sa
w.aJŻań prasy angi elsiki ej, Naog:ół . nicy, projektowanej w Genewie. .cają<: ini.cja.fywę rozJbrojenia na w Desau, Zdobyty przez IllCh reda slię stwi'erclzać, iż publi<:yści : Na za'kończen['e K.eHog stwier- monZI\1, nie miał bynajmniej zamia ~rd świat0wt: utrzym~nia się ~
angielscy przypisują winę niepn.. dzit, iż kryzys konferencji gen/ew- ru zmnie~zenia kos/z t6w zbrojeń Wletrzu wynOSi 52 godziny 11 milwodzenia konferencji Stan~ Zje- mej w wozem nie D8Jl"1lSiZy przy. morskich Ameryki, lecz podejmo-nut. PrzewY~:!':a on dotychcl8iSo*
dnoczonym, które przystąpIły do }aznych stosunk6w między rząra wat w tej fO!llll'ie ostrą walkę prze wy rekord SWlatowy olg. 11 m.
obrad z niedostatecmem przygoto mi Stanów ZiednOiCZOOych i An- ciwko angielskiemu programowi W czasie lądowania obecny był
waruem.
glji, Już w na~hllj.żs-zej przyszłośd budowy fIoty W();ennej i w ten spo również kierownik zakładów 101LONDYN, 5 sierpnia. fATE). Se sŁanie się możl'iwem zawó\.rcie u-- sób chciał możliwie małymi ko- niczych z Desau prof. Junkers,
k>reta!l"z >stanu KeUog, ogłosił 0- kładu,
o:Órantczają.cego budowę sztami uÓWna.ć fIotę StanÓIW Zje.. k1t6ry pierwszy złOŻYł lotnikom
śWJiad/cZJelIlie o zamknięci11. konfe- wieLkicih okrętów woj.ennyoo.
~atuIacfe,
dnoczonych z flotą angielską.
l'1encjj morskiej, Wyra:zd~ on ubolewanie z powodu kryzysu, który w ::
".l~"'!;!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!~~!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!~!!!*-!!!.!!1,1::!:.l'tl"
skutkach swych pociągnie zwiększenie wyda.1ków na zbrojenia
morsIóe oraz spowoduje moralną
depresję na świecie.
Stany Zj'e dnoczone jednak nie

aWiązan-B S osunków Z Rosją

z, amierza,ją podejt(JJować gorączko-

realizuie

sięj

wbrew informacjom niemieckim

wyc!h zihrojeń morskkh, jakby mo
War~z, kores-p, (St. Gr,) teted:,:
żna bY'ło wnioskować z roz:bicia
W dniu wczora"szym przejeżdżał przez Warszawę członek kolekonferencji gene'WsJHej. P:rzecliw- gjum Narkomindjełu, Slomoniakow. Zgodnie z zapowiedzią p. Sianie, stosownie do traktatu wa- moniakow odbył dłuższą konferencję z posłem Pałkiem.
szyntgońskiego, n ałożone zostaty
ograniczenia budowy okrętów woBERLIN 5. 8. (Tel. wł.) Biuro Wolffa ogł.asz~ otr.zyman~ z Moskwy d~p.esz~ dOI1?szącą, z powoła
.
h'
. . k. niem się na źródło pDinformowane w MoskWie, IŻ wIadomosć prasy polSkIej o oczekIwanem w najbHż
Jenyc . i znJ~zczon e na~~lę sz=",~~ szym czasi~ wznowieniu rokowań polsko-sowieckich w sprawie- paktu o nieagresji wyprzedza w znacz·
dnostk l bOJowe. Nal ~ zy nc c. l nym stopn1U fakty.
wać, że Anglja pójdzie jednak w
-

4
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"Dobrze

płacą
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i wielI wymagaml" Wielki g~C~o~~C:Z~~i!elegratów

Stany· Złednoczone prowadzą politykę wysokich płac

Robotnicy w Stanach Z;ednoozo
nych otrzymują naogół wyisrzą pła
cę za-robkową, niż w Europie, Prze
mysł, zwłaszcza wielki przemysł,
,
h
'd
w Stanach Z)ednoc:tonyc ,znaJ ,u.
je się od roku 1916 w stadJum nIe·
bywałego rozwoju i konjunktura
niezwykle korzystna dla produk_
cji j zbytu fabrykantów trwa, za-

,

k

równo na olbrzym1m ryn u wewnęuznym Stanów, jak i na rynkach światowych, gdzie prumysł
amerykański konkuruje szczęślL
wie i skutecznie z rywalami.

D . ki t 'kon'u.nktu!1Ze

my~~ lsy:~ac~ Jłinansowej

i po_
Sta-

dzięld też z drugdej strony
racj~nalnej organizacji pracy na

nów

dział pracy i zysków będzie się
odbywał sprawiedliwie,
Wtedy będziemy mogli odq»'zeć
ra2: na zawsze zarzut autokratyz• k"
b 1:.
~u, J~ 1 7WJązany ma y" z orga:
nlzaCJą przemysłu, przemysł zls
potrafi zapewnić wszystkim swym
pracownikom bezpieczny byt i
wyższy potLiom życia. Nie będzie
' .
, 'ó l--':'d
JUZ wówozas
,
. naplut w;
. '!\;jU, y pra
cownlk będzIe człoW'le~~ wolnym
w ramach przedSIębIorstwa
kooperatywistycznego, będzie pod
le~ał tym samym ograniczeniom i

ponosił

wydatniej, intensywnie;, bo ma z,abezpieaony byt, jednocześnie zaś
przemysłowiec, podwyższając Płacę robotnikom, zwiększa swoje 0_
broty i zyski.
Charakterystyczny ~ąd na tę
kwestję płac roboczych rozwija w
swem przemówimkt jeden z kró16w przemysłu elektrotechniOZtl1e-

I

to samo ryzyko, które po- jeszcze

noszą przedsiębiorCY""

oz~i,

A'k!cja woj-ew.ody JalSzczołta na dla urzędu pocztowo - telegraficz.

tk~ren~e ~kr:~~u .~kierowa~~.,,~ostała nego w Tomaszowie.

II uąo ..
l
• C "Zpll . , .
W/edlug zatwierdzonego przez
dytów na roboŁy inwestycyjne w ole ~gową dyrekcję robót publicz.
ośrodkach,
które skupiają ze n~'ch w Ło·cizi projektu gmach ten
wzguędu na sw6i Cihraktex prze- będzie bardzo obszerny i urządz.)'
myslowy z-nacznie~ze ilości beL- ny według najnowsZlego systemu
robotnych.
.
~u~ynk6w,. prze~n.aczonyClh dla uPo uzyskanLu kredytów na 00- zy.ku pubhcznosClI. Budowa roz·
d(iwę mo.s t u w T omasZOWl-e
. uad
..
· b l · · ·L d'
I
J:'oczme
SIę w naJI IZSZyCal
ma~ l
lo się wojewodzń.e JasvczołtowiI tak że bezrolbocie na terenie Touzyskać również po interwencqi u I mil5Zowa zredukowane zostame
rnmisŁra poczt i te.legrafów la-e-j dzięki w.ysiłkom. wojewody JIłSZdyty na budowę nowego machu cz-olta, do mil11imum.
<l.

do wytworze·

~ l podttzymanł.a pomyślnej
przemysłU,

Perspektywy, zakreslone prze2 Junktury d1a

Tegoroczny

kon

W.
-

-000--;
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TydZień

lotniczy"

go w Stanach, prezes rady zarzą-

,
y
mowi p, oung,
stopniowo do przekonania, iż niskie płace zarobkOWe nie sąkoniecznym warunkiem dla rentowności kapitału, włożonego w przed
'

" Dos ZJlŚmy,

siębiorstwo; przekonaliśmy się, jż

podniesienie poziomu Płac zarOb_
l pog
,
• d k
k owyCh d a,e sIę OS ODa e
o·
dz!ć z obniżen .• ~y, ~zedaż~eJ
fabrykatu; doszltsmy lUZ do wnlO().
sku, że pro.dukcyjnośCi pracy nie
mOŻna mierzyć wyłącznie czasem
jej trwania ani też miarą wysiłku
•
-<'
.'
k
i
fiZY~~eO ~
~ onan u, ~ro
Il11m!e smy, ze WIęcet nas pOWlnna interesować kWest ja moŻnośd
wykonania pracy z zapałem, energfą i chęcią, niż kwest ja ustalenia

je!

gk~an~CbY'
poz~ ~~rą wy~i~dk luddzta•
1 OU:, ywa Się JUz ze 8Zav ą

org~mu,

Praca, wykQnywana
staje się przymusem,
',3__ !
•
k
a gdY przyJW"le wyczetrpanl-e a

bez zapałU,
,

Być moie, ciągnie p, Y()UD.g, uda się nam w przyszłości. Z011!fanizowac

pracę

tak, aby pracownicy

danego przedsiębiorstwa odgrywa_
h
b
'
pI1Jącyc, na ywa,ąll, tam ro l ę ku'
cych kapl'tał , tak" jak Sl'ę kupu'e
J
jakikolwiekbądź inny produkt,
Mam natb.i....;...,
-re

że

nad":..I": e
..~

dzień, w którym wiełkie przedsię-

lorsłwa przemysłowe będą nale-

żały faktycznie do tych, którzy po
święcają illJ swój czas i pracę z te

~ub inneg~ tytułu.

W6w~8JS

kapItał będzIe dla tych przedsię...
biorstw narzędziem użytkowem,
które da się wyzyskać i zastoso-

wać jalmajekonomiczniej, Każdy
pra o ik b d '
'd ' ł
c, wn,
~ 7.1e W? ~a Vf maszynte stojącej bez urzyc:ta nlepł'Od~cyjną pozycję, obciążającą je.
go udział w dochodzie, każdy prze
to bęckie pracował z zapałem o
ile tylko kierownict
. o
.'
wo sp ,cznlle w
ręku kompetentnych ludn, a po-

oczekują nas w dniu dz'siejszym

Ni,edriela 7 sdel1pnda będzie ewenementOOl
b1eżą~ego sez.onu
S!nOl'~~we~o, GraJ'ą mianQwide naJ'
~ LV
li
Iepsze
dwa
zespoły piłkanski-e Lodzi Tury>ści i ŁKS. Z'a wody pomiędJvy tem1 dr.użynami zawsze w1Jbudują kolosalne zaiOJte'l'-esowa.n~e i
wywołują d'l'eszcze u fanatyków
obu sbro-n. Mecz ten odlbędzie się
na bousku gOSjpodlat1Z)' Z3iW'OOÓW, t.
j. ŁKS., przy Al. Unjt
Początek
zawodów o g~dz. pOi!' .. Na prtZJ~
m>ec~u. $potkaJą SIlę druzynr J:igl
hglle} w zawodad1. o m'llStrzostwo Polic}'ljny K. S, - HaSllllooea
P ocząt ekprzeumec;zu
·.J
3 15
o god·Z..

?

będą się za'wodry stil'ze:1e,cJcie o t y-

.L'
d ostępne dla
mlSlbrZJa QIIlla,
tk·
b
h
h
k
wszys l-C C' ętnya tak
pań
ja 'l
panów. ZwyCłęZiCa otrzyma piękny d"Y1plom.
Rattlo na boiSIku Ł. K. S. odbędą
się zawody O mistrzostwo między
Ł. T. S. G. - ~I. Tury.Sltów II. P?
~zą.tek pr.z.ed:meczu . o godz. 9-eJ.
M",c.... , o l>tfodz 11 -e
~ J'
W sobotę n~ b'Oisk~ przy ulic.,
W ()Idnej odbędzie się rewanż me<:LU Hakoahu z Sokołem _ Zgierz.
Poca:ą-tek. o .godz. 3 pop.
.
W PabJanl-caoh: Rano na bOIsku
P.T.C. odlbę.dą sdę newanzowe zawody o misbrzostwo li.gi I.ej pornię
dzy Ł. K. S. II a P. T. C. I. Począ.tek o godz. 10.30 rano.
R
ówn&elŻ w PabiaIlica'Ch Burza
u~ządza
w dniu
siea-pnia I-szy
bieg na przes'tlt en 4 kJm dl za

.L.I\.·
UuIl

...

