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P wszechny uch'walony!
AG

Dzie'ń

C ena 20' .'g rosz"
.

g.

A

i, godzinę jego

rozpoczęcia
,

wyznaczy O. H. Z. Z.

Solidarny tront . klasy robotniczej w obronie sprowokowanych tramwajarzy
Wczor~j o godz. fi wieczorem w lokalu O.K.Z.Z. przy
I) reakcyjne posunięcia dyrekcji K.E.L. są wyrazem ten ..
.!licy Narutowicza 50 odbyła się konferencja delegatów .
dencji, jakie panują wśród kapitalistów i reakcji cawszystkich związków, wchodzących w skład okręgowej
łego kraj u, że
komisji związków zawodowych w sprawie uchwalenia
2) nastroje i ten.dencje te są wynikiem rozbicia klas,
strejku powszechnego w celu stwierdzenia solidarności
robotniczej, że
. .
całego ogółu robotniczego Lodzi ze strejkującymi praco3) płace pracownik6w tramwajo~ych są niskie i należ y
nikami ·tramwajowymi.
dąży6 wszelkiemi siłami do ich podwyższenia W ożywionej dyskusji zabierali glos pp. Rapaiski, Kapotępiają
postępowanie dyrekcji K. E. L. i oświadcz ają
lużyński i inni. P. Stemborowski w imieniu związków
się
za
wezwaniem
przez O.K.Z.Z. proletarjatu Lodzi do
pracowników instytucji użyteczności pUblicz,nej oznajmił
poparcia
strejku
tramwajarzy
przez przystąpienie do
ił związki te w zupełności solidaryzują się z związkami
klasowymi w sprawie strejku powszechnego. Po zamknię strejku powszechnego, strejku solidarności i protestu.
cIu dyskusji uchwalona została jednomyślnie rezolucja
Dzień i ' godzinę tego strejku określi OKZZ według
treści następującej: .
.
swego uznania w porozumieniu z innemi organizacjami
.zawodowemh Konferencja zaleca związkowi tramwaja'rzy, aby '. w spraw.ie . ~ydalonych przedsta~icieli. ~g6łu
.
• ~
•
r
pracowników tramwaJowych, Krawczyka I MarCiniaka,
~arządy klasowych związk6w zawodowych, wchodzą· I' nie szedł na żadne' ustępstwa i żądał cofnięcia wydalenia
eyeh w skład O. K. Z. Z., po wysłuchaniu sprawozdan~a ich bez żadnych zastrzeżeń.
prz.edstawiciela związ~u ,tramwajarz.y w sprawie wyda- . Konferencja wyraża zdanie, aby strejk solidarnośc-i
lenia dwuc~ praco!"'nlkow !ram'!'a.o JC , towarzy' zy j
n oz y ja na'pJ-f;dzej. (r)
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TeKst rezolucyj.
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Gen. 'Zagórski zgi

ą beż śladu!

~ładze woJs~owe rozes~ał~. ~a nim listy gończe
Policja i żandarmerja napróżno starają się wykryć miejsce
".
pobytu ·Wypuszczonego z aresztu generała
,W,ARSZAWA, 12 sderpn.1a'. (PaJt.)
GalbiDJet mini:s<tra sp1'Ia'W W1()i!skiQ'W1}'Idh kom1ltt1!iilrutje:
Na pocDs.tarwńe wniOSKU prtolkul"a1ult'y WiO·~'O'W~j w WIa'n<lzaJw1e, poS/łJa'wilonJe'go z polec·elIllila w)'1z1s1Zyich
Włlal& W101~Ow.yoC'h, pOW1ZliC\!t W'Qjslkcxwy sard oikrę~ w Wa.rs.zar
wale d!ecyzjję WfYip'lllSlZlClZetMa gje.n!e'ralA brygaJdy Wło~eil"z.a ZagórlSikt-el~o z wror;s!kowelgo l8J1"e:stzWu śniedoz.e·go w Wliffnue. W zwń~u z t~~
!P1'lZ}"Wiezń.ony zo&tJał goen, ~a.gÓnskl
w &n. 6 b. m.. 'l W.jlln.a, do Warsz·a-

<§)@)@@@@)@)@@)@)@)@@
Po'W'róelł

Dr. med.

PRYBULSKI

wy, w k!tórym to dniu milał być
pr!Z'edlstaJwi'Ony panu mial. 8pr~1W
wof~ch do l"a'P'<J!l'fbu. W ciągu
dni,a 6 b. m. uLegł zmianie termin
T'apO/r1tu getn. Zalgónslki,ego u p'aiIla
min. 5/PIl",aw wojSko,w)'lCh i Z'o&1Clł
iP/1i2lelSiUinię.ty na dzi'eń 8 wz.gl'ędnie
9 1S1teil'pnia r. b, O zmillUl1i~ t'erm'li1.U
mW1la,dlomiolllO I~n, Za,górtst1d.ego po
pnzyrjei'cDzl'e do Wa,rstz.a.wy o gor.!lZ.
19.45 na dworcu wiJeń.slkim przez
ISIrlabowe'go oficera, kiŁóry to oficer WYIS'tępo,wał z ram~enia kO'mpeftentnyK:h wlorudz wotlSlkoW'Y'c: h . Po
draIn'Y ZO\S~lat roWlIl1, eż doklradnie
pcnZełz t~g(}i oIilcea:a slPosób, w jia~tci
~erOle,r.ał Zag6~ki miał się oSibate·CIZ
rule UipeWlIlić o dniu i g'o:cłlllinie rapiO!rtl'U u pana min, $ipr.a.w wojslkow:y1CIh.
Gen .. Za g6rsik i złooył w przew

c:::::;~::::~:~:~s!~~~e.
;:V.'re.~~on:od;:;;~ź~~:~~: ~:~
KIloczopłciowe. ~az skOl11zyts.ta.ł samochtodJu,
Der:yczne i
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Wiolj~kowych nloe' zapowied!zń,aro

:lad

M/gjo kormuniikatu,
kt6ry ztt1eszrtą
plt'11Jed urzyskan1em ostateozm,ego ma

t-erjJłu nie m~qby się uJkaz,ać.
W,re&zde mbn. SIPil". w~iSa{l()rwY'Ch
~Ie udlzJeHło dotych<:1Zas
DJikomu
wyjaśnień w tei sprawl1e, tło t·~

piogltoslki i wi'aaomo,ś.c.iJ uikaZlUrj4lc-e
się w pllalSle nie porchod'mły :r:e
ŹlI'ódoeł kompełenJtrn;YlCh wł,aldlz woj.
slko,W)'lch.

O
.1,:.~:ap::;:!U,~~~n::'
~i,:~~ n
mogące 05Wl-eifl1Ć SIP1'alWę
U Wuna]p"ll
JII ~"
l' 2 . . .
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ZIIUkn1ęcia g'en. Zalgórtslk~e[glo,
Na p,odIsJtaJwi'e·dlQlŁ'ylch.clZlas a:le bra-

o,t1cetr lSIZta-bowy mia~ do dtyslPovycji i w. t'OfWIaiJ.1Z'y!SIw~e, tegotŻ Ol1"az

' szą;c oodwie:cielIlioe go na ut. Flory

Dot)"ChczalSowe śJJed'7Jllwo wyka- rządzono rozpisanie z urzędu li.
mł,o, że gen. Za,gót1sllciergo n.~ema a- &łów gończy{lh.
ni nie było w mie.s,z(kan~u ptt'lZy ul.
Wlkoń,cu
Ikomooiku,j.e się, fe
fi}ory 3 (mi,e5lZlkacie 1'IOdJzinry gener. w~.zeJadoe i'!Mle kie.r:wrukti &prawy,
pargó rlSllci ego) , a..ni w dCiJ'W1!l'em mi,e- W')')SIUw,an.-e
prze,z poewne odłamy
S2''kaIruiu ~en. Za,górekiego, pil"zy ·ua. pt'IaiSy, nie z:n,ajdują pod.s1t1aw w doF,odeslał 17, ani wl11eslZlcrue U majo- tycll.ctz.as uZysJkanym malter.;aLe, jaik
mych ~n. ZagÓlrSJ1.d'e.glo, kltórych .rÓW1n4Jerż., że milIlister&two SlPl1"'aIW

zdol,arno do teg pory p11ZIes'ł'UIChać,
Mieisce pobytu gen. Zagórskie~ i
dalsze jego losy są dotychczas ni~' znane władzom wojskowym.
SfiWlie.t1dZiOnO, że b~ga.ż, 2lłlorony
JPII'1ZIe1Z ,gten., Zarg6I'slld'ego zostba'ł w
dlndJu 6 b. m. podljęty z priZe' c~ow,a1nJi, kitlo ;e1d1nalk te:n bagatŻ p'odjął, Me zOlSłtJalU dJotydllOZlalS os'tlate1cz
nie UJSIbaJ1ooe·.
Enrer,g'1c:tne dro'chO&l.0nie prowad'zi od dlnila 10 b. m, żaodlaJml~a
@@@@@@@@@@@@@ wojskowa, jak również p'ol,jJcja., Ba-

laki

z WiLna, pojechał z dWfOJ1Ca wił-eński,e.g(} pnz.elZ m'OISl K:ie·rbedJZi.a, pro

4-osobowe

o z.CiJtrrL)'IIIlanll'e samochodu, motyw'ując, że chce sloot1zytS'tać z poblis.~e:j łaźni.
Ż)"Oz.eniJU g,en, Zagócmego Stfdo się ZlaldoŚć. Opuścił s-a
rnocMd, k.tórytm daJlej pojechaLi 2
oHcertOwa.e. Powym2'e oilw!1JcZiDości
S'bwwroz'Ottlle zostały pmelZ ~odJn,e
zemaJDJia ohu ofilcelI'6w i SlZJo&era',
kltÓl; ki~l"Iow.ał oomoohodem.
Wobe-c tego, że gen. ,z~gó.nski ani 8' ani 9 b. m. ni'e stalWił się clio
capontu
u p. miai. 's\praw Wlojsk,
nadto gtdy proktwator W1~sikowy,
którty :remi,er.Zlał dorę;azyć ~nJeTał.
Za.górSlkńemu
aikJt oslNlil"ŻenLa w
mi'elSlzJkarniu g,o nIe z.aiSlhał:, wrdlro,yłll pl'lollmr.a.tJooa wojlSlkowa do,~ho·
dz.em'e, oeaem odls.2JukJam.iIa. mi'el;t<;rca
IPOby,tU gen. Zag~ik.jego.

Schrodera
dobrym stanie
do sprzedan.t
-a.
w

de;l1Z1enua" że gen. Zagórski śwtado z wszelkiemi wygodami przy uliC)
mie ukrył mi~fscc swego o.becilego Bazarnej Nr 7.
575€7$j

i do ,ra~tu u P. mln. spr.
Bliisz~ch wiadomoś;i udziela
wo,~k. slanąc nIe chce. Wldbec po- A. SztaJnsznajder Połnoc:na 12
aa~~i~tra~1ertbło~~~:
Prz.e~śdu przy \11: Ofedy pod' .Sch'roder" 00 adm.::,,'ł$~~go' ~rll~cD ę prrZle~ClJZall'O do
telefon 30:9~
.
" 5008-21 TIl'ę'balClk1ej popr()lSftł ~en: Zagór~lcl - Gl. Polsk." ,
5842~~ l'UlrttnailillJelgo śle' Z'twa S~u.OWIe-~O, ~od 4 - 6 po pOlUdlllU •
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Polskie archiwum
. komunistyczne

Zwycięstwa pańs

~

~

_

wa, czy s kcesy partji?

Sowiety zebrały olbrzymij małer· ł, dotyczący
ruchu robotniczego i reStalin ogłosił w jednem z kach ich pierwotnej gospodarki. wadzi w dalszym ciągu, lecz I i sowietów, stawia sobie cele
wolu~yjnego w Polsce pism rosyjskich artsktlt, w któ- To też po pierwszych zrazu- z daleko większemi widokami bynajmniej nie azjatyckie we

.

.
. ./
w sler~n1u..
W. ty~h dnt~ch m?SkleWskle
»Iz\VlestJa 'przyn~osły clekaY'Y, artykuł, rzucający Jaskrawe sWIatło
na stosunek sowietów do państw
. ~ąsiednich, Artykuł ten świadczy
wymownie o .szcz,ególnej opiec~,
.laką rząd ~owleckl ota~za kOf!1umstów P?lsklCh, "PolskIe ar.c~lwum
komUnIstyczne przy polskIej komisji Istpartu CK WKP ,--czyta·
my
,,~zY'ies~jach" - jest je~n~m
z lIliepIej urządzonych archIwo:"
w LSSR, Obok właściwego archlwum znajdujemy tam cały szereg
przedmiotów, jak to: fotografji, prok~a lTIacji, dokumentów" ksi.ążek,

Mosk~a,

:v

Polityka azjatycka carskiej i bolszewickiej Rosji

rym przyznaje się do Idęski mialych sukcesach propaganda powodzenia to samo dzielo,
swej polityki w Chinach i przy- bolszewicka trac'i tam prędzej które za ostatniego ze swych
pisuje ją niedołęstwu tamtej· czy później grunt i wywołuje sant:lwładców prowadził carat,
szych komunistów. Lecz ci 0- przeciw sobie reakcje nacjona- a którego alośnym heroldem
,.,
,..
'
b ł
l:>
U t
I,"
statOl, Jak wIadomo, są ucznta- hstyczną, laka obecnIe Z3pano- y znany książe
ch omst\Ij.
mi i narzędziami bolszewickiej wała \ nietylko na północy, lecz Rosja zrozumiała rzekomo swe
Moskwy, a więc ich klęska i na południu da~negC) p3ństwa azjatyclde przeznaczenia i dąży
obciąża polityków kominternu bogdychanów.
do · organicznego połączenia z
i sowieckiej Rosji. Nawracanie
Według ópinii, nader roz- tą największą częścią §wiata.
l d
. t k· h
k
h·
'R·
'k
O "t
k~' h
~ ów az)a'yc ,lC . n~
o~~- powsz.ec n,lOne), oSJa sowlec
. , pm~a a wsza z~ me 'C ce
mzm okaZUje SIę naJ,wIdOC,zmeJ-1· zwrÓCiła Sl~. ~ałym swym fron-Islę l~cz~c z fa~tem, ze do~tryszym nonsensem, nIe mającym tern ku AZlt t tam szuka swe- na 1 ldeolog]a bolszew!cka,
żadnych podstaw w warun- go właściwego zadania, Pro- której służy polityka kominternu

a
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Nie esłychany skandal.' flelmowy

me legalnychfaktyczne
gazet, czasopIsm
l ł..p.
tworzących
mu~eum.
ru(hu rewolu cyjnego w POlsce I na

wlaściwem znaczeniu, lecz o.
gólne, światowe, Dla tej polio
tyki Azja nie iest wcale ostatecznym celem, lecz J'edynie
k
środ iem, coprawda środkiem
nadzwyczajnej mocy i wagi.
Przez Azję polityka sowiecka
chce uderzyć skutecznie w Anglję, a nawet w Amerykę, w
' k k 't l'
,. t
OgOlS a ~pI a Izmu SWIa o~ego,
przez AZJę szuka przewagI nad
Europą.

