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rekcji tr m

Marciniak. i Krawczyk. zostajq przyjęci do pracy bez zastrzet~ń.·· Sprawa podwytki będzie załat:wiona w ciągu 7 dni...- Ultymatywne groźby sa nierealne

Dzisiaj rano na ogólnem zebraniu

zdecydują się

losy strejk u

Dzień wczorajszy pchnął nie nastąpi. Dyrekcja pr6bowa Ł. teoretyczną satysfakcję
sprawę strejku tramwajowego ła
wydalić
praco wników, wrócić do pracy, czuwając

Przyznana podwyżka obowiązy- te , przedstawiclda ministerstwa
z wać będzie od 14 b. m. włącznie.
pracy.
na tory likwidacji. Pod naci- gdy szlo o zasadniczą rozgry. całą energją nad wykonaniem
4) W razie, gdyby nie doszło do
W ,odpOlW'Lec!.zi ntal tJo 1JaJt'zą<ł
skiem opinji publicznej z je- wkę socjalną, ale trudno przy- pierwszych dwuch
punktów porozumlenIa, prac<>wrucy tram. zw,~ązkll
dnej, a własnej rady nadzor- puścić, aby robiła to w przy" "ultimatum",
wajowj zastrzegają sobie wolną wyraził ~yczenie, aby ministentwo
czej i sfer ministerjalnych z szłości dla psich figlów, wbrew
Będzie to zdrowe, prakty- rękę.
pracy gwarancję tę sprecyzowało
drugiej strony. dyrekcja K. E. jednolitej opinji całego spole- czne posunięcie ze społecznego
1 przesłało ją związkowi Da piśmie.
L zgodziła się przyjąć z po- czeństwa i sfer miarodajnych. punktu widzenia, bowiem da Pr~dstaw.icielte 'tIramwauuzy p.ro O godz, 4 PCl!P. przytb"ylH lll8. ~
li o ·d'Qlfę.czenie tej' dek18Jl'Iac": dy.,
k"-..L..I._
k atut. do. - sd'
wro t em, dO pracy wy. dalonych
Z tych względ6w praco .. prac,· owni,kom. do rę.i
,.
szeme Ml8pe 'WICia !Pł1"SJCy prt1)eio:sttJII.reko}i
KEt.,
za'ZlIlacrnaiąc, że
'
.
1
d
-~-' K'C'~
:L -11..
zUJ::etnIe b ezpo ds tawm~ praco.- wnicy powinni na dzisiejszym b rej. wo.ll l ustęp lI\VO~Cl, me
WlliClle ,e )'ll't:lK!ct)ti L'JJ. W ()I90ollicn
w.Olków, Krawczyka 1 M.arcl- wiecu machnąć ręką na to tu- pOCiąga]ąc, za sobą zadnych jcieli odm6wi przyjęcia i tych wa- dYlrektOi1"Ów R1nJga i Wet1Ilera,
makao Był to punkt z~sadntCzf' szowanie przez dyrekcję jej ustępstw faktycznych.
runk6w - mejk generalny z pewIm;pektoil' W)1t1"z;yIkowlsilq z,akomuz którego pracowmkom me klęski, zostawić panom z K E.
G. WBsserc:ug.
nością wybuchnie,
nitkow,ał p;rzedsta'Wlideilom c1ytr1ekcji
wolno byto ani litery ustąpić i
• •
•
be':11lbal1'dziejj ż,e je.s,t on jU!ż tech- o ~rO,żen1Ju pnez tpraIC,ownilków noco do którego mo~li być peniClirui,e PTz;gotoWaI11Y.
Wiei c1e~at1'ioo;ń, mo~~U'~oei ich
wni poparcia całej klasy robots:t1amo,w d.o 'W tym S0IIISd,e, łie
Punkt aJni
odz'
Po z;loże.mu priZez t.ram'W'1ll18JI"ZYI
sprawa podWyżki zostanie
u
e o g llli1l 10 rano, ni'e z w1ceprezydentem Wo;ewócDz powyZlSlZ1ej deklaJl'1aJc:i1. ko,nfer.ei1lJoję
ror.sł........fnięła do 17 b. m.
niczej. Bowiem to, co zamierzała zaaranżować
dyrekcja, prl'lyhyli dO' iIllstpek'lontu pralcYl kim, który wy~aśnił, ż,e ,
k .
w. ~16
,
• _1.'
. . .
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" 1by ł () w . .pvwiedze 'ero ~'1wn' ,prz:cJ .staW'l(:;ell';' '!:W ą<!.lK' br-a.'l1W3 ja- o 1l,w.... ględ:nie
wysun ,ej 25 pr.
rz.erustawlCl.eIUe uytI1e "OJ1, po zawalki nietylko konstytucyjnie rry i pr.acOIWn:k6w uzytec2:n()k1 podwyżki m()wy na posiedzeniu raJa.k już dooi,eś<UŚJnY we wczOIrag- pom·aniu 19ię z tt'e-śc1ą d~lcl:a'1"a,c11,
zagwarantowanemu prawu strej- ptlIbH<:mej,
dy nadzorczej n!e było,
GZyro dO'da,tku nwzW}'lClZI8jnym oświadczy,u, ze wydałenie z pl"acy
ku. ale j ruchowi organizacyj- Wobec Dl'eprzybycia deleńatów
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n
~~e~ kwida·cji sbrefi!ku tr,a.mwa\jow1eg?: W O gO&Mle 5 pop.O'łlUdnruu zebr,:t.ta
nastąpił odwrót ze straconej pr.a.cy z.atmaCiZył, ze w LDJtetreSle 0- KEt., na lclor.em dołozy ,W1SZJebktlah teft,efonogł'amie tym Zlakomunr~ko- si dla adZO!1C'Z KEt w ,lo®aliu
bu slWOIll leży l~lkwidaIClj.a trwaia"ce- stamań, a,by 2laJta,ti~ pcthnąc na noWle wa,n'o zw~~,...n·()w';' że
Bę_~ Hn. ..3,1
a W' _.IIJ.·
reduty. Idea prestige'u związ..
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MlIllliOWlegO'.
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k
zatryumfowała na całej linii.
na. 7R. stlro~ ni'e p~szla n.a UlS<tę/P-j wywarcie nacisku w kierunku przy o Ue mom.eńtaJnie pczjlStąpią do pte'Wfi·en 'kio-rolP,!,()IiDi!s, co wymrllkIa z iOPozatem dyrekcja K. E. Ł. st,,:~a, wą~Pl, czy ~ę. uda doprowa- jęcia Marciniaka i Krawczyka z ~o pracy i uruch()mią tramwaje, obaj f:iJcJaftn.elgo Ikamtmikrutu, IPITZesił8JIlJei~
oświadczyła. że w ciągu 7 dni dZlC dO' pOll'loz'tlm~en!a.
wrotem ~() pracy ora~, przyznant.a wydaleni pracownicy zostaną bez nalStępnńe prZ'ez d~eikicję n.a ręoe
sprawa podwyżki dla praco.
Nastę.pni,e zalbll'lal głoo p. K~'w;'\l- pra~owntkom tł'~waJow podwyz- 'lastrzeżeń przyjęci z powrotem do\impekt()l1'.a pr3Jcy. (Komwnilkat tetn
wników zostanie pozytywnie Silci., który 1trn:·enietIIl pracQlWln:.ków
ki.
pracy, a co się tyczyządań pod- jest j'edlnolbrZJIl~a"cy z ogll05lZeni-em
załatwiona. To oświadczenie, w ośW1iadclZ)"ł, ż,e
Po OOrzyrrnanw tego wY\ia,Ś!ni,ooia wyżk(}wych, to pertraktacje zosta- d'y111ekc,~ !lTat111waljÓ'W, k!tór,e CVY'td..
związku z zapewnieniem mini- związek w ch~, ob~c?ej ~e ~id~! illllS/P'Elktor WyrILY~~~~ w.sika~ałłl ną niezwłocznie podjęte pr~ ud>r..1a !IlJi.cy znardą porui1żej. Przy!p. t'ed.)
sterstwa i wice pr. Wojewódz .. przed sobą mozltwosCl lt,kwidacll ZJehlianV11ll że alS'tm0)e Jedlnakże mokiego, mającego przecież postrejku
'
ż,1,iwośt ~!<w~dJoWlLnjl3 stl'lejku i !1[!][!)[!][!I[!.U:;U:!l[!U:iJGJ[!ł[!][!I[!][!][!I[!][!)[!][!)[!J[!][!][!J[!J[iD
ważny głos w radzie nadzor- z cltwuch wz,gJęd6w. Po p.i'erwsze plTOISiq prz~dstalwvd~l! prac'ow'lli. '
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Kole l [Iettr~czneł ŁO~lkteJ Sp. A~c.

wajarzy zostanie zlikwidowana klJama.cji SIt:r€1Iku p'O'w.s,zecłl!IlJe~o cll,a liu. 7JarządZli~
p'Jdc.zrus ~t6- podaje do wiadomości ogółu pracowników
w duchu postulatów pracowni- potpal'lcta tlramwaj·a.rzy, na.stępnie. Tle,) oclibylła Slę nar:ac1a deJ'egac~ '1'0- 1) że na skutek interwencji p. Inspektora Pracy będą przYJęcI
czych.
związek
'bOlł:ndJcrei.
Z powrotem dwaj wydaleni pracownicy, lecz dopiero
po
k I l i f 'ti
przystąpieniu strajhujących do pracy, zastrzega sobie jednak,
Pozostaje punkt trzeci "ul- me moze się już zgodzić na likwiPo WI:m()w~e11li'l1 o e,r.en.o pan
że w wypadku gdyby się powtórzył tak bezpodstawny i nie po,
timatum" dyrekcji, który zawie dację strejku bez otrzymania kan- KowalIIski od::~z:ytał na5tę!?t~:ącą de
przedzony wyzyskaniem środków ku porozumieniu strajk, jaki
ra groźbę zastosowania repre- kretnej (}dpowiedzi w sprawie pod klLara.cję, będa"cą W)'I!iazem .s.ta:nomiał miejsce dnia 6 sierpnia r. b., dyrekcja skorzysta z prawa
sji personalnych na wypadek wyżki dla pracO!WJlików tramwa.j'O- wisika tramwajarzy~
wydalania pracowników podług swego wyboru ze skutkami,
przystąpienia • do strejku bez
,"ch
l) Praeownicy tramwa..lów wraprzewidzianemi w obowiązującem prawie,
.,
2) ~e spra\&oa podwyżS7.enia zarobkowej płacy będzie rozpo·
znana przez zarząd w przeciągu tygodnia po przystąpieniu
wyczerpania polubownych dróg ałhOlw1em milIJJa.:ł już be1'lOlliiI113 srue'1'lP cają do pracy pod warunkiem, że
załatwienia spraw spornych.
nlia, w M6Irym to din1iU dy.rekcia wydaleni pracownicy z pow·rotem
strajkuJących do pracy.
Trzeba ten warunek uwa- tDJila'ta udlzie1ić W}'lCZ~l1P'll;C\!ceu odlpo przyjęci zostaną do pracy.
Dyrekcja uprzedza, że jeżeli najpóźniej w dniu 16 b. m.
żać za teoretyczne osłonięcie
rano strajkujący nie przystąpią do pracy, dyrekcja uważać
2) Związki zawodowe pracowni.
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odwrotu i ratowanie honoru. wiledzi w te·; S'p'I"awi~
warunk"l za nIe b y ł e, a umowy pracy z praco·
Po zł'ożemu 1Wze1z p. K'()lWlatsude- k6w tramwajowych, zgodnie z downikami za rozwiązane i przystąpi do przyjmowania nowych
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yczerpanie róg Slpe'k tor pracy wy'}aśnl,t, . ż. e rada sować będą w przyszłości przed
Łodz, dnIa 13 SJerpnla 1927 roku.
polubownych jest
pojęciem na.dZOtt"c.za towa!lz:ylSłtwa tr,amwa- przystąpieniem do strejku sposo·
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l' pO&W'Y'Ż''ki rozwa,ż)"Ć dopiero po wych środk6w "",1
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sku, że te drogi wyczerpa 1. PITzys,tBtpienru braJtn'W,atjarzy dto pra. łatwienia sprawy.
lIlSjp,e~,tor pl'la,cy POW'l~c1~1,ł ~' ~stateczDle o losach strejku.
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.
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Miljon złotych ledwie
mu starczy na rok.

rzają.

Izba sądowa w New Jersey rozpatrywała niedawno skargę żony
i czlerech ~órek pewnego miljo-
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(Specjalna służba korespondencyjna "Ciło u Pol skiego")

nera , które domagały się od niego środków na 'odpowlednle
utrzymanie_ Sąd, dla stw ierdzenia, co właściwie uważać należy
w tym wypadku za cyiry "odpowiednie, kazał sobie dać do przejmiljonera
rzenia księgi owego
i dokładnie wszystkie pozycje po-

Mamy lUZ J'lo za sobą "Royal Costa Rica i Danji, po jednym dyGarden Parly" w pałacu Buckin- plomacie z BoJiwji , Peru i Egiptu,
gham, t. j. wielką zabawę o~rodo- dwóch indyjskich księżąt, austrawą, na której b,ytyj5 ka para kró- lijski farmer, sl.wajcanki konsul z
lewaka 00 rok oficjalnie zamyka KapsztAtu~ południowo - afrykańsezon londyński.
ski handlarz brylan,t ów, szwedb!1ki
Po raz o.ll-tafni tego lata byli fabrykant zapałek, grecki właścinotował.
tam wszys<cy, ocz.yWii<Śde (:1 wszy- ciel stoczni i rosyjski tancerz.
Okazało się z tych ksiąg. że
s<:v,
któr1JY nal}leżą :lo towarzyPewien znajomy opowiadar mi,
ów miljoner, nazwiskiem Hofhei.
mer, wydaje rocznie na utrzy- stwa: bry1łyjscy, kontynentalni i te nie m6tgJł pr.ze}ść przez obrołomanie domu około 450 tysięcy eitzotyczni kIJiążęta bez liku, ma- we drzwi hotelu OIaa-idge , poniezłotych. Z tej bowiem sumy płaci haradżowie, obłiadO'W&nł diame.nła- waż trzeoh dż,en1ełmenów tamOWtaon 125 tysięcy złotych rocznie za mi, czarnoskóry prezydent Liberji ło drogę, a trudno było z,wrócić
mieszkanie, znajdujące się przy
ulicy miljonerów w New Jersey, w czarnym cylindrze i salonowa im uwaogę , bowlbem byM to: król
W mieszkaniu tern nie mieszka część świata Iiteracki~o z KipHn- hlsZ'pańska, król egipski iex-k,ró]
jednak cały rok, gdyż ma śliczny ~iem. Baniem ~ Pinuo na czele. portug,als'ki. WogóI.e ki,epskie sztu·
pałacyk w swej posiadłości wiej- - JeslZocze je'dm.o spotkani,e odhę- czydla tieigorocznego sez-onu np.
skiej, gdzie spędza z rodziną kilka dzde si.ę p.odtczas r,e-gaŁ w Cowes, t-eatil'aln,e.go gr.ane byłY za.zW)1Iczaj
miesi.ęcy
ale wtedy Ksiaoże Walii; Baldwin przed il'Zędem k.rólów.
Że miljoner nie może zjeść
bf<lCl-ą.
w Kan adZJi e , a wa,eltu 1l1Jlly-ch,
Wszędzdoe prz-ez dwa miesń.ą<:e
więcej od człowieka biednegojest to rzecz znana, wskutek tego k,tÓlrzy sie Uczą - ~7iioein<:bJi,ej. panował ruep-orównl8Jny mcłt, prZJena jedzenie Hofheimer wydaje Natiw~'an.i.alsz'V i na.;wi~O'tnlejsz.y pych, odświętność. Około tysiąca
rocznIe ~ylko 120 tysięcy złotych. se~on. iaki An~lja prZle'żyła od cza młodych i pięlmych "debiutantek"
Tyleż mniej więcej kosztuje go
su wojny. a,e fado juri 9i~ zakoń- wprowadzono oficjalnie do towasłużba. Pranie bielizny wynosi 15
rzystwa, a ni.emal dla kalżdej z
tysięcy złotych rocznie. Napiwki ('xvJ .
Zdaje sńę, ż,e jeszcze ~dv Lon- ncidl odbył się .$tpecjalny bal. Uczdła służby wynoszą tyłko 550 zło
tych rocznie.
dyn nie bYł w tVlJll stopniu cen- ba l11dzi "towarzyskioh" staje s~ę
Zrobiwszy przegląd tych wszy- trem świata, ja,k w cią.1tu ubi~łYch talk waeJką, :be jwż trudno Solę nastkich pozycji sąd mógł sobie dotvitodni. Ile wizyt ksi~żęcyc.h, kon- wZlajtem poznawać. Po raz pierwkładnie zdać sprawę z tego, co
fer,encH
państwoW)'ldh i mij~dll)"11a- sZJy w hi.st,orji t.owarzys,twa 10ndoyńpowinny otrzymać kobiety, które
skiego trze'ba było zaprowadzić
z tego środowiska wyszły, jeśli rod,owyoh kongresów I
mają żyć "odpowiednio" do swych
Ja.kiś renorteil'. który pe~o kontrolę zaproszeń U wrót arystoprzyzwyczajeń.
Jedna z córek dnia w <:zasie OIbiadu ucz)'lIlił pirzle- kratycznych domów, aby uniknąć
owego bOj.f8cza zarabia teraz,
,l!ląd goŚtCi w restau!l'acyjnei sali lu- nieproszonych gości. Jakiś ka,w ajaka buchalterka, 500 złotych
ksu:s.owoego
hotelu, siwieil'dził OIbec 1an (a może )es~ ~ch lcillku?) uwziął
miesięcznie.
Sąd po dłuższej naradzie przy- n,ość nas~ęp'\lijącY'ch ohcolm-ajow- się na W)'\Syl,anLe sfałszowanych
znał każdej z córek 2500 zł. tygo- c6w: jeden kanadyjski kapitalista, kart wstępu na wi.elki e urOCZ)'lSt,odniowo; prócz tego postanowił dwóch niemieckich kupców, jeden ści towarZ)"skde. Po ska.ndlaol'U na
wydzIelić im większe sumy na saturecki, jeden amerykański i je- ślUlbie cór'ki lorda Kyilsanta, na
mochody, konie, podarki i t. p.
Matka zaś ich ma prawo wyda- den francuski fabrykant, belgifski który dowdpni,ś ów zaprosił in
wać rocznie 125 tysięcy złotych. inżynier, po jedn.ym bankierze z , corpore pose1st,wlO bolsz,ewidci.e,
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poj'awiły s ię znowu sfałszowane dnak przybysz 'l kontynentu znajzaproszenia na święto urodzinowe duje jeszcze dzisiaj, że swoboda
w pal8(:u szanownego Evansa Mor a ngielSKa fest dość krępująca. Ni'
gana, syna lorda Tred,egar aj legi- gdy nie było surowszych p rzE:p-itymowaH się niemi członkowie kU sów toaletow)"Ch , niż O'he.cnie. N'ł '
ku orkiestr murzyńskich, zreltzt, wet najwśdeklejszy upał 14,pcowy
całkiem europejscy dżentelmeni.
nie upoważnia dżentelmana do po
Ale nawet poz,a tylmi ws z)1lstkimi zostawaenia w domu żakietu, cykawałami w,idocznem jest, że do lindra i spodni w paski. Smoking,
świą1yń żyda t Owa r,zysk Le go za- który na kontynencie oddawna jl1Ż
k'rada;ą się w:ra,z z falą nowych go- zastąpił frak, jest w Londynie
ki, rozmaite demokratyczne rwy- wciąż Jeszcze ubraniem do obiadu.
czaje.
a nie na Ult'oczy.stości i bal e. Wsz.,
Skargi na upadek ob}'lczajów są dzie, gdZli,e }esi pełno i gorąco , nie
pows~eohne. Wytworne gospody- ubrane ni,e.mal panie (cala ich toa
ni-e opowtiadają pulbli,cznie o dziu- lela nie waży więcej, n i ż sztywna
rach, które im wY'F'alon~ papier,o· ktOSzwa męska)
spoglądają z
sami w melb lacn i d)'lwanaClhj mło współczuciem na panów, SPQWIdzid pali wszędzie i bez pmerwy, tyoh w absul'idalne, cz.arne i cięż ·
s21czególnie w teatrach.
lcie, gamitury. A1e znam pewien
~,a HC2JIlyoh halach maskowy-dh nocny k1U1b, na którego śdanach
pojaw;ily się ni..ezwyik1.e eks'Clen- widn.1eją plakaty: "Obyczajowe kCl
tr)1lczne kostjUilllY. Na wielkim ba- szu1e me są tutaj ~'skazane!"
lu u ktSiężneq Su:tlher,l and w Ramp- PlrZychodzi SoIę rtam w jasnej roaryden ROlhSe widziano nietylko lor- :naTce, wydają<: się sobie z tego
da Birkeheada w kostjumie kata z w2Jględu widkim rewolucj.on'stą
toporem i księcia Wałji wraz z Polityczna atmoslet'a klubu. w kMbratem Jerzym w krótkich spoden rym się w letni wieczór n m';
kach uczniowskich; zjawiło s:ę miękki kohllerzyk, . jest już pode;·
tam również prócz ob.e<cnego na rzewana o bolszewtzm.
'balu oryginału sześdu młodzti.eń ALe to wsozystlro, te imponUjąc\:.
-ców, prz;eobranych za szanowne~o reprezentacje wciąż j,esz-cze nieslyMauri,ce'a Bar,inga, prz.ebranych chan,i,e bogatej i potężnej klas-y
tak łudzą.co, że nie sposób byto społecznej, te mni.e; lub bardz:e;
odróżnić iclh od autentycznel!o B!I komiczne
ambi.cje
hi~ - l.ife·u
ringa. Żwrt się podoba,r i na nastę- j nie mogą przesłonić faktu . że w
pnyclh balach karykaturowano się Anglji, jak zresztą wszędzie, całe
nawzajem bez umiaru i bez litośc1. życie społeczne ulega metacnorfOAczkolwiek anglicy z 'kolllSerwa zie, że kultura "8.I'Yst<tkratyczna,
tywnej sZlko!y biadają na rozl u źnie nie bez poważnych kryzysów, prze
Ole obyczajów towarzyskich, to je- kształca się w kult'U!·~
mas. ?"y ,
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niędZJy,