LI"

?

zrze:zo~ych ·P:tL.A~

jutrzejszym

godz. 8--ej.

Start i meta w Ale-

ksan.cLrowie.
Ma.kkabi łódzka urządza na szo
sie LU'tomiersk _ Lrus.k wyś-c.~g'; ko·
larskie na 80 k,lm. Wyjazd z lo.
ka:1u kllUlborwego o godz. 6-ej rano,
T. S. U'l:da urzą-dza w dniu tym
wycie<:zkę kola'l'lS.ką na 32 klm.
do ł.a!gilewui,k, 1'85 Skotrui,cki. Wy--i)()Oja'M z lokaju Q godz. 5,3() rano,
usłyszymy dZł·
T. G, Sokół urządza rówtnież
wycieczkę do Brono~a via Gał-I WARSZAWA, (faŁa Hll motr.) I zonelrt'a. c) Maatra: "W gondoli" Bark6wek na 40 ~,lm. WYJazd z loka-! 12.00 - Sygnal czasu, komunitkat lot-l karola, wykOill3. orkiest.ra. 6. Ni-e\\'~a.doll1
lu o godz. 7--e? rano.
.
ll,iCZQ - mebeoro1og-iozmy,
kOl!TlulTlhka:ty \ ski: Humoreskf, odśpiewa p. M. Wasz·
Hejnał jeda4e również na wv· 1 PAT-a, naJd program. .
kowkz. 7. a) NClw.aKO'W<s·ki: Maa,urek tę. L
k'
<:le>CZiKę
01'att'S k ą d o T u.szyna 4ll
15.00 - Komund.kat gos-oodarcr.y ~ me- skno<ty, b) Rutko-wsk1: "Tyś sama mai",
kilim. WyfaZld o godz'ł S-ej
teorologiolmY, nad program.
odśp'iewa P. K. Horbo-wska.
1520-16.35 - Przelrlv.713.
18.35-18.50 - KOI!TIunirkaty PAT -a.
LEKKA ATLETYKA,.
16.35-17.00 Odczyt p t."SIttam 18.50-19.15 - Odczyt P. t. "Ghandi -DZIS
., W'Y}ez
' . d'!za "'U
..L KaJ'LSza re- współczesny narodowości hiałoruskiej", ~elki reforma1lo1f Indji. nic, wygI. pr(\f.
t
a
'
d
prezenCY)narUiŻyna 1ekk o _ a- wygl. minister Leon WasilewskI.
Wł. DZiwonko-wski.
tlełyczn,a na zawody mi ędzymi a17.15 - Komcert p(}p(}ludnriowy. Wy19.15-19.35 - RozmaHO\Ścl
stO\'l'&. Łódź - KaHsz, urządzane kon3iwcy: Orkilestra P R. po<;! dyr. t..
19.35-20.00 - Odczyt p. t. "iy\\'i~·
P'I'~z po<lokręg kaJ.iski z okazji Dworakows1ciego. Kil I 'i.cra Horbo,,·- nne praccliwnih umyslowego i c7.lo\' k,
zjruzdu b. legjonistów. Łódź. jest ska (śpie'w), M. \\'.1. " \ fez (śpiew) r' ka pracującego f~zrczni1!" z działu, lI ',
rerprezen!o:w ana prz€z z eSlp ot Ł. St. Nawroa.ki (ruKOOlp.)
! gjena", wyglosi docent Gustaw SruJc.
K. S, pan 1 panów.
Część I: 1. a) Fucik: UWCirt. ,.MiU"a-: 20.00-20.15 - Komunłkat r"lni(:zy.
. "
.;
'030 -.P ~zerwa.
ma/l'e , u••) KaJ man; Rorn~ns, c) Ka,]ma.n
:i 20 .15 -~.
.
TENNIS,
Pocalunek Na.rurendi 7. 011. "Manew.ry le- I 20.30 - Tramsnl1<Sja z "Do-wy Szwa}W soho,tę i nl~c1zielę n.a kor . sienne", wyko'na orkiestra. 2. a) Ka": ca;rskiJel". Kooc.ert otkieSNY 1\. SieI·
tach te.nnisowych zawody kbbo. man: Czardas7 z UP •. ,Hrabina Ma-rilCa",1 skiego przy udz.iale M. Bldeck~j i Ma·
we d<la wiSzystkioh.
b) Milol!lg: Tamgo "Lyft", odśpiewa P.\ILn,OIWl$lkiliego.
K. HorbOlWska. 3. Lehar: Arja z Qope- 22.00 - Komuniika-t lotniczo - meteoSTRZELANIE,
retki ,.Paga.nilllj", odśpiewa p. M. W3!SZ- rol~.czaJ.Y, syg~al czasu,
komunikaty
Sohota od rruna próbne strzela. lrolWqcz.
poIJICJ1, komumkaty PAT-a, nad prQni~ p~-:red. mhstr~owsklf.l1i zawodaCzęść II: 5. a) Koffler: FanŁ.a,zja z gram.
. ..
. .
m1 medJZilelnynl1 O m1Skzos,two . '-' N'
. -'
k'
b) Dyb' k" ) 22.30-23.30 - Tr.antSlTllloSJa muz} ki ta.J-'a
Ple,:,"n leWlIa... oms ~go.
~ le I. 1 newnej z rootaJUra,cji ..Rydz".
WIlIJ. •
"Je,) obrar/:", kartka z albumu, 2) Caf!.
KRAKOW, (422 mtr.) _
\ 'r=>«=
_
--.::.:-::= 17.30-19.00 - K<1It1cert p.{)Ipularny z

s· przez ra dl- o'.

Co

Szef

wolał s,·ę

oz· enl·c' n"lz·

zapłacie'

udz~alem

DybO!\V5kite~.

wodników
w
d'Yll', T.
Na boisku prozy ut Wodnej spot
.
"
19.00-19.25 - OdmyŁ pod tył. ..O
kają się: G.M,S. _ SHa o m~str.zolaSałCłI , gajach i dJrZewa.ch św1ę;tycb, cz.
sŁ'WIo li~i I-ej. Początek o godz. 11
100,000 dolarów za '100,000 pocałunków
U", wygt P. E. Wyrobek, pr<Jf. sem.
rano
Przed nowojorskim trybunałem dz:tam dokładnie bUlc~1alterl'ę tych
19.30-19.55 - O<IOOyt P. t. "Przegląd
.
do
'i
polityki zagranicznej z ubi'egfego tygo.
O godz. 14.30 na tym samym bo są wytm stanęła miss Betty EIIis- skradzlooych całusów. Szef ~ałoislw ~ać będą: Szturm _ S. S. K. Gramm i oświadczyła:
wał mnie 20 razy, ~ry rano przy. d,nilCl" wygłos! dr. J. Reguła, wicesekr
M. (Chojny) (' mi&trrostwo Hgi 11. - Tl1'zy lata i dWla miesiące pra cllodz:iłam do biura, a gdy je mia- U. J.
O godz. 16.30 Rapid __ Makabi, (-cow-:ł am w biw-z.e mo}e~,o szefa. łam opuszczać, pr,zyna;mni-e-i 30 ra
20.00-20.30 - Komu~katy
rownid o misbrzosłwo Hgi II-e;. W -Cląg,~ te~o czasu $ze.f pocało' l-Y W między-czasłe pięć razy po POZNAŃ, (270,3 mtr.) Na boisku Bur'7V:
s:p'otka się wał mDle 100.000, ra. 71Y, liczą.c 100 10 całusów.
Czasem było nawet bl~.OO~. NtObowami'a. giełdy pienięinej,
-J
pocałurukó
dZl1
I
'
. t h
I ó
: . . . 1 z ozowe) l owalrQWeJ.
Bllil'Zia z' Odrodzeniem Pocza.tek o . -.1 . J w.. lAen,n -e,d '. WYJąWSZIY
w·ęcel
YIC
wy
-ew w d
m"iOSCI,
ae
1730 1900
T
mi l '
t
l
.
.
1..
'.
' l. wy-<odz. 10.30 "-op.
m.eUlZi-e e, s~ęll<l jnl Uf op-owe. Ja nie ~IfiCę lUZ przesa zac
l .. . .W· -lk ~.,mmskilllS a Kc,ncet"J z
l; W Zd
._
cIs Zk O d,ow:a- S-t
'
~
CaW1lllI'l1Il. Ile' ,opU'tl!in a .
k"t'
W ł'
dn- Żąd........ (jb oorue za lLIlJ
O
aWIaJl1
ra.ohu,oe·k za sto całUSÓW
I '
.
~__I~J
()i 1 po polu
lU nia w kwocie 100.000 dolarów, al- dz.Ennie. Szef przyr~t mi, że się ~ k 19.10.-19.35 - pśr~~~ląd rzecz~lr clerO:zJe~a ~ ~a.wody: z Sokor,ero bowi,em te dhJ'awy afektów sze- z-e mną ż-em
. t
•
.
aVl.'ycn z ca rego WJa"a - wyg osi p.
o ll1l1S1U<7!OO'two ~lgi II eol
o
. ~wazatąm SIę za Je- Michał MeHna.
I". - .
fowSlkicll wcBlle mi nie byty pny- go na.t1zecroną 1 dlatego tylko ·zno1935 19 "."
K
,.. t
od
od: one lmiplt'e.zY sp;ortBowe Zp°s.;~!X jeo:n.n,e. Opietrać się nie mo@am,positamtecwłoścl.·-,i,N-ommt1haygOSpar'W~lane, ]-ed~nte Clin.k OllSKIi ru.eważ h}'llab1ll1ll Sttraci~a posadę.
cze.
(Łódz) , Siporbka SIę. na bo1S~ W. PoniewaFŻ świeto s.-..tzia Ri'Cha.d..
SęcLz.i,a próbował
doprowadzić 19..55-20.20 - Odczyt P. t ..,Adam
K. S. o godz. 12-eJ w połudnIe z
nił arl' ć 'CU ł k
do ug'Ody i zaproponowat obniż e Asnyk. Z poWodl!.l 30 ,();zn!~y :e~c
Bankiem Polskmn (Wars.zawa). Bę ~°do1:a ~ęco~~oc;u~n: mx::. nie sumy odslJkodowania, a~e ste- l tmłeroi" - wygl~i pro!. dil'. T. Gradą to zawooy propagandow,e.
,jem żątd~niell11 ocJ.s,zkocfow~~ia,
n-ot)'lpistka odrzuciła propozycję u- b<Jwsld.
W,~tęp wo,lny.
_ C?Jy pan uznaje sWloją winę? godlową, mówiąc:
20.30-22.00 - Koncert . . .1ie>Crot'Iny. U- ~ytał sędzia ~aś.cideJ-a wle[
'- N~gd'Y w ŻyCIU, fes,tem uczci- dzi-ał biloJl'ą: l<Jl'ystYtla Żabs~:r (wIolonKOLARSTWO
ki-e? fIrmy dra;ewnej, mr, Jame-sa wą młodą dzi-elW~zyn:;., dr.oga do clela), KaletaJo Kopc~rńskr (baryło1l),
W Hed.enowie =uchli.wy. zan.ą:d Ho~arda, pr-z ystojneg? 30-!etniego pr:zy7JWoiiJego małżeństwa jest dla KMko mrunooHnist6w .,Mozart".
S. "S. UDI10n W'ządza waelkle m1ę- m ęZCzyZl11ę, czy pan l\Stotnlc cał,o· mnie zamknięta, życie moj-e zwilClh .~-="lJl
ag.
dzynarodowe W}'IŚ'c:gi kolarskf-e z wat miss Elilis-Gramm.?
nięte.
tyczna, j.ak pan dlY'ba sam widz.i,
udziaJem mistua świa t.a Engla. Po
- Plt'zyzn.aię, że tCllk byro is,totSędzia zaproponowaJ wów-cz,a.; oardZlO energi.c.zna,
cZ3,lttek o godz. 4 pop.
nie.
How.ard:ow~, Biby się z tak gorąoeo
To rozn.mnowaru-e trafiJo szefowi
. To'Warz~tw.~ ,.'Resursa" na szoto ta:k często, jak skarżąca całowaną .SItemOltyplSi:ką ?żenił, , G"O przekonanIa, P'I'.lyszło do poro·
SIle Luboanne!l'SJci.eJ ull',z.ądZla doroc.z- podaje?
- W w:ypatCllku matżenstwa me zumien.La i Wkrótce odbył .!ię ś1ub.
nym zwycza·}etffi w dlniu 7 sie1'\PDia
- N~>e &zyłem pOCCllhtnków.
pouZJebuje pan placi~ ods.zkodoSędzia zastrzelgł .się, że dop!ero
-zawody kolarskie o puh!llr przeAl-e ja to czymdilam _ rzecze -z wanda. Nie-cb,.pan r.ozważy. Ta da- w dniu prz,edqOŻoenia mu dokumenchodni im. Walg nera. Począ1ek ł) tryumfem Sltenoty7pistka. - Prowa ma jest m&odl, U'l'OdZlWa, sympa- tu ślUlbne~o wyda wyu.'ok.
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Dziś i