W
tk t
k •d
, ~zy~ o o ma w aZ'ym
raZIe nlewlele wspólnego z ldealem Eurazji (t. j. Europo-Azji)

zachwycają się

Litwie".
Na spe~jalną u'7'agę. za~ługują
t.. zw. »tabll~e orga!1.1zacYlne ~tron-,
ntctw polskIch. 0clsle rzecz bIorąc,
są to właściwie całe albumy, w których w porządku chronologicznym

Republl-kan'skl- rzad Rzeszy uprawI-a propagandec
h-1St yczna na enraOle
11"
monarc
K
b
_

którym
raczej
emigracyjne i antysowieckie
koł
' k'
a rosYJ s leo
Wypadło nam nieraz przy
rozważaniu ustro]'u i polityki

" .,

Sov:?epJI podkreślać JeJ pot.
dwoJny charakter - państwa
wyszczególnion~ wszystk~e n~ele. ompromitujące szczegoły gospodarki funduszami su wency, - i partji. Występuje on wyrażnie
galne konferenCJe, zebranIa, kołka,
nymi ministerstwa Reichswehry
w jej polityce zagranicznej j
szkoły, ~yda:vnictwa ! t. d. Cały
.
w znacznym stopniu krzyżuie
ten olbrzymI mateqał cyfrowy
Br'"
k ł 8 '['
.
d . bi li f'1
h Zr
' . I
.
i faktyczny umożliwia J·aknajdoB l'
, er In, w SI~U. ! IllLosły Qgót,em o 10 Ob mIl \JOn6W / prze ,s~~ 10rlS w 'ł moW')'lc . .l...! es1z- JeJ ce owość panstwową.
d . .
. .
er ml plTZleZ)"W1a nową n1'eco- malre'k udlzleLaJl)'1c:h
ądź w f00-- . tą mIL'tlIlStbelriS'two zaprz,elcz.a UI\lIZile,lakła meJsze zahPoznanble t s:ę z roz- dlzlilEln;ną SleniS1a.cję po1'iJtYCl2'mą. Do- ' me k~, edytów, bądź też p.rz,ez ZJa- 1 niu prócz powyŻiSzych kredyt6w
Za· caratu zadaniem polityki
WOlem
ruc u łro o nIczego
w si
~.l.lIa ona n'OlWego t ematu do. ! kupn,o a,k<:}i' f'1rmy, M aJCih"llT1l\C;je te ta'
. k'1<:hk
lWIe
. k rony<:'
'
h SiUb w,enc}l rOSYls k"lej w A'·
.
PoJsce·
.
kI
sare.,y·
'
o
Zjl b y l a e k spansla
wa
b t ~ z Jego wp y l!lI na, a. ę zaoieikł)1lC'h d)llSkiUSf.i i pol.emik za- trwały od prze'szło dwóch l.at. 0- pośreooich <:zy bel2Jpo,średni>ch, - terytorjalna posunięta możliwie
~~ o mczą, o~az ze zb~la~aml, Ja- dettrflzeWiiOolll}"Ch demolkratt6w z je_ l Slta-trua rata w wy.so!k, ośCi 3 m1tjo~ w c8.lled sprawie występowałD wy- daleko i s;eroko Ks Uchtom
~~l prołces C'
z .le lemó cz~s~ dn;ej stnony i niemnl,eij zadekł"Y'ch In.ów IDicwelk, z.ostab WYtplalC'OIlta łącull, e jalko dor,a'dca i pośr.e~. k"
. k'"
' t ' d 'tp ella, . le awa les r ~mez I zwd1e:ntlJików ~()IWtr,obu Hohen~ol-' pr,z.eds~ęb~o'l'slÓW'U ",f'oebu.s" na mo
Zdannem "Be;łmer .~;a,gelb~:t'u", : IJ W sweJ
slązce Wler z~,
en~klopedla ruchu .rewolucyJnego
. llElmów z dlr~e'j, Całej zaś areiTz,e cy poręk,i b. ka11lcff,erz,a R'LeS7JV Lu· powy7Jsze oŚ"\v18.1dJcz>ein~e mtl!l1l$łeor- ze cala AZla odczuwa głębokIe
g y
; t ~lsce, J~~t
to
d lak d b6' ~ar- /Plr z)'1dJa6e niezwtylkłego posma/k,u jej -thelra, b. mńnl~tra Re~chswehry stWia jeslt w gr'Ultlide It'zecz;y nd<c:liettll pokrewieństwo z Rosją j że jej
Y ope. yczna, l ow~em ,,fa,lmowy". <:haraJMer, wZ'mag,ajjąc'Y GesSlell'la oralZ admirałia Ze,n1ker.a inne m, jak t')'ilk,o c, of:ntięciem p.o-II naturalną granicą może być
kOażed ea enc
wy darzeme rewo UCYl ne , .
h'"
II..~,
' W
k'
k'
_.11..
_ ..l~.
,
S~ _ J
~
każd' działacz
n
k,ud ?~.z.ClZe ~, ~aJCi
op~ p.UlLJU~lCz- \ '~'zytst 1e ,te k~8.Icue SUlDwen' ~, t:'\.UIll~gO ,zap~elClz::n~a. 11~~;;<;!lI1e tylko ocean. Zresztą i wysPy
y
p.o I yczny, ..... y nel) stropae:n }ej s01"JSa<:'YJ'lltO§Cl. Cho- cy,neU'ŚWI1ęClon.e p'owagą t>aIk wy- t.ez podlktt-esla, 1Z qJ>lln'J't puib[~lCztnef
"
.
aktywny uczestmk rewolUCJI ma d:zd bowiem ni mn~ej ni w,ięoej ty]- sdldob osOlbiLSłiości , mJi.ały Zła <:eff jest to zupełnie obojętn~m, -czy m~la}skIe włączał ekspansywny
!~~ ~~S~d·ak~rltec:łt:.}
~otyc~~~~ ko o ~dIe.~~ni~ ZIaIk~,i~'O- św~adomą i k~Ste'kwel11JŁną , pro?a- sU!b~encje udz,i~ellan~ były ptrzez kS,Jązę
~rzyszłeg? .olbrzy8
k ~I J _. ł d a sl~b z.
wyoh dZI.aI/aai nuruStter.sŁwa Rel'Clls- gal!1odę monarcthlzmu za posrednic. m.tJ.lltIlS,teirtS1w,o ReJC'hswehry wprost, mlego Impequm rosYJskIego.
k
~r e, a zupe ne~o zo razowa- wenry, które z tajn.)"Ch swryclt fun- t'W,em mmów,
czy t.ei w postaci kre<ly.tów, 1Ja
,
.
~Ia ~uc~u/~w~u~y{n~go t w polSCt duszów SUlow-e.ncljonowało wyda- W związku z; całą tą nie/bywałą kitóre minislerSilwo to ohjęło poDemamogja carska przez
;i~e d~ ge ar o e ę ę uzupe - ~nie przedsiębiorstwa fi 1m OWIe , lllGt a,fer ą, 2'Japowiada si~ w pa!,rame.n- rękę,.
. .
swe ~ieurzędow: agentury proZ k .. .OOdk.art~k: I .
]ące na cdu pr,op8lgandę manardtl/Ole nadett' jnteresu}ą!Ca <l~usJa. Jalk wyttl1ka z daW1ll1e1S'Z'}'ich re- wadZiła w AZ/l propagandę.
1 ,.' o .~zp ~~eslę~1O ;c:\. rewo: styczną, Zde'ltlalSkow,allti.a dolkona~a "Berłliner Tag,e'bla.tJt" stl.w,ier-dza, 11 wel,a'cii .~e,nnruka, wor7JYISiłta~y Z niemniej wrogą Europie, jak
U~JI paz lerm .owej o s 1e ar prasa demQ!kJraiy.czna, a sensa'cYIJ- \ w cią:g;u tei d)'\s'k~ W'Y'kryt~ zo- subwoocl1 ta)i11)'1ch f\m!ruUlSz6w Ges- d .. ,
'k G 1
chrwum kom.~n1Sty~zne ~o.k~nało n.e iej rel<Cl!c'j,e wpI'iatWdły w taJtiWo staną ~les'ł)'1cłvatD:ie kom,promilbując,. slena t, ak~e mne fjm1Y fii.lmowe. zlsIelsza sO,wlec a.
ra a. ona
systematyzacJI. ca.łeJ. polskle] htera- zrozumialIIY MopOIt reip'UlbWkaru1kie szczegóły w s'PTawi,e gospodJa.~ł Do n,j-c:h na1e1Żą, JPlTUde~5~yst: Z powod,zent~n,t n~ s!rume otu~y ~ewolucYJneJ, Ja~ot.eż ~ewolu- s~ery I'IządJowe.
fu nJausz·ami .subw.encY1fnymi mm~- Ikruem firmy "Na>t~o.11la[ - F1Jt.n l swobodz1elskle); WIelkI car rocy~n~ prasy. legal~el I melegal- Już od dł'UlŻSzego czasu uk&zy- st-er.s'bwa Reicm;wehry, Dla 7:Hu- "Emelka". Piett'WlSZJa z ty,ch firm. syiski legendowy biały car,
~el, szyStfl~ te pIsm~ l sfotofra- wa,ły się na łam.ruah "Bett'Hnett' Ta- sifiroWian1a p~a'kJI yłk lttinistetlstwa, : k,t6.ra korzYlStała talk1że z fundu- sukce~or polityczny wielkiego
owano, l u.oz?n? speCJa ne a .bu- geMatt'u" arly~Ulły, .stwńe:rdzrują<:e, przytta<::zia
dzń'2'11indk
sprawę Siz6w milEl~<Ii!oh (za pO'śl'leldnictwem C
• Ch
1 'ć l
~y, Na razl~ tlosć albumów . l~st iż pewne wi'e1l1cie tOW8'l'Iy\SItwo fil- wzmd,ankowa.neg'o wy'Żej kapiłaltl8. "BerlIDner B!mlk f. HaItlJde1 u. Grund zyn~Js, ~na ma ~wo nI U·
n1eznaczn~, Jednakowoż.w naJbhż- ~oWie ()Itr~Ui}e sufbw.encje z pie-j Lohma,ooa, Móry k~-eru:jąc w)'1d1zia- be.sHz")' wyk.?n~ła n1awet dl1!> UI11Zę- dy aZJatyck!e ?d UCIsku ~y:
szym czasIe zarząd arc~lw.um wy- męd'zy pilblac2l11"ych, P,tsmo dodaro łem tra!liSport6w urzędu marynaT'- du mar')'1nar1k.l fIlm ,leda ma narze, zysku chCiwe) i drap1eZne)
da no~y nakła~, dZl.ękl cze.mu nadto, iż p~enńą,dJZie te POC'hO,dJzą z kIi, występ.oW1tłł w ro1'i pQśrednika C'zona" o prizej-rzvs1,ej tendencii. Europy.
~szystkIe myzea l .archlwa SOWIec- tajn')'lch fUlnduszów d)'lSp.oz;'ICyU- i fikcwn1e,go konltnahe'11lt,a pl1Zy t,ran Pilsmo Wlzywa w gOlr<\,cy<:h słowach,
•
kle olrzy,?alą po Jednym egzem- nych rząldtu, a 'N"Y1S01wść wy~ożo- zak<:jatch bed'ytowY'ch z przedsię- pa,rlameilW, aby zajął się pilni<e
WIększy bodaj skutek od
p~arZll CIekawego tego wydaw- n~h kwot osdąjg, a c')'1flTę \WeLo- MorsLwel'l1 "F'oelbu.s". Wlam~am za W\SzY'słkimi p::lwyzszymi fak~.ał:ni. pomysłowych sztuczek tej promctwa.
m1Jl~on()lwą, Pozame.m "Berliin'~ Ta-: te usł~i poibite,raJt .on od towarty- Już p.nzy kx)'1ty..:e e1a, ~u R'e~ch,~ · pagandy od reminisc~ilcji . higeMI3.~t'~ z~l edzńad', i,t Spt'lawą , s~wla tego wy.sollcie honorarja ,pie-! wehry ~a:ywano, ,staie na t,o, iż storyczny' ch wywierał na umytą z,aum1e sae parlament na na!- mężne, a ponad~.o tOWlarzystwtl sumy pleruęZl11e ualądane na po.'
.,
bUźsz;ej swej S' e5~, R.ewel1l'cje te I "FoebUlS", za pośrooni'aŁwem towa I kryci,ei teg >z ("lamu i niestety w <:a· sł~ ,a~Jatów urok p~tę~t rosyjpowf.órz:yty inne diZJi~1l1IlIilkl, a qp1- ł IiZy&twa okrętO'Wletg;D "Naw", kt6- rości prz,gl' jJMlamen' uchwalone skleJ l te sukcesy, Jakle w tch
It}a p?CI~ęł.a. nalegać O pod. anńlEl dlo-j re.g~ I,1a. cLe~)'IIIl lkier.ow.nilcitem ie~t służą w <:IZi~~':~ ;,we\) c.~h)m zupełnIe oczach ta potęga już odniosła.
lcladl11l'e')lSZiY'Ch sz<:'ze.g616w, Rów,no- wt'asnwe k~~tam. LohmMln zatkUlP1- oocyun oblti'l:~ ikn-.a;vwe ). Lud n,'~- Wszak przed wojną z Japonją
cz e-śn1 e .po}a~ił.o się OIf.i<e!j.aLne za-, ło. cliIań w 'Bedil!1tte WlSlpaniałą ka: !fldecki nic o t}1ch c~la-ch. nie Włe zaborczy carat J'ui chwycił .w
Moniuszki l,
Tel. 11-04, · prze'c.ze'Iue m'llIlIiLs~etI"Sttwa ltelilClhs- mten'ilcę ~a sumę 900,000 marr-elk 1 ' ':le! z n ' iI), . •e ma wsp ~~l nego
. .
wlehr-y, u<siił.Ulją, ce 'osJ;a bić wraZlenilEl ! w-ządlrił,o w nieJ l'lllks'Usowy ap,all'-I T;I'k się Jol ogólny<: h za ·ysac~ swe kleszcze Mandz,urJę, proklawywołlane rEw.r.e18.1djami p1Lsnn, a ~ tamen~ dla jeJg'o piI'lzyiad6łk,i, -emd- przeds.fa'W'!JI , Ą doprawdy s.e'n.saC'v' · mował swe pretensje do Mon~y}aś~i,ają'ce
subwenClj' onowallli~ l ~r.a;Mld. ro.sYljs!1ciej Bcim0'Ye,i, _ 1\ ne r~welhciie be~,lińskie~o ~t:cll~i.. galii, do Turkesta?u chińskieĘo,
t1mt fiamow)'1dh oIbawą prlZed pr'ZieJ I}zllelI1'mk zwraca r6wfl.oczesnlle u- ka 1 słaba z Dleml polenllka le zarzucał ze skutkIem swe Sleod godz, 7-ej do godz, l1-ej
ściem, icli, w oIhc; ręce wdh;c nIe~1 wa,gę parI,amerutu na fakt', iŻ, t~a~ str<lny zaan~aż~wan!~h władz r 7 ą· ci na Tybet na Koree na powieczór
poanyslne1 konl'Uitlktury f1lIla'nso- n:y!st'wa okll"ętowe "NavIs
1 dOW)'lch , ĘpilO~lem ICh będ.z1e ozy-o ł
d
'h
. dł"ś' b
KOLACJE Zł
Wi{
"FraUag" k'Ott'lzytStŁ.ały r6wnie!Ż z wiona niewątplhv ·e dvskus'j.a 'W owę awnyc pOSła o C1 o'
z 3.ch dań
•
.,
W o?iP0wU,etdzi na to, ~zyniósr suowleltllc~ mints.ters,bwa R<e1cha- p'aJI11a11l1en~<e-, ,kt?ra może r?:lI,mć gdychana.
Codziennie wTstęPT
onegdajSzy M"tykuł "Berllan.er Ta-I w,ehry.
j'eSiZlcze Wll'ele sw'aHa na zakuhsoPolityka carska posuwała
artystTczne i dancing.
g'elb!,att'u" D'ow'e ni'ezwy!kl.e se,nsa- Ko:nUlnńkat mll11Ji,st-erslw'a o~toStzu we dział,ani'a pra.cu lących nA rzeC!7,
. l
A ·t i zda wa
cyjne i ~omplTomiltUljące sZlcZie,g6ły. ny w odpow,ve,dzi na powyZfSZle. re- mQiIl!aJt".chji ,,re.pUlblika.ni1w" j rZUCl'l . SIę ~wyclęS {~W Zj
,•
At1tytkturr .stłIwie:rdiza, iż głównym od- lalcje z·alZJnacza jes~cze raz pa'trlfo- ją<:Y'ah na j·elj oŁtaTz miJi;"\ny z hm- ła SIę ut.rwalac zdobyte po.zyC]e.
hiOll'icą pO'W'ylZsZV'ah su!bwec.qj~, po- tY'czną chęć rat'owam'a n~miedldel dUlSIZÓW pubHcznych. ~fie iest ien- Przyszedł wszakże krach I odechod2!ąiCych z ia;nych funduszów firmy, zn.ardu'ją'Cej si'ę w rzeikomo naik wylkluc:zonem,ż. cal'a aiera brai jej te zdobycze.
manis~ens(lWa Reilchswehiry i Ulrzę- t'rwcłlne~ sy.tuaJC$. :PilDJa'IllSO!Wtel i za- wibrew ocwkirwani,om żądnych
P 1t k
' k odn sl
du marynamkJ byto t'OW1&~t'WO j;frożolIleą przejściem w obce ręc,e, sensa.ct s-loońozy się bhskiem i po? I Y a. . sow.lec. a
o
aik,cyjtn,e "FOeibus". Pi:sm.o wyIli'c.za Z k,r,ed)'1tów t,ajillY'ch udz.i-eltały tak- krY1ie ją głuche miijczr.:nir. Fak-t naraZle olsmewa]ące
efekty,
szcZlegó11owo W')'lSoO'kość l1aJt. k1Óor>e ż,e s.Uibwencji i'!ll11e mJar,odajne -czyn t-en jeodinak aż ThClJdlto w y raźni(' p()- lecz jeszcze mni ej zdolna jest
fiimla t,a otrZJymał,a za pOŚlre'dnlc- n11ci w Berlimńe, Wer-esują<:e S1ę ze twierdzałby pr-'awdzi'wtość re~~Jt8- do utrwalenia swych zdobyczy
tw~m .oddJzia..łu trattwp<?mów ,~Ołr- ~z~ędów patdotŁ."Y'czny.c,h syiu,acją <:}i i ws'kaz)'IWalllb y Zail"aZem" ja~ niż polityka caratu. Nie są to
shlch, urzędJu marynarka i k1Ieiro,- tln:ansową towat1zy.sJt'Wa. Udz.1ela- g'łęboko du'ch HoheJ1!-?)()lk:now l
't
rt
' t
wnilka telgoż o,ddlzliału ltkltywnecto nie ty,ch kredytów miało pozatem, t~'t1Oita za ilCh p<OWrotem oga~n~- zWyCIęS ~a po I yczne pans,~a,
k'apHan.a Lohmanrna, dalej za po- zdaniem milnistel1StWla, UlfaliJwić ł'a slzetr'oIkrl,e rzes.ze repuhl:.karukip.- lecz chWIlowe sukcesy part]l.
Śirledntidrwem "Barnkvler.eiavu" i -cen- p11Zeciwdziała,rue an.tytniemieck~eIj ~o sD'OłeoClZleń:slfwla nremlt>"ki~o.
. kwa.lIi ~CJWIeIj, SUI5WfemJCJ.e te wy- propagmdzń'e
ameryk'ańskkh
J. J .
J. Mazur. I.
>,
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Tramwajarze odrzucili ropózycje dyrekcji K. E. Ł.
Ministerstwo pracy chce iakna· s~ybszego zlikwidowania zatargu·
Gdyby dyrek.cja n d I trwała na swe m niepr~ejednanem stanowisku, związek. uzyteczn. publ. ogłosi strejk generalny
wczoraj rano jako jedyne
po
Odrzucenie tych warunków
wajarzy. O tern dyrekcja
polskie pismo w
wydalonych pracowników
ni p[lacown!,k ów clio jaknajdalej
winna przy uchwalaniu swej osta- DeCYZja ministerstwa
pracy .
przebi.eg posiec:henia rady nadzor.
praca,
cyeh
z uwagi tecznej
Już