nie jestem podpalaczem i ! - Zdaje <Ci się , zła jesteś, bo
ł\ERMA" MIDDE"DORP
- Tak, poni.ewai -wiedziałam , tak dalej!
l nie możesz słuchać prawdy!
iż <ci się ~dzie podobał. Inlłczoej,
- Ni~ p:rz orYW;łj, 7hij ~'t:' mn' \ : - A. ty '!:liP. w;padłeś W ;2!. lWśde
niJgd}'lhym go nie kwpila. NC\> zda.fe tyI/k,o z tro.pu. Mam dobry gust. . kłość , gdy powiedziałam d, ii jesię, ż,e t,o 1UŻ bę.dZJioe wszys,tIk-o. Ach
- T o nie jest zaleta , tak sam() st,eś matomi,eszczański.
tak, )est,eś il'ówni.eż trochę mal')- jak moja muzykalność .
- W -e wściekłość. ia? Ty zlo '
wata Mira - to je-s.t dar.
(l}j!eszczańs!k;
- To <całki'em co innego.
ścisz się
że psułem .ci twoją kuW POkOTU panowała dsza.
Theo Beukema siedziat w wy- No to nie. Sądzę, że więcej
Na tym punk..cie Theo był ;~.~z- Właśnie, Źle ~o samo. Dobry zyn:'kę , której już doprawdy nJe:
~dn)1lm foteIlu prz.y kominie i -czy- zalet nie mam. Aoha, je.5lłem wd,e'l'- Clze ba'l"dzi'ej W1I'aŻlliwy.
gUiSt nie ma noc wspólnego z cha- można było z,e.psuć. Smieszne jest
t.ar wi,ecz{)I1'ną gaz-elę. Miota sl.e- nV'lll meż-em
- .Jesteś głupia - zawolał ze: raik'terem,
, to ,gadUJl.sbwo kobiet...
działa przy stoLe z iksiążką. Świa- To należy do u.c z ciw ości I
złośoią. - Skąd <ci to wpadło na
- Nie wi.em dlaczego?
l Mira podskoczyła:
tło lampy drgało na jej złotych
_.- Tak, masz ra-ck Więc sikoń· myśl?
Bo ty wogó\.e nie w.iesz, co to
- KO'biet? Wi~c mnip, .IduWlOSllCh i biał'ej, pooch)1llone; szyi.
'czyt,em z zaletami. Teraz wady.
- Z całeg'o twego postępowa- jest chruraklte:r. Dziecko, rn,ówisz. 1dz.asz ...
JaJka ona ś!i<czna-ltllyśbł Tiheo, Jest,e m niepo11Zątdny, wszę.d'zie roz- nia. Osbtnio, gdy byliśmy w tea- Woog~le o rzec zadh , który<ch nie rO- I _ Teraz mam jUlż t,elgo dosyć/i jak tu u nas test milo... Powoli rzUcam mo1je rze.czy i dll'obnog,tlkl. tu..e t ohcia~eś, abym nie klaskała ~uJlmetSz.!
dslk
ł Th
M '1'
zapaHr c)1lgall'o i z zadowoleni,em Czasem si'edzę zadrugo w klu,bie, talk g'lośnoO w· ręce, poniewM; t ,e- Mówisz tak, ho jest'eś zły o ~Z
oczy
-eo. vs 18Z mozaciągał się wonnym dymem.
ale to t)1llk,o nz w tY'go.dn~u. Od nu jesz się ludlzi...
to małomi.eISZlczaństwo. Jakie to
- Słu~ohaj. kochanie , - rzekła czasu do czasu staję się g:waH.ow- Dłat, e ,go, że ty chciałaś lem dzi'ednn~, WlStvdź sj,ę!
j
ł~tD1a sta~ał~ SH~ cor~ o:
Mira, z,wra<caoja,oc ku n,i emu głowę. ny, krzyczę na pokoj6w1ke. nJ.e'kie- kffaskaniem zwr6cić na !:i{O!bj.{'. uwa - - Sądzdłem, że &.dalaś mówić I' str e
W SleSD! stały.sr;zące !
_ Co choeiSz, dziedmko?
dy nawet na c-ieibie. Leoz, ponie- J!ęl
o sobie, _ ir on i:zoowa t Theo. _ po s ~'\..lnl~aly:
c.ena mIę zv paMira wsta!a i usad.owiła się w waż z nat.UIt'y jestem dobry, mo- A ta sulknia, która ci się ~ak Wyliczaj te'l'az tw.oje wady! A mo- ~f~ 1 panIą, 1 10 brzyd'ka, l!orSZI1,
dru:~im fotełu obok kominlka.
menty taJkie są u mnh~· !'Zadk~cią, nie podobałaj wi'esz, ta 'k~órą no- że ich wcale nie posiadallz?
zwykle.
.
,
- Dowi,edziałam s,ię o <:zemś, i nie naldy uważać tego za wa· dę. siłam na pTzytj~ciu u Jana i Tilly,
- Naturalnie że mam wady _
Gdya wantura oS i ąRnęła sWO J
Inny.cJ. wad nie posiadam.
- To nie by.ła suknia, to była odrzekła Mira ze spokoiem. ~ I I pu'U.kt ~u!mina,c~jny i :rheot szaI?co mi się barmo podoba...
- Więc powiedz mi, pr~zę.
- Twoja <chankt,ef'Y\S'ŁYka lP.;;t mała szmattJka. Mogtabyś .,-chowat nie w;stydzę się do nich przyznaĆ. ny .z wsclelkłoSCJ, zamlerzał rZu.C1Ć
Min przy~unęta foleJ
Mitżej nieZ!wY'kJoe dokładna - rzekła Mt- ją do torebki.
Jestem <:zas'e m ni,e'zd.Q{:ydowana , sto-lący z.aga! W. kil'y~,~tał-owe luThea i tz'ekłi't~
ra z powagą. - AJ,e ffilUSZę do n;. ej
- To :ni.c nie s2kodzn, wszyscy l'ecz pocho&d to z tego, iż b01ę stro, - lIJa WIł SIę gosc .
- Jan i n!Jly Dalffen z,rOibiJ,i to <coś ni~ coś dodać. Plr7..edewiSz)'\St- UiWażali, że jest o<na zaoowYlCaóąoCa. się mem postępowaniem tych lUlb l Był t.o Jaap von BIden.
- Spe'c jalnie mężczyźni! - u- ~wych uramć .. Jes1p.m tr,ochę próTheo uczynił roZ'paczliwy wy!!'
ni.ed awn'o . Mian'owi.cie zana li 1<"- koiem , w)'llitczają.c sw<e zaJ1ety, zawał! swo;.e chall'akt~l'y.
p()lllniał.eś dodać. że ~e.stlelŚ hard10 śmioechnąt się Th,eo lwniozni,e.
zna, i może melCo za gwałtown!1 . ł-ek w -c'Cłu Ult'a~owania aytuaoji..
- Niteo masz gu.stu - rzuciła Mi J1ll1y<:ih wad, roa1e .ie. n:-e POISia..:.. JaIk .ci się pod'Oba ten zega- Jak się to robi? - za.pytal pilny.
'nheo z.dziwiony.
To pora wda - odpowiedzi al il'4 ostro. - Wlesz, że Ql~czyźni dam.
rek? - zrupytat z bl1/ldym uŚ!l11i,e- Ba,r dzo łatwo; każdy wyldto za Theo, mi11e pole.chtanv
nic mnie nie obchodzą, a to żeś
- Uważam, że t-w oia analiza chem.
wła.sne wady i zalety, a <Lrul!i mo- Nie jesteś skąpy, l.ecz czas..,- był zły, wlSkazuje właśnie n,a tWQ- 1iest niezUlDełna
zażartow3.~ I Lecz Jaa p nil! dał sobioQ zamyte czynić zarzuty.
n1Ii bywasz za rOZll'zutny, sp.ec;al- je małomiesz.czarutiWIo. Jesteś tet Theo.
dcr,ić oczu.
- Lecz do ewgo to jest pv- ni.e o ile r07Jchodzi się o two}e obu ip!rze~ażUwiony i małodusa;ny. No
- Proszę, p,owioedz, czego ~
- Na Boga _ zawolał p,rz.era'
jwż dosyć. Czy to nie jest zach~- niei Ib nik -- odpowi'e dziala OSiko żony, - co się tuta~ dzi-e je?
trzebD.e ? - zapytał 'nhoeo z u.srnił1l- wie i Ulbranle
chem.
- A1e pozwól...
caj~ca zabawa!
Mira.
T
C
1.
Theo d.sotawił z.egar, Mira z
C zuł się zlekka zaniepokojony.
ak, wydajesz wogóle zadu.ż,o
zyś s~ończyta? - z!Jpy:tal
- Prze.aewszvstkiem i.esbeś za - głową opartą O stół <Cicho tkała.
- To jest .n.i,eZIW'YMe zafmuja,<ce, pi'eniędzy na torulety.
Theo, pałając chęcią odwetu.
ą, r.lrosna_ Coprawda twierdzis? , ·że
- zaeewnHa Mira. - Jan i TWy
- Co się tyczy t'et; kw.es.ftiii, - '/.. 'tobą talk. Teraz kolej na tak ni,e jeSlt, ale faJkty mówią Co Jaap. Co się stało? - powt6rzyl
1~bawj,li się tem doskonale. Jaap ~Z1envał 'I1heo - to ty nie mo- mnioe. Prz'ede'Ws-zys-tJdem moje za- inn-e,!!o,
van Elden byl też przyt.em. On mi iesz...
Jety.
Min pooskoczvła na krześh~
- Bawiliśmy się w analizę .cha ·
o tem. opo~iadał. Pmsz~ cię po---:- Zaraz .będzie mowa o mni~~
Th.et? ~ycz.ekiwał z sarKas-t)"Cz_ To nieprawda, _ zawotllła rakterów ... - łkała Mira.
prob.urmy S1ę ~ .t? z.ab/llw~ć..
~Ięla MIra. - WÓ'!lczas P?" nym usml.echem. . .
drżącym gros~m. _ Dlii mi dowo
- Jruk mo~liści e być tak nieo·
- Dobrze. 1esl1 ohcesz komecz- Wl-eSiZ, <co będzleSlZ -c'h clat. Te'r az la . - Pr:zoedewszYiStktem )e.:item de- dy o ~].e MoQ>eszl
s'trożni? - zapytał
Jaa.p. - To
nie, niech będzie. Lecz zastanów mam głos i chcę jesz.cze powi,e- hkatna i miła. To mówi.!l7. ~awsze
' Dro~' . l . k
_ się zawsz.e źJ.e kończy. .
. b ęd
'
~..l
I
d'Z1~ec
. , ~~
ś
.
M l1'a
'
Się: nl,e
ę Clę oszczyuzal.
~ czasem }este parwenl11- sam.
.'\o'-bie t)'llk..le t uZle,c o 'kt.px,7yroomDl]
~
.
po d'
mos ł a w~.órę zapł a,k ą ą
- 0, ja -ciebie też mi,e. Może-, szem.
i - No , zawsze .. . - sptróbował bi.Iaś wó o,c ę sc,en
0:r aJn 7.-ro- ną twarz.
my mówić ~o chcemv. Właśni,c;! to
- Czy ty masz dtWo jeszlCz.e ta-: zaoponować The~
t . . wk zas, k J! y m1eszkała tt
A. mówitE>ś, Ż'e wówczas 11
jest zajmUJjącQ.
·
kddl małych uwag w zapasie? -1 - Tak, zawsze. A p.rz.ynajrnniej nas wOJa uzyn a.,
_
Jana i Ti.Jly było to takie zabaw- ,ZacZJyna.j, - ~Z1ekł The·o, u- ZAwołał Theo Złe złością. Akurat wów-czas, gdy ni.e jest,eś zly.
. - Bo fl;~owałe.s z nią w p:rost ne
puszczają.c gaz,etę na podłogę.
na tym punkcie bvl ba.rdzo wra- Ni,e j1est'e m nigcy zly!
Dloe~dy~wOlcl,e.
Zadna 'kOhl.etft,
T k'
. b ł
_ Nie , mężcz)'lzna musi za czy-l tłl.wy.
'
- Zgadzam się ,
tyilko nie 'Posla CliJąca tr?ahę S!:odności , nie I t ~ d wowcfa~ la ~e~ prz,Ynać Prz.ecież twierdzicie zaWSZlQ
- Mamy przecież mówić wszy- krzy,c,z. Teraz WlI'óćmy do mni e. była?y lt~:~o znIosła . P~ z at,etll1 7.11", ('mi'
u;.c oS.o : .rz.e;a,
że iy,jecie świadomiej od nas.
' stk,o, <ca$dem SZCZlerz,e. Prz)'lZnasz, Jestem dobra, uczuciowa i uważ- Pd~"nk e,~' t za.cz,kęs!o o tem. , . 11: dra IzaT<:' a~a e;~w t le~ me~ 0- Więc dobrz.e - z~odził slę ie w t,w oim guśde do kplorowych na. Nie jestem zazdrosna.
" kZlełclo
o s oncZlYto dOPH~TO ."wa· en r ze c1 )e,sJ w~wTcilzla .. plo
t"
.
h II. ń'
,
N'
l
ł'
ć
Ił t
sZl o e
runo<c llronem. L ecz an I . Y no· h
k
Th·eo. - Z aCZlJlę o d mOl,c
CI1Ó1t'
j
rawa ow 1 )asnyc ll'ora 1<est cos
te wo no wy l,cza nelia ywZ
.
. .
.
b'I' t .
c5d b l'
.
nych zaI,et - nucił T'h eo krytyc2.aj}ewntam Clę , ~.e "dZiecko"
l I o Jeszcze ra z, ,... y
y '1 samt,
J.estem uczciwy, tak jak ty,I ko UOl, parwen.}U!s·zowslldego.
ciwym mote być kupiec . Jestem
Theo s,ięl!ną! ręką do krawata , ni~ . - Moogłabyś z powod.zeniem to było bardzo wyrafinowane!
L ? - za py ta ł Theo.
dobry i IHościJwy. Nastęt>nie je- który rz.eczywiście był bardz.o ko- też w)1lliozyć w rzędzie moi.oh Zl! '
- Pro,szę cię , daj spokói mo}e j
- Mają za mI ar roz w i c ś ć się , siem mUlZykałny...
~orowv .
lei: nie jestem z~od:zillelj,em, nie je- rodzi?ie, z,achowUJjesz się skanda- odrzekł gOl1'zlko hap.
\
- 10 n~ ,jest cnota. - ptZie~· - lM:z tyIŚ mi ~o sama. 1P.000,ro· st.em morder<eą, nie łaltSztllj~ pk- łk2l1l~~'
.
Tłom. Diw.)
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Rewolucja w Portugalji
USiłują ią wywołać członkowie

korpusu oficerskiego

LIZBONA 13 (PAT) - Ruch rewolucyjny rozpoczął się tu wczoraj, a wypadki miały następujący
przebieg. Do sali posiedzeń rady ministrów wtargnęło 3 oficerów, którzy wręczyli prezydentowi republiki
pismo, domagając się dymisji rządu. Jeden z oficerów, porucznik Sarmenta, nalegał, aby minister spraw
wojskowych przyjął decyzję grupy zrewoltowanych oficerów, a gdy minister odmówił i oświadczył oficerom, że są aresztowani, Sarmenta rozpoczął strzelać z rewolweru w stronę członków rządu , raniąc sekretarza, ministra finansów. Prezydent republiki rzucił się na oficerów. Sarmenta starał się zbie c i aresztowany został dopiero \V chwilę później. Dwaj oficerowie w towarzystwie dyrektora bibljoteki narodowej usiłowali zmusić dyre~tora drukarni państwowej, gdzie drukuje się dziennik urzędowy, do wydrukowania dekretu o zmianie rząd u Wielu oficerów usiłowało zbuntować pułki, co jednak okazało się bezskuteczne. Rząd zgromadził siły wojskowe na lotnisku Amadora. Według ostatnich do niesień przywódca
ruchu rewolucyjnego Filomeno Comoro został aresztowany. W całym kraju panuje spokój.

Wychowankowie angielskiego kor
pusu kadet6w marynarki spędzają
wakacje w obozie letnim w pobli.
żu miejscowości LaIeham. Na zdjęciu naszem wid2imy grupę we5()łych chłopc6w przed namiotem.

m.fI •• IIBIIIIIIII&

Urlop min. Czecho\Vicz~

LIZBONA 13.8. PAT. Zamach stanu dokonany został w następstwie mianowania płk. Passos Souza, uważanego za człowieka lewicy, wiceprezesem
ra d y ministrów. Mianowicie inni członkowie gabinetu Carmony, należący do
••
l- .d
prawicy, uknuli w zwaązku z tą nominacją spisek I wtargnę I wczoraj
o a ..
partamentów Carmony, zmusza i ąc go pod groźbą pięści i rewolwerów do
odwołania nominacji wiceprezesa oraz do utworzenia gabinetu - prawicowego. Buntownicy odnieśli tylko chwilowy sukces. Niebawem :.I!ostali wyparci
z miasta. W Lizbonie panuje porządek, jednakże rząd uważał za roztropne
wycofać się na lotnisko Amadora koło Lizbony •. W ogłoszonej deklaracji Car
mona stwierdza, że jest panem sytuacji. Połączenia telefoniczne· z Oporto
są przerwane.

a

Wa/I'sz. koresp. "Głosu PoLskiego" (St. Gr.) telefonuje:
Minister skarbu pan Czechowicz rozpoczął wczoraj urlop wypoczynkowy, a ponieważ bawi również na urlopie pierwszy podsekretarz stanu pan Góra, obowiązki
ministra objął nowy podsekretarz
dr. Tadeusz Orodyński.

radość

odwójn
-dla

n~szv~"

dzieci!

Zmyślone pogłoski

•

o wypadkach cholery
w Polsce
Ministerstwo

spraw

wewnę-

I~
.
7
'. .

trznych wyjaśnia, że zamieszczone

~.

II

w niektórych dziennikach wiadomości. jakoby pojawiły się wypadki
cholery w woj. wschodnich są w
zupełności bezpodstawne. Dotychczas na terenie całego państwa
polskiego nie zanotowano ani jednego wypadku cholery.
T. zw. "cholera nostra- (ina
czej cholerynka), jest zwykłą niedyspozycją żołądka, którą
wywołuje spożycie nadmiernej
ilości
3urowych, względnie niedojrzałych
owoców. Dwa takie wypadki zanotowano w Wilnie, jednakże nie
mają one nic wspólnego z cholerą

•

'ł

l,.

#

.

f

,,8ersona"

PARYż 13.8. ATE Siostra Sa cco odjechała dziś z Cherburga do
N. Yorku. Okręt powinien przybyć
do Ameryki na 3 dni przed upły
wem terminu, wyznaczonego przez
gubernatora FulIera. Wizy na wyjilzd do Ameryki udzielił siostrze
Sacco konsulat amerykański w Paryżu • .

Eksplozje w PensYlwanii·
LONDYN 13.8. ATE. W stanie
Pensylwanja w miejscowości Doulesłown zdarzyło się 5 eksplozji
dynamitowych. Szyby we wszystkich domach znajdujących się w
pobliżu miejsca eksplozji powylatywały, wypadków w ludziach nie
było. Sprawcom zamachu udało
sic: zbiec.

robią skazańcy!