wneśnia cjonowanyc,h OIbe·oni,e. na 10tni~ku
lotnkzy", w Lublinku 3 eskadr 3 pulku lotktóry na terenie wojew6dz,twa niczego z Poznania.
łódzkiego wyrpadni-e w tym roku W okresie tygod-nia I()tnicze~o
n:ezw)likle uroczyście i. imponują- odbędzie się szelt'eg wmotów proco.
pagandowych,
pokarow
lotniW tLroc:zy\stośda;ch tych bo- czyoh, popisów z z-akres.u akroba- .
.
•
k "
-< d
.
t y k'l powle~TzneJ
. ,. or,az szereg lmWIem
l w a C}I pTopal;an owej na
terenie Łodzi i całego w.o}ewódz- prez. ipifopagandowo - lotniczych
twa ł6dzki.e,go weZlllą llbio1'owy dJa na,jsz~zyah mas ludności <:yudział przebywający w Łodzi ofi-. wi,lnej i żołnie1'zy garnizonu ł6dz·
I
cer·owlie i obSiluga samoJotów sta- ki-e-go. (e)
W okr-eLSlie od 4 do 11

dzające; General Elecłricity Com- !PoP.
pany, p. Owen D. Young,
PQlz3l!:em na boisku Ł. K. S. od-

go

p. Younga, odbijają nfetyJe rzeczywistość, iJe pewne tendencje, istniejące w łonie największych kon.
cemów amerykańskich, W jakim
t
.
'1
h-.:I-,
.
s opnlU, o l e c ~ o prz~ar.ę
struktury przedslęblOJ'słw melkokapitalistycznych, urzeczywistnią
się nadz&eje
p, Younga, trudno
przewidzieć. Faktem jest nato't
't"
d'k
mJa1i QCZywlS
yttn, ZE. po wyz a
• 'dn'
płac i skroc~nie la robocz~go w
Stanach Zjednoczonych idzle w
parze z obniżką cen fabrykatów i
przyczynia się, narowni z innymi

Dalsza akcja inwestycyjno .. budowlana
wojewody Jaszczołta

wypadnie w Łodzi niezwykle imponUląco
C.
k
·
przemysł amerykański le awe Imprezy sportowe odbędzie się IITydzi-eń

wszystkich szczeblach produkcji i
wymiany,
jest w stanie dać robotnikom wyższą Płacę zarobkową oraz pl1Zy_
krócić dzi~ń roboczy.
Skute<k i
przyczyna w tem zjawisku działa,
,
ją J'ednocześn1e, Robotntk pracuje

torgą

ł•••

dni następnyoh!
ProdukCja europejska: Graham Wilcox, Londyn

ę

dramat erotyczny W 10·du aktach,

Vesła

Sylva,

W obrazie występuje słynna

międzynarodowa pata taneczna

Juliełłe

odtwarzający

us.zy

•

ciała"

l

stosunki zakulisowe nowoczesnych kabaretów. -

Com płon,

Wyndh2!m

5łanding

i

\V rolach gl6wnych:
Walte~ Bułler.
__

) o r o....... '"
~""e"llr"Jr'" 1- 1l!"'r1I_~ '-"'ree""" "tr''Z'7
..L.La .......,......
" " . J L ........... .a....a....a. '-:Ir
.....
e 11

.......

J'l_

Orkiestra

..L " "

s7mfoniczną

pod lUerunkiem pana L.

Lidauer~

N1'.

.UQ

~'4

6.VIll. -

Wiadom~ bieżące'2
Właściciele cegielń

•

GŁOS POLSKI -

19:.:.27!.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - i_ _ _ _ _S~.

go zi y trej tra waja.rZy
• • • •

grożą...
mIał na celu ~aprotestowanie przeclw~o Ig~orowanlu przez dyrekcT~
1e ~k~~.:c~~~~~~ce;~~d:;~
delegacji i repres· om, stosowanym przez naczelnika ruchu

.

wiesll~ nowy cennik płac, podwyż
szony o prop.~now~ne, przez nkh
naRównocześnie
kon~e1I'enCJl 12pracod.
l poł proc.
a wcy wzy
wają ske;k'llliących d'O podjęci"
pralCy do dn1'a 8 b. m., gr()IŻąC W
pI12'Jeoiwn')111ll ;azie p~zyjędem ?O-

Dnia 19 lipca r. b. związek pracowników tramWszy scy potę p ili p o stępowanie naczelnika ruwaiowych wystąpił do dyrekcji łódzkRej kolei ele- chu p. Wrób h wskiego i dyrekcji. Ostateeznie po
kt ryczneJ-z .zą d anlem
~.
'
d t
h
ł
.
b
d
h P~ZYJę
- t O Je
. ci n : l: 9 ł'·
po d
wyzsze~1Ia . O yc Cz~S?- ca onocnyc ll O ra ae
osnle o k o ł o
wych płac o 25 proc., wyznaczając Jednoczesnie 4 godziny ra!i0 rezohlcję, w myśl której, pracotermin udzielenia prze~ dyrekcję odpowiedzi na wnicy tram~ajowi p l" Zystępują od godz. 5.40 rano
ubiegły poniedziałek t . j. na dzień I sierpnia.
do 24-ro godzinnego strejku protestacyjnego, z
wycr~ robo~k'Dk~w.l W'Ye~s.~_t:o;
Poniewaz dyrekcja nie udzieliła odpowiedzi do !,~em, że pom i ędzy g o dzinami 10 a 3 popołudniu
wantetn sł!reJ U)ący'l.lfi z ml,esz..K.<'l..
db ć
d
lr'obotnicZ}"ch na terenie cegielń,
dnia wczoraJszego, zarząd zWiązku postanowI Io ,y tnę ma emonstracJa ro b otników wobec dyr,b)
zwołać ogólne zebranie pracowników tramwajo- rekcji na terenie remizy.
w,ch dla zajęcia stanowiska i powzięcia decydu- I
Następnie rezoluc;a domaga się, by zarząd wy
jących uchwał, któreby wywarły s'kułeczny wpływ ~ stosował ultimatum do d yrekcji, :że w razie nieu.
dla dobra prowadzonej akcji podwyzkowej.
dziele nia wyczerpującej odpowiedzi w sprawie *łt
Onegdaj o godzinie 11.30 w nocy odbyło się na dań do 13 b. m., pracownicy tramwajowi z dniem
mogą uzyskat polskie terenie remizy tramwaiowej ogólne zebranie pra- . 14 sierpnia podejmą akcję strejkową, która trwa6
, obywatelstwo
cowników K. E. L. na które przybyłe około UOO będzie aż do zwycięstwa.
Komisarjat rządu na mias,t o osób.
W strejku protestapyjn,m brały udział wszyst.
Łódź podaje do ogóln~j wiClldomoSekretarz okręgowy p. Kowalski w,głosil ob· kie wydziały tramwa jowe, jak wydział ruchu, war.
ści , że osoba pochoo2Jen1a polskie- szerny referat wskazując na to, że dyrekcja tram sztaty naprawy ruchu i inne.
•
go , będące OIbyrwatelettn me,go waiów ciągnie ogromne zyski z przedsię!Ji o rstwa
Pomimo wielkiego ruchu kołowego nie było ża
państw.a, skoro przybędzie z ~- buduje nowe linje tramwajowe w L1Jdzi, a jeżeli dnych wypadków w mieście, albowiem władze bezgranicy na obszrur państw,a pol- chodz~ o wynagrodzenie personelu, to nie może pieczeńsłwa, a szczególnie policja z wydziału ruskiego z zamiarem poz.os-tania tu sili zdobyć na jakiekolwiek ustępstwa.
ch u, podjęły wszystkie środki ostrożnośgi.
na stałe i złolŻy wobec wt·ad.zy
W dalszym ciągu swego referatu sekretarz
O godz. 2.30 p o południu odbyła się demon.tra
adminJstra-cyjnej (starostwo lub okręgowy podkreślił to, ze dyrekcja nawet odmo- cja tramwaj arzy na tereni,? remizy, którzy doma"
komi<;arjat rządu) dowody swego wnej odpowiedzi nie udzieliła: a jeżeli chodzi o gali sili usunięcia niedomagań, oraz podwyżki,
p'Ochod2Jerua P'OI~.~, a .zara· traktowanie pracowników, to jest ono bez względZwiązek pracowni lIc ów tramwajowych wystoao_
:z:e,m oświrudc renie , że 2'l1'\Zeka się nie nieodpowiednie.
wał wczoraj oficjah1e ultimatum do drrekoji kolei
dotychczasowego (ohcego) oby·
Wydawano ciągle zarządzenia, nakładające elektrycznej łódzkiej, w którem komunikuje, *e~
wat~lstwa, ma prawlQ n'a zas.a.dZ1e grzywny na praco ników w wypadku stwierdze- jeżeli dyrekcja nie uwzględni żądań i nie udzieli
a r t. 3 ustawy OOmrugać się uzna· nia usterek służbowych,zawieszano ich w pracy wyczerpującej odpowiedzi do 13 b. m. to dnia 14-go
n i.a za obywateJ,a polskiego. (r)
na 2 - 3 dni. Gdy interwenjowali przedstawiciele sierpnia wybuchnie strejk ponownie. Akcja tramĄ
związku, dyrekcja obchodziła się w stosunku do wajarzy w tym wypadku blldzie przyłączona do onich bardzo nietaktownie. I tak naprzykład na- 9ó1nej akcji ekonomicznej wszystkich związków
czeJnik -ruchu Wróblewski groził pracownikom, pracowników użyteczności, publicznej która ma
przybyłym delegacją, 'usunięciem z pracy, a potem odżyć na nowo od !18 sierpnia.
burmistrzem Zgierza j wyprosił delegacjll z gabinetu.
O fazie zatargu i strejku demonstracyjnym od.
W dniu wcz.orajszym odibył' o .sięl
Zdaniem referenta, tramwajarze muszą przed dział łódzki powiadomił telefonicznie zarzad glóp~sj.edze~ie, now~br1anei ,ra~y sięwziąć ostre środki, jezeli pertraktacje polubo- wny i nstytucji użyte czności publicznej w Warmlel&kiel IIU,as-t'a ,Z~er,za, POSW1ę: wne nie mogą dojść do skutku.
f
cone spraWIe OIhiorru burl1ll1str,z a 1
_
sza wie.
_
_
wiceburmi5trza tego miasta. 0Po referaCie wYWiązała Się długa dyskUSJa, w,
Normalna k o munikaCja tramwajowa zostal.
be cnych było na posiedzeniu 22 której zabrało głos około 130 pracowników tram- ! wznowiona dzisiaj od godziny 5. min. 40 rano.
ra.dnych, podczas gdy ogólna irch wajowych.
i
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o

o
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Osoby Dochodzenia
polskiego