cofnięciu

wymówień dla
podjęta

skło
kłą

pamiętać

2) dyrekcja K. E. Ł. robowią7Al.
fe się do natychmiastowego podjęcia perlrakflacji w sprawie podwy·
żek płac zarobkowych, uwaniafąc to od przystąpiemia do pracy.

na decyzje czwartkowego posic.
dZE'n:a zarządu zw, prac. inst1tucji
użyteczności publicznej w .rar.,yje
poparcia przez ogół pracowników
tych instytucji Wystąpienia tram-

Po wysłuchaniu tego oświa:!r,zenia insp, Wyrzyko'Wski stwiudził,
że podejmie energiczną interwencię oraz zwróci się po instrukcje
do min, pracy.
(E)

1)

Łodzi

podaliśmy

zosłanie

czej tramwajów miejskich. .
Vi związku z tem posiedzeniem
'ł\' dniu wczorajszym inspektor pracy otrzymał następujące pismo, w
które.m dyrekcia spreoyzowała swe
decyzje.

Warunki dyrekcji K·E.fI.

decyz~.

Co .mówią o strejku tramwaj'

1)

Dyrekcja tramwajów mOZe
inspektora pt'a
er w sprawie wyd'alenia dwuch
praco~ów M,arcinialGa i Krawczyka po natychmiastQwem przystąpieniu ogółu pracowników tram
wajowych do pracy.
2) DJTekcja prawd-apodobnie uchwałę swą po pTZyjęciu tego warunku cofnie, w razie jednak, gdyby powtórzył się raz jeSu.ze w
przysrzłości , tak bezpodstawny i
bez wyczerpa,nia WSZIdkich możli·
wych środków załatwienia ·zatargn, strejk, jaki wybuchł w dniu 5
b. mies. dyrekcjla skorzysta z przysługującego jej prawa i wydali prL
cownik6w według swetgo uznania i
bez odszkodowallia za strejk nieuzasadniony, W razie gdyby nastąpiłO cofnięcie wydalonych _
dek' urvUIIi'
Ił_Ach
zau.
yrduCJa ł n 1 ...~S1 w :
rzą
og osunIe w t ey spraWIe.
3) Sprawa podwyżek zarobków
pracowników tl'8mwajowych rOZpa
~ będzie przez z&tąd po
,rzystąpieniu ogółu pracowników
tramwajowych do pracy.

uchwał, zwłaszcza

przyjąć interwencję

przedstawiciele władz rzadowych
i samorzadowych
,
oraz prezes pracowników użyteczności publicznej
~

W celu dokładniejszego przedstawienia sytuacji jaka się wytworzyła po konferencji w inspektora·
cie pracy zwróciliśmy się do przedstawicieli władz rządowych i samorządowych z prośbą o wyrażenie w
tej sprawie swego zdania.

Opinia wicewoiedy Lewickiego
Wicewojewoda Lewicki w odpowiedzi na nasze zapytanie w sprawie dalszego biegu spraw, związanych z przewlekającym si~ strejkiem tramwajowym, o"wiadczył nam co nast~puje:
"Sprawa zatargu pomiędzy pracodawcą a pracownikami nie podlega kompetencji urzędu wojewódz kiego, lecz inspektoratu pracy.
Urząd w?jew~dzki otrzy.muje szc~e~ółow~ inform~cje ? przebiegu akcji strejkowej, i czuwa nad
tern, ażeby bezpIeczenstwo pubhczne w Jakikolwiek sposob me zostało naruszone.
Propozycje porozumiewawcze dyrekcji K.E.Ł. są w pewnym stopniu kompromisowe, i dziwię się
bardzo, że tak bezwzględnie pracownicy je odrzucili.
Uważam misję mediatorską inspektoratu pracy za skończoną i nie jest wykluczone m, że wskute k
wytworzonej sytuacji ministerstwo pracy podejmie kroki zmierzającej{u likwidacji zatargu gdyż tramwaje dla półmiljonowej Łodzi odgrywają dominującą rolę.

Jak się dowiadujemy, niezwłoC'Z
nie po zamknięciu konfereftcii \V
inspektoracie pracy p, Wyrzykowski telefonicznie skomunikował się
z DJimis.terstwem pracy i opieki
społecmej.
Inspektor ztożył ohszeme sprawoztlanie z przebIegu
pertraktacji i powiadomił minis!et'stwo o złożen,iu obustronuych deklaracji.
OkOło godany 5 po pdudniu na
deszła do inspektoratn pracy tele.
foniczna odpowiedź.
Ministerstwo p,.oponuje tramwajarzom przyjęcie ~ktaracii KEł.'.
w Żmienionej redakcjt. Skreśla się
mianowicie w punkc~e drugim deklaracji ustęp od słowa "w rmt."
do końca,
Natomiast na to miejsce ma był
wstawione CO n.astępu~:
"Związek pracowników tramwajowych zObowiąże się doto.tyt 'W
przyszłOŚCi wszeI1dch możltwych usiłOWań, celem rałatwienia wynikłYch spraw spornych w drodze