LONDYN. 13.8. ATE. Sacco,
który w dalszym ciągu głoduje,
pomimo niesłychanego osłabienia
czuje się dość dobrze. Vanzetti robi wrażen ie wyczerpanego. Sacco
bez obcej pomocy porusza się po
celi i pisze listy. Władze więzien
ne zastanawiają si<: nad przymusowem odżywianiem więźnia. Zdaniem lekarza, który zbadał Sacco,
pomimo wielkiego 9słabienia może on jeszcze czas
dłuższy gło

AmerYka wybuduje
wszystkie dozwolone
statki wojenne.

dować.

RAPID CITY 13.3 PAT. Generał Herbert lord dyrektor budżetu
ktory przybył tu ażeby odbyć konferencję z prezydentem Coolidge'm
oświadczył, że w preliminarzu
na
rok przyszły znajdą się dostateczne fundusze na budowę w pierw
szym roku wszystkich dozwolonych
shtków wojennych, łącznie z 6
k rąźownikami, których budowy zażądał
kongres w czasie ostatniej

Pourróeił

Dr. med.

PRYBULSKI
Zawadzka Nr. 1, tel. 25-38.
Do Ita2det paCZld czellolaclV S IJ C B J\ A D dodałemy D A R M O Im aclesze dzieci
&Ilbawlle łelłłDrową, przed8tawlalqcll pao beroardVaa. poruazaJ'Iceco oczyma
l lezvltlem. Ka2dy wlec mde leszcz. dzlala, sprawlt 8wym dzIeciom podwóJa.
I'I1dośt., albowIem InIpa'llc paake czekolady SlICBAAD. otrzymuJe przedewazyaCldelD czekoladę, UZD81Uł &Il oallepsaą w całym iwiede. za ceae ale drołaZlł
ed lIIoycb .....c::młe Iłorszycb wyrobów czekoladowvch a oadlo leszcze bardzo
orvctDa1D4 I zaJmuJącą zabawke dl. dziecI.

~ imy.

Wybryk studentów
Ucięta głowa

w oknie
wagonu

BERLIN, 12 LSie~n.i.a. (ATE.) Z HalJ~ donOlS'zą o llIilezwyft<lym wy

Vełma

.sIklOńazył się 00.

slba'nlOlwiło prileiStnaSlzyć paiSa:ż~rów

te najlepsze gumy

Co

azjatycką ·

bryku stu.dell11ów, którego epi[og
sali sądlo\V'ej.
TItl'e<clh stiuden.Łów meldy'cynY', jadąc w pQiS1>ie~lZttlj"IIl poci~gu po wy
pi,c.iu Zi1l1a<:,tnej iiliości aJikohoUlu p'o-

Kto nie chce wIer z yć,
niech się przekon c.'l~

.M ilka

i lIra

iE W Ino na używać

prawa
az
lu!
rosyjskie

Chorob;y skórne, włosów, wener;yczne i :anoczopłciowe.
- II

•

~r ~~Ia~
Schrodera

w sąsi,edlruian pr~edz~ale. Jeden IZ
w dobrym stanie
nkh w:i6zQ ISplI1elP,amO'Wl/LD.ą eLla 'Ceutrudniają
lów be;CJzn1lc~ych gJtl()lWę lrudizJką, kt6
rą os·aldzdlt na kiJju i, podclZlas prrzesąsiadem
Oferty pod "SchrOder" do adm.
yazdu w tU\IlIelu wYsunął poza OIkno.
"Ol. Polsk."
5842-3
Znrujduj ąJc.a się w sąsJ;edlnim prtze
WARSZAWA, 13 s~,etrjptI1ia. (PaO t)'lch waktat6w POI)I')'ka na podsta~ JPmlWa aa;ythl.
GZla[,e młOlda dzńeJw/C1Zy.na dOSItata
Tymczasem d!OIs.zIło do wmdlomo- -_J~L~:;E1I!U!]I!lI!lI!lI!lI!lEl
silneo&o ataku nel1"W1olW-eg'o / na Stta- M1!lli!Ster 5tPToaw wewnętrz.ni)'lch wy- wruch Wlmj,e!Il1Jt,ości 1Johowtiąiz,a'la się
WlOlbelc Z. S. S. R. nde ZleZlw.rulać na ocli rządu po~kLeg·o, że nIektóre
cji w Hallepr1Zierue'Slollio ją do do- dał nasitępwj.ący kO'm'tIDiikalt:
mu dala UIffi)l1StCY ",o - 'Chorydl. Oj- Wńern3! ZialSaldlom tradycYline~ swej PfI1z,e,bywanie Ola swem terytottium jed1nos,t k1 i O'ngan4zacje, 'k'orz,ys,brują- sŁaite.cznego UiŚw5adl()(lllien,ua ~'obie
de'c je? wyrtoiC'Z)"ł MudenmOiIl1 pro- ~ośdIllno<ści,
PolISIkoa w graruclilCh orglaaU1ZlalC(jli, maó~ych .na oe1iU bądź oe w PodslCe z p~ruw,a 8Jz)'ll'U, nt~ powyilslz,ego st,a nu :'1Z'elCrz:y przez o'CelS.
swoiJdh s~OS1Ulj.e Slz,en-ok1o plr1ruw.o a- W1allkę zJbl1oju1ą z Z. S. S. R., bądź UlZlg,adndają &~iJałaJlJnOlki s'Wo,j'ej z za sIoby Lwb imstyŁuJC,peo wl!1Jte,l'Ie,~OIwa. UD
Z}'ilu d.la. wSIzystkiilch, którzy glo po- !p'!Z)'Igot,o,wa.rllie do OIba1j'en.j'a dro'gą sadalID~ dJa Polski ob owią:ZlUd,ą.ce:.nl, ne. Rząd jledl!l'a1k CZI\1\re się ZI1llewO"
VI li
ttfZJebuJą. J€iclnalkZJe tak jedn'os~ki', ~arutu UlSltJrOtju paoobw'OIwego lUlb CZleltn. 5lta.wirują rząd p·olL9ki w poło- },QiIl')'m do osJtrz.e!Ż·enva z ca'łą sta..
W sądzie moski ewskim j,a.,k i OTI~alll'i'zaąe, kOll'z)I1Stające z SiPot,eCl2lnetgo w państw,rucih do zw.iąz z'en1'll, mOlgą.c,ean wYJWIOIbać nle!pOll'·o- nOlwtClZośdą, ze podobne pootętVOMOSKW A, 12 sie,npnia. (pat.)- tpgo pr,awa, muslZą stos'owa,ć się ku n1aletżą.cych. Je.żeli kaiJdy oby- zil1nUeni.a i komiP')dlk'acje na fe'r,ellli,e w.all11'e tQl0Towanean być nd'e mo.że,
p,o. dzi,esięci.odlnl,owy'ch rOZlprawaeih do wa/1iUl11lkÓlw w Polsoe olbow1ąZ,U- wa~eff po.Islk~ jest obOlwiCIJZan'Y sza- ~it,Oswn:kÓW międ.zyinal!ooO'NY<!b.
~:be w prakt'y.ce pociągać bęMie za
mk,oń'ozył. si ę tJu prOlces. b. ge1ne- ,' jąqllch i tlSIt,alooY'ch bądi
dro1d\zle now,oc br.akk.ty p'1'1Z'eZ POIllS'kę za- ~ząd p()illS.'ki pragnite wierzyć, że. oobą niepożą.dane slkultki, jak rOlzT'at6w A~]i(? ?ik owa . i ~ems o,W'~.
pra wodaWlSll:!wa
wewJn ębrZll1ego.' 1 waJtte, to teanlbardzie.i s,zanow.ać ;e 101 jJle wypadlkj podobnetl!O naduży- wiąz.yw'anie stOlwarz yszeń. z<'l.myka. <?.s\kća,r zeM
nt . zos~ab s~a'z.alU1. ~~l' bą:dź w drodz.e 1.liIIlIÓw i tifakita.t-ów powanien ten, kto, nie będąic o,by- warn·i,a praw,a azylu uLa.rzają S1ę w n~e c:z.asoplsm i w)'lcLa.lan~e· wl.nn.ych
Slm~e;r •
alą OIut Z/aml'a r wmesc
. . . . ..
ł'
~_.J
P
.
JPflo.$bę o ułalskawieni.e.
m~ędZJYlIJlarOldOlWVlah.
Na z.aslad/7..1~ watt,de!Il1 PUlOsBu, kJOOZ)"Sita w nIej z iIlSmOlCIJe, .to w}'!p yw.a.I!l one z :liWUt()o" oll1!lki.

NIektóre organizacje
stosunki Polski z
\

tło

wyroki' s· ml-erei

w.

wschodnim

do sprzedania.
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WŚZĘDZIE

SPORrOWEGO

TEN/SOWE60

bostońskiej

Po odroczeniu egzekucji

p
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Sacco
Opinja

J

'Vanz Ui nie

l

gubern~tora

II

I

.

t 'A IE· TRWAl E•

Gwa łtowne burze

i

.

d AtIantykIem

o:

I
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~~~_.~~hlci
p.y~
,
be;1 drukując i r.ozpowszechniajac

.;;;

k

kieś pieniądze. Jednakże usposO·
bienie opinji amerykańskiej, wro·
f!iej wszelkiej inowacii politycznej,
a w pierwszym rzędrUe strach
przed tern, Co się tam ogólnie na·
zywa hmszewizmem, zmniejszyło
szanse obu włochów Już 'zg6ry do

minimum, prz~dewszystkiem dla tę!!O, że wprawdzie są w Am2ryce

liberałowie, slCzeg6lnfe pośród pro
fU016w wyższych uczelni i wśr6d
prawnikówI nientA jednakze zołganiz;o~anell~beralMi o~inii pubUc~
o.~J, ,ak to jaSt w kraJach europeJ..1d'Ch. Jeśli idzie o konseo."'WIatywny
światopogląd, to nie moŻna pod
żadnym względem odr6żnić repu'
bTik"nów
od demokratów•
. -tRillilllrtil

I

.

pa_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Kunon ulqowy
r

~Gł~uPoh~ego"

d-. kinoteatru ,tLUNAU

Ważny na dzień 16 sietpnia 1927
Wykaz wygranych i sŁawek radykalne pisma.
moimi darmo w najW programie obraz:
Do morderstwa rabunkowego
pragnacej dać dzieciom lepsze szczęśliwszej Kolekturze
A.
Międ=ty ..z~ckiego brak im obu wszelkich motywów
Prawo pierwszego męża
_,.-cho_anie zostają otwarte
V~
przv \Vvższem Gimnaziun~ również
PIOTRKO SKA 61.
zbrodni, nie mówiąc już o tem, Le
kla"" dla dzieci od lat 7 do I Kto jeszcte si" nie zaopatrżyl W los,
•
•
b
Kupon daje prawo do nabycia 2·ch
Pomor.ka 18 (daWniej Srednia)
14 pro_adzone na spos6b
niech spieszy!::" Szanse Olbrzymie! nie znalezIono u ruch zra owa- biletów, ważnych na wszystkie miej
Urnach w morgowym parku i ogrodzie
szkół :szwajcarskich
Ciągnienis trwa do 16 września r. b.
nych pienic~dzy, ani nie zdołano do sca i sean:;e prócz lóż do godz. fi po
. •• . odd a I'1 1{(imulro!wle
' k 'Ja·
zł. 1.25 (\0 ~rodz. 6 zł. 2 .00
U WAGA: l) Dla pta~nm:ych, żal1ezl11eczyć sobie byt materJalny zaprowadza
~~
_....
I!II!I Wlesc, ze
. ,
In.
GImnazjum n.aukę pewne~o łaCIlII 110wego. 2) Celem umożliwienia ksztal·
•
•
• IIrJf(j ,.: rn~
~~i1 ~
cenlfl s:ę n~Jszetszym warstWom śpoleczeństwa OPŁATY NISKIE.
~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zapł~y rrzi1JlrHlje łotntelslja glmnaz.luln od 18 sierpnIa Pomorska 18.
pryw mlesz!l. Zawadzka 25
. 954
państwowa
Dziś, IW piąt-ym dlnilli. d~'elO.il8
V. . e'i kJasy 15-e~ lbt'erj1 pańlSitlwowea
"
głównaej:sz.e wygrane padły na nu·

Wót~lNAtzjt~i.

,

I

-,I.

Sing-Sing, prof. Kirchwey'a

Senjor krymlnolog6w amerykań- nUsji nie podadzą do wiadomości
s:kich
Uczący obec::nie ?2 lata, pro-, publicznej motyw6w swej opinji.
POLSKI PRZEMYSŁ GUMOWY
fescJł' Ge<lrge W. Kirchwey, bYłY Ale podkreśla OD, Że w Ameryce,
w GRUDZIĄDZL
dziek~ wydziału prawnego unf. W si~ach prawniczych napewno
wersytetu Columbia i wieloletni I będą barclzo zdziwieni rezultatanl'l
gubel'nl8Jtor nowoyorśki~o wię~ie' ~ pra.cy kotnisJi. Komisja przesłuchL
nia Shlg • Sing, przebywa chwilo- waJe pono jeszcze raz świadk6w,
wo w Berlłnłe.
nie dO!luszczajęc jednak de tego 0Klirchwey jako %Dany teoretyk i brohy. A więc odprawiła ona ro·
II
E'~E GA~ ~ ,~r.KIE
praktyk kryruid1ologji, bYł bojowni dzaj n()Wej rozprawy sądOwej, 11(
trf,~:r:llG::,.. .... .{,/Ja"M ';A'! IV;\l'if ~Dt~~~ ~.I' ........~i1'~~., I. kłem za reformę wykonania katy kt6tej sama była sędzią, cskarivI w Ameryce i Jako rzecz.oz.na~ca cielem i obro6c4.
?)@@@@@@@@@@@@@@@@@(§)@@@)@@@@@ 'badał stos~ł w r6mycb stanach Prof. Kirchwey oświadcza, że o
Ameryki. Ośwład~1 on przed9ta. He on ma ten wypadek, obaj WłOsi
A
wicielowi jednego t pism be.rlid- są wprawdzie radykalnYmi famta.
Da
akith, że po pn;esłu4ijow8ł1iu do- tykami
na gruncie polit}'ICznym,
•
••••
•
•
słępnych akt6w doszedł on ~ prle ale te u obu przestępstwo które
unlemozhwlaJą nowe podr6ze napo· wietrzne
kona:-ea
z' e o baJ' skazan°
• rm
. zarzuca, Iezy
' cali'k"
• ponJ I
. l na śmierćl ~lę
CW Ole
!ARYŻ, 13 si,etpma. (ATE) - ska Le BoUlt'ge-t i'tl>łor~-ująf ~ w
kom1U1fsCj włoscy ~acco i Vanzetti, za 'ch predystynacją. Obaj byli pilW!a~omosci otr.zymme :z ,r~~n:Y'ch becn)'lCh warunk3J~h me, m?lZJe .byc są niewinni
1.
b ł: i k '
d'Ob z
łatstaO)j 'I1lIet'~OII'o},og'llctn~h S'WIlaJClJcZą mowy o wyru5lze.mu "Nleibloeskl.e'lto
•
,
• DymI TO l} n. am1 na
r e p,
o pogo:tSz.mlU sńę waren'ków aŁmo-1 ptalka" lUlb I.MńISiS CQlhtmlbW·. Oby- Prof. Ku-chW!eY oswiadcza, ze nych s·tanowIskach. Jeden z nIch
sferycroyc'b nad Atlah!Łykiem. O~ IdiWa aeroplany są n~;2'.!Uipełnllelj plf~zy nie mo.ie on wypowiedz.1et swego utrzymywał dostatnio rOdzinę, dru
czeildw8Jn:e są sJ.1il1e burze. Z poŁni- ~o1ow;ane do podJróry.
zdania zanim trzej człoukOlWie ko- r!i używał zarobione picniąd2e do

lA.

•

Dla Infeligen[ii ly~owskiei

Klary ,n'0If80.110weJ·

obejrzeć

~========-==-==========
Zeńskie Gimnazjum

LTU

I

o.

15·18 loteria

mery nalS1ępUlj<,\!ce:
5.000 zł. - 35559 90300

A"

3.000 zł. 2.000 zł. -

22075 32885 96926
78566 90240 103610

:2503 24426 46036
1.000 d. 67801 75867 99712 103347
Kancelarja przyjmuje codziennie zapisy do wszystkich klas.
600 zł. 1117 15739 22193
at do VII włącznie. W roku bieżącym uruchamia dyrekcja do- ~ 33606 33903 43627 44851 46638
(latkowe klasy wstępną, l, II i lit.
ł 53917 59740 60413 60570 73159
Opłata we wszystkich klasach 25 Złotych mie'ł"cznił!. ~ 76338 95285 85745 94876 102482
"C
500 zł. 1279.1 29387 38027
Egzaminy 29 sierpnia. Pocz, nauki 1 września.
942
38072 40804 41414 44931 50348
·,............._
......._alIid~....
liIiIIIlIiIIllli:iPmjL<ti.'~_~" 52097 52839 57332 60111 609021
6300{) 74070 77755 85605 102787

ut Plot,kó\,vska 85.

Kino w ogrodzie.

_I_:aaa:_____...

O~ W~SI

'ew~

1·~SI·~~· n~~~

9~1.

wek.
nfe
W)'kaz.

tabelce.

sta~1

umleszczon)lch
w niniejsz'ej
mhie!sz}1ch
wYl<ranych
i

oglądać można

w KANTORZE WYMIANY

a

'powyżej

notowania wyższego giełdy w Poznaniu w dniu wystawienia
rachunku. Worki oblicza si~ według ceny rynkowej.
Powyższe nasiona w najlepszym gatunku uznane przez Wielkopolską izbę Rolniczą ma do odd~t1ia

•

pow. Pl s*ew.

I

Chłopców

i

i nauczycieli

korzystają

Cze.ne w klasach
Egzaminy

wstępne

z

opłat

,

niźsz".ch zni-łone,

Elektrycznych

1i2potOjowe miesz~ania

Łódź,

ul. Pusta M! 7

Telefon 13·83.

i przełączniki drążkowe, wyłączniki pokrętne, bezpieczniki porcelanowe, rozetki rozgałęzieniowe, sworznie bezpiecznikowe, końcówki kablowe.
żądanie.

Cenniłd

na

wygodami przy ulicy
Bazarnej Nr 7.
5758-8
Blitszych wiadomości udziela

telefon 30-96

Wyłączniki

a

I

wszelkłemi

od 4 - 6 po

ZAKRES FABRYKACJI:

Cenniki

Z kuchnią

z

. A. Sztajnsznajder Północna 12

"

~'. z u. o

I

Do w~naj~cia

ulgowych,

systemem lekcyjnym.

g\pLjr~~~l~1

Ad.oref~

@@@@@@@@@@@)@@)

Dyrektorka AD ELA SKRZYPKOWSKA.

Fabryk?J

\\: " i a\Va11lL, 1~ic~y dramat ! ,.o,sld
w 8 aktach w roh gł. orzep1t:knc!.

5908-2

WólczaftaKa 123.-W nowym lokalu z ogrodem.
W dni pogodne lekcje w ogrodzie.
Przyjmuje zapisy do wszystkich klas W godzinach 11-2 i 4--6.
urzędników

I MO
Renee

natychmiast kupię. Oferty sub.
~Ławki" do administracji "Głosu·.

dziewcząt

AdBIi Koziołklewicz -Skrzypkowskiej
Dzieci

następnych T

4- sobowe

r'·=-------S-.-iO-k-O.-c;-i-m--a-z-ju-m Ź:ń-s-k-i-e-----'

z przedszkolem dla

•

A

Hodowla Nasion IJekow w KO ro WIEC KU,
Oełąt-Kotowiecko.

•••
5847-1

i dni

Po raz pierwsZ7 w I'...odzi!

ZPŁATNIE

B

z,..to F. v. Lochow'a PeUtuskie I. odsl
35%
SAmuela Weinberga"
PszeniCfl Cłmbala W. Ks. Saski or".gin l'
50%
58 Plot ..ke_ska 58
Pszenica Cimbała W. Ks. SasRi II. odsiew
2,6% tamże odbywa się wymiana stawek na
Pszenica Strubego Generał v. StochenI. odsiew 35% nowe losy oraz wyplata wygranych.

stacja Kol.

Dziś

żądanie.

humorem
2) .Ja SI- ę bO]- ę tryskająca
farsa w 8 aktach.
3) Pobyt Pana Prezydenta Rzeczypospolitej wŁodzi

południu.

•••••••••••••
WBydgoszczy
4 -poko . ',ve mieszkanie
z kompleŁnem umeblowaniem, dwa
fronty, w pobliżu dworca, zaraz od·
stąpię. - Rybak, ul. Podgórna 1.
Bydgoszcz.
5968

seam;6w o godz. 4·ej po poł., w soboty l niedziele
o godz. 1 po poł.
Na I-sz)' seans wszystkie miejsca po 60 groszy.
UWAGA! Od godz. 8.30 Kino w ogrodzie.