Jan SWlercz DOnOWnla
•

obrany

o

•

o.

ilość wynosi

.

o

24, 13 gtosam1 przy

kartk.a~h obrany z0s tał ponownj.~ bu.nn~sbrzem miasta Z~enza dotychczasowy b}lr-

9 pusty>ch

mistr z p, Jan Sw.iel1Cz. WoiCelburmis.trzem obrany ZOISta.t pan Leopołci ZajączKOW\S,ki, (r)

Smilrć

IZ-letB\egO

chłopca

pod kołami parowozu
W d .
. -~
d'

.
mu Wl<..zora1.s,z ym o ~o Zl·
tlle 8 ~n.o na tor,z e _ koleJowym
1"od Plobrkowe~ prze!~~hany zofob l proZIe! pOCtą~ c~kloPle~,. kłó~~
m~ baWJeKlJ po wtpa'l u zaKoń~zV'1
. .
ZYP~tuaJni
B-e'
, iŻdża!t
. e .op' l , pil"2Je<]e.
~~z. staCJę
!ot.-kow POC1~g,
zaąkza)ą.cy z. Czę,s.tochowy w ktp.l'un u Łod!m.
l
.
Ob ok ~USZCZOllJel. b arjerv
stall
12 let~ s.zryda Grinkorn i prz)"g.1ąi
da:
pa,rowozowi. W. pewnei .<:hwiH chłop;,e~

Sl'ę nad;eżc1żll. ącemu·

uposażenia

Jednolitego
domagają się

kolejarze

węzła łódzkiego

Jak się dowaad!ujemy ze l.W1ąz- ł sażenla dla wsz:ystikJ'ch 5taLe zaku kallejarzy, Z. Z. p, węzła tódz- trudruion,yoh pracowników na kokie~o, związek kodejar-zry lódzkich lei _ tak et.atowy-ch jaik nl-e'e1atoprz.edłO!iyt ministerstJWu kolei me- I wYLh.
mo~j.a.I, oraz ,?opca,wlki do no~e,go i Zwią~ek W"YIP?wjada się, kateproT~tu ulPosazema pracowtlJlkow tcry;c?'D!e pl1~eclw op~acemu pral<oIeJow)"C'h.
r.owrukow nleetat,owycih w-ed,liwg
WręcZiO'lle pisma oheimuią: pro- cen orynko ch, wskaZ1U1ą.c -iclh
jekt tabeli ll'pOlSażenia, pro,j~kt noł n:edO!P'usz' clz:Tn.ość i domag.a się
we:go za.sa.eregowania, poprawki jednoHte,go upos.ażenia tak etatod
t l k ' h a rt y k u ł6 w prole
. k - w ,.,JI..'
L·'
II.
P
o w-.s~ lC'
y'-IU lalK l nneetatowyclfi,
oza·
t~w r.zą, dowych, ka>iJcła odpowied. tean żą.da dod~tku ekoILomicz~~nlo tlmot'y wowana.
go, oraz spec}atnydh dodatkow
W p11~dlłożonym memonjaJe drożyźnia,n)'lClh n,a WYlpaodek eLrozwiąl:ek kol,ej1att'zy stawia kate~- żyznry. (rJ
. _ ., 1 ' Je
'd
~'t ego 1.l!P0l n·011
rycz,ne z<\'Ua,nna

i

W'leprze z Rumun)1. \
.
prZyjadą do

;:;:~o~~łu. PAiebl~fm n:dąż~u1~ Magistrat nie zgodźił się
tl'Czynić, pociąg naje~hał

sz.częś1iwego cthlopca

na o' e-

Stoją.cy opodal ~rużni.k kole;owy Po. cząl,krzycLec, wskutek
gu mas~Y01lsta . ~st!'z~a! pOCIąg.
By~ ? Jednak J}lzzapozno: K~a
POClą.~~ pr~.cIęły tułoWle nI~sZ1C~ę~llwe,g,o .ohłopca . na d'wle
częs-cl,.odcl.tlaJą<: mu obl,e kończyny ~oZ1De , OTaz poturobowały g-lowę J r~ce .
Tr~~lcz.ny wY'pa,de.k .'v:ywalfł na

:",?

~od.r{}zny,ch

lPil1zygnębla)ące wra-

zenIe . (x)

• Ii • • • • • •

Wkrótce
JlJ zpoczynają

się ciągnienia V-ej
klasy 15-ej Loterji Państwowej w
~t~rej z łatwością uzyskać motna
taj( . potrzebn~ obecnie gotówkę,
gdyz co drugi los wygrywa i to
znaczne sumy.
Wygrane tej jednej tylko klasy
wynoszą przeszło
13 miljonów
złoty ch, przyczem na jeden los
moina \vygrać kwotę 600.000 zł.
_! .osy do nabycia u kolektorów,
o i le zapas starczy.
5785-1

Morderca własnego dziecka Antoni Cieśl·ak

cen

mlOęsa

P rzed kHkou dniami <:eoh rZ>eźni
ków w Łodzi zwrocił s·ię do ma~istratu . z żąd.~nlem po,dwy:iszen 1a
~en mIęsa WLeprZrOwe,gk> O 15 pr.,
wołowego i itll!l')"Ch ~'at'unków o 5
,pII'OC.
.
.
W zwląZlku z powyz:s ;'-'em odlbyla się wCZQTaq w mag15trade konfereIliCja, w któr-ei u.dzńa~ wzięli:
wi,cep['ezy;dent Groszkowski. jako
prZlewodnic.ząocy, z ramie.nrl.a urzędu wofew6dzJdego radca mini-stoerjaJny dr, Gr.rubOWlS!ki, ptr2Jedstawicietle stowarzyszenda "Siły Z;e..
dtlJOcZ01\e" , żydoWlSkiego stowar'ZYSI2Jema r~ź,DJików oraz przedsiaw1cieJie k0D.5>t!JInent6w
Na wstępi'e pirz.edstawidele ceclbu uzasadniali ·s we ż,ąJdCllILi,a te-m,
że ~ 'Ostatnim cza·sie ~na.c7ni(>
'ool'1ozaTy. sl!rOWiCe i w r~me nl~u ..
wzg:lędn1ema prozelz maglsttnt lob
żądan.ia , nie będą w sta.nd~ prze~oWladzić odpowiedniej kalkull a·
C'Jl.
W olp<>\Wedz:i na to zaJbrał głos
przedstawiciel "Sity Zjedln.oczonej", p. Zubeort, który pOtStawił
wniosek o odroczenie rOllpa,f,rze,

na

przekazany

wczoraj do dyspozycji

władz sądowych

. •
_
,
.
Przed niespełna mIesiącem do. dawna. na $liny ~tr6J psychłc:z..
nosiliśmy o morderstwie, dokona- ny, 4 razy izOlowany bYł w szpintml na osobie 7-Ietniej Natalji talu dla obłąkanych w Kocha.
Cieślak przez o.jca jle} AntcniegQ, nówce. Obec:n.ie zaś w dalszym
,
"
•
•
. '
ktory zelazki.em do prasawa1l1a aągu ~adza on ~~stl'~ psychtc!:
zmiażdżył jej głowę.
ny, tak ze sąmen1e go Jest bardzo
Sprawa Ci~ślaka po zakończe- problematyczne.
.,
UlU sledlztwa przekatzazana zosta·
Jak nas informują koła prawla urzęc:bwi prokuratorskiemu, nicze w l'UJie gdyby stwierdzono
.
•
ł'
. '
sk~d w dniu wcz.oraJStLylD prze s a że w czasie dokonywa.ma mor_
na zOstała do łódzkiego sądu okrę stwa znajd1>Wał się w stanie nie. dzem.e
',ę6()$PO dar- poczytalnym, wowczas
'
.
gowego na poste
sprawę le.
łan
C'
•
~e. Tamze przes
z.ostał te- go umOrZą, łI Ulepoc:zytamego
sIak dla
po raz 5 'tV
, Wz:wiązku z łem dowiadujemy szpitalu dla umysłowo _ chorych

.

ŁodZI

iostał

l.

!
przesłuchama.

podwyżkę ~:ę, Ż~ Cieślak,

który

cierpiał

przestępcę umieszczą

od·

w Koohanówku.

000
N
11
k
[ ieuczciwy pranty ant
d
ł 8
ł
h
zdełrau owa
tysi~cy z otyC
7'

nia sprawy 1"odwY'ŻJkowej, wsku
tek niepewnej sybuaoji na ry.nku, ł
motywując to tern, że zWytŻ-ka c-en
surow~6w nCllSt~piła .p t'zed żmwa·
tn,i i Z'Wykde po żniwach rok roczW SlkJ;ad:m~ towarow p . f. "An:i'e syt,ill~ia co do ceny b')1'dla ronsOihn", m~e:s' ZlClzącego się przy
S1.ę W)"Jasntta.
ul. Piotrkowls kiej m. 51 pracował
Do oświadczeni'a p. ZU1berta O'd dtuoższetgo już C'ZClJSU w chaprzyłączY'li się również przedsta.
k
. _.1. k
18 ~ . I
wiciele konsumentów, natomi.ast ra te,rz.e praJKtY1. anta
.Jletm przedsta~doele ceclhu i żydow.. 'cek Sza~h, zanllesZJk,ały puy ul.
slrie.go związku trwa,li przy swych Ogil"odowl(lj 11.
żąd,aniach,
Szaoh iPr~wując p rzez ten czas
Wresz-ci~ zabrał głos prery- lSumiennie i u'C'zciwie zaskarbił
doot Gros zk OWL<;ki , który oświ,adb'
f'
·a.k
t,eż
czyI, że pod żadnym względ.em SOi le za'Ui attl; e s~e
): o
.
l11Jie zgodzi się na jakąkol>wiek pod j sW)"dh beZJpo'Sredn'1dh zWll,erzchn'wy,Żikę cen mń ęsa, z uwagi na
ków.
hm inteTesu ogółu m4eszikańców,
W dJniu wczorajszytm prokurent
. Ma~1.sint ,w trosce o dosta:~.ze.
1::U~ ml~sZlkanc. om dostateczno;q 110. @)@@@@@@@@@@@@
SCl byała, w')1'dał zezw.oleme b,
!postowi SZ)'l
. byd'e na import z Rumunji kiil~u.s.et smuk ;v.ieprzy, któ
re w najlbhzszych dOlach prz)'Ibędą do Łodzi.
.
Wkońcu podc zas glosowania bez mebli w ce ntrum na PlOtrkowW Iększością gł,osów żąd.anie rze- skiej pos zukUję od zaraz . Oferty
źnik6w zO\Stało odrzu-cooe. (i)
sub. "K.. L. Ił do adm . .,Głosu".

f;

do-i

Pk'
D DI-

~rmy wręczył Szaohowi 8,000 ty.
sięcy złotych, pOlle·cagąc mu ie
wp'łacić na radhunek finny do
banku

N'

-

i.eucze,i wy praktykant pole~enia nie wyikonał i przywłasz.czyw
szy sobie gotówkę, 2lbie~ w nł<t.
wiadom)'llll kierunku .
Gdy po paru godzinach Szach
d sk d
"t ., k
.o
ta ~ nle ,wroC1J, ~a~po <>
lony dłurzszą nteobecno'SC1ą pr~,k
ty;kanta, prokurent po,tączył sil'
te,lef.onbczni.e z baruIdem gdzie poinEo1'!IDow.ano go, iŻ-nie' wpła~on.(
.a.ab ek fi
A
om ż d
na ~ ,U!tl,
tmly ~ons , a>
ny.ch PleruędZY. Pow~adomlono II

przywł,as"czeniu

UJrząd

śledczy

który ro2Jesłat za derfralllldanteT.
I1st ,(otic~
y 1;'.
"
"
.
Do te;~ cza.<;<u poł1ola me natN.'
ma, jeS1JC7...e l:l.a 'Lad SUJCha. (r)

~.vrn.
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TERESA' Z PILCÓW JO NOW
wdowa po
zmarła \V

przemysłowcu

8Z roku

życia

i założycielu naszego Towarzystwa
dnia 4. go sierpnia r. b. w BIRKlliT (Czechosłowacia).