Opinja wiceprezydenta Wojewódzkiego

porozumdeaia" •
Po otrzymaniu instrukcji z ministentwa inspektor pracy powjad~
mił dyrekcję i pracowników tramrwajowych, że zwołuje konferen.cję
na dzień d2isl~jszy, podając im jednocześnie

do

wiadomości

propozy_

cję

ministerstwa,
P. wiceprezydent Wojewódzki w następujący sposób zobrazował sytuację:
W ciągu tUUa w~orajszego obie
"Już na wczorajszem posiedzeniu rady nadzorczej wskazałem na to, że wydalenie pracownikew
strony odbyły narady nad wytwo
tramwajowych za działalność, społeczną i związkową, jest niedopuszczalne. W państwie demokratycznem,
gdzie wolność słowa i strejku, jest zagwarantowana przez konstytucję, wydalanie pracowników za akcję rzoną sytuacją.
strejkową, nie powinno mieć miejsca. Różnica zdań, jaka się wytworzyła obecnie pomiędzy dyrekcją K.
E.Ł. a pracownikami, polega głównie na innem sformułowaniu mniejwi~cej tych samych warunków.
Z\Viązek UŻyteczności
spowodowane deklaraO ileby dyrekcja K.E.Ł. nie zdołała załatwić zatargu z pracownikami, będę dążył do ponow~ego
cją dyrekcji K.E.Ł.
zwołania rady nadzorczej, gdyż iestem zdania, że dyrek~ja ,K.~.Ł. Jest c.iałem jei podleg~em~ 1 P?wtnn~
W
.
d połUdniem za- kierować się dyrektywami rady. ''Rada nadzorcza wszelkleml siłamI powmna dążyć do zhkwldowama strej paprz-e strejk tramwaW..-...t-..c.1-! ku, który tak dotkliwie daje się odczuć naszemu miastu.
.cza
• raJ prze
jowy
prOSll msp. p1'laCY p. 1'1o'""_"""'1IU
Onegdaj wieczorem odbyło się
na konferencję przedstawicieli pra
c:owników tramwajowych, którzy
zebranie związku. precowoików instytucji użyteczności pub1ieme;.
udali się tam w towarzystwie cztOll
P. inspektor pracy Wyżykow~ki następująco 7.definjował swoje stanowisko:
Obrady byłY ściśle poufne i doków zarządu 'llW. pl1aC. ilOst. użyto
Konferencja wczorajsza która miała doprowadzić do zakończenia strejku, jak wiadomo przyniosła
tyczyły
przewawe spraw, które
publicznej z p. Kowalskim na m:e. fiasco. Starałem się wszelkiemi siłami zlikwidować strejk.
mogłyby
spowodować ogtoszeaie
leo Na wstępie mspektor Wyn:yDelegaci pracowników na propozycję dyrekcji nie chcieli się zgodzić, tlwatając, iż dyrekcja K.E.Ł
kowslm odczytał powyżeJ podaną chce sobie zapewnić możność wydalania pracownik6w za strejk na przyszłość.
streljku powszechnego w Łodzi.
deklarację dytrekc}i K. E. Ł., która
..
chwili obecnej wyczerpałem wszelkie środki prowadzące do porozumienia i oczekuję dyspo·
Na zebraniu p<>ddan.o srzezegóło
uzależnia rozwiązanie zataTgu od ZYCJI mInIsterstwa pracy.
wemu omówieniu
obecaę
faZę
strejku u-amwajany, pOdkreślając
natychmiastowego
przy$łąp1enia
konieczność popan:ia iIch _cłi clro
do pracy, ora-z zasnega sobie wol
gą proklamacji strejku.
ną rękę przy wydalaniu pracOwniDyrekcja K.E.Ł. dąży do takieg~ stanu rzeczy, że pracow~ic~ mo~liby .~yć ~ezpr.awn.ie wydalani
ków na przyS'Llość za nieuzasad- z pracy za strejlr, czyli w ten sposób me można byłoby prowadZIĆ zadnej akCJI, zmierzającej do polePo ~ych debatach.
przyjęto
rezolucjęf w której praco..
nione strejki.
pszenia bytu pracowników.
. . , .
. .
Wszelkimi środkami którymi rozporządzamy zmusimy dyrekCJ~ do cofmęcla swych hanblących wnicy instytucji uż~d puPo zapoznaniu się z treścią de. . . . •
.
. '
. blicznej WYl'eiafą gotOwość podię·
lclal'lacji zabrali imieniem pracowni- pracowników propozycji.
W sprawie powyższej odbyło się posIedzeme. zarzą~u ZWiązku pracowmkow . uz~teczn.oscl pubhków glos p. Kowalski,
który o·
cia strejku feneralnego na WietrM'&cznej, na którem ostatecznie uchwalono przeprowadzIć strejk ge~er,alny Y' calem wo]eWodztwle w obronie zatządu.
świadczył, iż pracownicy z oburze· nie zasady wolności strejku. Strejk ten może wybuchnąć lada dZlen.
(1)
niem przyjęli jej treść, godzącą w
podstawy prawne państwa polskie

Zaostrzenie strejku

publiczne)

Opinia inspektora pracy Wyżyl(owskiego

.oP

Opinia prezesa zw.

Jest to niełylko prowokacjla
rzesz praCOWTJlWzych,
ale i fakt,
niezgodny z prawem. RtZęd polski
stoi na stanowisku mocnego poczucia oclRowiedzia1ności prawnej
Za tego rodzaju akty i oświadcze·
nia, nie mQżna t~ jednak powie.
dzieć o deklaracji dyrekcji K,E.Ł.

go,

oraz miejsoo'w}'ch czynników rzącłowych, kt6re winny były deklarację tę zupełnie inaczej potraktować.
Pozostaje ona bowiem w
sprzeczności z art 2 ustawy o CZ8.sie pracy w przemyśle i handlu,
6 l VŻ pozbawia pt'acown:ików łKa..
~ wysv'pienia z pretensjami pie,a.
• '1'
•
,
?u~znem~ ?a. drogę s>ądo~ę ~ zdaje
Ich własdW1'e na łaskę 1 niełaskę
pracodawc6w.
Z tych względów
pracownicy deklarację tę z całą
bezwzględnością
odrzucają,
wysu•
.
..'
....-ł l t . ko
waląc następuJące r'~.~ a Y~'
waTUJlki natychmiastowey liikw~da.
cji Itrefka:

użyte

pubie Kowalskiego

F armaCeUCl· 1z
h
h Co usłyszymy
nasy C o~yC

dziś przez radio?

20,30. Trwsmvsja ko,neerlu z Dołkly
Warszawa (1111 m.) 12,00. Sygna1 czasu. ]P\')W1,ik,at lotnt· SZ.\yuJcaJl"SIk:ei. WY1kOll1a.wcy: Orkiestra
W dniu onegdajszym w godzi· państwowych z tern, że dodatek czo - meteOlrologiczn~ 'J J<OITl1uo1katy P. pod d'Yl". A. Silelski'Cgo, A. :R.at~
!lach przedpołudniowych w gabine za ostatnie 4 miesiące r.b za wrze A. T.. nad J>rov;ram
(śt)lie''''') , M. ~obalkowa (3ikIomtl.) i iorIt.
cie dyrektora kasy chorych dr. sień, październik, listopad i gru22.00, KomuniJ<a,t lotnil:lZlO • meleore(o15,00. Komundlka,t gosIXXlarczy i mete-

otrzymają

15-procentowy dodatek miesięczny

Samborskiego odbyła się konferen
cia przedstawicieli zarządu kasy
chorych w osobach: przewodniczącego zarządu p. Kazimierczaka, dy
rektora Samborskiego i radnego
Kuka z przedstawicielami związku
farmaceutycznego w sprawie usta
lenia płac farmaceutów kasowych.

dzień zostanie im

przznany tak,
jak i urzednikom nieetatowym, w
wysokości 60 proc, co wynosi 15
proc. w stosunku miesi~cznym.
Takie załatwienie sprawy kasa
uwa~a
za stan prowizoryczny,
kończący się z dniem 31 grudnia
r. b.
Jak się dowiadujemy, odpowieW wyniku tej konferencji za· dnie pismo zarząd kasy przesłał
rząd kasy chorych zobowiązał się związkowi farmaceutycznemu w
do. udzielenia konkre!nej odpowie: dniu wczoraj' szym.
dZI co do wysokOŚCI, do której
decyduje się podnieść pobory far
maceutów kasowych w dniu- 12 b.
m. Po odbyciu konferencji powyż·
szej,. ~~oł~n~ ~ostało. posiedzeni~
lWmlSjl administracyjno - prawnej
zarządu kasy chorych, która wystą
piła z projektem za~zeregowania
farmaceutów kasowych do odpowicdnicb kategorji urzęrlników atłwrot 1ap Te I. 26-22

••••••••••••
Lekarz· dentysta

glcZlI1IY. syg,nał CZOOU.

oro!ogicz,ny, nad program.

Komuni1l<aty pOII-

ci~ koinunukaJty P. A. T., nad ProP'1llL
15,20-16,35. Prz:erw~
32,30-23,30. Trl3tnsm~~a. mu~t ta16,35-17,00. Odczyt p. t. "EiJfel i Ste-

fensoo", wygI.

rnż.

EugentuSlZ

Poręoski.

neoz.nej z restauracji

~Y'(b"~

Poznaj (270,3 m.) 17,00-17,15. Nad vrograJIrl i. IromtmJ·
katy.
17,30-i9,OO. T,~ Ioocne.erłu f
17,t5. K()II1cCIrt POJJołudatilOlwy. Wyko- kruwi'almi "WieI1ropolattlJka".
nruwcy: Unkilę1Slt7ra P. R. pod dyr. Loo..
19,10-19,35. Pnzegląd nt~y ci~a
pol<la DWi()lroilrows~ieg(l, Henma Ze!. 'wwch z oa,tego św,I., WygI. p. M~hal
Sika śptilew) , Amo PaJ1:i'-Dubieński (śpi<ew) Mclm~
,
i Sto Na.w, ro~i (ak,o<tnp.).
19,55-20,20. Odczyt P. t. "Pez, S~18,35-18,50. Komurukaty P. A. T.
ce Maro'kku", wygI. Zd/Ljlslaw, Mwry18,50-19,15. Od~ p. t. "Rad'iotech- oowsld,

nlka", wygt. Wrodzłmierz Stę.pOwski.
19,15-19,35. Rozmailt<lśc.l.
19,35-lO.00. Odczyt p. t •. ,CzystoŚć
dziecka j hygjena" z dziaJu "Hy~jena",
wygI. dr. W. M'lkułowsld.

Tadeusz 8abad

20.00-20,15. Komunibt roln.ioz~.
20,15-%0,30. Pr.4e>l'wa,

20,30-.23,00. KonooT\t ~ki lekkliet.
U&tiat bmą: OrlOOstra ,wofsk. 7 ~cpod dył-. k'clPełm. 5temadskiego. Włl'tIJi
Dohroazyńska. (soprom). Kajetan JCou
czyński (baryton).
22,20-;!4,OO. TrG'usmiGia mUi~yk~ taoctd
~ z restauil'lajCjl ,.caIJl~".
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Bezrobotni pozbawieni
zapomóg
planu ministerstwa, w

łódzkie

warszawskiego dziennikarza

otrzymają,

w myśl·

najbliż.m

•

szym czasIe

Park Poniatowskiego. Duży, d{)ść starannie utrzymany. Obszerne polany, Nie
bo n1d parkiem zasnute chmuramL.. nie,
ta. nie chmury, lecz pasma dymu, rozł
włóczone przez lekkie powiewy wIatru.
Z parku widok na szeroką okolicę. Mahczą na horyzoncie I przecinają go wyW urzędzie wojewódzkim odby,aźną czerwoną Unią gmachy fabryczne. ła się narada, mająca na celu wy'(o I
W z d I II I
T
ni Ć
. mny.
S ę ze omny. rzy, "ę 'nalezienie sposobu zatrudnienia
:fzleslęĆ...
b
b t h
b'
h
Poprzez nieskończenie długą I nleskoń ezro o nyc , p<n aWlonyc
zaczcnle smutną, ponurą Gdańską biegnie pomóg.
W konferencji brali udziat Ze
chyty tramwaj ku Konstanty?owskleJ.
Przecwice: Zachodnia, Wólczanska. Dlu strOny til'zedu wojew6dzkiego wi~ie, Jak smutki ludzkie. Posępne. Szeregi
.
.•.
domów poprzetykane korpusami łabrycz cewol12woda Letwicki, naczelnik wy
lIyml o zakurzonych,. jakby zaciągnlę- i dzilału bezpieczeństwa p, BielelCki,
tych bielmem oknach. Tu i owdzie na I okręgowy dyrektOr robót publiczt>łaskim dachu fabrycznym raduje okO/nych ilDŻ. Stawicki, przedstawiciel
zieleń tywa: małe drzewko. Posadzone t k l ' 'et
D b
ki
ł
roką ludzką _ świadectwo tęsknoty za. o,ernl w,a P. ą, ~ows ,.oraz , a..
.t t t
odrobinką
natu.ry wśród wynatu~z~nego 'I wnik
. ma61s
ra U 1OZ. Folklerski,

Konferenc1a W WOJ-ewództwie

pracę

sumy zł. 500.000, jako subsydjum płat przy ul. Bazarnej, domagając
celem za'trudnieDl'a kobiet, p--'-a- '
•
al"
•
U'aJ
Slę wyptaceana im n eztlOSCl zapowianych zasiłk6w.
mogowych.
Po bezskutecznych awanturach
Z kolei omawil8itlo sprawę roct~abezrobotni postanowili nie zważać
J'u pral'V, przyczem przedst,awiciel
-J
na przeszkody i udać się do wojekolejnictwa oświadozył, że znała, dz
b tam d Ć
złaby się praca przy pieleniu linji wo twa, a y
a wyr82 ~
kolejtlWej,
zaś lawnik Folkierski mu niezadowoleniu. Jednakże ustwierd%lił, że możnaby było za- przedzona o tem policja. zagrochitrudnić kobiety przy niekt6rych la drogę, nie porLwalając int do"
l'
trzeć do celu rozpraszaiąc tłum
jeszcze' plantacjach mlejslrlcb,
..' •
. , •
•
.
bez JakichkolWIek pow8UlHl!)Szych
W rezultaC1Je sprawę rodzaJu p~a f zajść.
(i)
CYdn°~oczohn~_ddo
otrzymanIa
o ' osnyc lUlU uszow.
'!