Początek

likiestra pod kier. p. Niewiadomskiego.

't4.;?HI - , GLOS P0LSKt 1927..:f.;..'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;.1_

I-W-Y-b-i-~--~-~--h-r-lU-d-Z-i-.1 Tajemnica
=--

Znak()(!1lita śpiewaczka GabrielU
zażądała za dwumiesięczne wystę·
p t b AU 5 tysięcy dukaP! w e ers Ul'e
tow.
- Tyle nie otrzymuje żaden z
moich feldm8lI'szałk6w - odparła
zdwniona carowa Katarzyna.

-

W t8ldm razie niech wa5l7a

kom śpiewaćJ
Carowa zapłaciła żądcu;.e honorari~

•

•

Gdy Ludwik XIV WYSłuchał raportu z przegranej bitwy pod Ramilies, wykrzy~ął wzruszony:
_ Czy B6g zapomniał o wszyst.
kiem, co dlań uczyniłem?
• • •
Pan de Argenson rtzekt pewnego
razu do hrabiego Sebours!. kochanka swej żony:
- Istnieją tylko dwa odpowied·
nie dla pana stanowiska: zarząd
Bastylji i larząd Domu Inwalidów,
Jeśli dam panu BastylJ'ę. to hędzie
się nazywało, że ja pana tam poSłałem; a jeśli dam panu Dom Inwalid6w, powiedzą, 7P- uC'Z.yn.iła
to moja żona,
..

•

*

Zaprzyjaźniony

ambasador zapypewnego razu TaJleyranda
a d 'est że pani B spę:
CI! pr w ą J • "
miła noc z księciem M,.,?
- Tak, to prawda - odparł
Tal1eyrand - pTzypominam sobie
nawet dokładnie datę, BYła t noc
15
ca
o
3
.
czerw z ma'}8 na
tał

'I

•

•

•

Hrabia

Ludwik Narbonne odczytywał Talleyrandowi swe wier
sze na tarasie pałacu, W pewnej
chwili minister przerwał mu f,
wskazując na ziewającego w od.
dali jakiegoś pana, rzekł:
- Narbonne,
spójrz
tam..,
W ciąż jesxcze czytas7

"

Gdy syn Bismarcka

Calvin Coolidge, obecny pre- formalny, obyczajowy, mający jed-'j
Jednak pilni i baczni komentazydent Stanów Zjednoczonych, zna- nak w Stanach Zjednoczonych bar- tor7y decyzji prezydenta do szuny jest z małomówności i niezw ,'- dzo wielkie znaczenie. W razie kują się jeszcze innych motywów.
kłej ostrożności w postępowaniu., wyboru p. Coolidge byłby po raz Wysuwają więc na czoło niepowoOpowiadają o nim, że zerwał sto- ' trzeci prezydentem stanów Zjedno - dzenie zwołall e; przez prezydenta
sunki z długoletnim przyjacielem, czonych, gdyż jako ówczesny wice- Stan"iw
konferencji genewskiej
który w czasie parogodzinnego prezydent wstąpił na fotel prezy- w sprawie rozbrojenia, powołują
wspólnego łowienia ryb odważył djalny po śmierci prezydenta Har- się na imperjalistyczną politykę
się wypowiedzieć dwa krótkie zda- . dinga, w roku 1924-ym został wy- Stanów Zjednoczonych w Ameryce
nia, Prezydentowi i tego było za ' brany sam prezydentem tak, że środkowej, która wywołała zwłasz·
wiele.
ewentualny wybór VI r. 1928-ym ł cza w południowej Ameryce wieITern większą była sensacja, gdy mógłby uchodzić za rozpoczęcie : kie wzburzenie, podają równieź
do obecnej swojej wakacyjnej sie- trzeciej kadencji prezydjalnej, cho- szereg innych przypuszcza!nych
dziby zaprosił przedstawicieli pism ciaż przyjaciele prezydent~ próbo- przyczyn podanego do wiadomości
i polecił w sposób dla siebie cha- wali tłumaczyć, że dokot1cze'nia postanowienia.
rakterystyczny rozdać im kartki, na kadencji po Hardingu nie należy
De s:'~nacja kandydatów przez
których wypisane było jedno krót- w tym wypadku liczyć. Fakt nie- wielkie partie amerykańskie, repukie zdanie: »Nie mam zamiaru kan- mniej istnienia bardzo poważnych blikanów i demokratów dokonywa
dydować przy najbliższych wybo- wątpliwości nie dał się usunąć tak ~ię na ko ngresach partyjnych, którach na prez,ydenta", Krótkie to dalece, że w łonie nawet partji re zazw yczaj są terenem bardzo
zdanie wywołało niezliczoną ilość republikańskiej, a więc w stron- zacięt.ych, a nieraz długotrwałych
długich
komentarzy w pismach nidwie samego prezydenta, po- walk między kandydatami i popiei wśród polityków.
wstała silna organizacja, mająca rajqcemi ich grupami. W opinji
Zastanawiano się przedewszy- na celu zapobieżenie trzeciej ka- uchodziło za rzecz wysoce prawdopodobną, że prezydent Coolidge
stkiem nad tern, co te słowa mają dencji tego samego prezydenta.
oznaczać
i czy dotychczasowy
W Stanach Zjednoczonych od w razie wysunięcia swej kandydaprezydent na serjo postanowił nie chwili uzyskania niepodległości tury zostanie nominowany j:)rzez
kandydować, czy też uczynił krok obowiązuje nie'lformułowallY praw- kongres republikański oficjalnym
taktyczny, który ma skłonić kon- nie zwyczaj, że żaden prezydent kandydatem partii. Obecnie, wotra-kandydatów do przedwczesnego nie może przez trzy kadencje bec jego rezygnacji największe
wyjścia z ukrycia, i tem samem z kolei sprawować swego urzędu, szanse w obozie republikańskim
może poprawić jego własne szan- Zwyczaj ten' ma na celu zagwaran- mają minister Hoover, wiceprezyse. Ci zaś, którzy skłonni byli fowanie republikańskiego ustroju den t Dawes, wymieniają również
przyjąć oświadczenie prezydenta, państwa, gdyż prezydent wyposa- se-natora Borah i innych.
jako ostateczną decyzję, a zwłasz- żony jest i w tak bardzo daleko
O i.fe nie zajdą nieprzewidziane
cza przeciwnicy polityczni, poczęli sięgające prawa, w razie więc dłu- okoliczności, urzędowanie prezyroztrząsać
przypuszczalne przy- gotrwałego urzędowania miałby den ta Coolidge'a zakończy się w
czyny tego postanowienia. W parę pozycję mocniejszą od większej roku 1928-ym, a z nim opuści fodni po pierwszej deklaracji prezy- ,cz~ści monarchów. Nawet indywi- tel prezydjalny polityk bardzo
dent Coolidge ;Jon owił ją raz jesz- dualność tak silna i agresywna, ostrożny o przekonaniach konsercze w formie najbardziej stanow- jak Teodor Roosevelt, nie zdołała watywnych,
bardzo
sumienny,
czej i tem samem sprawa jego przełamać tego zmyczaju, tembar- oszcz~dny, a w postępowaniu kiekandydatury wydaje się być za- dziej więc ostrożny i poprawny rujący się trzeźwe m obliczeniem,
łatwiona.
,
w postępowaniu Coolidge po dłuż- a nie fantazją. Te cechy zapewniły
. Przeciw ponownemu wysunię: szem v:ahaniu zdecydował się po~- m~ symp~tję, a zwła~zcza zaufanie
cłU kandydatury dotychczasowe) dać mesformułowanemu prawme wlększoSCl amerykanow.
głowy państwa przemawiał wzgląd, przepisowi.
A. P.

pługa

Stulecie wynalezienia

'lhyt gło

. .'

ś~1

~rteczki

Kto będzie prezydentem Stanów Zj 'e dnoczonych?

wysokość każe swym feldmarszał-

~

małei

był

ambasa.-

dorem w Paryżu, otWor.z;ył pewne-

go razu gWlllltowme d!mJwii do sa.
lemu i potrącił niemanę mu damę, PoczUł się zakłopotanym, a
nie znajdując nic odpowiedniego
do pQWtiedz~ sUomł sl~ poprostu i rzekł:
- Jestem Bismuck- To jest wprawdZie wyjaśni'eale nie 1lSFawiedJ:irwlenie odpada francuzka z uśmiechem,

• • •
FUlrtwiingler, znakomity ~
gent niemiecki, rzost8ł mianoiW'CUlY
pil"zez uniwersytet w He1delbergu
doktorem honorowym, Nal7is,jutrz
na drzwiach Jego mieszkania uka.
ł .
ldzik. Dr WitW tych cllllIioaJch lltP't.ywa 100 lat
za Się DO,? E'J
'''. •
od Ohwi1
hl, kff.edy b!Tada V~verlka z
helm Furlwangler, W ka8le cho- P&1oohiJc w]'lIlaleź,li pqu'g mełruowy.
rych nie praktykuje",
W zwiąZku z t-ean o'C1!hęJdlzie się w
...

wspomnień sędZiego śledczego

c.zął opCYWi.eść

s<bary priOl'kiwrallJor.

PeW1De~o dnia 2JamorooWl!liJllo w
SlP'OlSÓlb besłiaW P'etwm.a. kME'Jtę i

jej o2Jt.ea-naJSIt,oilelbIllią cÓlr'kę.

Pr'Z}rlbylliśmy illIa miejsce zlbr,od'ni
nocą. Pr,1Jytsz~o rnw !Dla myśl I, że sę
dzia śJedlc1zy z;iJawttJa IS~~ ZJWYk l'e o,a

mi,eljisicu nocą.
P,o pil'ZlelSluchanw śwj,~dków ;;nie
l~śmy pewne wYOIl'Ibaa.erue o ~bro
dlnń. Chata, w które; morderstwo
maj.dO'Wała się w
śr'od/ku łąki. Stwiett'dJzijliŚomy, że ()bie koMetŁy slPl1"21edawały pokry'iomu w6d!kę. Wnęc marder,ca spo-d:ciewalł sii'ę plie!llJi<ędz:v, W dr'odze
Sipoli'kaliŚlmy s'hróż,a p olne'g!> , k1óry
f!rz<\Is,ł się ze stll'ach.u i który nas

poa:>ell!ni()l!llo,

zaprO'W, a,cził

do chatv,

Dyrektor teatru-analfabetą·

Wbrew wszelkim i, nawiasem
mówiąc,
pozornie uzasadnionym
przypuszczeniom o korzystaniu
z sezonu "ogórkowego", nie jest
to wcale znowu »kaczka dziennikarska". P. Joseph Leopold Sacks,
przyznał się bowiem sam w czasie
procesu, który odbył się przed paru dniami w Londynie, ze ani czytać, ani pisać nie nauczył się dotychczas. Jest w stanie, i to z wielkim mozołem, wykaligrafować swoje nazwisko. ~acks oświadczył reporterowi _Staru~, iż awanturniczy
jego zywot przeszkodził mu w
kształceniu się. Urodzony w Neustadipe (Niemcy), jako 9-letni chło
pak wywędrował do południowej
Afryki, -gdzie natychmiast przyplątał się do wędrownego cyrku, w
którym to zawodzie pozostawał do
1902 roku, t. j. do chwili, kiedy
stał się impresarjem teatralnym,
początkowo w Transwaalu, a potem w Anglji. Autorowie sztuk,
grywanych na sl.enach "Drury
Lane", »Gaiety",
"Haymarkerri "Savoy" oraz artyści tych teatrów
zjawili się do sądów, by osobiście
świadczyć o zasługach tego oryginalnego dyrektora. P. Sacks kate
sobie zawsze odczytywać proponowane mu do wystawiania utwory
i-w razie ich zaakceptowanianatychmiast dyktuje sekretarzowi
kontrakty, które, jak się okazało
w czasie procesu, pamięta ze wszystkimi szczegółami. "Kierownikowi
teatru, wierzaj mi pan"-zwierzał
się pan Sacks dziennikarzowi"wcale nie potrzebna jest umiej ęt- •
ność czytania i pisania. Powinien
posiadać on
odpowiedni węch
i rozumieć się na cyfrach, a tych
danych mi nie brak i dlatego pracuję
z takie m powodzeniem".

czYDl starania o nabyoIe iW zachod_
LondynIe w t. zw. dzIelnicy West End
znanego gmachu Dorchester House, Id6ry przebudować chce na teatr Im. ~ek
splra. KomLtet r~orządza sumą przeszło 200.000 funtów, ale czynł starania o
zwiększenie tego funduszu
do 300.000
funtów, gdyż w grankach tej sumy obn..
czono koszty budowy teatru, w którym
,rane byłyby sztuki szeksph'owskkl i bl
nych wybitnych autorów aJl&lelsklch ,
•
kłóry posiadać ma oopowlednle pomiesz
czenla, o&nfskujące w sobie życie literackie I artystyczne Imperjum. Dorche.
'.
.
P.al1dUlMca!ch, cDnrua 14 b. m.
w P8Jt1d'\lJbiJcacll"
~ga - mOIdeI ster House utrzymany jest w pięlmym
czystość od5ło,nńęaia p'Qlmł1iilka bra- ISik'oootJmoo.wam'ego przelZ braci Ve.- retteslfnsle włoskim, Projektodawcy zaci VevetikJa. P1enwsz.a f· OItOlg)ra~ia V'erk'a ptwga or,aa; dletal pomnika. mierzają urządzić w gmachu rówwet ga
lerJę sztukI.
pr~e!c!slt8lwta pOlIIlniJk hrruci Veverka

two-I

&

tnJię. K 'OIbilelta krzyJCIZała

M. ARCYBASZEW

~aIllim ZJOIS!t'Mem proiku'l1altor.em,
oył-em sęd:?Jią Ś'liedJc~ - Ir'<mp'o-

-

lPr'zylChodzi taJka wiad/omość. Mu·
ni'e się zapow~atda ten tydrz:i'eń I

Tealr Szekspira
\V bon dynie
Komitet budowy pomnika Szekspira

me.

Ze~

W WIĘZIENIU.
Pańs,ka prośba o ula.slkawiendte zo/Sbła odr1z:t1JcOJlia.
.Jest pan
skazany na śmilerć.
- I to akurat w ponń,e&-iat.ek

-

nOI,

ż.e! ją JN cał,eó

wsi

tak

głoś- mały

słys2'Jat1Jo,

oha'oJPlec
<:JIo- tytm scenOlOl ,

====

d~ecięc,elmdJ oczymapr:zyW'ołać stI1'Ia!s:zną soenę.

sJ,ę,
ni~c'o

2'J<iaJiIe

tltkie

Po do1\'{~ •
T -_ ...1,-,
b ' l'"
.. .
k'onan)'lch c'zyrn.ach,
z sliału
NOIC b~,J,
pa czarna. lTJJlmO to, że
uwurzwe Ol ~'W1la 1 S1ę pnzY'lSC z OItrzeŻJWliał. Gd ~o chl alk
paLiIla się łoj6w1ka, d,emno było w p·omOICą, bOi ruedaWlIlo we wts1 była c.z ą ł ca~ować y rę.k,ach ~ bla ~<t
oha,cie. PułCljp byt llii6kń; w roj!u liczna handa cyg'anów. MYlŚle1i, że W .
Pb~ ;.1'.' ' m
' 'n i: _ gd .
.,ilaJl Olbr az SMęty,
.'
. m o:dJ'
. u.por·ał rował
UIJC mu
1l11e ZJa l}a,wle
'.
aWJiIs'
Illa sto1e 1ezał cygjlł.DJ1'e
- Ulą .. , GdY S1ę
żylCie
w k'obia~ce cl:!12ih
z j'e;dlną ofia'1"ą~ pO~Zleldł w kąt izby,
A ruż naJCl ni;;; podnoSlił nóż do
PŁomJ'1k lIojówki słandaJI: słęt bOi gcLZ1 e l~a SIę. zn.J\.e' ,,:,c~ytnkbn" a czsthłer- cdoou; zmiękł j,e.d:nak na proŚJby
wń.abr WlPooał JlII1ZIe'z wyhHą szybę. naSIt O eU11~'a ze ~.Ie~m'Jol'~ 11m c o,p dlzu,e'dka.
Na podto,dz,e, w śwcllku izby, leża- ce~. P'ootano,,:,iJI: 1ą takz,: z.amo:do
Wlaśrue na podsltiawie zezni\l\
e .~yło. ~kadk?';'1 chłop.c'a mordercę ar-esztowano.
ty 1JWłoki otyłej k,obi'etty pólnag,iej, Da~, aby
Gdyśmy późnU,ej dz'ioeldko pr:z.eslu
z 1'IoZldlat'tą na p~e'l'lstach .KoszlUlą , . 'Zl'eWrClZ}';Il!a on1 a ~lę 1a um~a~a
czas l sZlamW!td; rozdaJł S1ę ciwal.i, zauważyliśmy, jrukcre śł, ad'y
tak, iż wlldać bylł.Q śI1ady s,ińc6w i ~
rany !Da ciele. Można bylio s,twieif''b':~ ~l'
e'
mor, ;er7a, widQlk Zlblrod'D.i wywolał na umyśle
d lić , że ffiOlrdeTca - kto nim był .ory H
UZlSzy CZl3.~ w w1ęz1e- d:r:>ecka ,
dowi' edlzieMśmy S1ę pÓŹłni.ej - nie b~' P'O'Padłr w sza.l. ~1ruta ~rzy g!ę Opowiadano. że od CZl8.SU tegQ
był sjł,aczem. M1hSial on z k'Qlbietą l
I,e. rany w ple't;S'Nl>C 1 SZY!ę prawi'e nilC nle j,adłt, schudł ;3t.ra_ kolosem - toc.zyć dtu:&1Q wall- p.r:Zleclęt~. Mor~el'ca taJk .był krwIą szliwie, oczy miał rozszerzone
kę, Izan1rrn ją pOlWal:iQn.a ziemi~, Za- zlany, ze zost "ły P9 n;~ na po-- nadZJWY'cza1rui<e.
błądziły wciąż
pe.wne nk~ chciała pO'Wli,edzieć, dIodze, gdy wY'chodmł, sIady.
wkQł, o . Język wylIatywal mu z ust
g:dZlie znaiduje się slkrytka z pie- O,kropne ;-:' r;zeikł ,i eeen :t iak żabie, Ni,e była t.o iSltot~ ludzni ędJzmi , więc prlZ,edął iej gardtl). czło.nkow komls'J'i sJ.edc;ze).
ka, le'oz jej deń.
kadaią!c iei d loo)", . zral!1lił ją w raJesZloz,e sttr'a&z:ldIws~ bY'łQ, z·e
Dręc71en:iem Sltr.ajSmem Olzile'clk,a,
Z1l[>eJtinie.

1liU'

?'°t

kl.

b:

I

'

.

mWe.Li PII'IZY W'YlPyty- .

w.a!llIiu pr,ZJed jegJo

~:=ał ~~ ~:;~~~~:ż :~f;~ '1)~~:1etica p~tanOwtl!fD
Je<cIinalk.oWloż,

!d

piI'IlJytp'a~iryw,ał .sołę było, żeśmy

- Siedzńatem .za p~ecemm6wńł i ~but-em gbową o ści1Mlę.
POClZle1lll olP'oW~adał wtszystko.
Gdy skońc.zył, pOlCZ'\!t bie~ać WIO
kół salli i Clalawać i I'ÓW'Jl'oc71e,śnie
k<\lS'ać nas po rękach.
W kry m~~ąc.e po WYJ!oik'l1 ZOlsa'ał.El!tt\ prdkuratorem i m1hSi,ałem
być śWriacLkiem s$raJcenia Il'-bn)dnJi,rurza ...
MyŚlLat-eł:I1 o tem z pr~era Z1eniem
i plllzytzlThWję , że żaden ilTIny wypade.k sC\!dowy nie wywal1'ł na mnńe
laik s.tralSlZnego W'rażenda.
Gdy go wyprowadZlOno z celi,
bYlI już przygo.to'wany na wszysł
ko. .Jak·o skazan:i,e,c ni e żądał dla
s1'e1hie żadlnej łasikj. Tyliko wciąż
sZlejptal:
- Prędko, prędko , prędko ... aż
sZJept ustał sk1lJbkiem śdągni ęcia
pęt~icy. Gdy go 1.djęto, zauważy
liśmy, że wtos mu pob~e'la,ł.
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dziś

i

iutro

m~str2ost~o ~olSki

N!,~ctZil'e,la 14 i rPonte<dlJ'a~elk lS-go
' . .
Ul,' staci n1~unilknil()nych zda,j,e się daJ- sle;np.ma przynq'()~ą naJsltw:t~jące .s-en

.D

..

mI

o Znleml

.. Łódź
• ~ ...vno lllZ .. . .
n!e goś.cila
sl,eb.e. <?ra.cOVll, Je~el z na~'j"lll,pa-Isz)"ch me'powodzeń,
jetS.t faktem
trc~n~,eJsz)"ch, a j-e.dtnooz,eśn1e nahmemal nie [l,otowanym w hls{on-Y~
s·llnIelJlS,~c!h. drużYi!l; "!' Pol];>,oe. Polpolsilciej pi;~Ik; nożne;.
plfzelrWle 1ciilik{)lelbmcJ ~awalb~l'a onal Pj'e~,~y~rok uozyJlliq~ Wada,
do na's~oprawda w roku u'bhe~łym., d')'l9kwruhf:lkuIJl\Ic tlIa przecIąg j,ecLnel'e'cz prrzy.b,~ w~ructznilE! osłabi'o: go r.oku d.od('Olliał,ego.glT,acZ'a swego
nym sIkQ.a,dzl'e, g·dJ'1Z 6 S'WYIOh naJ- $jpOIJdę za wytbrylM Ul'elSjp.()Il'ItOtwe na
l'eplSz)"ch .graczy IllIUlSiatla na ten z,aW1Qod'a,ch IZ T. K. S. w TorunilU,
SlaJ? !,eiI'ttlll~ odJdać G? repre2Jent.a- &~,i - Łódź, dzięki zaro:ądowli
C'Y'1ne;J, d!rw~y PolsJ{].. . . .. . ~~ k,b6ry W WID. Slpoo,61b wytpoDLtS, dz.1tęJkl zg{)ldin.eJ Inllcva~:.e wl00/7Jl:aJł WlCYj!nę, niesulboroynrucji i
z8Jrządów IkJlUlbów L. K. S. ~ Tury- ~1roelWarż,eniu QlbO'W~ązlk6w f,alk n.itest6w l1~y ją ZI!lOWU w ~a'le} 0- sreŁy o.zę.st.o slP'otytkany.cih u na...
kazałOŚCI..
&1JYIcb piTh.aIP2'JY.
Craoov~ w QSt.atnich ozalS'arch
Wicz.
Zy!S'k~a ~dlręlbnioll4 na

~=<::~.~~r~~'tt

.