Dla zmarłej, która przez długie lata br.ała czynny udział w Zarządzie naszego Towarzystwa,
i swemi wysokiemi zaletami charakteru świeciła nam przykładem, zachowamy wdzięczną i trwałą panlłęć.

ZARZĄD
TowarZYSlWa Rkcyjnego BUdowy Transmisji. Maszyn i Odlewni Żelaza
J.J J O H N w

Pogrzeb ś. p. red.
Edm· KOkorzyckiego
w

w głębokim

żalu odprowadzało
dniu 'w07orajszym liczne grono

O D Z I.

Smutny
bilans
teatralnego
sezonu
.. d

N·lema plenu: zy na , wyp ł atę

krewnych, pny;aciół i znatomych
We wczorajszym numet'l!e "Glo
na miejsce wiecznego spoczynku su Polskiego" donieśliśmy, że woszdczątki doczesne Ski'·. p. reZadaktora bec negatywnej od.p~dzi magL
munda Kckcnyc
prrzy strattu w -r~
-awie udzielema do•
. " ~o.
branym li~~1 ~ieńcaml przez datkowego subsydium dyrektorocztery konIe C1~~~m, k~w~- wi .SZYffmano~ na pokryoi~ 119
nem ~ępow~Ii l"Ownlez dZienn~- t~S1ącmego defic~u w seoon~e ukarze łod~ I ~ar,~awscy, kto- I b1egłiytm, pracownIcy teatraln1.porzy .przyb'Y'b. ~C}a1ni~ w celu od.. ~bawieni. z~ali pobo1r?w za ostadama.ostatmeJ postugl red, Koko- tnie 3 IlUeSlące. W ZWIązku z tem
cki
N wła
h b kach'
!myc
ar
rada delegatów postanowiła
I'zy emu. a
nieśli oni trumnę od bramy omen WJSŁąpić przec;iIwko p. Szyfhna.notarnej do miejsca wiecznego spowi na drogę sądową
•
•
~ gdzie nad świeżą mogIłą
W S(pI1'awie tej odlby~o się wCZ'O
wygtos!ł ~~tki~, leClll WZII'usza~ące ;raj ogólne ZJelbr.aJ!lLe pracowników
przemoWlente Jeden z d,ziennika- te'atralnYClh, na którem za8jpfobo
~y Jód.~kich"
wano de<rylZję rady dele,gaŁów.

E

w

Regularna sieć komu.
nikacii autobusowej

Ł

Niezalem'e od
d)'lrektOll' Szy1ffunan

t~go

wczoraj
do te-

zaprosił

mre~,sadego na konferencję
p,nzledstawiciel1 ZJWiązk'\.L, celem
zaprowadzona zosłanie omów:i,enia możliJwo.ści
'v woj ew. łódzkiem
polubownego załatwienia sprawy,
Z uwagi na n1'eJdostaw<:my ro:z:- z IPouninięci.>eIIIl dr'o,gi sądowej.
w6j sieci ~oI,ejowej i n1e~ltarNa konfe'l'e1lC'~ dyrektor SzyliC~kją:ą H:ZJb~ p~~accz~ń pomiędzy man oświlad!ozrylr przOO5tawici>e,lom
."
. '
ttlte' torytml osroUIKaam prz.emYiS~u,
,
k t 1.lirylS tY'cmy :zJWII"ó et'ł SI' ę zW1ązku,
ze nle
Jest w
ZW1LąZie,
,,
,
. , staD1e w
do Wa'l's'zarwy z s2'Jeregi,em prqpo- cltWlld obecne'] zClipl.aac pers oneZ)"cjli w spl'la'Wlie zorga'lli~OIwania Iowi
ruchu autolbcusowego
pormiędz.y
nawet części poborów.
Łodzią,
a s~eil'e.giem ośrodków
Wdbec negatywnego załatwie'
IP r z.e.m ysqlOW'y'Clh.
n,ia
spi!awy dod1atkowego sttbsyW memorjale tym zaZIlla<:ZiOo'(),
że w ten sposÓib nrustą.pi W)'!peł djUlItt, aJIlala,zł slię bez wyjśda i
ni<en~e bail"dzo powatżnej liUkli w
jest kompletnym bankrutem na
sylStlexrue komunika'cji,
terenie Łodzi..
Komunikw}a autOlbusowa na te
W dalszym aill,lgu p, SZ'}'1fwan
il"erue
wo}ewództwa
ł6dZkiego

9Jtru

P,OIIl1mO, że Sjpe-cjaJl'na k,omhslfa 12:0
ni'e ustailiła.
Dy.rekt()iT SryEfunan oświa'dczyr
w dal~·'7'UIt11
dątfu
~ 1-o' że owe rzekome nadlmiemne koszta hall'dJlowe,
kt6re magi,s,hrat zrukwe.st}onowal,
~zą być 'Obj~te budżetetm. te3tr,aln)'1lIl. ChocLz1 tam o POZYC'Je na

zaległych

pensji i poborów

pracomk6w teatraln)"ch lub artysb6w,
Na zapytanie p. SzyHmana, ;e.k
' k wyr, b
' 5'0b'le za ł a t w!e
'
ZW1ąze
raza
n.l>e sprawy, p. KowalI ski odpowiedział, że pos.f:3"pi zgodn:ie z uchwa
tą ze/brania pracowlIllik6w t~ah'al\'
nyoo, t. j.

I

s,t~iUjąoe:

~tąpi ze skargą do sądu,

pensje dyl-ektorów Szyffmana.
Gorczyńskiego i Krywoszejewa.

'z uwa~ na kryt'}'1cme p<>łożeni16
pra'OOwników,
Dy.rektor SztyEfman o$wiadczy
w odpo wi,edzi, że J'esŁ to memożJTiwością. Zapl!'qponowa:t na'tomiast za latlwie,n1e spnwy w na'
stwujący SfPos6lb:
spłaCi całą należność pracowni.
kom w ciągu 6 miesięcy, liicząi: od
dnia 1 paźrl'ziell"Dika r. b., po
2 200 Zł. miesięcznie.
,
PrZJetcLstawiciele związlm
nie
mogli jednrukż'e dać' p, Szyffmanowi kowetrnej odipowiedZli, gdya:
uchwała zebrania pracowruów

o ile p. Szyffman nie da pra,cownik
"ksl
h
oraz 24 tVlCoięcy złot'Voo, pr:bew~i- ?:m, gwail'aJ1C)l we ,owy~, lub
·..3L
lrtt6
t'l r
któ
'P1&mlentt:l'etgo zOlboWlązama,
że
me lI!Iia a ys w s o lcy,
. rzy
ł' ens ' e
k 'l n'Y'IU c'/:a,
wytstępowCi'Li w ł6cLzkirm teatrz'l
zap' aCl p
l w o res o
W konkluzji p. s.zyffunan stw1er só;e, pr,zyczem
dzP, ze' obecnie nie może być część należności uiścić musi już
1
wykllUJCzała podobne załatwienie
mowy o lem, by regulował peoslQ
o.becme,
sprawy.
'!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!:!!!!!I!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~.!!!!
~ tegc względu prosili O prze·r.:
-wamie kon.ieiI'encji, aby móc si"
pOlroZ'U!!IJieć z pra,c ownikaml teatru,
r

Praca na 2 szerokich krosnach
się

ze szkodą dla zdrowia
f'lbotnika

Zarządzono
przerwę, podc.xas
któr.ej od1bYlo się
zebranie niemal wszystk.ch praco·,
no wystąpić do Zlwiąz.ku z prośbą
wn~klw teatralnych,
W zakła!dach p.rzemystow)'lCh o interwencję,
któr'ZY z niederpI:wością ("'CZłeki.
Ei11llly SC'heibler i Grohrman wynikł
w.cz,o~aj odbyło się o godz. 6 wali na wynik konferencji.
w ubiegły.m tygodniu zatarg po- po por: 2)ehranie robotnik6w zaL ·
Pracow'lli~y teatru ,
zapytani,
między adm1mJis'Łracj:t" a robotni'Ka kład6w przem)"lSlowydl Scne1lbJe-czy .z,g,adzajlą się na p.ropozycję
mi na He wa't'uoków pra,cy.
_ra i GrOihmana w lokalu pols~iclh
dytre.ktora SzyHmana,
FiJrma bowiem wprowadza w z'Wiązków zawodowych "Praca".
'
,t ym czasie sZler,ok,je krosna autoPo m'.ef.erow.a..n1u <:ałokształtu
odpowiedzieli ·odmownie.
maty.czne i 'ZlIll1ettliJa waIl'un:I<!i pra- konłLiktu, pOlSłanowio'll'o zWI!'ócić
W dy&lw.s,ji, jaka się wywią.z2. l a,
cy w tym sem.si'e, ź,e każdy z nich się do ins'Pektol\'atu pracy z proś- pracownicy skarżyl1~ się, że wsku',,"::'zje mu.s:al zamiast jedne~o ob-ibą o ingerencję, W rezolucji jedno tek nieW)'lpracem:ia p ob orow , od 2
"
,
,
t
'
sługiwaĆ dwa krosna, Zdaniem myślnie przyjętej przez zetbranychl mtes1ęcy: nle ~a]ą na u, rzyrmam~,
/Pl'zyczyni się niewąłIP1Jrwi.e do ośwdadclZ)"ł, ŻIe tnJa,gistmat ł6d1zki. r'OIbotni,k6w mnna nie była tl\Pra-' stwielrd:zla Slię, że prCliCa na 2 sze- gdyhy me pozycZJka zW1ąz,ku, me
wZIIllożen1a tętn a żyda gospodall'WJPIl"owadzi~ go L w ,btąd. ~d.em.J.~ WlIl10ną do z:m1any dotąd istnieją- rokk'h krosna.oh automaty,cmych mdeliilby na chJeJb,
czego, zwłaszC' !" ;eśH się zważy, wszyscy CZf'OlIloKOW1'e mag1Str.a·uu
_II..
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L,
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szkołach
pNyjdą mu z wydatną pomocą. Zie>hral1lle, na kb6r,ean postanow~o- płac O blIsko 5 p roc. (d)
[,esztę ,Z8IS zgodzono Slę plrzyl]ąc

MuzYka przedm,·ofem
nauki w

odbywa

kry !