Bezrobotni
h z CZDstO"

cz:wu

Jak się dowdaduJ'emy, minister-

II
11

Owy

gdaj do Warszawy specjalna dełegacja związk6w robotniczych
w
celu interwencji w min. pracy.
Delegaci« ta przyjęta zOitah
d _1~
d part
tu p
przez yrt:a\:lora e
amen
•
Wojnarowski~o któremu cbszeTuie nakreśliła ob~ną sytuację bli:zrobotnych w Częstochowie i oko-

l'

lcy.
W odpowiedzi na to p, W ojnarowski oświadczył, że zarządlZenie
w sprawie zn;es.tmia zasitk6w dla

że stwo opracowuje caHdem odrębny interwenjowali w mini' b't plan zatrudnienia bezrobotnych, po
słerstwie
dzy.
poprze l() oPl'acowany p an ro o zbaw10nych zap\)móg i plau t .~n w
O'
siłk
ł
granlczenia za
owe wywo a- pewnych kategorii bezrobotnych
Noc. Z iąteao nlętra h<ttelu. wychy- publicznych kosztem 10 miljonów najbliższym czasie zostanie prze'_.L.
l
'
.
f
t"d
d
ł
i
IIwszy się przez okno, można ogarnąć złotych nie został zrealizowany, po
Iy DlezcwvwO oole 1 ennelll wsro wy ane zOsta o przez m n, pracy
kazany urzędowi wojew6dzkhmu b
b tn h
<><'l
- 1_ ,(,
,..
skarb u owzrokiem miasto i jego dalekie krańce. nleW'aŻ maAstrat lódzki zrezy,(n oeuo (} yc cał"'6 0 o--ę6U prze- w pcmnumleUlU Z mln.
dla
zrealizowania.
(b)
Ił' .J·_l_l
t
t
·
6
6
b
I
I
N
I
Widok, Jak z bajk.
a t e c emnyc wał z ~ czek w banku g.ospodar
mysl:owego O\UdUego. Fermen en raz mm. spr, wewn. Rząd' stOI•
mas domów, uśpfonych, cichych ulic la,y
,
,,
doprowadził do demonstracji tłumu bowiem na stanowisku, że dotychną się błyskają tysiącem śwl3Jteł gma- stwa krajowego i me podtllosł raty
•
dDmon~tr~"Je
bezrobotnych r6wniez i w Często. czasQWY stan rzeczy pobierania za
,
cby fabryczne.
Ponure, koszarowe kor- l'lpcoweJ.•
'li
11
1\"1"
I
ł.
chowie. Bezrobotni udali się przed siłków przez parę lat z rzędu nie
pusy fabryczne przelstacza;ą s ę w noPrócz tego ministerstwo pracy
\V u1!
cy w pałace zaczarowane. Ze wszyst-,
. •
ł
~mach magistratu, dom.jąc się m6gł trwać dłużej i naleźało ~o
kich okien, od dołn aż po dach, wytry- poSlada w budżeCIe sumę przelZna- 1 W dniu wczorajszym, mimo wy- kontynuowania akcji zasiłkowej, a zmienić. Jedn.ocuśnie jednak z wy
skują potokł śwlatła. Praca kipi za ty- cz~ą na po~oc przy ro~acb pu: . jaśnienia bezrobotnym, że wsz~l- to z uwagi na zbliżaJącą się jesień, daniem tego zarządzenia podjęto
ml~urami Nocna zmiana.
bl:cznycb, kto~ą wyasygnuje w naj me demonstracje l!:&alne przeciw-l kt6ra spowoduje likwidację robót obrady w sprawie wydatnego rozJ: - daleko wzrok sięga, wszędzie blJaSZY!11l czaSIe
'
"
' .
dni •
"
bU
1
świecą się w pomroce nocnej fabrykI.
•
ko zarządzenIU 1Dlnlsterstwa pracy' InwestycYJDych dla zatru . eDla szenenla robot pu oz:nych ce em
Za mlastem, za dworcem Fabrycznym,
Wobec t~o postanowiono zwró- nie odniosą żadnego skutku, bezro- be.ZJ'()bo~nych, dla kt6rych zresztą zatrudn1enia bez:robotnych. W tym
mIgoce tysiącem ogni olbrzymi kompleks cić się do ministerstwa z prop-ozy- botni ponownie w ilości kilkuset z powodu braku wydatniejszych to kierunku rząd dołoży wszelkIch
budynków. - Wldzewska Manufaktura. cją przy~ania Z owych funduszów osó1- zebr,a li się przed biurent wy- kredytów magistrrat nie może w starań.
(e'
Gdy miasto śPi, tam w tych muracb
wre praca: śmigają transmIsie, warczą
koła rozpędowe, w,rzeclona,
maszyny
wypluwaaą ze swych- gardzieli kilometry płótna, kretonu,s ukna~ tysiące robotników snuje się po salach fabryczOd ,killk,u dllli WI7JIllożony ruch ko
Lekal1'z pOglOtowia po udziel.e.niu
nych.
nie pociągnęła za sobą ofiar w ludziach
Praca. Praca we dnie I w nocy,
W cW.1U wczorajszym na ~acj~ które wykoLeiły się i u)egły rOz- łowy w zwiądm ze 5Ibr>ejkiem tram pOlIllocy. p~ewi6J.u go do ZImom!
iycla w chaOSie maszyn, transmisJI, w;

kłębiącej się kurzawIe odpadków I przę-

P

lO

Z wyjaśnienia okazało się

szerszych rozmiaroch uruchomić
b6
bli
h
1'0
t pucznyc ,
W wyniku tej demonstracji, kt6
I'a nie do-.-n-adziła ueszlą do
y-o-"
poważnieknrch ,.,-vkiroczen ani z-a,..-J
.. J
kł6cenia spokoju - udała się OD,e-

dn'

ł

"

Dalsze

bezro botnyC h

dZI"

I

..

Katastrofa kolejowa na stacji Widzew Ofiary

• • •

wzmożoneu~

ruchu

kołowego

w<ał;arzy, prZ)'lcZ)l1Mł się do cał·ego miej.sJlcioe;.
sZ'eregu wypadków, k{óry{:h oIiaa-ą'
• • •
padatli pnz.echodlnk Dzień WlC7JOPrzy ulky Błońsikie-j dtroto
raj~2lY Iptt'lzyrndósł aż 4 wypadki prrze do!l1lU 21 zoobał na·}ecbany pn.ez
jechania.
'
samochód prowadzony przez SlZQ- W goo.zim'aiCh popotUlchniOlWyoh f-era W ClJCllawa WłOd.z:yńslci,ego,
przed pooesją m. 14, przy ul. An- FraJIlCLsZlek Dolh1.dki
zamieSlzJkaly
drz,eia .przejechany zooŁał przez sa- prtzy W. Lagiewnkłkwelj 11.
moohód, przechodzący piliZelZ je7l<iDoliń.Skie,go samochodem przen-ię pralktykan.t sZlewdki 15-1eimJi wiezj,ono do ka.sy cruotyJCh.
MiteClZYJSIlaw BorZ1ał,
zannioes:zJkały
•
•
*
pr,zy un. AmJdir1Z1ejja 9. N~elSZlCzęśLiwy
- Ok<>~o domu nil'. 10, pr.zy ulti-ch~0'P1ec OJCł!rMósł pOWalŻJ11le ohraże- cy Wa.gn>elI'a na Bału:talch z!oooŁał
nie cabe.go ciata.
lPl'z,eljecha.ny przez ciężarowy wóz,
Lelkam pogotolW1a oclrWli:OOł go w prowadfziOll1'Y pnzelZ Jace1llle,go Men
Slba.nie cięiJldm do S2U>ilt.ala św. Jó- daJka, zamiJe&2Jkałle<go przy ul~cy ey-0W dniu wczorajszym otrzymali re.gulacji płac zaległych w myśl po rz.ek
melI'a 17, Wladysbaw Krok'oiWski.
pracownicy teatru miejski~o
stulatów pracowniczych.
•
•
•
LeikaJIlz pogotowia po udrz;ioełeniu
Do urzędu wojewódzkiego zgła ległe pobory za ~e!l'wiec i l~piec.
- Na UlLLcy KOfIlSt.aIntyttl!OiWsJciej mu p1e~,zeri p<l1Il1lOcy prz;ewaóm go
R<>zrachunek ostateczny i
6zają się posiadacze ziemi wzdłuż
Wypłata nast?:piła w wynlku
płata pozO$tałych części zaległoścI zMtał ,pTz,eje'charrry ptfZle'Z SaillllOChÓd! do S2l,Plb,la, przy UtJ. Drewnow~iej.
Neru i Warty z zażaleniem, że z negdajszej konferencji, na której nastąpi w Di8JjbIiższym -czasie. (E) 15-1eLnd Włao:yst,aw Ba1f:an'QlWlSikf,
(1')
powodu ciągłych wylewów posiadyr.
Szyfman
zobowiązał
się
do
i
zaI!Ilj,eszlkały
pIl1Zy tillń:cy W'a{~etra S.
dłości ich są zamulone ł nie mo-

mozol- W~&ew na l~ Łódź - FabryoZlna bidlu. Znaidujący się w je<Ln)'lIll z
net, wyczerpującej.
miała m1e<(sce kata.s<frofa kOJelfOlW\1., wa'gonów fU1lIkcjonariusz kolef!O'wy
Zasłużyła,
zapracowała setnIe,
wy- ktÓl1a na SIZlc,zęśca,e obeszła si'ę be;z lIdo!al w POlI'ę wyśkO'czyć, ul\.e\~a
siłkiem tych, co żyją t tych, co już odeiąlC jed1"niJ" lelkk'bm pOlttu1c zena om.
oTi.ar w Irud:z.ilalch.
szli od warsztatów pracy, by po znoju
W ciągu glOdzi'n y tOlT był .z.abrasoP'l1Zy
ma.nlewr,ow.anw
na
bDczmidZ>1ennym mogła d~ wytcbnlenie I zapomnienie w pięknie, w dosycie, w har- cy 'P'olcią~u tO\wa~oWlego, . Mórel.~o wallly'
S,hr.atty pon1e\Siol!le pl"ZeiZ P. K. p,
monJl życia I odpoczynku. Zasłużyła wagony p-ołąoZlOn-e były z sobą tyI
Lódt na to, by p{)siadła wIęcej parków, ko łańcuc,hami, w~u*elk smnego wskulelk tej kalta,~tr·o,fy są dość po
pJęknych gmachów,
siedzIb kultury I udea-Zle'Il1ia lolkomotywy je,dlem. z wa wCl1Żl!l;e,
to tez wtaidlze, kolej,OIW~
5ztukl, niż Inne miasta.
wdl10żwy Merg~c,:zJne dochodzeni.e.
~OIIlÓw
w)lLSiklOozył
z
SZytl1
p'odąg
a
Albowiem cięższe ł liczniejsze,
nU
(1')
gdzlełndzleJ, składał ł składa tu człowiek ~C\lc za sOlbą jeSZJClze killka Watgott1ów
oBary na ołtarzu kamiennym walkI o
byt, albowiem wIększą i cięższą daninę
wykrawał t-t
z pracy ludzkiej bóg
Mammon,
Dyr. Szyfman wypłaci zaległe p~bory
AD·
L6dt -

mLasto pracy

clężkleJ,

Likwidacja zatargu w teatrze.miejskim
I

U-I

Regulacie Iteru i Warty

wy:

0-,

gą

ich odpowiednio wykorzysty.
W związku .z powyższem, okrę
gowa dyrekcja robót publicznych
zajmie się regulacją obu rzek na
tychmiast po uzyskaniu na ten cel
odpowiednich funduszów

wać .

-0-

Z teatru
"M'iraż"
"Gorąc,z,ka 49 st.

Teatr

"liIiraż"
ostamnią rewlą

p, t,
w ciem,ni" di();wru6dl, że
posilada wszelkli'e wa.!U'lllki. by stać się
ulubiOInern mlej';cem
rozrY'Wlkawetn,
gdzie wesoła muza śwofęci ra;e1;elne itryumfy.
Duszą ca?ego pr2edsięhiorsbwa minżowego jest p. Edwall"d Rei, który dal
się poznać z naiIepguj ~trooy, jako autor skeczów. piosenek l monologów 0f<llZ jako ich wykoo3iwlCa,
Na czele dll"-uiyny rt1i'ną~w,c6w SitO!
laik zwyikle śwl1e1m13. śpilewa.czka p. WI.
Poraj-Poreoka, która z łódrlką publicznQścią z3Jwa>rla, jak wiooć pakt stlaly i
OP3JI'ty na w,zajemnej sympatH.
Taftce Kaniewskich. SCe11y \vokalne
pp. Tom aszewlSJ<1',h, piosenki J. WeliltJa
I humol!ystyczne pr,odukcje pp. Puchnlew
sklej i Reja - zasługują na wY'róż,nie
nie i są l'Zęsiście OIklaskiw3J11e p~ez publiJczmoŚć. odwii.wz.ającą Humnie sympatyozmy team-zyk w salOlnach "Gramd

Wilia".

Eksplozja w "Przemyśle chemicznym"
rozmiary i wyrządziła
stosunkowo małe szkody

posiadała nikłe

Okropny wypadek w piekarni
W cLniu wozOO'w;szym w D1ÓJesz. ZlI'Ujjn.owa.nego pie-ca nrugIe piec zakaJIl.iu pielk.atrm Jakóiba W.iśnite'W-1 W1ailiir S1ię a c'egły Olia.Z z.łomy przyski'E!igo, prtzy ul. Za.wruslZ'Y 35, zda- gnilOtły bawń.ą;cego się dziedaka.
r,z:yrł się okll',oplIlY W)'lPrudJek, któreJe.sZ\C7Je pIl'Z1ed przybydem leikago oHa.rą padł p6horal"oC2llly sy- 1'1Z:a dzie<dk,o zmarl'o.
nek pielkaa-oZla.
Zwł.oki !plI!llewi'elzi.OIllO do prosePoacz,alS gd'y dzieck,o baW!iJJ:,o snę k,tJonjum mbe;slde~o, proZy ulicy Łąobolk zna.JdU'ją<:e~ się tam mlOClnO k,oW'elj.
'
trl

wczorajszym z ramie-l detonacji, która miała miejsce to nie
u- przywiązuje zbyt wielkiej wa gi, a
się z tego powodu, iż barwniki jak
specjalna komisja do Zgierza, gdzie wiadomo pod wpływem czynników
zbadała przyczynę eksplozji w fa- zewnętrznych ulegają rozkładowi
bryce "przemysłu chem icznego".
i zapobieganie drobnym wybuchom
Kr,misja stwierdziła, iż wybuch jest rzeczą nieosiągalną.
nastąpił w jednym z młynków do
Stwierd7,One zostało, iż fabryka
mielenia barwników.
w żadnej mierze nie ponotii odpo- ~~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Eksplozja naog6ł nie była zbyt wiedzialności za wypadek, który
silną, gdyż pozostałe młynki, któ- miał miejsce,
(u)
rych znajduje się większa ilość na
-otejże sali, nie zostały uszkodzone
li ten dar, co
nawet transmisja przy młynku,
MIODEM w
gdzie nastąpiła eksplozja, nie uleł6dzkich
ustach płynie
gła uszkodzeniu. Wybuch wspoW dniu wczorajszym na rynmniany spowodował jedynie czę kach łódzkich sprzedawano: masło Spełnienie marzeń
naj słodszych i podściowe zerwanie dachu oraz uszko
śmietankowe: po 6-6.85, masło o'
niosłych,
dzenie jednej pobliskiej ściany sełkowe 5.50-620, jajka 2.40wspomnianej sali. Zupełnemu znisz 265, ser 1.40-170, mleko słodkie
dar, co pod nazwą
czeniu uległo 500 klg. barwników, 33-50, mleko kwaśne 30 gr., śmie
przyczem straty wynoszą zaledwie tana 2.10-230, kartofle 20-25 gr,
słynie,
15 tys. złotych.
korzec 18- 22 zł. cebula 85 do 1
najlepszy dar dla
W dniu wczorajszym praca w zł., szpinak 85 do 1 zł., kapusta
fabryce trwała normalnie i niema 25-45, ogórki 25---30, pomidory
dzieci i c1orosł7ch.
mowy o żadnem uszkodzeniu ma- 3 -4 zł., kura 4.50-6.00, kurczaszyn.
ki 3-3.50, gęś 9-10 zł.; indyki
Dyrekcja fabryki dr) ek~plozji i 8-11 zł.
@@@@@X<:~\'3)@@@@)@@@)@@@@)@C0QG@@@@G.
W dniu