P~,. wr%gJ~-

~h

s(\Jcy,ne spotkruma: Polonja- Czarn<i w WarSlZ3w:e (wym.i,k pi,e'!lWsl'ego SlPolka:nla 1:1), Warta -Wis~a
w Po~arul\lJ
(pl'eJ1w.sza rund'a 4:1
dnia ~lsły). Ruch - T. K. S. w Ka~o'watc,a,clh (I-\Sza I'IUI!llda ~:O dJa Ru~~IU), Hals'lllo1lJC'a - Le~Ja Wie LWlowIe (I-slZia !IUi11Jda 4:1 dlIJa L~g~n, Ł.
K. S. - WaJJ'SIzaw1a~a w ~d:ci
(I;-sza ~Dlda. 2:1 dla ~al11S.zawHtn.
klil); pom,e,dZliaq,elk 15 s~el1P'n.ta: L F.
C. - T. K. S. w Ka~'QJWfi.c!llClh (I...szy
me.cz 3:1 dla I. F, C.), Pogoń - Ju
..~en/ka WieI LwO'W11e (3:2 dIla Poglo1!lJ1).
__

Praga -- Tokio w. samolocie

''''Y~s? poZ1lOlll'l1 &~ y, n4Ie
ml.aJa tam
lP!l"7Jeoi'Wttli.ków1
•

a. 1'1ozłiam ~ _~~ poWcl.em
_lIlJ1e pOZłWlol'iil 1eJ na 1r:~~ryw'lllJll.iJeI za.
'W1OCłó!W z ezot(YW1em~ ~
:kraj,owemi.
DzJitęki tym 'W'Y,U4tkowym olooLi'CJZIIlolŚcłi,OIm. Ora.covm dJba.łej o swą lIcl'a&ę t poziom ~ nie
1P0000ISłt.aW!ało me ~ ,jak rozglry

W ooi'l1 wczorajszym W\rIÓdła do'

Młynek j·ak zwyk1e był 7.oatrzyŁodlZljkOOU1sia wytSlana do Zgierza' many o godzini.e 17, pOlprzednie~(l
w cełu S'twi'erdze,oia prz)"ozyny wy dnia i wy:hu.ch naSltą.pH sarnoc7yn ..
buchu w ,.P:r1zemyśl e Ohemi'clAn:ym" ni'e z pr~ozyn niewy;}aśnio,ny<:h z
1rusIPeUOif pracy p. Nalk'onł.eC'~ni.. powodów pirz;y)pa.dlko'w)"c,h pr.zebi(".
kof zlłożył oBm-ęg()lwC'Ill'U 1n~kt.o~ g6w cl1ernicT.n)"Cih, gdtytt barrwnik

I

("OWi ptt1/iJCy nasltęfPi\lią~'Y ralPoi"t,~
"O ·god!z.iiDde 2 nad ra~ern w :en
nym z od/działów p/lJrrbetr,oWle~ mu
lt'()lWaIliej rnł-ytt1owni, w młymIku na..,
lad'owanrym 500 hlg b l!' 'k .
, .
•
.
. a IWm u (!zę·
&Cl'OIW,O 11U~ ZlIl11dJonego, będąloego V;
tym ~ZI&SllC W SlPoc,zyttlllw, l18lS1tąpo:ł
wryIbuch, ldórry znis.z1Cz:}'It młynek,
1Jef!WIaJt oz,ęść druchu i ~'Zlkoodr..ił
plt'~0&n1", czę.śt budynku te~:> od·

z kM,rytm był W'Y\P·a&elk i,e$t ni."
poalllny, n-i,elW'}'lmchają'cy i wytw",'
nz.amry je\St od 5 lat bez SZlcZE)ł~ól.
nych trudności.

Olia!I'

'Vi'

1udizi.ach nie było",

Wobe.c te:j taJjemnbcuj eksplo,zij
wqat<łlze Śi~edcZie fOIZlPOCzęły ener·
giJozJne śIledlzlt.W1O cel.em stwioe!t'ICJJZlet!J8
wt.akd.'WIei; pr~y wylbuchu. (1)
_ s •

obowiązywać

d.zi

Podpułkownik armfl c.zeskłeł Jan Slciala ze

i'W')'!D1

mechamkiem Ta1&-

łerem przed odlotem z Pra.t:,
SA

oJaGQo piteil"Wby pł"zeciwn..ilk

mi,..
ły1ch ~ wystlllPi drruJ!)'Il1a mi!td.a
~, knlllbu Ttlitj'\SJtów, Pl.oletoW!ł

d t.
a
. H,S.-U I· Turysto' w

Skł

~d=Z::Ooz!~~,~~

--

na mecze dzisiejsze

moźe

SZem4'e Ui21a~ym lW1liOSlKU,

Um~ ikJOJllJisIra lPil'I8IWnicz.a . .ziło

1P11',z)"toClZ!e-nń'enn sbrlQl!ly !pralWn~j Slpra
wy l~dz~ikQIWei, .w z:wią21ku z z.e.:
l
st\a!wu en1lem buld.l'etow~m "Pasty
nla 1927 il"c&, UlStad:a:
1) Źle z.a<:hod'zą wątlP1.iwośd, czy
!przy wydlanilU roz/pOil",ządJz'e,nia mnilStelr ~lQ\Slowa~ ISJę do warunU~
at.t. 25~go alk.tu Ikoocesyjnego z Gn.
1 Hpca 1922 rroJw, nOlrmujące~o wy
s;okość NT'\łał teJ,doni,cIZll1Vo ch',

IPtiJer~t1"lZędlIl:ytch

z

powag
a anilanl()lwid'e, pp.:
Jama Jalk&'ba Litwera, b. sędziego
ISl8eOO IIJJajw)'1ŻlSlZ'~o, Z)"~munt:J. RymowLcla!. Ib. w,iJctec..aninhs(tlt'a sjpTa'W4,e
,dl!:iW1o&ci [ AtlJłoni~o Chm.urska'elgo,
adwdk'aita,
zajęła się zba:daiI1ie':n
SIpłna!wy t.elllef<m6w.
K
O!Il1.nsja, PO wysiłucłhlhlliu wy ja"11'
/
Śin.iJeń IP1',Zle,~widella "Pa:;.(.y·', a- 2) z-e zachodzi w danej sprawie
cLwlok'wta JÓI:refa KrutClzyń,,;j'l{i~lgo (b. M'ożIiwcoŚĆ merytorye~nego zakwewńce~dl9tn'1a SlPtt'a'w wewnę,tn- stjonowania ważności rc,zporząclze
lllIyIoh) , przy udziale pnZJedistC\Jw:c-i~- nia ministra.
~a ZlWią7Jku al)(>ntenlb6Wl tellefonkz- Następntie komisJa j'es1 zdania.
••A adw. Jóa>efa Bl'ocha w pj,erw- ż,e zawiadomJ~
• l
nY"""
a, rozesłane prz~
5/ZJei l4tnii iZ'cujęta się ZlbalcLan-i:OOl kwe "Pastę" abonentOm w kODeu mins'tJji waŻlIliośca rOI~pOlrz.ąidZien{a mini· sią.ca czerwca
i zapowiadające
ska poc1Jty i t;eLe,gT.aru, wprow.adza mlianę taryfy z dniem 1 lipca r.h.,
jąJc.el1o 1JJOWle t.ruty!fy te'llefoni czne.i były komunikowane zbyt późno,
~:iena:uik ~.l~_Wf :rur' S5l, o,rahl'; Ikwe bez z~~owani~ ~łaściwyeh w tym
d
S'Iq~ wypOWl!eur.f.letlll!a.oty<:
~2;:lSo- wypauaU tenn1'nOW.
w)'lCh warunków K-orz}'lS4ania z u- Wohec t,ego, zdan~em komi-ii.
!Sług t.eł:efon,iozlDytch.
nowa ta-"'a z dn. 1 lipca r. bież.
IZ

~zytdh,

ZllIrówno d<>e&:tO!Diałą $lZJklołę, gd~ iry6ikJo od drlU"

nie

~ WarsZlaw,y dOllltoszą:
tOiJllal

'ieó

~ 1Ja~y1C:Ih pos.ia/WIiorny.cthj
ijaIk witadomo b~ ~ tedh.
1IliiIcm.iJe S. t:aUYicrmiJe, M8le ~esJPobyl
mogą lię ICze~ J1IIlI\.lJCIZyI. ZdlobyCI7Je t13 ZIł/l'lelJn"erJenJttUją wi'ę<: n1am.

śledztwo

energiczne

z do. I lipca

no IS/P'o~ a, Ibo glÓlWtn1~ dmię3d
7JIlJ8JCzru.e OIS<babiot1oe1j dlr-uJtynłe, j.a.ką
gOO/P<od!aoe ~ wyISlbaw~ada. w
ISZlC
~ie
nasi m11C1lt

prowadzą

Nowa tar'yfa telefoniczna

zatwISUJe ZIlS'ZlO~
wy:o;ikityt1koDość
połWlite~t,
.~7J .J[)IMeIgIM1D!O
jed

1SIilejsd,

publicznego

Władze bezpieczeństwa

.3....J

n~le\imoIwlahl, wtięc U stelbiJe dl().
skonaqe cłJrurżyny Wd.ednri.ra. (V~elJlJM)
Budau>et97Jł1u (ViWS<aS), Czeldhtos/łlO'W'&oji (Żydlemce, VWcr00r6a, Ż1itkow) a,

pilelriWlWiym (hilU ~,
P'oza 2J8. zytbnymi. wyI1l1Jkami

Ole WYJaSDlona

W7A~U.

wać ..za.w,odyz ~aan~ T~icZ

1OOI21~grn.o,e za.WlOdry pI1'I%ytnOlSiO:ly

Nr "-'7':..'

_~-----.-~-----.....".........c ~'~...c~

Przyczyna. wybuchu
.,. w Zgierzu

R' OWE
KlD gra

___=.,...._ _...

~-~..a=_5_::..

Ilu, letC1Z !D.II.~lOwIoidoonia ~o nie
Jak już doo..ooHliśm'Y, w dDilu d?!\- LaJSIS, KaIfl3.:SLalk, Marcliew.s\hl, Kula..
mo.tna. dziIś pnz:ytjmować Zła pod.. siJejmym IfIOzeJlf'an~ llOl5ttan~ na bo- wialk., wa.e~~szek Him: Mklhallsb
~ta1Wę jd:~cthiko1wWeik 'W1yIld'c!eń. Na- isku Ł. K. S. dlw1a 1m101C1jonlUjąJce II, Bła.sZlcz:yń5Ik'i, W.altt,e~, Bał·
q~
na~remłOfby spodJzLE!'WI&Ć Slj.c~ stpo~l\{Jall1jla piłka!f\Slk~e: o godz. 15 ICZle'Wsk~, Ku!b:ilk St.. a WIęC je.dyjptt'2».~rune~, temiba~d'zie~ ż,e świJet.. rzawlody ." mi~łnOiSt'WtO Polsild mate belZ Al Krtubilka, który WV5łta.l p
~ Hnua pomocy no1ełtowydJ. o9iła. W'aiI1SlZaWlla:nlka - Ł. K. S., O godz. piJ! z klulbu Turys1ów.
Komiwja ' JPl'a'Wll'looza w nader ob- obowiązywać nie może.
bitorna będ&l& bt:~1de'1J1 Wru~hS1Z.ka.f 17,30, ~ecz t.owa'l'zylc;k; Oracovi.a- . Mecz Ten .7J3ipowtilada się ~ecja.l
-000-~6try :po. lki()n~,UizIji . z u.b. tIlJedzłear TUlf)'ls'ca. Na melc'z z WatTISZaWlan- nIe ilDt~e:su.iąco, 1JWlłas:Dc;;)a Sikoro
ł
n
tIli'e
w
K.
wystawia
pod
oIW @rIze ..ZIl$Ł~pa~te go prZietZ Be.r- \P1Uiją<:y: ~ij'a, Ko~alc~~ G~lelc[{1I, sta'tIn;i-ą formę fiolertowyc,h, co posza, mOOe częi'Cłlowo pOIWIe"f,ować Go~~aIWlSlkl, T'I'rz:tIlIJ'el, Jasltlslkl, Stel- zWIOiIJlf,o im ublle.głej ni'edlm'eni 0<1- Warszawa (tłH m.) ZOII1.ettt'a", c) E. Pianołlws'ki: Wak "najtytJ!k,o s.Ł«'attę, ~yrż gt;ąlClZ tle,n tyLko J.elll!wl(!~k" CyIl~. La'I1j~e, Jańc'zY'k, nieść pelwn.e i. zasłużo,ne zwyd~10,15. Tral\1&111i ja naooterl 'bwa z ka- piękl1 ljeiszej l \\a·rszawj'aJt)·ek" Wjnkt),na
na POClzą,tlkiU s~tz:OtlIU ~~ k1ll- ŚLeldlź. A TUJr}'1Ś'c~ iplt'ZedlWsiŁ'~ sil\'/,O nadl Ł. K. S.
tcclJry »olz,nafl5ikl~.
orldestr'a; 2) a) .Knatzer: "Sk.nzypki ;
ika ral2lY, poażen1 lPIl"ze\St'aJl się po- Or.wovi.j dIru'zytnę
n,aIStLwuią;cą:
15,30. TJI'la/I1smlsia kOlooertu z DoJiiny s'Wl3.w", b) Oa,l1: baTlkarolla - OOśpi.ewa
killlZ"Y'WI8JĆ ma bodJslk'Ui, to toez rm~i.a" '~'\!ł--=
SZIWlłI9carskob81.
p. K. Ho-fmam; 3) Chopi,n: a) ~ MCY.
dtO!Ollo,Jalka tes:Ł je~\) OIbe-cna forma
I. 1) K. l(urplńSild: Po!oi1>ez, b) 1. I. b) Moja pieszczotka - odlŚJlIie'\va p. H,
i kondyclJ'a f1ttyczm,a.
-n
Paoorewski: Melodla nr. 2 - wY'kona KOIPskaj 4) a) Elert<l\vicz; MaJl'sz "Soztam
• W .cLrugirrt ~i'l1 tlÓtt1Zyuny 2Jmagaodbędzie się w Warsza\!\ ie dn. 15 b. m.
orklilestra; z) a) 5t. Monliuszko: Pio,se-.n-I dar polski". b) NoskOtWski : .,Kraiko,wiak"
!lJI;a SIę Cl'IaJC()V1!1 z Zlespolem ŁKS-u. N a Wi'eUkoc
b db l
ł W'" .
'..
Im Broni z OPel!'Y .,Hrabfl!1a", b) St. MO-I op. 40 m. 2. c) Osmański: Bi,ały mal7.ur
Clężka to będizi'e przepr,awa dIl:a w G dań",1",u a~".""'dr. •
y s ę . 1 ·..rs~,aw: z.DeSiłtaw.;.l~~,a Mb. ęd 2'J1l e, n~: n~u9Z1kQ: Złota ,rybka - OO5pie\Wl J. - w}'lkonl3 or'kiesMa; S) a) St. Kruwro:
cZea:rwtł)nydh.
.
L
dl\.
Z'WyY'V y panuęUJzy re- SILę.p11IJą,co.
omall':;Ui.l,
ląCZ,yńslkU n _.. I
3) St M . k 'T' n:
k b) f C'
ik' B"
,
)
•
OM1SoZ, o:
aUI nooen a..
• ",!O-1)SI l: ar'l\aro.a. C
,
. - /pTz.emęcZ!enl sip,oolKa- pr,ezen/twcją Wa'nszaw IkiluJbów H- Reldltich Tu 1 iki L łh II Dw'1 'ra...mew cwwla; <
1[).~lem dln!;';l p~zedn..j.e!go O mls,wl,Q- gOiW')'Ich
r,epof'elze1lJt~ą GcLańslk II J'~
\SI, t a Ł ńk
ce g6ralskie z opery ,.Halka" WY'kOln'a Rcżycki: ,.Pleśń weselna", d) Niewiaslbwo P~i z Wall1Sl~awLanką \nU- lZł,oż,oo a W6wlCZiM' w ł Md a,
,
a·W11"o ,
a lO, • -lol1kiesłra.·
d.amski: "W .noc ks'lężycową" - odśpleiS,Zlą .s.ta1tl,ą~ ~Wla,lJki .Z t.ak ~I"oinym ,g,rtalCJzyąki1lUrb.6W l1!LertM,e,cl~ te z ~ZI~:C~' Ip,le~I1'I{\"II, at' k'~~ ~ II. 4) Chop1111 - O. fe~ra6: fa,nta-, wa P. K.. tf.ofmrun; 6) N!IeIW'liadlOi!nskl: a)
pr zedw nilt{l e m. ZwyiMe w takitĆlh
Mec' ten . Ik w+l: Idom .
L ń" zy
~o:'
alJ.1sli~tW~d·anJ.l 1 z)a: - wy'k'O'I1a o'l1kQes<bra; 5) M. Karlo- MelMlet, b) Na Ii.ga\\·oe, c) Wes~le - 00razach droży,na OiS1ZJCtZ.ęcliza slWIe sily !IlJl'o"~"" ';"1
'"t. · Ja" W:~NZ"~~:' pr4z:0e'I';Jl · ,e 1~z"'b ę , na to,1 ze ,rtlIZY- l wlie,z: Nie pl.acz nademl1ą; 6) M. Kar-, śj1ii ewl3 p. H. Kor. ka.
'.
J
I ~Il
Y'Cdlnia
'ę,,'U wIV15 s'eWL'" ""• . . i'e. '. na g!d•
aIlSlK.2!
a:wnć będ!z e w Wrur-·
l
.'
w pl~SZlem
s.pOtik'Mm,
lleoz me- Obecn:e
• • •
tOlWQlQ1:: Ch}' lsz gł6wkę na pJelTś białą
19.10-19.35 - Odcz3r t p. t. " Żeg!arm1
toda ta w tym w)'IP,rudku ruie może ń"any "ott" n' :e
W1'.'l"nnIR . 1'Otze- sz:~~ go r,az łPl.~rWWSZY' m~cz tlen -'-OdśPi,~a J. Palltkfewlc.zo'wa; 7) L.! stW\() w ha,rcer.spwf'::" W'yglos~ p. W. Bub y ć S~.uO\SiOtWalt1ą, chodlZli bOwl1em o 'WI8Jtl!Ż
l?
Z'..,..,...,
W
W'""U'l~U:ZIJ1 w ca et}
spor
. Z
Gd a,l'IS'z,8JW1-e
' k treo
' d . 'eIk .a:n;ZaW1le
..
: ' tewaJl1Jd!ow 'ki: M'alZlllf BOIndall'czuk; 8) i bl ewStki.
.c-e11Jne dwa pl1ntkły. croOldJzi o odI- n'ańll,~~.pzyr yc,ze~lJ'
~ł ~~Yła Wleg Urle za,e<t' ,aWleJJ.Ue.
8) J. P.: Marsz •.Pan Kom C11,,1 a11·1 " Wy-119.3S-l0.00 '- Odctyt p, t. "Japot1)?
•
"
,
J -I'''''
SWO Ze5,po.
.LJI'ILUyn.a
n11eLSttlen1e
IPIllerwsz.ego
zwy.dęshvla
--o
kona QItI'kliiestra.
- gdzie s.z.tuka lest chl ebem J}Owszed·
w zaiW'odac.h N~wa1llŻioWy.ch ~gi.e-j
U.
00OOOz. 17.00-17.35: AUdycja dla d.zieci: nim" - wygI. P. SI,efan ŁubieńSlltl.
:ru;n.d}'l, a nad pl1'11Je,diWnl~~em tej
17.35 - Ko,ncert lX>połud~io\\-y: 1) a)! lO.30 -- Koncert wi'ecz,o.rny. Trar.lsm:·
mIary ~,o W.alr1Sz/lJwtkłJnlka nie jest to
•
E. PBruoows.kn: Po]ołlell "Srebrne gody". sja w~oozoru tn,kcmklńshego z Krako·
;m~ ;~ej~zą ta~ ła,t,wą, t,embatrrozpoczp.ły
b) .P. RY'bicki: l) "O rieill tra.te'·, 2) "Cron- Wolt.
dZl lel, pelŚ1i w'ei.m1lelll1'Y pod uwa,gę
l· ,
•
'as.~abi()t1~ HhIj~
il1!apadlu C'2'JerrW'tiPierwsze sukcesy mistrza Łodzi~ Sł:oBarowa
żałobnej
n)11Ch.
IW Kr-akowi.e IlJ8. korftacth t~llJIli- wY'nilków Wlarto ~afi'otować: C~tD~slkwadJłilk.a.cję t>unk:i, za wyt~'o- SlO'w'VIclh A Z. S. rozpoczęły sńę w,e,rityń..."'iki - T)'ls2'Jkie-wkz 6:2, 6:1, b. p. \Vłcdzim!erz Rt1zenfal
nastąpi wypłata zapo
~'e nl~IS,portow~
z'a,clhowani,e sd,ę roz.~rytwki te011ftslOWe O mitShr~o- 7:5; St,ahl - o.slbl·owl!:Jki 6:2, 6:3,
mog
pracowhikom umyp.rz'e,d me'C,z,OOl, d-ak011,a.ną przez t.a- stwlO Pol.ski, w których Merze 1>- 6:2;
Szczerbiń.skj _ GraJbow~ff
Głęboki cios dotl<ną~ znanego w 113słowym
rz~d IkJiUibu, n~leży powi1Jać z :p'MJW GZij,al m1tstr.z P,olskl Czet'werlyński, 6:2, 6:3, 6:3.
'Ozem mieście przemysłowca p. KOllstan.
:dz. w'em wzmanlem. Zrurząd ŁKS. nie cały sz.el1'e~ uelIl111sUs,t6w l 6d7Jkoioch ,
tego Rozentala, wsp6łwlaś~iclela wicI.
Jak jut donosiliśmy ministerfomny na stratYI jalkie br,alk naf- relpreve1tltu:iąc)11Ch obe'cmre czołową @@@@@@@@@@)@@@ Idei firmy iedwabniczei I,SetaJana". Syn stwo pracy wyznaczyło 60 tysięcy
~P~I~,et$O n.al~astn6ka mo,z,e .pr,zy- ikl,asę Palsiki, oraz ws.z:y.s,cy nąhlep....
lego IS-letnl Włodzimierz, uczeń S-eJ kl. złotych na wypłat!; tapol11óg bezmesc dlru~yrn[e, ni-e <:ofnął s~ę prz,e'd si g.ra.cze w:'ę-ks'Ziylch ośwdlków
'"I glmnazjum B. Brauna, w dniu 8 b. m. robotnym pracownikom uttJyliłowym
t~m . k,rokl'em. Dążen]'e do Wlzn1QC- t-enn1ISi{)IW)'lch W P,olscE'
a
utonął w Druskienlkach podczas kąpieli na miesiąc ~ieIpieIJ.
mema d)'lS'c)'lp~,Lny 1 odld'ziaływan.i'e
W p~er'WIszY'ch dJnńa,ch StoIalTlo'W
lUlpOn UlflgOWjf
w Niemnie. Przedw(!zcsna śmierć oMaWypłata odbęd~ie się w dniach
~a mo,raITlny pOlli,om graczy przy mający
obok Cze'Lwoerlt)'llislki,ego
"Głosu Polskiego"
~onego wletkierll z:oletaml lt1łodr.leiica,
l'?d.nocZie:s:nem złożeniJU oFia.ry w po na;wn,ęcej bod,a'j sz'a,os na z.dobycleszącego się szczerą sympatią ' kole- 23 i 24 b. m. W pierwszym dniu
de mUs~I!"'ZIOIS,t'Wa, spot!kaJł się z pr.Zle
do kinot. "CZARY"
gów, wy wolała wstrząsaiące wrażenie w wypłat winni zgłosić się bezrociWtl.1ilkami stoswnlkowo. słiabytmr.,
Ważn? na dzień 16 sierpnia 1927
mieście I głęboki żal wśród przyjaciół botni posiada' qLy legitymacje od
KLINIKA
odnió.s;f wrięc leklki'e zwydę,slbw!!.
W programie obraz:
zmarleło. l\ależy zaznaczyć, ze to Już t1r. 1 do 2 tysięcy zaś w dniu 24
n.ad
LewaJkow.skim
6:0.
6:0.
6:1,
drug!
tragiczny wypadek, iak! się zdn,'za legitymacje od nr. 200 1 do kol'H a
PołoiBiczo • Cineko!og;czna
OIraz nad \'X1ey.sseln,hoHem (znanym
Wilki morskie
\v tej mJejscowoścl l okrywa żałobą lo.
dzie{1 reklamacyjny lO
DRUEBlłłl\ teoretykiem pjfkar.s;k:dm z Wi1n.a) t\upon da]'e prawo do nsnV. cia 2.ch dzlan. Wyrazy lłęboklego Wl'!lók1.lIcła stał Jako
wyznaczony tel'lliim 29 b. m.
O 6 :.
1 6:.
6-go Sierpnia 15·17. tel. 53·10.
O p'
L
ł
rocz t·ego uzysKa
biletów, ważnych na wszystkie miej· lo.
... ą zboIaIemu t nIeJ) ocł ~Sl!(\hemu ojcu
6 :.
-+I J. II klass. 57-4
wa.llko'we.r na swą korzyść P,rIze:z
sca I seanse po gr. 75
WlSzyscy. których cokolwIek lą~zylo :.l
__"rillIiii
~' IIIiI_ _ _ _ _ ndtes,~ lS~ę ~detr1a. 7- ~h ;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 todzłll, zmmeso.
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Kompletny plan zabudowy 242 mórg działki leśnej
Zarząd kasy chorych oddawna nosił się z zamiarem założenia własnego sanatorjum.
W tym celu dnia 19 września
1925 r. nabył działkę leśną
Tuszynek o obszarze 242 mórg
za sumę 152,000 zł. t. j. w
cenie około 630 zł. za morgę·
Do nabyci! Tuszynka skłonUy zarząd kasy dodatnie ~trony tej działki leśnej, czyniące
ją terenem, nadającym się znakomicie do zalożenia sanatorjum. Odznacza się ona bowiem
piaszczystością gruntu i zna-