TV1TYI'c.zalSean one,Qlda)' Od'l'IZlU'COIliO je

Z niesienie chóralnego
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ZcLa.ruiem d''''reMora S~.rJ~'''~a
k y

I

przemla. nuwac, BrOj,.Ce na lb Ojce
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sene
J
"'yOL1l1ll'QiU •
dbu fł ' ,
,
'k
bl" .
,rmrugistlt',a;t nieodpometdnlo kontrol
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rokiem sZJkolnyan, kU'rat,01'juJm za- 10wa.ł dZ!l3.'tal,nosć te~tru. ,K,omns18
Jak się dowiadluiemy, w dniu na noszach , na·e było bowiem mogo. ZMlJI1ej pr,ze~,je, o g~dzi..
mierza ZireaHzować plan reformy teat/J:1alLna wplywl8.ł.a Jedyn~Je na
WOZlOl'1aJjlslzym właściciele will w wy o przewiez.iem.iu i'oh końmi, nie S-e] po polooruu wz;noWJono
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muz)'icznydh, ujętY'oo w popUilarną
formę. Będzie t~ his,tOTja, muz;y\ki,

nie kontrolują-c przez cały se.żOD.zamielS.zka'Li taJIl1Ż.e l.etn,i,c:y wyst,o'
dlos'ć Z'IUllc·me SOWaul
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czasow.ermu s)'1S1ermOW1 na'UJKlI ~e.
we]
rZle ,e aIl'zy, ze ol1eoeny
wu w szkoŁa;ch za pomo~ą ah6raJDopiJer.o ,ootatruo, g,dy wystąrr>.il IStan <wo,gi j,est n1e.betzpdecz.ny dla
lIlego nucenla oldepanYldh piose- o dloda'bkow<e sulbsy.d~um, zac.zętl o z,d r,owia llU,dzlki>e,go a nawei i żyl1l,ek, ,a to ~ uwa~i na fakt, liŻ ~zie SfPi'eIS,zn.je kontri()llować
buchaJ- <:ia, cze,~ pr, zyil.d~deJm było kiJka
<:1, rue ma ' ące z,adneJgo materIału t .
, " k'Lk
sób któ
głosowego mtlJS'liały u<:zestniczyć eTlę.
porOOlen,
1 a o,
re zaw <:Ihóra,cth, choć ni<: z ni,oo nie
D alI ; i p, ~zyffman ,st~aerdził, 1:e <:hor<>wa!y na śl'elPą kilSZJkęI brz.ekOlrZ)llStały, (e)
Il~ w budżecie był,
ba bY'łlo tit'<a.nJSłPorboW13Ć dlO s.zOS'Y

Odpowied:zlia1:ność

za taki stan c~<>w ZIl~)'il: Si~'l'aiW'oZldaru.e ~
~ ,;
Br ó'lce, ktOora puelu,l,elgju zeIOrancr.a l splr,ecY'zowal1
ponosI• o~.~na
poJbde'l'a. brurd::z.OI wysokie p.odatki &We IPOIS'tulaty, zaznaCZd]ąc, Że
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Złoty

przemysłu włókienniczego

W~dzi~ł handlowy. sądu okręgowego

zatwierdZił układ

Philippa z wierzycielami, prze
nadzór nad firmą Wacha i zatrzymał
w areszcie Abrama Szczekacza
Pierwsze 6 miesięcy r. b. były wiem ujawniły pomyślny roewój mas,..yn około 4 tysięą tonn, warNa ostatniem posiedzeniu wy- kit6ry _odził bardll.o rozwijające
okresem pomyślnych ko·njunktur przemysłu jutoweg~ bez wz~ędu tości przeszło 20 mIlionów złOtYC4 dziaŁu handlowego sądu okrę1!o- mu się sklepowi, SzoZiekacz zna~
w pl'lzemyśle włókiamdczym, który na trudności, wynikłe z pOiW<)'du przyczem przedsiębiorstwa te w r. wego w todZii Dl. in. byłY rozpa- lazł się w trudnościach płatni
_".

,

o

.

_

_
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10 millonow na maszyny noweJ przędzalni "WIdzewskleJ Ha- dłużył
nufaktury" ....Olbrzymie inwestycje w fabrykach włókienniczych
d2ięki tym sprzyjającyttn okolicz.8ościom przeprowadził szereg zamiel'u6 inwestycyjnych na szerszą
skalę oraz zdołał ugruntować swe
wpływy na rynkach ~granliC21lych
służących dla niego jako pOdstawa
eksportu.
Inwestycje te w pieł'WSZ'YJD rzędzie realizować poczęła w szybklan tempie i na bardzo szeroką

skkto~ęa ::!'~łaWS~~f_
Mwy8Uuf;:kt~eu_,
,..,.~
~u
:&

da e

1QIIi
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AiI"

wahań cen juty surowej. Wantoki zbytu poprarwiły się znaomie i
z tych względów można było ,z!reaIi'Z'Ować program modemizacji

przedsięb.io:rslwa.
W dziedzinie reorganizacji. pl'Vld
siębiorstw w okresie pótrocz·a na
pierwsze mi~sce WYSWlął się prze
mysł włókie.nniuy~ który w okre.
sie tym sprowadził ~ zamstalował

bid. zdobyłty się lliIl zakup cenniel! tlrywane następujące spmwy:
sl},h instalac~ niż w roku ubieSąd zatwierdził układ, zawarty
gl~m, a mianowicie montowały o- między upadłym KM'olem EdwarnI:. nowe kotty i aparaty, tak, że dem- PhiUppem i jego wierzycielap'zy
jednakuwej niemal wadze mi, mocą któr~o wierzyciele oprz'fWOZu tych maszyn wartość tmymaJ.i 25 procent zgłOslZOOych
ich zwiększa się o 74 proc. (w 1 do masy wierzytelności
póttOCZiU 1926 roku przywieziono t Jedn~~~ie s~" ~owił
tylkp 917 tonu maszyn Włókienni., przywrOClC • ~odnośc .kup1-ecką uczrych).
(E) padłemu PhiJlippowi. (o)

Całyellsport
n

rumun'ski

,

będzie szedł tranzytem przez Polskę
dyty w Stanach ZJednoczonych, iż
umożliwiłY jej one budowę wd'elW ostatnich dniach lipca zakoń- rumuńskie dla ~tranzytu żeiaza i
kiej, nowocześnie U!l'IZąmonej prozę- ~czyła swe obrady w Zakopanem wyrobów źelaznych polskich przez
dzalni na 100 tf6ięcy wrzecion. czwarta z rzędu konferencja pol- rumuńskie porty czarnomorskie,
Prace nad budową dobiegają już sko-rumuń~kiego związku kolejo· jak również do Bułgarji przez Bako6ca, a w dniu onegdaiszym przy wego. Na konferencji tej, Z9 zgo- zargik, oraz zniżki stawek rumuń.
•
. ,
dą obydwóch związków kolejo- skich dla transportu tytoniu z Bułbyli do L~ ~rzedstaW1C1~e wiei wych, wprowadzono ulepszenia i garji do Polski. Również wprowakiego angtclskiego k<llllSOr'c}WI1 ma zmiany postanowień przewozowych dzone zostały specjalnie zniżone
szynowego, ktÓł'e dostarcza maszy i taryfowych na przewóz towarów stawki eksportowe na kolejach runy dla nowej przędzalni. Kosz.t w komunikacji polsko·rumuńskiej, muńskich dla drzewa i przetworów
tych maszyn wyniesi'e okOłO 250 w szcze~~lno.ści zaś zniesioąo za- naftowych, kierowa~ych przez, Pol.,
. , kaz obclązama przesyłek towaro- skę tranzytem do mnych panstw,
tysięcy fu.ntow szterl. (10 mlilJ<lnow wych zaliczeniami, co znacznie przez co stworzono możność skiezJOtych). Maszyny te $p!'Owadzo'1le ułatwi i usprawni stosunki handlo- towania eksportu rumuńskiego
zostaną niebawem z MancheS'teru. we pomiędzy Polską i Rumunją. tranzytem przez Polskę, podczas,
Poważne inwestycje readizuje ró W uzupełnieniach do taryfy prze- gdy dotychczas kierowany był wywnież towaJr'tZy'Stwo Scblosserow- wozowej, konferencja zaakcepto- łącznie przez Węgry, Czechosłot.ol'
.. ~. __ .,_~
~t __ '_! b
10ft.
wała specjalnie zniżone stawki wację i Austrję·
stu.'eJ pr"'"'i'"'~ i"lUWiW. awe, ...y w
Ozorkowile, gdrde dokonywana jest
*

:;,7.;:;:~:d...
Przedsiębiorstwo p. f.

je!

"J. I. Ke-

st~" rQd,udowuje swą .prz~

dza1tńę,
gatunki.

przechodząc na cs.enkle

Wieszde

• todzi

na terenIe
• p~o:
budowa Wlelkle,
pm:ędzalni przez francuskie kon80Ircjum prZędzalników.
•
.'
Poza ł.ocłt1ią ~azne l D1West!-

łektO'Wailla

cle

fest

pra.eprowadrzliły częstochowskie
wyro.b6w włókienniczych

zakłady

"Stradom", Ostatnie miesiące bo-

III!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!
';:

ObnfjaC stawkI Dodatlłu

obrofowsgo

ma prawo prezes izby
skarbowej

Jak się dowriadrujemy, plTezes
izJby skartbaw.ej lódz;kie.j został upowa2miooy prz.ez rrunistel1"stwo
skartbu, pmy wymiarze p.oda,t.kru
olbrotowego za roik 1920 zntżyć
QbOw1ąZ~..cą 2 proc. 5Jt~'Wikę do
1 proc. P1'lz.ed.sięb1oMwoan handllru
hurt,oWlego, wyttn.tennODJY!ll W załącznaku do att"t. 5 ustawy o państ~ym podat.lro przemysłowym.
~mzka ta. moze br ć .z.as.tos{)IWana
t'}'llklO n~'tek lJ1d)'lW~d<ua,lny.ch
podań iplr'at1lll1k6w. (r)
•

···

za6 i' nie

sek nad~ sądo'wego przedłużono na rÓl' sądowy na dalsze 6
miesięcy. (o)
• • •
W upadłości Abrama Szczekacza, właściciela zakładóv; elektro
technicznych ,,Ell2kb-opol"
sąd
rozpatl"ywa! podanie pełnomocnika upadłe~o w spraw~e wydania
mu glejtu i zwolni'2'llia z aresztu.
Z podania tego wynika, re u-

winien bYł prow·adzić pewne !lOtatki hand1owe. Kura1Gr adwokat
MoszkolWski uważaŁ obeCll02 po.
danie za przedwczesne przed zwo-'
taniem ogóme~o zebrania wierzy-

n~e!W)'PłacaJnośd,

dnł..