wydziału przemysłowego rzędu wojewódzkiego udała

nia

Ceny na rynki'ch

PI-------------------------'"!!
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Termin

ankrucl

płatności

odroczonej zalicżki podatku obrotowego

O Swiata

jesl nieuniknionl

Ameryka nie przestanie
_ swemi

Ministerstwo skarbu przypomi- jeżeli
zalewać
ż e 15 b, m.
upływa termin
pł atności. odroczonej zaliczki na
pożyczkami
podatek przem}'słowy od obrotu
_
..
••
_ ,
_ ,
za 11 ~wartał 1927. - . Do ten.ninu I
lego nJema zastosowama 14-dnlowy z
.
• "
•
•
.
okres ulgQwy. Nie wpłacenie po-. EkOll1om~ta nlem~e,~ dl'. Ry- za~rZY!fl'~ć. Angl}a oocrualła:by P1iZY-1 ka.. Miano WIS.z)'lS.ttikJo Ameryik.a nde
wyższej zaliczki do 15 sierpnia rb. : SlzCllrd Le wtn'sohn, naClZle1ny reda.'k- n.arj'l11Jlt.e~ utrzymać sw6, 'Oibe'anv poz)'lcz)'!ła za~~'aJmcy dot'V'ch.Clzas na
włącznie pociąg-a za sobą pozba i tor dlzJ ału g'OispodBJt'lc.ztego "Vossl- lS~runda.rd i nie dlopuśdć dlo dalls:ze- dluŹISIZY termln ani teooej szóstel;
części sw,e j jednorocznej na'Clwyż.
wienie ulg i natychmiastowe przy- sche Zei,t.UI1lg" zamieścił Dla la' g,o jego oibni,te;nia.
musowe pobranie zalegających kwot n'ach t~go ~mał ba.rdlzo cieikaWle
OczY'WliLsrtą ie.g,t rZlelczą, ze An. 1ci, 60 rwym :lKa fuiż ch06by z t'eg,o,
wraz z karami za zwłokę od usta- uwa'gi na maa:JglJl,esi,e wYJWIodówgLja i dz1!si,aU jes:liCze jest w cDzieclzi że t-ydlk.o w piel1'wSlzem p6brocZIU 1"0
wowego terminu płatnoścI oraz z znanego ekonomisty IOII1tdyńslkń,ego, nie kapirtałów mocall'&twem, mQ:że ku bi~ą.ce ~ o emitowano w Ameewentualoemi kosztami egzeku- sir Ge()r~e',a Pais.ha , MÓIry plI'z,e- bowilem ' poza polkrydem swe.g() r'Ylce Ip-aa>ie,r.ów o słał.em Op1I'oceIllcyjnemi. powiedział QtSitatltlli() W1pe'l'nie wy· wq,as;n,e'gozl1!potrze'bowalnia ekspolt towaJtlliu na Slumę pl1ZeiSził1o 3 i p6lt
ra'żni1e banlkructW'O lśw'i,a,toWle.
tować pół do tue'elh cZlwart}'lch mdljaroa dolarów. Z cyDr ty<:h
Zda'ni'em p. Paisha naJez.y ban- mD.ltjaJrda do!.alt,ó'W' do dOll1.iJlllów :i WIfi~OSlelk łaltwy, że naWle,t przy
łłowa
krl.lictIW,a świat'OM'eg,o oczelkiwać 1«a,jó<w zlilgran'~cznY'ch. NiemiJli~ z:wj'ęIk:SlZlenliu się' emi.stji Zililgtraniczdllateg,o, że All1,e.rylka ;?Ja wńele ;~dJnak wńęlksze 1>0 pOW'}'lŻIS\Z1ej su- n)'lch nl<e g.wz.i Ał:neryce ż:tldln,e ni'e
pieniędzy pożyciu inmyun kra;om, my ZlapOlbrZlelbowRln~e Kapiltałów PO be.zJple'Clzeństwlo.
Ogł,oozono rOllPorządzenie mi'nl- które Zladłutaią<: lSię C()I!alZ bar- wodować Il1It.tSł powa,ż,n'l k.omplL
Zl.liPelłnń,€ in'ac2'e,j matja się Sipras.tra skarnu w Slpr.aJWi'e wypuszClze' dm·ej, mUJSzą pe'wttlego dnia stanąć kalcje. NatOll11irust wlre11k1i'em źr<6- wy w Anglji, gdzi'e tlWonzeni.e się
nia sełrn 16-ei b1le1ów s&<lt'bo- p'l"'zed kJtatCboem. Przy ciasnym wza dłem p~eniężnym dla za~a;n.icy, k.1ilP,iJtał6w nie pos.t~puje w tl\lkiem
wych.
jemn-y;m sp:ll()lcie fi,naooowyrn po- POSl2JUlkllljąCeU kredytów, po,zo.Sfaje tempie naprzód. W zw'i<rziku ,z
Na mocy t~g,o rozporządzenia sZJcze'gó1n.ych knajów, iest Zla.aniem Amery!k.a, a ,rnożHWiości Anl~lli w tem i stoLS-unJki na rynJku pien,ię
wY'PlllSlzCIZa s,ię serję 16-tą biJ.e.tów Jondyństkilego elkl()'!1lomiSlty, T2e.CIZ4 te'j dJz.i.e,d'Zilnń· e w poa.-ÓWlnanń.u z Żitl'ym plt'tZ1~awia?ą się o,clJoilenskarbowych w odcinJkach po 1,000 ni,eumjkltllianą. że ~ma:nie się slo AI'PJelI'yiką są minimalne, co wrm- Me, n&ż w Amet'y;ce. Podozas ki.ei 10,000 1Jł, oty;oh, z Ł'etrtn,ia:le:m pła-! spodarcze jednc.~o kraju będlztt'e ka ze zestaIWleń cyfrowyclh. Tak dyni,ed!aIWlTho ameqlkańsllde bankd
tności w dn,iu 15 października I ' T.,usialo pociąl~ąć za s,obą j,nnej np. WISIzylS~lkie emiLSI}e p-oż)'!c1.lelk emis'j';ne obniz'Yły d%ikont,o, Bantk
1937 rdku . na ogr61n-ą sumę 25 w wytn~lku 'będ'Z!iemy mieli kat,asŁtt'o Z'agJraTIJi'czlli)'lch rw Amer)'lc,e do.się- ang1Jellls~i z 14'oooem tn10że u1Jrzymil}onów złot)'lc'h. Ser'ja 16-ta bile- Ję .g,oopodar'czą z wLll'zeillkiemi mo· gły w lt'oku 1919· wmy 617 mńllIjo- mać obeoo.ą SltOPę d'YlSIkIOll1ltową na
łów sika'l'ibow)'!cih jest oprocent,owa żliw'emi konse'kw,e11ldjami. Ni,elb~.7. nów dolaJl'6w, a więc sumy t'ÓW1nei n~0z:nij,eamonym poziQm.i'e. Obniże
na w sf.O\Sunlku 6 od Sita roczmie. pieazeńSltv;Jo jest pr.z)'ltem tem dzi.g,je'~ze1llJU Sf,anowi emi.syjl11lemu nie dJ)'I5kooła w AmerY'Ce przyClzySprzedalŻ bilet6w· ska r'b oW)'ICh od- wi,ębve, że poozczegóLne kraje od w An-gllji. Do. rOik.u 1925 emiSje z,a· ni się pi1TZl~;Ściow,o dlo 'tego, że do
bywać Siię będzie w ocildziałach gr,amilcza'ją Mę ,ad słehie mU1"em ce,l ~ranklJI1e w Am<er)'lc,e <pod:l1Ji,os;ly .AmgJlji wtpIłyną nowe kaJpiJtRlly, na
Ban.ku gospooarstwa krajowego, nym, ' uni.err..ożlilwti.ają.c sobie tem Sl'ę o pnZ1e'szło 100 proc., a w r,oiku dJłll'Ż1Szą i,edtnaJ< metę stosunek
oraz innych j'n.styrt.ucja.ch pańs,two- sam~ s;pła1ę dJ!ugów przez ni.eo· 1926 pdkryła Ameryka elmń.slpe w w.ewnęJtl1'7J!l)'lch sdł gOlSlPoda'I'etzy'ch
w)"C h i· prywa.tnych, upowaŻJtliio- ~U'an1C2)Ony 'eikiSport t,owalI'ów. Je· sum.1e oIkOil,o p61it.ora mi,l·tarda dola- odlbirye się n~ezawodni e na ryt1lku
nych do tego prze~ mdIllit;;~ra slkar- dniem s~o.wem, p. Pailsh de,ctUlkuje, rów (a więc dwa ra.zy t)'ll.,e iLe A:n- pi' ettllęim:ynn tak; jak 10 ma mie1s'Ce
bu
Że \}eże\1i Ame'rYka ni'e zmj'e'Ili siwe, gJija), a ru~h em~iSyjny w Amlery- na rynku kapiltał6w, gdly1Ż wSIpól·
Sel'1ja 16-ta biletów skaf'bowyc'h p'olit)'lki piOiżyckolwei. bankroc- ce <pos,tęp\Jlj!e ruadrul naprzód. Ame- nem i'c,h ź r ódłem są ll'adW)'lilk{ płI"O
hęd'me wykUlpoW<a!l1Ia od dni,a 15 tw,o świata jest n-ieurŃlk.n,io.lll.e.
ryrk ańslk i detPa'rrtament fia!,a,MOIWy dJulktywnelg10 glOISip'odal'lSItIWla .
kv..tietmia 1928 rOiku przez oenŁ.ralNawiązuyąc do t}'lch hor,o,s,kopów o,ceni,a inwest)'loje amerykańs'kl,e
Tych k-i~lk.a uwa,g Illileanie,ak,ie.go
ną ka.sę państwową, ocIJdxia.ły Ban-\ elkoll1:OIIl1Ii.st Y IOi1dyńsllcie~o, p. L~~ zaglI'anl'cą 11a 12 mdltartd6w dola' ,ek,onomilSlty chaJl'allcbetryru;e olbe,ooe
stoiWnki amett'Jik,ań:slko - anl~~eW<ie
ku gO®pOOarstwa kr.a;ow,e,go, oraz w.in'S'ohn 'stwileroza, z'e !len tpe8'f1tIli- rów.
inne mstyt'lllc;e.
upoważniQn e , stY'ozn.y nawój $fer ang~eIlSkich m.n.
Aane:r)'lka mo~a oczywista H· i faJkty;oZlI1:e pod~'ote <pe'synndiznn.u go
pr~ez mi~1st.ra sk~'1"bui poc'zynaiClc wyraźne. podlłoże w s.up:e~a,?ji fi:" nans.ować inne kn-aje witaśni:e dla- spo~ar:Clzego , jaki za~adinął ~era
zas od dnIa 16 kWlleltnl,a 1928 r. dOI nrullS,owe: Al'P,Eryki w SWleCl'e, Z tle'~o, lie warlUllllkj gOSlpoda,rc.ze mi ftna.n..s()IWemj AngI7:, Mór-eJ bru~a. 15 paździ.ern~ka 1937 raku kt6rą An"g'Lja S11!ą r,ze<:zy już s.ię POI ksmtabtow.ały się dla niej wy1ją1lko- dno się pOI~odzić z uJt'I'atą na tl"'wa·
Jedytvie pnzez <:e.ntTalną kasę pań-I' godziła krt6rej da:1szv iednaik tO?- Wo dobtlze, a C,Q zatoefn idzie, ska- łe iP'OzytCfi 11Ia .rymlku hnansowym,
stw.ową .
I''OS'Ł chdalaby W\SIzeltlci,emi siłami la z,awblkowa by!ła bardlz.o wy.so- j aką prlZJe.z dłu'~ ('lZa,s zaimowa-la.
na .

globu

pienięŻny

Rynek

Ceduła giełdy pienięi:nej

warszawskiej

_

GClTÓWKA:
ThlłCllty

8.91

PeSymIstycZne przepowIednIe znanego ekonomIsty londynsklego

czeKJ.
IioJlIiIldia 358,53
Lotttt:llY1l1 43,47 l DÓI

Wszyscy trzej bracia Grinstein
zostali przez

sąd

uznani za

W dniu 3 sierpnia 1927 r. w
terminie oznaczonym dla wyboru
syndyków tymczasowych upadłości firmy "Jakób Aron Grinstein i
S-ka" pod przewodnictwem sędzie
go komisarza Józefa Kona odbyło
się zebranie wierzycieli, na którem stawili się wierzyciele i ich
pełnomocnicy.
Sędzia komisarz upa.iłości, po
sprawdzeniu pełnomocnictw oraz
.
b
h
ł'
pouczemu o ecnyc , " wezwa wlerzycieH i ich pełnomocników do
złożenia jisiy kandydatów syndyków w potrójnej ilości w stosunr ' k"
.
k. u d
o ICZy, la lej mIanowama po

upadłych

AKCJe
Balllk Dys~<JII1t(llWy 131
Bamk Polski 144-142-14.U.';
BalIlk Iiallld!owy 7.20-7
BalIlk Zarobkowy 8-87.1;0