runki nasłonecznienia.
dokładnie z budową nowocze- wilonów. Z trudności tej jed- do wlanego, żywi się pewną
W związku z omawianiem snych szpitali. W myśl projektu nakże znaleziono wYjście na- nieufność, z wyłuszczonych powłaściwości terenu Tuszynka budowy każdy z pawilonów stępujące:
miast grzejników wyżej względów zarząd kasy
nadmienić należy, że w okresie użytkowany w ciągu lata w 100 parowych zastosowane będą zdecydował się na użycie ich
nabycia go przez zarząd kasy proc. normalnej ilości mieisc, elektryczne grzeiniki ruchome, do budowy pawilonu pierwszebył on przecięty dwiema dro- zimą użytkowany będzie tylko w których kolej~ą wąsko toro- go. Dotychczasowe obserwacje
gami publie.znemi. W roku bie- w 30 proc. Ta dwoistość pod wą rozwozić się będzie strawę nie wykazały żadnych cech
żącym iednak zarząd zarwał z względem uiyłkowania jest wy- do ' poszczególnych pawilonów. ujemnych tego materjalu, to
gminą Kruszów i miastem Tu- nikiem tei okoliczności, iż \V
Rozwiązano również sprawę też i do budowy pawilonów
szynem umowę drogową, umo- sezonie letnim ilość chorych ogrzewania pawilonów, co przy następnych, wyrabiane na miejżliwiającą przeprowadzenie dro jest znacznie większa aniżeli centralnem względem tych o- scu pustakt użyte b ę dą jako
gi bitej poza lasem Tusznvka, zimą. Tylko pawilon ostatni dla statnich położeniu kotłowni nie głó~n~ materjał budowlany.
Drogi, las przecinające, zostaną osób chorych na gruźlicę o- byłoby trudFle. _Otóż zabudo- UbIkaCje pawilonu pierwszego,
zamknięte i w ten sposób ca- twartą obliczony jest na 100 wania gospodarcze oraz nai- wzniesionego z pustaków, są
tość działki leśnei będzie mo- proc. użytkowanie przez cały bliiei polożony pawilon dla bardzo suche i ciepłe.
czną przepuszczalnością tegoż, gła być oddana wyłącznie do rok bez przerwy.
gruźlicy otwartej
ogrzewalle
Jeśli chodzi o koszty wy')osiada powierzchnię silnie pa- dyspozycii kuracjuszów.
Prócz pawilonów leczniczych będą z jednego spólnego pa- budowanego pawilonu, to wygórkowatą. Wymienione właściPrzechodzimy teraz do spra- wzniesiona będzie specjalna leniska.
Następne pawilony noszą one, po uwzględnieniu
wości terenu sprawiają, iż jest wy zabudowy Tuszynka. Już grupa zabudowań gospodar- zaopatrzone będą we własny szeregu robót dodatkowych,
on nadzwyczaj suchy. Dzięki w początku roku zeszłego przy- czych, rozlokowanych na gra- system centralnego ogrzewa- około 160,000 zł., co przy
.>rzepuszczalności gruntu teren stąpiono do opracowania ogól- nicy wschodniej terenu leśnego, nia. Opał dostarczany będzie 8,000 mtr. objętości budowli.
odwadnia się nader szybko nych planów. Przedewszystkiem do której dobiega, będąca już tą samą kolejką wąskotorową. daje koszt 20 zł. za l mtr. 8.
przy znacznych nawet opadach rozstrzygnąć musiano kwestję na wykończeniu, droga bita, ł
Zarówno zabudowania go- Koszt ten jest nader niski, jeatmosferycznych. Z punktu wi· samej zasady zabudowy. Cho- łącząca Tuszynek z miastem' spodarcze jak i wszystkie pa- śli zważyć.. że przy budowach
dzenia warunków i potrzeb le- dziło mianowicie o to, czy za- Tuszynem.
witony zaopatrzone zostaną w w mieście koszt jednego me."
czenia sanatoryjnego chorób stosować budowę zwartą, czy
Na pierwszy rzut oka zda- wodociągi, do których wodę tra sześciennego oblicza się
płucnych ma to znaczenie pier- też rozsianą. waćby się mogło, że popełnio- dostarczać
będzie centralna na 50-65 zł.
wszorzędne. Z drugiej jednak
Zabudowa zwarta przyczy- no błąd, nie umieszczając za- wieża ciśnień. Woda zużyta
Przy granicy poludniowostrony warunki te sprawiają, nia się do obniżenia kosztów budowań gospodarczych cen- odprowadzana będzie systemem zachodniej Tuszynka prowadzoże zalesienie Tuszynka na ogół zarówno budowy, .iak i pro::> tralnie w stosunku do pawiło- rur kanalizacyjnych, biegnących ne są roboty nad urządzeniem
jest średnie, miejscami nawet wadzenia zakładu, oraz powo- nów, z którymi pozostawać drogą naturalnego
spadku basenu kąpielowego wraz z
karłowate.
duje łatwość administrowania. muszą w stałei łączności. Pro- \\ozdłuż linii już dziś urządza- plażą. Basen ten, mający przeWzdłuż granic północnej Zabudowa rozsiana, niedogo- jektodawcy działali jednakże nych kana łów ściekowych.
szło morgę powierzchni, zasii wschodniej Tuszynka ciągnie dna z punktu widzenia admini- całkowicie świadomie i celowo,
A teraz słów parę o mater- lany będzie wodą przepływową.
się najwyższe wzniesienie tere- stracyjnego i zwiększająca nie- wysuwając zabudowania gospo- lale, z którego wybudowany W ten sposób pobyt w sananu, stanowiąc serję wzgórz, z wątpliwie koszty utrzymania darcze na granicę wsclwdnią został pawilon pierwszy i z torjllm da możność naszym
których najniższe dochodzi do chorych, posiada natomiast tak terenów leśnych, gdyż takie którego budowane hędą wszy- łodzianom korzystania z tak
metrów 8 ponad zero poziomu, poważne walory lecznicze jak ich położenie uchroni atmosferę, stkie pawilony następne oraz przyjemnej i zdrowej rozrywki,
najwyższe zaś sięga 17 metrów i estetyczne, że zarząd zdecydo- otaczającą pawilony, od zanie- zabudowania gospodarl' ze.
jaką jest kąpiel w wodach
wysokości.
wał się właśnie na tę drugą czyszczenia jej gazami kominoNa terenie Tuszynka znaj- rzecznych.
Te właściwości powierzch?i zasadę. Chorzy więc lo~owani wymi,. kt~reby wiatr kierował dują !:lię d~że P?kłady żwiru,
Jak widzimy plany zarządu
zde~ydowały o rozlok~wamu będ~ w szeregu ,oddZIelnych na dZIałki, leśne.
.
którego uzywa SIę do wyrobu kasy są zakrojone na szeroką
prOjektowanych
paWIlonów pawIlonów. OdSU01ętych
od
W dZiale zabudowan go- t. zw, 'pustaków betonowych, skalę. Realizacja tych zamierzeń
wzdłuż linH wzgórz, przyczem siebie na taką odległość, aby spodnrczych projektowane są przyczem żwir stanowi 9-10 spotyka się z zasłużo,lem una najniższem z nich stanął już mieli do dyspozycji wyoręb- mieszkania dla atiministracji i ogólnej masy tego materiału znaniem ' całego społeczeństwa.
pierwszy pawilon dziecięcy, a nioną działkę leśną na spacery. lekarzy, magazyny opałowy i budowlanego. Powstała myśl
Ubezpieczeni w łódzkiej
na najbardziej wzniesionem pro- Ogółem na terenie Tuszynka, żywnościowy, centrala siły i użycia do budowy pawilonów kasie chorych bezpośrednio są
jekfowany jest pawilon na 200 poza wzniesionym już pawiło- światła, kotłownia, centralna tych właśnie pustaków. Zazna- zainteresowani, aby rozbudowa
osób chorych na gruzilcę o- ~em pierwszym m~ią stanąć kuchnia, dom .izolacyjny dla czyć, ~ależy, że ewentualne Tuszynka odbywała się w jaktwartą.
Jeszcze cztery pawIlony. W chorych, zapadających na cho- zwozente cegły byłoby agro- najszybszem tempie SanatorDrugim czyn~ikiem . stano- roku bież~cy'm. kasa chorych ro?y' zakaź~e" ambulatorjum, mnie utrudnio~e. ze ,wzgl~du jum w Tuszynku m; przecież
włącym o rozmleszczemu pa- przystępule JUZ do budowy pa- łaznta, pralma 1 t. d.
na złe warunki komumkacYlne, do spełnienia niezmiernie ważne
wilonów jest położenie ich wo- wilonu drugiego.
Umieszczenie
zabudowań zresztą w pob!iżu Tuszynka zadanie: bronić zagrożonego
bec stron świata: połoźone
Plany pawilonów opraco- gospodarczych na uboczu, a niema cegielń. wśród których zdrowia i źycia ludzi pracy,
wzdlut .g~anic
północnej i wane zostały przy ~dzia,le za- w pie\ws~ym rzę.~z~e kuchni, możnaby. było wybór cegieł których przedwcześnie pcha w
wschodme] terenu odwrócone równo lekarzy kasy jak 1 sze- komphku]e oczywIscle sprawę uskuteCZnić.
objęcia śmierci straszny wróg
będą frontem do poludnia, przez regu osób ze sfer lekarskich dostarczania ciepłej strawy do
Aczkolwiek do pustaków ludzkości _ g r u ź l i c a.
co otrzymają jak najlepsze wa- pozakasowych, obznajmionych oddalonych dość znacznie pa- betonowych, jako materjału bu-

Najnowsze

Y.Z

a czan· a Igruź ·cy

znajdują swój wyraz w sanatorjum kasy chorych w Tuszynku
TUlSzyttldt ~o miJe.jscOW'OŚĆ nlaWarsza!Wie na 160.
drują.ca. się do sanatoryjln~ le.c?Je- Warunki zaś mieszkaniow.e w
n:ia płucno - ohorych, posiad:a du- Warszawi'e są o W/ileu·e LepsZJe, ni'Ż
że ~lety. PołOlŻoo.y na UbOCZ1U, w Łodzi,
zdaJa ·od: gtłów1lJej drogd., 'ten oi.chy
P.r.zy tak ol~r,,"ni.czonej liczbie łóe,2l8.k.lóco- fek szpitalnyoo. 2JapotrzebowaruLe
7.akąt~k l:eśny tchnJite
nym sp oIkO}e!Ill. (w,O!lne 00 pw.u i na nie jest ogl1OlDne, bo kolos.alna
dymu. a
ies·t ilość gruźlików. Można ŚrT';aprzesycone żywicę powietr2e
lo poW'iedZi~eć, .że
prZ!Y'ClZynia .sie bard~ do kojenia
jeżelibyśmy zechcieli umieścić
de11t>1eń pLersLowlO - chOr)'lch.
wszystkich gruźliczych, którzy P<lCilSza, spokój, zdrowe powtite- trz~bują szpita1n~o leCiZenia w
trze. prawidto!wo ~ganilZowane szpItalach w ~o~ zabrakłoby
leczenie szpitalne - [10 nieocLzow.
•. mIe!Sf!
, .
ne warunki skttroe02'Jnego I.ecz,eruLa
Aby soOtlie zda c S'~ra~ę, Jakie ~
ty-<.:h p a<:je nt6w. Ale tych właśnie te~o powlo du wynikają skut~l,
wa·r unków w obecnetj cihwili brak p~zytaczamy t~ nle' ~o dan)'lch. A
naszej Łod.zi. W,jększość <:hot'Y'ch W1ęC rok r{)cznle bhs~o
~ruź1iczny<:h, pozos,taialc w lectz'e - 8~O osób .śród ~bezplec'Zo~~ch i
niu all11bulałoryjnero, znajduje się
IC~ rodZIn WDllera na ~razbcę·
w ciężkich warunka<:h miesz.kani,o W plerws,zym półr oczu r. b. zma rwych, siejąc zarazę dokoła. Nie ło na ~lruŹJ.iCę 425 ?sób.
może być zresztą inac,zej wobec
Ilość osób, do!kn1ętych ,rużlicą,
!.nikom~ i ilości lÓŻek s lZ'PitallIlyc,h .,
wynOsi bhsko 10.000.
Jcdn<J łóżko przYI.ada na 360 micW roku bi e,żącym k<{mi ,;l. zdro~1.kańców Lodzi, podczas gdy wijowa zakwalHi,k owata do leczenia

ru:

kHmatyc,zno _ 2idrojowego, wy-nych okresaoh iOO choroby U~SJt ko cą się I.c-·czenlu; ci są mn.iIa.j ruebezłą.cznie z grutl,ką początkującą, meczne, niety~ko z p1mktu widze- pieczni dla otocZ!ema. Po 2 - 3
przeszło 900 {)iSób, a w miesią~lt cia l'e'OZIIlk.zego, lecz ZJe w~ędu miesiąca<:h pobytu w szpitalu na.maju kas·a chorY'ch mog.ła utrzy- na n.j,e.betpieczeństwo. jakie p!T2ied Ibiter. ają orni zdo,lności do pracy,
m.ać w szpitalach tylko 330 osób stawia taiki chory dlI:a swe~o oto- ognisko gruźlicze ,zostaje kIinic7dziennie, wHc:z.a}ąoc tu cherych. wy- c2Ienia.
.nie wyleczone.
słanych prz,ez kasę do 3y.st:rej.
&pital nietylko leczy ch~o,
Ilulb td ptrzy.1ryrwa ohoremu .za ten
SZ!czawnicy, Wocłztis'~awia i Sn:tu- lilcz i wyOOfUje go z otOCZtenia, s~olSunkowo krótlki o'kl'es leczeni9
kały .
któremu grozi nie:bezpieozeń.sŁwo ble sił. ~e m.ożliw, a jest n;i.etyTh:o
Dudać naLeży, że przy ~lk znl. zakażenia, a jednocześnie ~ho- praca zawodow.a" lecz i dnisza
komej ~tości łóżek, szpita'e IIllief.- wuje }.:acjenta, uświadam.iajC\lc go, skuteczna walk.a z zarazkiem }uf
skie i p,ryw:atne nie są pr.z:ygoto- ja~ie nj ebe'ZlPie~ń.st~o. p'r~eds~a- w ~wy1ktych domow}l1cb waruewane do le~enia tego ro,h aju cho Wl~ on ~la S'W'~'l.ch hhztL1'c h !
:a- ka<:h ch~arego.
.
ltY'ch, ni,echętni,e icdI przY;'fUu:ą. bo kl 5~osob ~oze 0;t uOOronlć lch
,TrzeCIą .nare.sZC1e .grupę stan()..
są to przeważnie chou". bar~o prl~e~. tern n~. ebeZlpJeCZ~~;Wiem,
W1ą ,OSO()~OlCy : t,edWlle dostrzegalwYJl'agający i przewrażlIwienI.
Gruzhcę mozemy podz1eltc na trzy n~mI1 :t.maanatnl w 1P~U'cach - .t1a
To też i lec.zeni,e w tych .szpi,t agrupy.
Dl ch
•
,
, ,
lach n:e może dać WY'1i'ków. któPierwszą grupę stanowią gruźli- le~nIe szpItalne nIe Jest ko ,
r.e otrzymać można w specjalnych cy z daleko posuniętą chorobą,
niec:rz~'.
sanato~jach , gd zie pe rsl}llel pmcu- wymagającą dłuższego leczenia wa z'Wytkłe zwolmerue od pracy 1
je z c..1łem poświęceniem i der- szpitalu lub s.a1natoIQum, ci sa bar- wypoczynek pl1~ywraca im utracopliwie, aorganizaoja '1:a3 umożli- dzo nkbe'2!Die·czni dLa swej10 oto- ne ZdrOwl rł.
ma odpowiednie traktowan e kat_ czenia
Pierw,s.ze dW1e grupy chorY'ch ().<
dego chorego z osobna. Zaznaczyć
Do drugied !g!mpy zaliczyć mo7.~- czyw.i ście muszą być leczone w
trzeba . że umleszczanie w szpita my cho'l1"ch z czynną gruźlicą, stl> szpitalu lub sanat orium. Pożąd.alach ohorvcb na gruźlicę, 'W pew- sunJkO'\V1O świeżą,. łatwl1Jej poddają- nem jes,t przytem! by; cihorZ:"l ~.