Padły przy zakładaniu swego" cieli, ktÓł'e ma się odbyć w
lU
slclepu nie posiadał dosta1ecanie~ 12 sierpnia r. b.
wielkich fund'USiZÓW i odrazu zmu-! Sąd po naradzie postan-owi! A·
szony był uciec się do kredytu brama Szczekao7a tymC7J8SOWO •
krótkotermlnOlWęgo; jednocześnie,i aresztu dla dłużników niewypłaI
z powodu wysokiego plr·ooentu,~. calnych nie zwolnić. (o)
•

000

muni~a~ji"opracowało plan budowy
nowej hnJ1 kolejowej Prilep-Veles
W odległości 200 wiorst od
•
Leningradu w powiecie Ustjużyń- Fabrykacja kapeluszy
skim, gubernji Czernowieckiej podw Turcji
jt;te zostały niedawno roboty okolo budowy nowej huty szklanej.
Od dhW'li.li, !kiedy lGema1 Must.afa
Maszyny zamówiono w Czecho- Pasz.a wy·dał .sW1e znane rOZij)ot.z!ąsłowacji i w Belgji. Do nowej hu- d,ZJenJ.e, z;a:'braniajatce nostl)ealla ~e
ty prowadzić będzie specjalna od- zów, w Turoji OIbserwować moma
noga kolejowa długości 60 km. zna<:zny l1"ozw<ój pr::oemysbu k'8jpe ...
W hucie pracować będzie około 1uszowego. Świadczy o tOOl lIla~e
4.000 robotników. Uruchomienie piej s-ylStematycme zmn:i~'jszani'E!
nowej huty szklanej nastąpi w się iJmu>ortu lkape1usZl)' do TUJrcji.
marcu 1928 r.
Po·rucza.s, ~dy jeszcze w l1"okru 1925
w.artość spr{)Wladzon~h z z3ig,t"anier
k~pel1.lSzy wymooilł,a 20 mi[j,oRosyjska nafta dla
nów fumthó'W tUlnec'lcildh, w tl'()Ik'll '11Argentyny
He{gflyrm
przywłezIono do TUll'Cv i
Rosyjski syndykat naftowy wy. kc!P:ltusz-y ju!ż. t)'11ko za. 1.250.000
słał w tych dniach przez port funtow tUJr1edln·ah. ObeiCnle 99 pro-l
a rynkach
leningradzki p~erwszy
tran~portCe~t s~r7..edaw,a,nyah
nafty d? Argentyny. (Buenos Aires). L~ :dkkih krupe}us.zy Je5lt wyrobu \
Na razie wysłano 105 beczek ropy ,~ow~.go.
.. . .
!
naftowej.
tJIrI~a spe~J,a.LizUJ}e SIlę zwla~z-I
c;;a w wytt'1OIble kaJpeillws.zy slloilD1sP
si
n'}"oh, maj~ do dIylsIPOz:ytC~1 najlJeprzeRm y .. pap~ern~c~y w SZle rodzaje Slło:my.

. wa~szawskiej
GOTÓWKA:

Dolall''Y 8.91
CZEKI.

HoLandia 358.52
Londyn 43.46 i pól
Nowy York 8.93
Plłlryi 35,05
Praga 26.51
Szlw,aJoal\"ja 172.42
Wiede1'l 125.98

Częs.ł.ocice 3.Cukle.r 4.80
Nobel 48.P'iltzIner 5.15
Mronzed6'W 9.25, 9:2() 9 ~:
Ostro"Mookie 81.-, 84.-

RudZIki 2.35, 2.40

i\~CJE
D~~skOlnti()lwy

g.taracholw~ce 59.50, 60 .tyraf!"d.ów 17.-, 1725
Sila i SwlaJJo 82.-

ZalWljercie 25.-

WIochy 48.71
Kopenhaga 239.15
Ba,l'ik

••

•

plenlęZny

/podjęte. Ponadto ministerstwo ko- Ceduła giełdy pieniężnej

r:

udowodnił,

jaki jest poa prócz
tego nie prowadził chociażby najmn!iejszych notatęk handl~ch, z
których możnaby wywnioskować
o jego obecnym stanie materjałnym. Sędzia komisarz dr. Grohman również uważał, że upadły

Nad firmą ,,B. Waohs" na wnio wód

Swiat handlu, przemysłu i finansow I Rynek
-=
Nowa huta szklana
W Rosji .

ozyoh. Jed!nJak.że upadły zawsze
wywiązywał się punktualnie ze
swych zObowiązań i obecna jego
nieWYPłacalność jest tylko ch'Wilowa.
Peł,n>Omocnik wierzyciell, kt6ny
<>głosiJi uptidłość, adwokat Men8®Se, stano-wczo oponował przeoiw zwolnieniu upadłego, gdyż nie
wywiązał się ze swych zobowią-

130.-

Bam/k PoIskj 139.25, 139,50. 13Q.-Balll'k Zarobkowy 84.50, 85Bank HandJ!owy 6.60
BaaJk Zachodni 24.50

Czersk

0.92
0.60
Węgiel 93.75
CegiedsJct 41.50, 41.Li~pop 29.Micha~ów

PAPIERY PASSTWOWE I LISTY
ZASTAWNE.
DodaJrówka 57.50, 57.2S
Dclall'1OfW'3. 82.-, 8.3.-, 82.Kolejo'Wa 102.50, 103.KOJlwersy;n.a 62.5 pwc. kolejowl3. konwersyjna 71.8 p.roc. B. Goop. ~l1al. ( Rotn. po 92.8 p.11OC. Listy 2JastaW\lle Tow. Kredyt
7Jilelln,skieg"o zł. 77.4 i p6l jJrIOC •.H5ty Z,31S.[a,w1I1.e Towal"lZ.
Kred. Z'iemsJct,ego zt. 56.50
8 proc. obI. TOlw. Kred. m. Wars'zawy
rzł.

75.-, 75,75

~otowaDl8 złoteoo!

NOl\"bliJn 170.-

Pa!l'O'WozY 0.60

W dniu 5 Sierpnia 1927 r.
Za 100 złotych:

OSJI SOWieckieJ
II!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!~!!!!!!!:!~!!!!!!!!!!!!!!!!!_
Według planu najnowszego so- ~

45.50
Londyn
5800
Zur"ch
wietu gospodarczego ZSSR, proBerlin wypl.
46.75-47.15
dukcja papieru w roku gospodar46.90-47.15
na Warszawę
czym 1927-28 powiększy się w
46.90-47.10
na Poznań
57~2-57.EO
Gdańsk wypl.
porównaniu z produkcją faktyczną
Jakie podatki należy płacił w sierpniu?
na Warszawę 67.65-57.76
r. 1926-27 o 20 proc. Tak wielkie
Ministerstwo skarbu przypomi- wpłata podatku od nieruchom"!)śc
79.t9-7947
Wiedeń czeki
powiększenie produkcji umożliwio- na płatnikom, że w miesiącu· sier- miejskich i niektórych wiejskich
57757
Praga
_
ne zostanie dzięki uruchomieniu pnlu r. b. przypadają do zapłaty za II-gi kwartał 1927 r.;
kSiąg handlowych
nowych maszyn, sprowadzonych następujące podatki bezpośrednie:
5) Do dn. 31 sierpnia 1927 r.
OrzedOWB giOłdo odań!I,~,
GDANSK, 5 sierpnia 1927 r
Jak .się dowtaioojelm'Y, miejiS'co- z z~granicy. ~ak. n. p. w fabry~e
1) Do t5-go sIerpnia 1927 r. wpłata podatku od lokali za III-ci
Na dzisl ejszem zebraniu ~Ieldy S/dat\.
we org,anlza<:je gospodarcze o,trly-. papieru. w Ntżlllm. Nowgorodzle Wpłata podatku przemysłOJ.vego od kwartał 1927 r.
Idej notowano W guldenach t;tdańskicb
mały w dlniu wororajs,zyrn do zao.' uruchomIOna zostame nowa ma· obrotu, osiągniętego w mies. lipcu
100 złotych polsk. 57.65-57.80
Nadto płatne są zaległości z
pinj.orwaru.a p'1'ojekt rozpornądze-' szyna do wyrobu tektury, której 1927 r. przez przedsiębiorstwa
WatSla 'I'i ę
57.62-57.78
Londyn
25.oa
nia mindsterstwa ska!I'1bu w Sjpra- zdolność ~rodukcyjna wynosi 13500, handlowe I-ej i II-ej kategorji i tytułu podatku majątkowego oraz
wie 'pr,zymusowe~ prowadzenia ton roczme. W przyszłym roku przemysłowe [ - V-ej kategorji, kwoty zaległości odroczonych i
ksiąg ~andlI0wy.ch, Co ułatwiłoby. g?spodar:zym uruchomiona zosta.! prowaqzące prawid~0v.:e księgi han- rozłożonych na raty z terminem Notowania Qf9ł~owe
.zna'czme wymi.ar podatków. WI me równIeż fabryka celulozy \V dlowe, oraz przedsu;blOrstwa spra- płatności w mies. sierpniu 1927 r., PARYZ, 5 sierpnia (Pat) Notowatudzież podatki, na które płatnicy
dniaciI nrujbHZs7J}'oo organizacje ~e Sjas, która według dotychczaso· wozdawcze;
nie końcowe
12405
Londyn
prześlą mj.nistersŁwu swą/opmję. wych dyspozycji dostarczać ma
2) Do 15-go sierpnia 1927 r. otrzymali nakazy płatnicze również
25.55
N.Jork
,
(If)
rocznie 50,000 ton celulozy.
wpłata odroczonej zaliczki na po- z terminem płatności w tymże
139.Włochy
czet podatku przemysłowego od miesiącu.
Szwajoarja
492.obrotu za II-gi kwartał 1927 r. w
fJ07.75
Niemcy
Nowe
linje
kolejowe
Z
1565
Rumunia
wysokości 1/6 kwoty tegoż podatku, @@@@@@@@)@)@)@@)(ci)
w Jugosławji
wymierzonego za rok 1926 przez
n
łd
banknot6w
OOWBOIH Ule Owg
on yn la
BIAŁO RóD (CEPS). Jugo- przedsiębiorstwa. handlowe i prze50-iozłotowych
słowiańskie ministerstwo komuni- mysłowe, nie prowadzące lJrawidłoLONDYN, 5 sierpnia - (Pa
~ak si~ dowia~.uje~y, Bank Poj kacji otrzymało kredyt w wysoko- wych ksiąg handlowych oraz zaZamnięcie giełdy.
Skl z ·1ruem 1 Sierpnia r. b. prz\" ści
150,000,000
dynarów
na jęcia przemysłowe;
4.85,29}52
Nowy-Jorlt
stą'Pił do wycofania 50 - iłotó. cele rozbudowy drugiego odcinka
3) wpłata podal ku dochodoweHolandja
12.125116
124.04
Francja
:wy~h b.H~tów łnc kowy.::o pierw- linji kolejowej Białogród - kolej go od uposaźeń służbowych, emeBelgia
54.92718
$z{:) emISJI z datą 1919 roku,
Adriatycka. Chodzi tu o wybudo- rytur i wynagrodzeń za najemną Nawrot 1 a
Te125. -22
8928
Włochy
Banknoty. t,e. p zesta.ią h~,ć wanie lin,ii Priszczyną i Drutenicą. pracę w cią{!u dnł 7-miu po doNiemcy
20,42
pr:~wr.ym srod!{~ern platn;czyll1 71 Roboty około budowy odcinka konaniu potrącenia.
~J1)()J(ji!@ H
'
Szwajcarja
25.21.118
4,.3.50
Warszawa
dIl11em 31 SłYCZ/lll:l 1928 Toku. (rllprokuolje - Kursumliva zostały iuż
4) Do dn. 31 sierpnl2 1927 r. ~~)@@@)@)(o)@)(o)

Przykre· przypomnienie

PrZymUS prowadzenia

o

w Panin

Wycolanie

obiegu

t

bskarJ-dentysta.
Tad
eusz 8abad

. .

wL d .

łJ
6.Vm. - GLOS POLSKI ~----------------------------------------~----~~~~~.

TEATR REWJI

~

.,'.....

l'

~.l·

.

~

., ~

',....

'

..

...

sierpnia r. b.
włącznie

wystawiona

szaleć l

Chcemy

tańce

wokalno-tragiczna kumedja Dlla, Moniek i Salek

bić kobieły

pieśni,

rewja, pióra
Edwarda Reia p. t.

Ten

"podły"

Matusia,

bubimy. twarze
-

Stan czynny
labudowania fabryczne
Maszyny i utensylja
fabryczne . . • •
Inwentarz biurowy • •
Zaprzęg • • • • , •
Kasa • , • • • • •
Weksle • • • • • •
Dłużnicy. • • • • •
) 1925 roku
St ra t a ) 1926 •
,

W łodzi

Akc.

l

•
•
•
•
•
•

130658.05
850.3.550.2.040.92
4.088.65.675.57
93.634.14
1.261.78
Zł.

Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy

• • •

•

360.000.30.853.13
123.014.49
1.359.83

. ..

• • ,
Wierzyciele . .
• • •
Zaległe podatki • • '. • • • ,

•

• • • • •

• • • ••

uśmiechnięte

I

Pledy, walizy
neses. POd~,;..

Zł. 60.966.06

,;ZYGMUN
Piotrkowska 67

IStrata
Przychód . •
1926 r.

• • • •
••••

1-

515.227.45

Pończoch

·.

Rękawiczek

59.704.28
1.261.78
Zł. 60.966.06

• • •

•

,

RĘCE

odbędzie się

Wykwintna bielizna

I

I Nad program:

I Z krainy lodowców a~pejskjch_

dziennym:

l) Zagajenie i wybór przewodniczącego;
2) Sprawozdanie Zarządu;

DLA

I

• .m.g..... .RB....... • I

UWAG,.: Kino i kaSYDO
w ogrodzie.
Od wtorku dnia 2 sierpnia do
poniedziałku wlącznie

Z"T"
w Jedwabiach

10 aktów wa Ild dwojga serc, miota.
purzą życia wedlug powie~ci
.NAGA KOBIETAa Henryka
Bataille'a. W rolach głównych

nych

Ostrzeżenie.

Z mieszkania mojego skradziono następujące losy do V klasy
Loterji Państwowej:
1/4 Nr. 60111 c. Kolektura Wł.
Ki iilelewicz, Zduńska-Wola,
2/4 Nr. 79180 a. b. Subkolektura Erdmann w Łodzi,
1/4 Nr. 16448 Kolektura A.
Biedermann w Łodzi.
Ostrzegam przed kupnem. Zastrzeżenie
celem unieważnienia
pow. losów zrobione.
5759 -1
K. Weiss, łódź, Wólczańska 235.

Powiększona

orldestra.
w dni powszednie o godz.
5-ej po pol" w soboty, niedziele
i święta o godz. o·ej po pol.
Poczlttek seansów w ogrodzie
o $Iodz. 8·ej i lO-ej wiecz.
Początek

PO'Qlróeił
Lekarz - Dentysta

A.

Struński

ul. Piotrkowska 43

Wyprawa po

ż -I my
UWADZE P. T. KJijenteIi polecanasz dział krawatów mog cy

I '.

zaspokoIć nawet

Do akt.
1134-1927 r.
Ogłoszenie.

Komornik przy
Sądzie
O krę~o·
wym w Łodzi, Jan
Rzymowski za·
mieszkały w Łodzi
przy ulicy Sienkiewicza 67, na zasadzie art 1050
U. P. C., ogłasza,
że w dniu
18 Sierpnia
1927 r. od $1odz.
10 rano w Łodzi,
przy ul. NowoCegielnial1ej 12

łososie

odbę'

dzie się sprzedaż
z przetargu pubIicznego ruchomo~ci, należących do
loska Dudelczyka
i skladalących się
z mebli,
zacowanych, na
l!~ zt. 650.,Jź. d. 2.VIlI.27 r.
!
Komornik:
• Jan Rzymowski

I

Do akt.

M 2221-1926 r.
Ogłoszenie.

Komornik

.'

na)wybr

~

.
Sprzedaz na
ą
asygnaty
gusty. 8 ank u.p o lsk'lego
_~

_t:l

I:: GlliLDIł PRACY:: I
POSZUKUJĘ

ZAGINĄŁ

piesek, suczka. ratlerek ma~ci bronzo- posady gospodyni lub kucharki mote
wej, wabi się, Tlfa". Proszę o zwrot być na wyjazd, znam dobrze kuchme
i pieczywo, posiadam poważne ~l\Ila:
za \\ ynagrodzemem. Stein ber$!.
Nawrot 13.
5744-5 dectwa i rekomendaCje. Zgłoszenia:
Zakątna 86, m. 10.
5757-3
.....,.- ............

_..

_

,.~,~

wspólniczki krawcowej pierwszorzędnej
MASAŻYSTKA
do zaprowadzonej pracowni sukien.
wykwalifikowana, mloda poszukiwan3
Oferty do adm .• Gtosu Po!skiego"
do masażu po ~imnastyce Zgłoszenia
sub.• E. M."
5706 5 do adm . .,Głosu Polskiego· 8ub .
"sportOWlec<.
__
875-3

Kupno i

SPRZ6DAż

l

inteligentna PRACOWITA
panna z
W blu·
rze poszukuje jakiejkolwIeK posady
na Skromnych warunkach. Listy z po·
SPRZEDAM
sklep spożywczy z pokojem i kuchnią daniem rodzaju zajęcia pod .Byt" do
5825-3
Kilińskiego 55.
5724-3 adm In. "Głosu Polskiego·

________________
No

oraz wszelka galanferla

POSZUKUJĘ

W poczekalniach kina codziennie
do godz. 22 audycje radjofoniczne

"
I

1I•••• B~~IIIIIIlLl.

Nita Naldi i I. Petrowicz.

ANON::i!

Dramat w
12·tu aktach

Nad pro>ram

4) Wolne wnioski.

Sienkiewicza 40.

MŁODZIEZY

Sztaf eta

3) Sprawa powiększeniu kapitału zakładowego;

. Akci?n~rjusze,. pragn.ący w~iąćud~iał w powyższem Zgromadzemu, wmn1 ZgłOSIĆ swoJe akCje w blurze Zarządu 7 dni przed
terminem Zgromadzenia.
5775-1

męska

ORLAKA II.D_O_"ł_ES_IE_rłl_"__R_OZ_(II..,,.

Dramat w S·miu aktach, według
powie!lci Maurycego Renard'a.
W
roli COnl.a d V et.
'dt ·
głównej'

..

Lasek

Parasoli

Od wtorku dnia 2 do poniedziałku,
dn. 8 sierpnia 1917 r wt.
DL<\ DOROSt YCH

zawiadamia panów akcjonarjuszów, że w dniu 27 sierpnia r. b.
ł) godz. 5-ej po południu, w lohalu Zarządu w
Lodzi.

Nadzwycza jne
Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów

Pullowerów
Sweatr6w

Skarpetek

d
... prze a. na
asygnaty
·' 1'«
n Sza t mow {I

Ł.ODZI

po. Prac. P'
ans tw. II
IK·IDO S'ł

męsk.)

nieprzemakalne i gumowe (dam.

TRYKOTAŻY
Zł.

. JeUn i I. Rudamin, Sp. kc.

~ następującym porządkiem

Piotrkowska 67

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

Zarząd Domu Transportowo-Ekspedycyjnego

przy ul, Piotrkowskiej 62

naprzeciw Grand-Hotelu

"

Poleca:

s

W

Firma

Palta gabardinowe

94.895.92
515.227.45

60.966.06

passe-partout prócz
i prasowych ważne
tylko na l-sze przedstawienie.

Zespół.

Rachunek Zysków i Strat 1926 roku.
Wydatki

Wszelkie

urzędowych

~----------~------------"----______~.am.______.~

Stan bierny
213.469.-

.

finał

8

Pierwsze
przedstawienie
cenach zniżonych.

Kolka i Miszka.

piosenki frywolne, piosenki vill antne

Obrazek z życia wielkomiejskieSlo.
"Ona- nOl=ny stróź - Pan z pieniędzmi

Przemysł Bawełniany "BŁAWAT tODZKI", Sp.
a I L A Ił S Z A 1 9 2 6 ROK.

Wańka,

Sokołowska

Zula

i mamusia

ULICZNICA

I

teatrów rewjowych

li la rosYjskie .czastuszki-

Cnotliwa mamusia
napięciu.

~wiatowych

6,

6, 8 i 10

przedstawienia
puna salę wpuszczoną
nie będzie.

Niżnij-No'W'gorod
szlagier

o

i 10, w

duet operetkowy

arie, piosenki rosyjskie

Skecz o wysokim

Początek przedstawień
uiedzielę o 4,

TOMNAROWIE

Skecz o zmienności poglądów .Żona i Mąż·

W. Poraj-Porecka

będzie

charakterystyczne i rosyjskie

MI~ERNIAKI

JERZY WELIN

piosenki sentymentalne, piosenki pikantne

-

Udział przyjmują: pp. PorajPorecka, Puchiewska, Sokołow
ska, Lelewicz, Orłowa, Welin,
Rej, Romejko, Woroncew, Tomaszewski, duet Kaniewskich
i duet Tomnarów.
Kierownik art.-lit. Edward Rej.
Orkiestra pod batutą R. Kanto ra

Duet Kaniewskich

obrazek wokalno-taneczny Boy i 4 anglików

nie wolno

1.

aKtualje łódzkie i "szmoncesy"

I,degra orkiestra .

•

<

EDWARD REJ

Pourquoi Changerl

I AZ"
,"

H~
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przy

praktyką
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II • •
PANNA
umiejąca szyć, przyjmie posadę
do
wym w
dzieci, wyjed7:ie chętnie na wie!l
Rzymowski, zamle
SZKOŁA
Oferty pod .lańcia' do administracji
szkaly w . Łodzi
.Głosu Polskiego·.
1902-3
przy ulicy Sienkiewicza M 67, na za
sadzie art 1030 U.
P. C. o~łasza, że
przy
w nn. 18 sierpnia
L.
M.
i
R.
Moniuszki 11
1927 r., od JO r.
w Łodzi przy ul. przyjmuje zapiSY we wtorki,
Andrzeja 45
środy i piątki od 5-7 po poło t
odbędzie się'
POKóJ
sprzedaż z przez kuchnią do wynajęcia. Szpitalna 16
targu publicznego
5745-5
S-kI. Gimnazjum
Żeńskie Widzew.
łł
ruchomo~ci nale·
żących do
Adolta Gintera
i składających się
z mebli,
oszacowanych na
POŁUDNIOWA 18
sumll zt. 70J
Kancelarja czynna We wtorKi. 'ro·
ŁÓdź,d.5 VIII. 27 r.
ZGUBIONO
dy i czwartki od 5-7 godz. p. p.
książeczkę WOjskową wyd. przez P.
Komornik:
Zapisy nowy::h uczenie trwają.
Jan Rzymowski Przy gimnazlum wzorowa szKoła K. U. w Łodzi na nazwIsko Wacław
Gorzkiewicz. Łączna 45.
5746-:
freblowsKa dla dzieci od lat 4.
5464-4
Sądzie

Okrę~o·
Łodzi, Jan

Pł~wania i Wiosłowania

bOKAIIE i (IIlESZKAni"

E. JASZUNSKIEJZELIGHANOWEJ

IZAGUB,DDKUMEnTY

Ogłoszenie za wiersz milimetrowy l szpaltowy
strona i w tek~cie 40 groszy, strona 5 szpalt - Nekrologi 50 s;!r. str. 5 szpalt. - Nadesłane
po tek!lcie 50 gr.. strona 5 szpalt. - Zwyczajne 10 .g~oszy str. 1~ szpalt. - "O~łos:enia, zarę'
syłka pocztowa w kraju - zl. 5.-; zagranicę - zł. 7.20.
czynowe i za!llubmowe 10 zlot. - Ogłoszenia zamlels;o»e obl1CZ1ne S3. o )) 'ro~ n, t nm
zal.1ranicznvch o 100 procent drożei
W drukarni _Ułosu PolskIego· PlOtrkow:iKa ~)ti
/;(eaaktor; Gustaw Wasserc::ug_
'J WydaWnictwo Powszechne" sp. oZ ogr. odp.

Prenumerata

mie~ięczna "Głosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami wyW Łodzi zł. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prze-

nosI

I

',*