Piotr Kon otrzymał 89 tj. najwięk

Protokuł tego zebrania wierzyGdańsk na targach
cieli został zatwierdzony w dniu
lwowskich.
11 si~rpnia 1927 r. na posiedzeniu
Według doniesienia prasy tutejwydzlału han~lowego sądu okręgo i gzej w tegorocznych targach lwowwego w Łod~1..
.
skich weźmie udział poważniejsza
!edno~zesnte na temze samem ilość ~rzedsiębiorstw gdańskich,
posIedzemu są~owem ~~ł~ rozpa- jak również gdańska Rada Portu,
try~ane podao!e m~c. PlO ra Kona, która w osobnym pawilonie wyz k 6rego ~ymka, ~e są~ okręgo- stawi cały swój materjał propawy W ŁodzI na posIedzenIU w etn.
.
h'
20 lipca r.b. ogłosił upadłość fir- g~ndow~. Pozat,em. w targa<; wez:
my J. A. Orinstein i S-ka". Bi _ mle udZIał gdansk.le Tow. Zeglu~l
" d
d
o oraz cały szereg fum ekspedycy]rąc po . uw~gę, że uya ła .f!r~a
ch. Jak corocznie tak i w roku
była społką fIrmową, ze wspolmcy
tej firmy posiadają oddzielne ma- blezącym gdanskle ~rzedslęblO:trzebę uznają·
jątki, niezależnie od majątku firmo st'Y0 t.argów Iw~wsklCh orgam
N astęrnie zosŁało odczytane we . o, uznać należy i wspólników Jzu}e zbl~rową wycIe~zkę. do Lw~przez kurator~ upadłości, mecena tej firmy i mianować Jakóba Arona f wa. Wyclecz~a ta v.:YJed~le z Odan:
sa Piotra Kona, sprawozdanie, któ- Grinsteina, Moszka Chila Grinstei ~ ska 4 wrz.eśma, zWledzalą~ po d~o
re zostało zaaprobowane i załączo na i Mendla Grinsteina również za ~ ~ze ~rakow _oraz . kopalme Wl~.
ne do akt.
upadłych, każdego z nich odziel- fhczkl. P? awu~mowym pO?ycle
Wierzyciele, po u4naniu, iż po·, nie.
i we Lwowie wycIeczka uda SIę d~
winien być mianowany tylko jeden
Sąd przychylił się do wlliosku W~roc~ty a w drodze oowrotne1
syndyk t):'mczasowy, przystąpili do mecenasa Piotra Kona i uznał wy- zWiedzI Warszawę
głosowanta.
żej wymienionych wspólników firW wyniku głosowania mec. mowych za upadłych,
\łIzmoiony eksport
--000-drzewa
e
Ł
Na gdJańiilkim, jak r6~,e,ż na po
monsklm rynlku dltwewJnym paIlluj,e
wz.·ósł W ubiegłym miesiącu
~ krlMm dn:i b.alf'd~o silne. ożywie" .
. •
;I.
me. Zam6wloerua :: zalgirattll'cy nadE~OO'1t Wł6aueI1iD.IIC'z,y Łociz.l u~a- .sumę 7 milI). 165 tys. 634 z1 Na chodlzą w ooraz wń~1Zle9 ilości
WIIlIia sta'ły wtZf11OS,t li tenderuqję do pjoerwlsIZJe'-p m~etj.s.cu wśród Ikl1'a~ów tak ze w nj,e których gartunka:ch
pow~ ęil~~,z,a!1lia się .. Wr21r~.g.t eikstpor- ~or:t' UljąlCY'c~ łóchlki ~ tow,a ry w'łó popy;t przewyższa podaż. W ŚlIad
tu w l~cu wytt'a.zn.t SIę. 1mIPOalUi}ąCO 1k~'~LDn ;laz<e . SItOI R~~J~ . z którą o~ zartem wzra.stają rÓWlllież ceny.
w)'l5OikllIll 0~et.k1e:m blttslk,o 40 pro- brót wyJlllósł 3 ml~J. 694 rtytS . Z'lo- Tartaki PQllllorskle wyprzeda/y n.H!
<:oort w. porowmathllu z czett\w:C'etm b. tY;,iC.h. Wzrósł.. róW1l1.~ż eksport dlo maI całkowic}.e SlWOQe za<pasy. Naj.
'l'Io1lru
~1,_ 20
d()jOno-A_
L
,
1 prl2le5~ .
proce'!llt w po" Ch, ~jln:ł J.alpOill)l.i. lo'd~ol, ktAI 1J'1y
więK.SZY W'Zlrost osiągnął wyw6z 0an1
rOWill, U. z ~1Jp:cem 1?26 !I".
Ogó: d~ JtllZ do m111J. zł~t'Ych oil':alL na krą~J.a,ków do Niemi'ec. Zamówi,elem w,)'!W'l'ez)1'()t!Jo w. h!pou z ,t~'Z4 L!ltIWę: kt6razakUjp~,a tikantlU1 w!łó- nia na kopalniaki z Fran-cji i Bet
tow:all'ow bawel'n1anyoh plal-ych Ikhęl\1Jt1Lcz)'lch w ŁodZI! na sumę oIk, o~ ~~ pr:ze'Wy;ższają <p' odaż
25222 kg. n.a sumę 256.460 złm)"ch, lo 800 tytS. zł()tyclJ.
t()W1a.rÓW k,olarowy;dl - 606.973 Bez Zlmiany i na dolt)'!chcZlalSo- Impo,r t szmat i odpad~g. na swmę 5 mili. 38 tylS. 112 zł., w-ym <pOiziom1le ut,rzynwj'e się elks.
;pótWlełnianyoh 11.802 kg. na su- ,port do kr.a~ów bltiSk4e<go Wschodu,
k6w do S. H. S.
mę 128.032, welncianych 49.346 na do pańs1w nadbałtydkioh oraz środ
Na mocy uch~ały ju g osłow i ańsumę 647.779 1Jło,ty;ąh. Wz,r6sł rów l kowo - eu'roper,lSacich.
PO, ciesZla~ ą- sklej r,ady ministrów zostaną opłanioe.ż 7J!l·acf2Jnie wywóz pt'lZędzy cze- cym objalWoean }e:stŁ stały wlZ'ro ~t eks ty celne na szmaty i odpadki włó sam'kOlWej kolorowej, gdyż wyn~ Ip odu oraz pomyślne kOiOiiunJktury ki0nnkze zredukowane z 8 dynaZJH się polkafu1ą Hczbą 40.846 kg. wywc'zowe, k.tór:e pouw, aJaią 51'0- rów na 0,25 z!. dynarów za 100
na sumę 1 m~lf, 95 t)'l5 . 251 Z1łot. d.zi'ewać się dallS7Je~o ZJwńęlk.slzenia. k1~. Nowa taryfa celna we jdzie w
()i$6łem W I ęC wyw ie'ZlO11o tikanin
te) żyde pod koniec mi esiąca paźi pr lęd,Z/}' w Ji.pocu 734.189 k-g. na
dJzIi.ern-ika l' b,

wio' kI-ennl czy
Eksnort
,.

nr .

d·

O ZI
o 40 "roc.

BrQlWII1 B0verY

, .'

--

Eksport węgla wzrasta
Naładunek węgla
węglowem śląskiem

zagłębiu
wzmógł się
znacznie w pierwszej dekadzie bież.
miesiąca, wyrażając się cyfrą 5,000

wagonów

w

średniego

dziennego naładunku, podczas gdy dotychczas
~aładunek ten osiągał maksymalnie
liczbę około 4.500 wagonów. - W
związku z tetn wzmogły się tran
sporty węgla eksportowego do
Czechosłowacji, Austrji i Włoch.

.,

S zwe d zcy po t en t aCIzapałczani
Wedlbwg pir.QSjpekrtu, ogllos,z!oalego
w SZ!W'e1cjj w zwią~u z WJPIr0'Wadl~eniem na ryttl!ek n~emil0cłkJ. aikq1
B. Szwledz!kiego t'owaJ1'1ZY1Silwa za,.
pałczanelgo, tOWiaJI"'Z}'IS-tw() to obermuie obe'Clni'e 150 fabry/k z,apałek
w 33 pań.<Sltwa,ah, i wdtzńela, pracy
50,000 OIS'obo'll. W 12 pansf.wa<:h
dostatrClZa p!11)es!ZJło 80 pt'o-c: konS'l.lmowattl)'lClh z8.lp'ał'ek, od 50 - 80
<pI%1OC. w si>eldmiu pańsrtWl3Jch . Tow~}'ISlfJwo posiada w NioemclZe.ch
ma'Jąrte~ :~arto-ści 11 ,180,000 k,oron,
J ~'e1'~1 - 7,570,000 k()ll'.,n, w
OILSce zaś - .34,390,000 kCilwn sZ.

p

Rekordowy wywóz

jęczmie~ia z Rumunji

a

OreroS\k ' .OS
Pilrley 5i.5Q
Węgiel 97-96/;0
Cegielski 4a
Moc!·.'r,t~6w

9.55

Ortweilll 1"
ParrOWlOtZy 0,78

Rudzki

6a

Zruw,Le.r-cie 38, 75-48.5~
BO!]'l~owSlki 3.50
Sbla i Sw&a-tf.o 9l
Cuk1'er S,zo
ŁazY O~

Nobel 52

Upo.p 31.50-31.2~150
NOl'bliJll 175
Osbro\V1ileiClkie 90-89
Pooisk 2,70-2,55

Starrachow,!'ce

66-65.,1.5-66

ZYTalrdÓw 19.50-19.25-19..0

~Dtowanła złotego:
W dniu 12 sierpnia 1921 r.

Za 100 zfotych~
Londyn

~.50

Zurych

5800

Berlin wypl.
na Warszawę

46.8~ -41.20
46.875-47.075
na Poznań
46.90-47.10
Gdańsk wypt.
57.Ci7-57.81
Da Warszawę 67.62-57.76
WIedeń czeki
79.155-7941!

Praga

rŚ;iat handlu, prz;mysłui finansow I

szą ilość głosów.

I D6ł

Wredeń 126
Wloohy 4873

skarbowych

•

JOIrk 8,93

35.06

P !'laga 26,5 J
Smraicarr-ja 172.46

seria biletów

>

NolWY
PalrYż

517575

Urzedowa

glnłda odań~ll 1.

GDANSK, 12 sierpnia 1927 r
l\ a dzisl ejszem zebraniu giełdy ~d8l\.

1dei notowano w guldenach
,

100

złotych

Warsza~e

polsko

Sldańikich

57.67-57.81

57.62-57,76

Londyn

250 85

PAPIERY PA~STWOWE I USTY
ZASTAWNE:

Dola.rówka

57,75-58

6 proc. dolarowilI 82,50
K<>Jeiowa 102,50-103
5 pr<lC. konwe.rsyjna 62,25
8 proc. \.iS'ty Bamu OOSI'. KIl'1a.;O'.vego
i Rolnego 92
4 i p61 p.roc. lilS,ty ~a.sta.w.ne d:.emskłe
58-57.75

8 proc. m. Wa.rSz.alwy 77-76.,75
5 proc. m.

Wall'~.za'WY

66.so

Ruch budowlany
',~ł lidańsku
'M

Komisia budowlana ra'dy miej.
skiej m. Gdańska zatwierdziła wypracowany przez władze miejskie
projekt budowy domów mieszkaInych w Gdańsku. Poszczególne
spółdzielnie mieszkaniowe
oraz
różne prywatne osoby i przedsiębiorcy otrzymają z funduszu miejskiego zaliczki na wykonanie bu.
dowy nowych domów. Na mocy
tej uchwały jeszcze w roku bieżącym podjęte będą prace około
budowy 11)00 nowych mieszkań.
Srodki do przeprowadzenia tego
planu zaczerpnięte będą z potyczki
sanacYJ'ne]', uzyskanej niedawno
przez w. miasto" Władze w. miasta przeznaczają 1Ia cele budowlane
'blifszy okres kwotę 5 milj
na l;a] ,
gu enow

Dyrekcja rumuńskich kolei pańotrzymala w tych
ni,a<:h
zawiadomi,eni,e,
k ofkj.a:lne
b'"
R
" że
w. r~ u h1ezą<Cym. z umun}l wy·
w;'e zl?nyc. , z~lSt, an1e ~,OOO wagonow )ęc:lJ'IIJerua, ZJe 7JblO,rów tl?~o'l'ocznyc'h. Pil'ÓCIZ tego w sktadaoh
znajdu'je się j.eszc ZJe 13,000 wa~I
fOk
Rumun)"i
nów zboża, podhodzącego ze Zlbil{)- E ektry I ac)a
rów zeszło'l'ocznych i pmeznacZl')- Londyńskie towa,rzystwo Power
ne!!o na wyw6 z zagranl'czny.
ant. Traction Fin-ance Comp. Ltd.
' .:-..~]l!ji!JEJEJEl zamierza wybudow,ać w Rumunp
1
eIk
wie' ką ~l tro'fnię która dostał'czala'b y p.rądu elektrycznego całej okolicy naddun-aJiski-elj. oraa:
miastu stol-ecznemu 1łuka1esZltowł.
ordynuje w willi Badl ..~,.

srŁdwowych

ol

TRUSHAWIEC

Dr. Samuel Edelman

m:.O~

t3.vrn -

W salach Grand-Kina
TEATR REWJI

ELISABETH
odegra orkiestra .

cieniu

"UT

Pieśni

Głowa

pouczający

(dla dorosłych)
On, ten, Ona i Ta.

Piotrkowska 81

Powrócił.

~---------------------Lekarz-dentysta

SPERLING
PO"'I-ÓCił
przyjmuje od 10-1 i 3-6.

..

Kino Spół. Prac.

Państw.

UW AGA: Kino i kasyno
w ogrodzie.
Wieli i

wspaniały

WILKI MO
KlE
Renee Adoree

Sądzie

mi-

głównych:

DOLLY DAVIS

Gioconda el<ranu o tijołkowych
źrenicach.