v:
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ae;j grupy umi,esZJozani byli w od(tl'Jielnycb sanatorja-ch, a to le
względu na
paraliżowanie pewnych wpłryw6w
psychicznych,
któ rt>- wywi,erają na si-e,b.i>e wzaiem nie obydwi>e grupy ~horych ,
jak rów;li eż i ze wz 5tflędu nd S7·CZ'"
góły różne'g o le>czenia obu gf'Up,
bowiem organi,zac1,a we wnęlrlZIl, a ,
iako td ry.gor szpitaLny, ~('st n~e<:0 inny dla grupy dmtfiej,
mż dla
5
g(upy pi er ws'z.e:j. Ze wz,gJlędu na
róż,nic~ w -wewnęwznej organiz.a-cfł
s-anatorlllm dcra I i II-ej grrupy,
k asa chorych zdecydowała przy
rozbudowie Tuszynka uwzgtędni~
potrz.eby każdej z tych tTZech
grup oddzielnie.
Ponip-waż sprawA umiesl'JCZJania
chO!l)1'Ch I-ei grupy pNP.&'t awia
dl,a na~ s;pit,awę palĄcą, na co WlSka
zu.je "hoci.aiJby ność 2il!'onów na
~ruźlice śa-ód uib e zpi:ec Zlo·n ycb , zarząd kasy chor. roecydowlat pr,z.y,~pi esz.yć budowę pawuonu dla
tych ohoryc'h_ Paw130n W"łkońc7.-u"
ny będ:cie ~ż w poozątku P1"Zi-y'S'ZIt-l!
go troku.
Obecnie chorych ~TUpy n-ej i
m.ej kasa wysyła do rozmaitvch
miejscowości kuracyjnych I prz0~
-ważnie do Bystrej i Szczawntc:v.
lub urlopuje ich na wieś.
Może powstać pytani'e', cz.y ta ka zamiana ZakQpane~o -i'UJb Bv~
~trei na iakiś tam Tu.s-zy:nek n'.e
;est pogorsze.ni,em o'becne;!o. st.e..nu lec~encra dla chory-c~ gr-u~J!ieZl}"cb 1.
-

Otót rz; całą ipe,wnOŚcl~ oiip('\w1'edz,ieć można , że tak nie j~,;.t.
NIe mówią-c
t,em, że
zmiana klimatu na ttórski lub pod.górski w pewnym dość znacznym
odsetk'J: wypadków działa net cho_
TYch gruźliczych ujemnie.

°

•
pIerwszy

życia

zarząd,

składają<:r się

z

przedstawicieli ubezpieczonych j
pracodawców.
P!~rwszy zarząd autonomiczny
UkOl1stytUQw8 ł się 10 lip-ea, komisia rewizyjna-7 sierpnia. W siel'_
pniu również zostały wyłonione
przez zarząd k-ornłsje: admintsłracyjno _ prawna,
finansowo _ go..
spcdarcza i 1 cznicfwa. Za pośred.
nictwem wJ'1lt1ienionych komisji w
dągu m.iJesiąca W'\I"ZeŚnia odbY1W8ł.o
się przefmowanie mająUru i akt i~stytucji z rąk komisarza rządowegos dr. GiebartoW$kiego, OłłcJalny
a kt t>rzejęcia kuy nastąpił Da 13
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Codzi ennie
od godz.
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d ań
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Codzie nnie
ą 1' t:Vl!it,.c~ne

i

•

ll-aj

2. 00' .

Występy

dancinr,t.

przedewsrzystkłem należy u!lunaĆ

~dyż powoduie caly szereg rDlmaity-ch powikłań, stwierdZ1ć należy
że znaC2',na większość wypadków
~ruiJicy plucned da;e się r,JwJlhż
IS'k'Utec,zni'e leczyć w zwykły~ dla
chorego
klimatycznych warunkach, byle.by .były uw~ęln1o'tll!
w'!lJrunki priawidłow>ego lecl2'Jen;.a
s'a nat,oryittlego. Ty~ko s>f.tosun.kowo
nl'e waczna część grulŹlticlZych chory.ch wytmaga tego wstrząs!! dla e·
fcktu leczerua, którym jest ml1anl1
k11ma,tycznrych warunków. W ll"l":b.
W'YIPad,kach ipoleps1zenw r·o'lpo,c1J'fna się lu! w ktt-6tkim >czasie. lub
po okT€sie zaostrzenia choro~y
następuje szybka poprl,wa,
Me i dla tycłh chorydl częst.:> llI1tł
)!es,t pot'rzlebne. sta1e JN21ebywan-ie
w m-ieJs-cow;ości kuora-cyjtn-ej aż do
całkowlite,g.o wyzdrowiellita Pioe!t't8.'Z zdarza się, co stw:ierc!L!C m'~~że katdy ~,ekat'lZ, który Pl',E~'~ dłuższy czas pracował w m,:el'scQwośdadl kUJr,acyjny-ch, ,że
po okresie wstrząsu, powodującym szybko poprawę, kHmat przestaje działać dodatnio na chorego.
W chwili obecnej główny n8(;l~k
przy leczeniu płucno _ chCJrych
kładzie się nie na 7.nUanę warun k6w klimatycznych, lecz na 2.m:an~ warunków życiowych cborego

- •
c horego z zak urzoncJ..l za ci Y'I!:IOnel
Łodzi, z jego ciasnego mieszkania
na pllddaszu lub w sute~enach.
dać mu dużo świeżego powic:r-~,
ot o.czyć 00
~ 1_
II'
. kI'·
VI ,OS. {twą ople a -c. t'i 3r
sk~, uwz,g1ędnnć w m>1a1"ę mozności wszys~~e, wliaśdwośd ;e.go
di'erp'i,enia.
Wszystkie t..e pootUl1aty prawid,ł'ow>ei orglanizacfi le,czen;a płucno - cihory.ab znajdą za$ooowan:e
w da1s7Jej roz.budowie sanator) 11;1
w TUSlz;ynku.
.
Dą.żąc d'O wprowadzenda sana~o
!lyjn.ego llecz.erua gru.źlicy, zak7ojone~o na szel"Slzą skal~,
kasa chorych nie łudzi l11.ę, że w
ten sposób 2'1Walczy gruźIic~1 jako

tej insŁy,tucii. W lnopie·r wszy pawilon sanatorium
w Tu.szynku, kas,a cihorych myśli
iedyn,ie () tysiącacJ:t gruźHk6w, któ
rym pragnie ni'eść DOOIlM i.aknajSoku'! e Clzni e js zą.
Jeżeli teMz, nie zwaz...ją-c na
Wl!.izystlro, pierwsz;y pawilon,
który stanął w Tuszynku. został
oddany drz;ieclom.
to zda,rzyło się to ni'e ;>!zypadkowo, jak również nie wyplywało z
U07.u6la
do d2i>E"ci. 1C;",t7.' decyz.la
liasy, .rzec mo±na, -ie.ąt wyni,k iem
TWytk:'ego wyra :-ł.'owani".
Na~epsze wyn{\;i leczenia gruźlicy osi-ą~nąć możn%., gdy l~("z>c
nie rQz;?oczyna Mę w odpow,ied~
:nim CZas1iC. A poni,ewai:
s,z~c

yczny

autor~

zaltażonych;

w wieku od ; - 15
lat - 77 proc., ponad 15 lat 90 proc. nosi w sObie ogni..ka
gruźlicze.

Zapolbi:ec t>erou 7.akażenj~t niestety nie można, bo za,r.azek gruźli-czy udziela stię dziecku Z kurzem uHcznym, zabawką i pocalun
jl<iem matlkl. Można tylko ~apo,biec
szerzeniu się 2la:raJZy w organiŹmly

~ruiIica jest choroh, wieku cizie.
cięce~o

można pobudzić or~anizm

do e~
nelr~iczniejS'Zego zwalczani!! zarazka

i wytwoT'Zeniu w tkankach i krwi
odtrut>elk na jady z.a.raz:l(a gruźii
oZIe-go.
fadanie to jest wdzięczn-e i 2
pu.nlktu wUdzeniA lekanskiego, bo
wIdoczne są tlezulta-ty WySIłku leka1'ZJa, i z lPunktu wńct~ kasy ,
bo usuwa z jej amlbula.Łor}ów k.'on.~u
mentów tranów i illmych środków,
i Zl pun\kt'u wkl'zen-ia pańs,twowegiJ,
'bo możemy w toen s-posób dać pań
stWrtl zdr?':"1"ch obywateli ..
W ohwuJ1 obecn~1 ta &!kcJa wła~
śnie jest już up'oczątkowana.
Wymaga .ona czasu i środ!kćw,•.~
le wIi,e1'z:y,ć trzelba, te kasa cno-

i poc,zątku jej trzeba Slzukac w
w:eku mlodocianym pacjenta (bo
gruź~ica u dOiTosłrych iest tylko dal
s:t.:ym ciągiem groźl!-cy zapo:zątkopla.gę społecznłłwanej w p~erwszym oikres;e życia
Walka ta bowiem musi byc po Iia c zł, owieka) , to 1 leczenie ~rużiicy
dzona nie na t-et;erue kasy >cho- powinno być zapoczątkowana w
ryoh i rzalPomocą takich środków, "ra,eku ttlt'Oo:z:i.eńozym.
których Ika·sa chorych :nIi'e posiada
Człowiek pd".7:y'chodzi na. św1at
i pos.ia,dać nie może.
:ryoo nh~lzmordOiWamie wzbo~acać
wolny
od
,~oź1iC)ll, !JeCIZ s-zyhko 1Il~-e
Skute'cZlna akdja walIJd z .gruź!,i
będz.i>e sw6lj &'Senał środków do
s,t ety, bardzo SZY'blko Uaq~a zaka- wal'k i 2J gru-źH-cą, wstrzyma :.ej rOl~
cą cLom~a się poważnych r~form
żeniu i
wój i z COiTaz l>epszym sktt:kiem
s'odj'lllnyclt, a więc daueko. POlSuniętelj opieki pańs,twoWie1 nad pracą, już w ciągu pierwszego roku życia bronić będ:tJi-e zdrowia i życIa up!'Zed niebezpiewprowa~enia w życ.ie postl1iatów 5 proc. niemowląt ulega zakaże- bezpieczonycłh
r.yg'j>eny. pracy, po1epszenta \\arun- niu; w drugim roku życia odsetek\CZleńsltWiem groźnej choroby, ttl'"
Ików mi es,zlkaniowych , pod:t:,e sie- dotkniętych ~uź1icą drzleci podno - bez racji ZWIanej ,,-chorobą prolenia ~a,robk6w i t. p. Le-cz f~ spra- si się do 20 proc.; w wi~ku cd tarjatu".
W"f 1erłA IW'S~ p.ou granicami 2 ~ 5 lat juź 55 pl'OC. dtieci je6t

zarząd

•

•
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kasy choryc

Łodzi

cu e

posiedzeniu zarządu w dniu 30.go leemic, kasa chorych wyda~a 555 ści, Lecmica w Aleksandrowie je,t t8llll gd%ie chodzi "l konkretną azia
września 1924 roku. Nazajutrz. t. j. ,tys.
trzecim z rzędu nowowybudow a - laJnośc;, umiał sharmonizować pr3_
1 października funkcje dotychczaZ rOku na rok kasa rozsz~lrZa za nym gmachem ,taki w roku bieżą- cę i dlatego też w krótkim !Ib)sowego komisarza pełnić zaczął ktres leczenia szpitalnego, sanato- cym kasa chorych oddaje na po- sunkowo czasie dokonał wiele w
naczelny organ kasy - zarząd. W ryjnego ~ coraz więcej chorych ko- trzeby kasowego lecznictwa. - kierunku rozbudowy instytucji.
dniu 1 października r. b. UPłynie rzysta z leczenia klimatycznO - .Wsp-omnisme trzy ~1!l'8.chy (w ZgleOso.bisty skład zarzędu jest ha3 rok działalności pierwszego. ąu- zdrojowego.
rzUt Tuszynku ł Aleksandrowie) stępujący:
łonomklnego zarządu.
Apteki kasowe zostały znłlcznic wzniesiO!lc przez IU1Sę chorych ~ą
Z grupy ubezpieczcnych weboAczkolwiek altł<>nomiczny za- rozsZE!l'ZOne i lepie; urządzone. 8 ptzystQscwane . pod wszystkimi dzą do zarządu l(asy !)!).I Adamski
rząd)en stoi na <.tule inst}1ucji do w r. b. apteka w Z~ierzlj ul'Ząd1.o' względami do celów leczniczych, Władysław rCh. D.l, Hilel" Anpiera niecałe trzy lata. to jednak na w własnym gmachu kasy <:110- jaldm sf,użyć rnlają.
tOl'li CN. P. R.-lewica). Kałuzyński
wynika jego działalności są bardzo rych, j.ak i apte.ka l, przeqiesiona
Na Balutł\ch i w Chojnach z każ Franciszek. przewodniczący zauą
wydatne, Mimo ta.k o~ęstycb kry z ul. Karola 28 na Karola 2Q. zna- dym dniem wyrastają mury ol. du kasy (P .P. S.l. Kazimiorczak
zysów w przentyśle łódzkim, mhoo lady si~ w pomisS2<czeniach od- brzymich gmathów _ lecznic no- Andrzei. wicenrzewodnicz~cy zanieomal ohironic2lDcgo beZfobocia. powiednich pod wszelkimi wz~lę- woo~esnych. które kaSa chorych rzadu eN .P. R.-lewica). red. K"k
które przyczynia się do zwiększa- dami.
wzn.osi w tych dzielnicach robotni- Ludwilt (N. p; P.). Kulczyński St~
nia wydatków na świadczerua. lecz
W przyszłym mie-siąC11 z leczni- czy ch, aby jut w przyszłym roku fan (N_ P. R.-])rawlca ), Miłma11
n.i~e i zasiłki. pieniężne pny fe.- cy I..-e; (Karola 28) ZO$taną prze- ubezpieczeni mogli otrzytmywać VI Sanul (Bund), OtW'il1owaki Fran.
dnoczesnem obniżeniu wpływów niesione gabinety lamp kwaTco- nich pomoc lekarską. Lecznice te cisze,k (N. P. R.-lewica), Owsianka
Ze składek członkowskich. łnsty- wych, apar·ały roentgenowikie, e- (w stanie surowym) staną już w Władysł.aw (N. P. R.-lewica), RIltucja, ta, pt'IZer.iywająe niejednokro- lek:tryu.cia ł kąp1eole elektryczne Yońcu jesieni, a całkowicie wy· »alski Staa1sław (P. P. S.), WGjdan
tnie przeciągające s.ł~ okresy cię- do ~lnlie na ten cel odt1aięte- kończone i w.ząd7!one zostanę w stanisław (p. P. S.) , Purtal AntożJdeg.o stanu tłnansowe~o, sysłe- go budyaku przy Al. Kośduszk1 połowie roku przysdego.
ni (p. p. S,).
matyczn!ie usuwa niedomagania. 10. Lecznica Lwa znowu zysk1a ob
Chociażby z pobieżnego prz·ed..
Z grupy pracodawców wchodza:
stwarzając coraz lepsze wannki szerne pomłe~e po zakładzi. stawienia dorobku, osiągniętego ~ pp. Ple~. Alb'.feJCht Zl'~Wlł. dyr.
ucbielama pomocy lekarskiej 000- fizykalnej terapii..
ok1resie trzech lat ostatnich, wynł- DurskS. Roman. dvr, Flach Aleksan
rym. Dość powiedzieć, że w cl~
Zna<:ZDie 1ISpłMwmono pracę po_ ka, że gospodarkę kasy cechuje der. ;,ni. GUJthkc Brunon, dyr. Koniespełna łnech lat ostatnich lecz gotowła do nagłych wypadków jak planowość przedsięwzięć i syste- keIi Tadeusz i dyr. Librach Jak6b.
nice kasowe powiększone zostałY ł pogotowJa potożniczego przea; matyczność w realizowaniu umIeDylrektorem kasy fest dr. Sam,) 23 nowe gabinety lekvsl1de l 13 stałe zwię1rsz.atn$e środków loko- run. Praca ZM'Z~ znajdująca od boTski Erazm. wicedyrektorem inż.
pocr.dralA dla pac}enlt6w.
mocfl. W o1a'~. kzechle:tmm Ucz- bicie ,,; ~u wszel- Szuster Luojan, lekarzem naczelPozrorn JeCZlIlictwa ~go ba samochodów kasOWych W2IMo Jdch plan6w ~ch jest nym prof. dr. Toma.ewicz WiAna;leps2letDl śwładeotlwem, że samO centv.
podnosi się staJe. Kasa sprowadza sła z 8 nłi 16.
barcho kosztowne urządzenla l a..
We wr.ześclu zostanie otwuia rząd teł łnstytucii nietylko wy- ::------""'!!I""---~
paraty medyczne. W okresie od 1 nowowybudowatla lecznica w Ale- ~1\1;e próbę, ale,. że samo~-I
D ..
października 1924 r. zakupiono 2 ksandlrOWie. Z chwilą otwarda dnosć klas chorych fest naJlepszą
... ...

można będzie

31

pantostaty. 6 lamp kwarcowych, tej lecznicy
powieSoluxy i t. p. Na samo uzupeł- dzieć. że wszystkie oddziały ponieme inwe'lltarza le,eznie'lego za- wiatowe kasy chorych m. Lodzi po
rząd wvasygnował d(' dnia 1 lipca siadają lecznice całkowicie dookoło 200,OUO złotych, na inne ru~ stosowane do pOtrzeb i rozmia..
chomości. stanowiące urząd~enie i r6w lecmictwa danej miejscowo.
E2!&

u

~p-r. 412

Dz i ś

dziiałalności

zowany

jest zo

Kasa chorych m. Łodzi rozpoczęła swą działalność z dniem 3
kw!etnia 1922 r. Prze'Z. dwa i pół
roku calkowity :z.a~ą.J. i kierownic
two instytucją spoczywałY w rękach komisarzy ~ądowych. Oopie
ro w dniu 27 kWlewia 1924 r. odbyły si~ wybory do rady kasy,
która na posiedzeniu swęm w dniu
20 czerwca 1924 r. powołała do