Charles Vanel i Maxudian

~l

Następny program:

.. OSTATNIE DNI POMPEl"
Powiększona

Początek

orkiestra.

w dni powszedoie o godz.

po poł" w soboty, niedziele
I ~więta oSlodz. 5'ej po poł.
Poczl\tek seansóW w o$lrodzie
o $lodz. S-ej i lO-ej wiecz.

5-ej

MIejski Kinematograf Oświatowy
Wodny Rynek(róg Rokicińskiej).
Dojaz!! tramwajami 6 i 10
Od wtorku. dnia 9 do poniedziałku,
dn. 15 sierpnia 1927 r. wl.
DLA DOROSŁYCH:

2)

Ja

t.

SI- ę

bOJ· ę
•

I

.

tryskająca humorem
farsa w 8 aktacb.
•

Lucrezia Durgia
Dramat w 12 cz 'i~ciach (2 serjach)
z epoki odrodzen ia.
W rolach Qlównych:

Orkiestra pod kier. p. Niewiadomskiego.

Liana Hajd, Conrad Veidt,
Wegener i Basserman

Paweł

DLA MŁODZIEŻY

Zycie za

życie (~~~~

Dramat w 10-ciu częściach.
Nad program :

wYm w
za·
RZymowski,
mieszka1y w Łodzi,
Przy ul. Sienkie
wicza Ne 67, na Za'
sadzie art. 1050 U.
P. C, ogtasza, źe
W dniu 25 sierpuia
1927 r . od g. 10 r.
w Łodzi, przv ul.
Piolrlwwskiej
51 i 81
odbędzie się sprzedaż
z przetargu
publicznego rucho~
mOi:ki. należących
do Nachmana Rozenbluma iWoIra
Nisenhausa
i skladającvch się
z mebli,
oszacowanych nR
sumę zl. 1400.Ł6dż,d. 29.VH. 27 r
Komornik:
Jan Rzymowski

3) Pobyt Pana Prezydenta Rzec?ypospolit~j włodzi
seansów o godz. 4-ej po poł., w soboty i
. o godz. 1 po poło
Na I-szy seans wszystkie miejsca po 60 groszy.
UWAGA! Od godz. 8.30 Kino w ogrodzie.

LOA. BARD.

Dr.

H, WOłkOWYSki

przy

Okręl!o
Łodzi, Jan

Do akt.
M 1277-1927 r.
oraz Do akt.
.M 1258-1927 r.
Ogłoszenie .

Komornik przy
Sadzie OkręQo,
wym W Łodzi, Jan
Rzymowski zamieszkały W Łodzi
przy Ulic" SienkIewicza 67, na zasadzie art. 1030
U. P. C., ogłasza,
że w dniu
25 sierpnia
1927 r. od $lodz.
\O rano w Łodzi,
. przy ul.
Zeromskiego 67

"DOD~E"

Wiadomość

u magazyniera Piotrkowska 175-a.
5857-5

:

uleczalna!

5900-1

Liszki kolo Krakowa

.Prenumerata
,
f(edaktor:

Gustaw

Wassercug~

Jan Rzymowskl

59s-t

miesięczna "Głosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami wy·
nosi w Łodzi zł. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z przesyłka pocztowa w kraju zl_ 5.-; ~agranicę - zl. 7.20.

II

Ogłoszenia

Dr. sned.
Grzegori

drobne

•••••••••••••

Rosenb rg

władalący

MĘŻCZYZNA

język~ml:

polskim, niemieckim, rosyjSkim i francuskim poSOZukuje posady WOźnego lub tet innei.
sobę która Wystara mi się o posadę
wyna~rodzę podług umowy. Ła~k!lwe
z~łoszenla na ul. Przejazd 32. m. 7.
od 6-ł3-ej wieczór.
5909-2

Tel. 24-44
powrócił.

PRZYJEZDNY

ł d
t .
I t I'
rancuz, m o y, przys Olnr, n e ~gentny. władajacy .tylk? 1~ZY~8m!

Przyjm. od 8.00 do
10.50 z rana i od
4.30 do 6 po poł.
w njedz. od 9-11
z rana
.

I

Do akt.
M 1085-1927 r.

I

F

fran~tI~kim, ~ngi~lsklm
pawlaze znal omo~ć. z

I

nteml~ckl'!l
ladną, mtelt.

gentną kobietą. Z<..!loszenia nieanoni
mowe pod "Modna mllość· do adm .
5920-1

~

SYMPATYCZNY,

kulturalny, ~wiatowy Niemiec, lat 4\
Ogłoszenie.
nie znafący dobrze polskiego ięzyka,
Komornik przy pragnie poznać milEJ, int~lIgentną, ~rzy·
Sadzie
Okręgo-' stojną kobIetę· Dyakrecla zapewniona.
wym W Łodzi, Jan Łaskawe. nle~nonlmowe oferty Bub:
5921- J
Rzymowski zamie- _P~zyjaźn 100 do adm.
szkały w
Łodzi
przy ulicy Sienkie..;
DNIA 12 B. M.
wicza M 67, na zę okoto godz. 7 rano z~obitem zł. 650.-,
sadzie art. 1030 U. które zainkasowałem na rzecz PoP. C. ogłasza. że wszechnej Sp6łdzielni Spożywców w
w dn. 25 sierpnia Łodzi, ul. Ogrodowa 72, gdzie pracuję
1927 r., od 10 r.
jako wożnica. Łaskawy znalazca zew Łodzi p rzy ul.
chce wejść w moje położenie jako
Piotrkowskiei 61
człowieka biednego i zwrócić mi za
odbędzie się
wynagrodzenl~m zgubę. pod adresem
spr7edaż z przefirmy dla woźnicy Motylewskiego.
tar~u publicznego
5899-~
ruchomogci należących do
PRACOWITA
firmy
inteligentna panna z praktyką w biu.G. B. Drabkin"
rze poszukuje jakleJkolwielt posady
i składających się
na skromnych warunkach. Listy z po
z towaru
daniem
rodzaju zajęcia pod ,Byt· do
damskieslo,
3825-3
oszacowanych na admin ... Ulosu Polskiego·
somę zt 9(0.PlECYK
Łódź d, 9.VIII. 27 r.
do pokoju kąpielowego używan)!, \\
Komornik:
dobrym stanie, kupię.
Oferty sub,
Jan RzymoWski
.Piecyk- do administracji
• Glosu
Polskiego".
5910Do akt.
J\I! 583-1927 r.
Ogłoszenie.

Kumornik

Sądzie

przy

OkręS!o
Łodzi, Jan

wym w
Rzymowski, zamieszkały w
Łodzi
pny ulicy SienkieWicza M 67, na za.
sadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza, że
w dn. 25 Sierpnia
1927 r., od 10 r.
w Łodzi przy ul.
Piotrkowskie! 71

LICYT.ĄCJA.
odbędzie się
powrócił
sprzedaż z przeWarszawskie Akcyjne Towarzystwo Pożyczkowe Zachodnia 57
odbęW poczekalniach kina codziennie
targu publicznego
do ~odz. 22 audycje radjofoniczne. na zastaw ruchomości - Oddział w Łodzi, ul. Za- (Cegielniana Hl) dzie się sprzedaż ruc-homo~ci nalez
przetargu
Imblichodnia 31, zawiadamia, że 24. 25 i 26 sierp- Choroby skórne cznego ruchomożących do
l werleryczne.
Gerszojga
nia 1927 roku sprzedawane będą przez licytację Leczenie
~ci, należacych do /6zefa
lampą
Głuchoła
zastawy nie prolongowane w swoim czasie.
MOjżesza' Niren- i składają~ych sIę
kwarcową·
z mebli,
fenomenalny wypadek .EUFONJA·
berga
Procenty należy wpłacać p:l'zed dn. 20 Przyjmuje od godz.
zademonstrowany specjalistom. - Sami
i
Składających sIę oszacowanych na
9-10
i
5-8.
sierpnia 1927 r.. gdyż po tym term:nie
sumll zl. 755 '
się w domu wyleczycie z przytępione
z mebli,
Dla pań od 5-6.
go słuchu, szumu i cieknięcia z uszów. zastawcy dopłacą koszta probierni państwowej za
oszacowanych,
na
Łódź,d.l0 VIlI.27 r.
C)ddzielna
Liczne podziękowania. - Pouczającą cechowanie prób. Wykaz Nr. Nr. zastawów, podlesumę zl. 740.Komornik:
poczelta Inia
broszurę wysyła bezrłatnie na żądanie gających sprzedaży, ogłoszony będzie w "Kurjerze
tel. 19-94.
Ł6dź, d. 8.VIll.27 r.\ Jan Rzymowski
.EUFONJA" Łódzkim- i wywieszony w biurze, ul. Zachodnia 31.
Komornik:
RĘKODZIELniCTWO.

ód

w dobrym słanie do sprzedania ..

Ogłoszenie.

łości w 10 wielkich aktach $leojalnej
reżyserji J. de BARONCELLI'EGO.

\V rolach

Do akt.
.; 1250-19:!7 r.
Komornik

(FEU! •.)
symfonja morza i

się

z kotla parowego,
oszacowanych na
sumę zł. 500,Łódź,d.l0.VIlI.27 r.
Komornik:
Jan Rzymowsld

program I

Ognia!
Wstrząsająca

• Samoc

i składających Się

Wielki awanturnic~y dramat m.orski
w 8 aktach w rolI gł. przepH;kna

Od wtorku dnia 9 sierpnia do
poniedzialku włącznie

passe-partout
i prasowych ważne
tylko na l-s ze przedstawienie.
urzędowych

przetan;!u publicznego Choroby wewnę
ruchomo~ci
nale- trzne. Spec. chor6b 10lądka, kiżących do
szek, i wątroby.
Władysława
Wrzos k a .
Gdańska 44

Dziś i dni następnych T
'Po raz pierwsz7' w Ł.odzi r . "

SienkieW'icza 40.

Wszelkie

Zespół.

odbędzIe
sprzedaż z

Kino w ogrodzie.

~----------

o 6, 8'
6, 8 i 10
Podczas przedstawienia publiczność na salę wpuszczoną
'nie będzie.
Pierwsze przedstawienie
cenach zniżonych.

się kręci

Komornik przy
Sadzie
Okn~s:lo
wym w Łodzi, Jan
Rzym o~ski zamieszkały w Łodzi,
przy ul. Sienkiewicza 67, na zasa·
dzie art 1030 U.
P, C.,ogla3za, że w
dn. 23 sierpnia 1927
r. od $/odz. 10 rano
w Łodzi, przy ul
23 p. Strz. Kan. 29

9

Początek przedstawień
niedzielę o 4,

i 10, w

i romanse.

Ogłoszenie.

Margolis

Południowa

KIeroWnik art.-lit. Edward Rej.
Orkiestra pod batutą R. KantorR.
Przy fortep. M. Ptaszyński.

i 2 angielki.

Do akt.
,\! 1948-192B r.

~!2

Udział przyjmują:
pp. PorajPorecka, Puchniewska, Sokołow
ska, Lelewicz, Orłowa, Welin,
Rej, Romejko, Woroncew, Tomaszewski, duet Kaniewskich
i duet Tomnar6w.

'.

wyjątki

chińczyk

nam
-

finał

Dr.

Ale~san~er

..... It

obrazek sportowy tragiczno-komiczny
Mąt i Żona.

łez.

slra.ży skromności

Skecz

l"

SPORT - TO ZDROWIE

i "szmoncesyO.

Podwórzowi
muzykanci
skarga niedoli i

na

•

Poraj-Porecka

EDWARD REJ

gorączka

""

JERZY WELIN

charakterystyczne.

smętna

,~

Piosenki wytworne i charakterystyczne.

KANIEWSCY
Kawały

•

W palarni opium

l

następnych

.~ ~t

Scenka wokalna

~ ~:rN":I:E
Djalog z natury.

wystawiona będzie rewja, pióra
Edwarda ReJa p. t.

A

Nr'

Duel TOI\1I\SZEWSKICH
z operetek.

prolog-scenka nastrojowa Pierrot, Kolombina
i "tamci".

tańce

i dni

-_....

rol{o

Potpourri operetkowe i

Refleksje nocy

•

RAZ"
Dziś

t~2i

PROGRAM Ns 2.

Piotrkowska 72.

•••

POLSKT -

•

AMERYKAN

czarno-czerwony na gumach O wy
godnem wejgciu w nowym stanie tanio
sprzedam od 4-7 VI niedzielę lO-l.
Andrzeja 47, II p. m. 6.
5922-1
KUPIĘ
metr lub półtora.
Ślusarnia Nawrot 28.
5S97-5
tokarnię pocil~gową

PIEKARNIA

do sprzedania. Oowledzieć
ka 11. H. Wenske.

się

Wyso·
5911-2

SPRZEDAM

sklep spożywczy z mieszkaniem.
Wladomo~ć w administracji.
5854-0

-

MIESZKANIE

5 pokojowe \V ~r6dmleściu z wszelkiemi wygodami zamienię na 4·0 lub 5'0
pokojowe W ~r6dmie~ciu za dopłatę,
Oferty do administracji "Głosu Polskiego· sub ... A, K.~8S4-1

--- ---- -- -_.. --. -

blalą

KUPIĘ WANNĘ

emaljowaną,

mało uŻywnną. '"
dobrym stanie. Oferty pod • \V atmu'
do a4m .• Glos!>l Polskiego·,

..
Ogłoszenie za wiersz milimetrowY 1 szpaltowy
l strona i w tekście 40 groszy, s\rona 5 szpalt. - Nekrologi 30 ~r. str. 5 szpalt. - Nade3tal:e
po tekście 50 ~r. strona 5 szpalt. - Zwycza;ne 10 gronY' str. to szpalt. - O;tloszenia z~rę'
czyn oWe i za~lubinowe 10 zlot. .- Ogłoszenta zamieiscowe oblicz'Ine S1 o 5') oroe Zl~ t ir:,l
z8Graniczn"ch o )00 procent drożei
w,

z ogr. odp.
." ~ydawntctwo Powszechne" sp.....
,."
.

W ctrUlcaml .UłOSll PQ1sKle a f)· k:'lOtrkow~ka

lA