!prze,z odpoWliednie z,or~ao. ; -' OW'1nie leczenia, opartego na ścisłej
li.ndywidualizacji, podpo,rząj~owa~
niu choreg,o belzwzględnellllu ryg«)f'owi sattlatoryjnemu 1 t. d, Z~odn'e
z tern[ .zasad'ami

i dni llastevnyeh
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O
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Wspaniały dramat współczesny na tle stoSUJ1 ków

powojennych,

W rolach głównych

•

l

gwarancję

twórczej pracy na polu
rozbudo-wy ube2płeczeii SPOłecz·
nych.
Zarząd kasy chorych m. Łodzi,
któTe1!o CZłonkowie J".~tujił
różne kienmki myśli t>OHtyCZDI~~,

Ale"sanrler
lIar"OII"S
"U
ID!ł
Piotrkowska 81

Powrócił.

w z g

Olga ezechowa,

s
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Walka dwuch mężów o iedną żonę·

tławeł

I

Wegener
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Dzisiej zy dodatek i us r

any

Dzisiejs?y nasz dodatek ilustrowany poświęcony jest jednemu z naj piękniejna jakie zdobyć się może wysiłek społeczny.
,
Sanatorjum kasy chorych m. Łodzi dla dzieci zagrożonych gruźlicą, którego
uroczyste otwarcie odbyło się niedawno, !laleiy bezwątpienia do najdoskonalszych te
go rodzaju instytucji. Dla Łodzi - inauguracja Tuszynka jel3t zdarzeniem wprost epokowem tembardziej, że pierwszy pawilon, jaki został oddany do użytku chorych, stano
wi zaledwie cząstkę wielkiego kompleksu budynków, które w sumie złożą sie na wielkie osiedle zdrowotne-twierdzę do walki z gruźlicą.
Czołowa ilustracja naszego dodatku przedstawia uroczystą, a dla niejednego
wprost niezapomnianą chwilę, gdy na tarasie pawilonu odbyło się symboliczne otwarcie
sanatorjum, a mówcy w całym szeregu oracji podnosili doniosłość dokonanego dzieła
tego.
Na drugiej stronie dodatku widzrmy na tle szlachetnej fasady gmachu gr~ w
piłkę nożną na polance przed sanatorjum, który to sport z zamiłowaniem uprawiają
młodociani pacjenci Kasy chorych.
Drugie zjjęcie na tej samej stronie pokazuje nam chłopców, wygrzewających
się na plaży, którzy pod promieniami życiodajnego słońca odzyskują szybko zdrowie.
Trzecia strona naszego dodatku ukazuje na przedewszystkiem czar lasów tuszyńskich, pośród których osiadły się budynki osiedla leczniczego.
Jednocześnie jasny i przestron.,y korytarz sanatoryjny świadczy, że oiywczeg-o
powietrza i światła nie brak równiei: wewnątrz gmachu.
Na dwuch stronach środlwwych pt." Tuszynek - nowe płuco proletarjackie j
Łodzi- widzimy zdj~cia, które dają nam poj~cie o niektórych detalach sanatorjum.

szych

"Głosu

olskiego"

Mianowicie podziwiamy jedną z dwóch wielkich werand na obu skrzydłach gmachu
oraz...-olbrzymi taras, ilustrujący dosadnie walory architektoniczne budynku; malownicz}
widok na sanatorjum z lasu odzwierciadla harmonijne zespolenie kolonji leczniczej z
'otoczeniem.
Dalej na tych samych stronicach mamy zdjęcia, dokonane po osiedleniu SI'
120 dzieci, wysłanych przez kasę chorych do Tuszynka.
Mamy tam fotografję zebranych 120 młodych istot, upośledzonych przez życie,
które dotąd nawet marzyć nie mogły o wyjeździe na wieś, a tembardziej o racjol1alnem leczeniu na świeźem powietrzu.
Widok na kopalnię pustaków jest fragmentem, symbolizującym ogrom wysił
ków i trudności technicznych z jakiemi walczyć musiał zarząd kasy, aby doprowadzić
do skutku rozpoczęte dzieło. Grota-studnia w rogu tylnego dziedzińca jest jednem
z szcżęśliwie pomyślanych, a prostych upiększeń, które zdobią Tuszynek.
Na stronie szóstej widzimy dzieci, zasiadające w wielkiej I pięknej jadalni przy
posiłku. Niżej grupa młodych kuracjuszy na werandzie. Zdjęcie dokonane z wn~trza
z widokiem na las.

dzieł,

os

t

Na stronie siódmej dwa zdjęcia z sypialni sanatoryjnych. Wielkie sale z roZ'suwanemi drzwiami na taras, oraz obfitość powietrza i światła mówią, że hasło hygjeny panuje niepodzielnie w całym gmachu.
Wreszcie na ostatniej stronicy widzimy pięknie położoną elektrownię, która za
opatrza w prąd cały Tuszynelr, oraz malownjczy wjazd do gajówki i widok na tył,
sanatorjum od strony lasu.

y o

•

zdr wie I dnosci

nie dorównywa ana.logicznym wysiłkom robotniczej Łodzi
~anatorium powiatowe im. Okulicza w Otwocku
Pawilon "Kropli mleka"
'"
w Saskim ogrodzie

,

Omacb tego sanatorjum

został

przed kilku tygodniami

poświęcony

w którym mierzą i kąpią dzieel, a matki SłUChają
z dziedziny wychowawstwa.

Kurs lekarzy - fizjologów w Warszawie

pol.data,

Szkoła - sanatorium dla dziewcząt

.

wSkolimowie

,

zgromadził

Specjalistów tej

gałęli

medycyny ze wszystkich

zakątków

gdzie lekcje

Polski

•

Odbywają sl~

przewdnle na wolnem powletUIl
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l siły przyszłego

pokolenia

z pobytu w sanatorjum w Tuszynli.u

_ Dążymy Za wszelką cenę - Gdy tylko śtauiJe drugi pawilon, półtorej godziny werandowania lla prądu pędzić będzie elektrownię tyła i o~epła. Prz~ętnie przyopowiadał mi z błYskiem dumy w zreorganizujemy pNlCę. W tym b~- leżakach w zupełnym spokoju. Po-- san~orjum. W ten sposób Wyz~- ~yło d~clom po 2 kil~, a ~ro
poczciwych oczach dr. Tomasze- dynku, który już funkcjonuje, u- tem spacer wśród śpiewów na po- sku~ się wszystko pod kątem Wł- J~t tJddch, CO są o 3 kilo clę~~,
wicz-do tego, by Tuszynek mógł
wchłonąć jednocześnie najmnie.j
dwustu pięćdziesięciu pens.jonarju
szy, Jedno łókżo szpiJtame kosztuje w mieście 10 tysięcy złOtych. W
Tuszyn.ku kalkuluję je na 12 - 13
tysięcy. Potrz~ba nam więc przeszło 3 miljony złotych. Na taki
wydatek nasza kasa nie może 50bie w zad en sftfl~ób
po~Jić ,
r""
- Sądzę J'cdnak - wtrąciłem Że przy nOTmalncm funkcjcnowaniu przemysłu kasa mogbby w
cią,gu 5 do 6 Jat taką poiyczkę z
łatwością spłacić,

r-ządzimy sanatorjum dla zdecydowanych gruźlików. W drugim pawilonie umieszczać będziemy kandydatów do tej swasme; choroby. Ale pQzatem ohcielibyśmy po
całym lasku rozrzucić ~i~sto namiotów, by zdrowym dZieclom robotmczej Lodzi stworzyć radoS!lle
wakacje.
Dr Tomaszewtcz
• słusz~
""ft l'7.Vn;
-- J ....,
'l'
d
tkiem
d'" _
o .....e
mys ąc prze ews.zys
ciach. One stanowią podIStawowy
kapiiał spOłeczeństwa, w nich na.
SZa duma i nadzieja. A JM"zytem
straszna choroba proletaTjatu w
- O tak! Sześć lat w zupełno- pie!"Wszynn rzędzie d2:lesiątkuje .t e
ści by nam wystarczył~!
. nierozkwitł~ i~ pąk! ludzkIe.
RozmOWa toczyła ~ę w aUCIe, Zdrowe dzIeCI oznaczają zdrowe
które nas wiOzło dQ tego ~czka przyszłe,~koleni~. Aprzecieżdła
w głowie kasy chorych, ktoremu przyszliosCl praCUjemy l walczyna imię sanatorium w Tuszynku my! Precz z ~aj! Dziś nie ist, , I Ni h
•
t
ec zY1e ju roI
poparafjalnym, Niebawem miarem nleJe
się przekonać, czy gra warta jest
• • •
świeczki, czy warlo ulokować w
O 7-e, rano budzi się kolonia.
rozbudowie tego t12drowiska kilka Mycie pod prysznicami, C'lesanłe,
miljonów złotych,..
ubieranie, ponąd:kowarue sypialni.
• • •
Następuje 20-minutowa gimnastyk
.
•
l b
W zdrowym, suchym, pagórko- a na ŚWleż,em pOWIetrzu, u, w
wałym lesie, na skraju olbrzymiej razie deszczu na pT'Zewiewnych opolany, stoj istny "dom w słońcu" szklonych werandach. Pierwsze
Lusena. Jest taki jakiś lekki, ja- śniadanie: bułki z ~asłem, kakao,
sny, radosny, beztroski, że nawet kawa, mleko. God7!ina odpoczynbeznadzite;J'ny melancholik ~usi się ku. Gry i zabawy na św1eżem po_

uśmiechnąć, gdy go zoczy, To wietrzu. Drugie śniadani~: ja}ko
pielf!WSZe wrażenie nie opuszcza (ewentualnie dwa jajka), mleko
zwiedzają.cego ani na chwilę. Nic chleb z masłlem. Wagary według
więc dziwnego, że staje się rów- własnego uznania. Obiad: pOŻywuież udziałem tych n.ieszozęsnych na ZUpa i mięso z jaf1ZYJlą, albo
parjasów, o których doczesną powlokę walczy nędrza z chorobą.
Tutaj muszą oni zacząć wierzyć,
że jednak warto walczyć z przedwnościami losu, gdyż jutro może
b ~ 1•
b cizi I
..
y.~ • pewn~ ę ,e epsze, nlZ
dzi5 1 wczoraJ. Pawilon sanatorfum i jego tło jest przedewszystkiem źródłem opfytmimnu, który
rodzi zdrowie.
* • •

coś,.

~ zastępuje: .

.
- NaJDOIWsZe dOsW'ladozen1a uc:zą - tłomaczy mi dr. Tcmaszewicz - że mięso bynajmniej nie
jest nailepszem pożywieniem. Owoce kasze etc, zawiera;ące J'ak..' • . . '
1
naJWięcej W!tanun~ dosko~ale za.
stępują pokarn:t mIęsny. MIęSO dajemy 3 - 4 razy na tydzień.
Właśnie asystuję przy obiedzie.
Dzieci z ąpeJŁytem konsumujQ czerwon barsz
'mi tani
oblicz n~ s e
e. z
Obecnie Tuszynek gOŚCi 120 , y
dzieCi, wPrawdzie zdrowych, ale Cle ~kras~yml kartoflamI, ,a na
wykl8izujących skłonności do gru- drugIe danIe makaron z JJlleszazJi-cy
~ kompotem, Wszystko w jak_
R~
t:'
ob
•
-y-C%ęJilsmy pracę -n8i:1ep·szym
,.
e.ratunJm.
• , •
• łask _.~
d T
- Proszę jes:wze o porcję maka,asrua mDle
aWlfe
r. oma,
• - dop'lero JD1est.ąc
•• temu. ronu!• Czy mogę dostac dodatkowa
SZew1CZ
.'
W tym roku, niestety, tylko dwa porqę kcmpotu, ale tylko z Jakomplety przewiną się przez sa· Mś? - słychać dookOła. Nikomu
natorjum. Ale w przyszłYm roku się ni~ odmawia. Jedzenie nie jest
• .•
•
ł'b' <>gran:lczane.
lUZ
maJU rozpoczIUemy. s uz ę l
'"
•
obrOClmy przez lato z pIęĆ rarzy.
Po obIedzie botka moclitwa i
CO

"'!'.

lanie przed pawilonem. Na pocL
wiec7JOTek mleko i chleb z masłem.
Gimnastyka i spaoe!" po lesie. Na
~lację ryż, kasza, kakao etc. O
Wipół do 9-ej kolonja pogrążona
jest w głębokim śnie.
•
•
•
W. l~ku wr~ ~raca.. Zastęp robotruk.ow Zl!IIlłerua łOżysko przepływającej pnez Tuszynek
rzecz.
, .
ki Tworzy ona obecrue staWIk,
d'
_.3_
b~..I"':
. l
na kto~ 1U'Z~ona '("I..,..e Wle
ka plaza,. poczem przepływ,a
p't'zez speCjalną groblę. EnergJa

i

d
I
I
d.
Warsztaty reparacyjne a u ZI
.

"

•

C'

...

System Taylora w chirurgii w Ameryce
Kaźdy stan, każde niemal mia·
sto w Ameryce, posiadają jakąś
swoją specjalność. W Detroit u Forda i jego współzawodników fabrykuje się tylko samochody. Terytorja okalające Dakotas są środowiskiem produkcji pszenicy. W Los
Angeles fabrykuje się na wielką
skalę filmy, w Beth!ehem kuje się
stal.
Istnieje jednak w Ameryce osobliwe miasto, które pod względem
swej "specjalności- nie może się
równać z żadnem in nem. Jestto
miasto Rochester, miasto w którem ... naprawia się ludzi. ("Głos
Polski" przyniósł już niedawno
korespondencję z Ameryki, poświęconą temu miastu. Dzisiaj dorzucamy do tej korespondencji garść
ciekawych szczegółów. (Przyp.
Red,)
Gdy w Chicago chce ktoś
wsiąść na pierwszy lepszy pociąg,
zdążający do Rochester j gdy człowiek ten ~a minę . jakąś zmęczoną! bladą l chorobhwą, słyszy on
woWczas 1l:wagę . ko~duktorów! że
dany pOCIąg me lest "cnpple
train", t. j. pociąg kalek i ułomnych. Człowiek, do którego zwrócono się z taką uwagą, podziękow~wszy uprzejmi~, i cze~a cer~liw~~ ~a. dw?rcu. I w poł .ĘO?ZIny
pozmeJ wYJeżdza rzeczywIscle takim .cripple train" t. j. specjalnym pociągiem, przeznaczonym
dla klijentów miasta Rochester.
W Rochester "niedołęgi" i "ka·
leki" wysiadają
tłumnie
z pociąk"
.
gu, cze alą lUŻ na mch wygodne
samochody wśród których znaJ'.
d'
. rowmeż
.' . karetkI. pogotowIa
.
Ulą SIę
ratunkowego z noszami. Pomiędzy

bagażowymi uwijają się pielęgniarz~, pielęgniarki i. siostr~ m}łosier-

dZI.a. Są to wysłancy WIelkIch ho-

teh, które posiadają specjalne apartamenty, przeznaczone wyłącznie
dla pacjentów. Kolej podziemna
@@@@@@@@@@@@@@@)@@©©@Q~@©©@~ ze wszystkich kierunków miasta
I
prowadzi do • warsztatów reparacyjnyl.h" dla ludzi.
Swiąfeczne
muzyczne
Przeważna ilość pacjentów
orkiestry sym(oniczneJ- przybywa do Rochester 1 tern
przekonaniem, że posiada jakąś
pod dyr. T. Rydera.
daną określoną chorobę. W cenDziś w programie muzyka operowa h·ali warsztatów reparacyjnych oczeJutro"
" muzyka operetkowa kuje ich jednak nieraz bardzo przykre rozczarowanie. Tutaj bowiem
Radio-l'ion<:erty
Od
godz.
6
po
poł.
Koncerty
każdego pacjenta bierze w obroty
w górnej części parkul
popularne. , . .
949 ł· cała falanga rozmaitych lekarzy
specjalistów, Każdemu z przyby-

Poranki

LU

dzenJa oszczędności na ~ytek
pensjonariuszy. Na każdym kroku
bi~e w oczy ni~yta praca i
waelki talent organwat<ll'Ski.
• • Ił
• Czy T~;ek spe~a .swe ~~elkie zadanIe. Trudno ,uz ~óW1C o
t~, po c~terech, .zaled~e tygodn~a~h działa!tt~. A ~~k...
Wsrod
120
kilka
•
b dzIecI zaled'Wle
B'ed
nIe przy rato na wadu.
l
Reh
ł
. b dź
tWa c G1"owa ry ,w t~ czaSIe, ą
na. ganłl?: bądz na zołąd~k. Ale
lWIa częsc młOdych kuraCJUSZY u--

~IN"

O

T

E.A. T

łych opukuję płuca,
wyprobowtiją

badają

serce,

oczy, robią specjalne

pomiary nóg, r5ntgenizują zęby
i t. d. i t. d. Naturalnie nikt z przybyłych nie jest zwolniony od badania krwi i innych t. p. prób. Na
końcu następuje tete-a-tete z psychjatrą .. ·
Wszystko to odbywa się sprawnie i szybko w przeciągu mniej
więcej pół godziny. Nazywa się to
po fachowemu ustaleniem diagnozy
.serjami".
Po wszystkich tych
eksperymentach dla pacjenta przychodzi najważniejsza chwila usłyszenia wyroku. I tu w większości
wypadków każdego czeka przykra
niespodzianka. Gdy bowiem przybysz uświadamiał sobie, iż cierpi
np. na lekką astmę, dowiaduje się
tymczasem, że ma równocześnie
silną anemję, łagodne podjażnienie

ślepej

kiszld,

wędruiącą nerkę,

osłabiOf1Y mięsień sercowy, cztery

zepsute zęby nadwyrężone jedno
oko i inne t. p. drobiazgi.
l wówczas to pacjent słyszy
pytanie, czy trwa przy swojej po-

przedniej opinji i chce tylko

le-

czyć astmę, czy też przygotowany

jest na to, aby zrobić jeszcze kilka kroków naprzód i poddać się
»ogólnej reparacji". O ile nieszczęśliwiec odpowie "taka (a mówi
to często, choćby tylko dlatego,
aby przed samym sobą nie wydawać się tchórzem), wówczas pobyt jego w Rochester przeciąga się
o wiele dłużej, niż dany przybysz
sobie wyobrażał. Jednakie czas
trwania kuracji uprzyjp.mniają lekarze chorym w naJ'rozmaitsze sposoby. Gdy pacjent odbędzie już
wszystkie przepisane zabiegi, operacje, rontgenowania, naświetlania
i t. p., wyieżdża z Rochester dumny i szczęśliwy całkowicie naprawiony, niemal fabrycznie nowy...
Kierownictwo kliniki w Rochester spoczywa w rękach pierwszorzędnych chirurgów, dwuch braci
Mayo. Najcięższe operacje wykonują oni osobiście i również stosownie do 7.asad amerykańskiego
przemysłu ... serjami. Na jeden n.p.
dzień wyznacza się możliwie te
same operacje. Również i sale operacyjne są stosownie urządzone
i według ?oszczeg61nych rodzaj6w
zabiegów chirurgicznych około
siebie umieszczone, tak 'że chirurg
natychmiast po ukończeniu jednej
operacji może rozpoczynać drugą.

FI.-Y-

O godzinie 11.30 w nocy

nlZ byłY pcud trzema tygodnIamI.
WszyMkie ciałka mocno opalone,
twanyczki radośnie uśmiechnięte.
Smutek pojaJWia się na tych obliczach tyJiko wtedy, gdy mOwa o
powrocie do miasta. Nie chcą WTa
cać. Przyrzekają, że będą grzeczne i posłuszne, pros~ą, błagają, uciekają się nawet do symulowania
niedVQftnzy~
-J -rv
_'o, aby tylko przedł,
• n.
żyć swó; pob~ w Tuszynku o
'
]•
dlwa tygodnie, o tydrLień, o trzy
dni przynajmnIej. Widać, że im
tam dobrze, że rodzi się w ni-ch i
potęznieje radość życia i nadzieja,

Me mogą .zOstać. Czeka już z

niecierpliwością

na swoją k?l-zj'
part ja "morusow",
Zgłoszeń jestkilk~set, a miejsc tyL
ko sto dwadzieŚCia.

kę

następna

Gdybym je mógł tutaj pojeszcze przez kilka tygodni - mówi % żalem dr. Tomas~e
MCZ - już bym j.ch zimą w ambulatorjach nie ogl1ądat!
-

trzymać

Mie}my nadzieję, że większość i
tak się obejdzie przez zilmę bez lekarza. Pod wpływem rosnąc~ siłY
zczezną zdradzieckie ogniska P"y
s:ztei choroby. A przynajmniej zasklepią się, by już nigdy nie odżyć!

Trzy .mljany - to wielki gros.d
Ale Tuszynek jest naprawdę najlepszą lokatą

kapitałÓW społecz

nych! Odrzuca w procencie zdrowie setek przyszłych obywateli,
mających prawo do żyda i potrubnych krajowi! Jedyny to wypadek, gdy wysoki pro<:ent jest m!!lrzeni'em, które się błogosławi. A
Tuszynek daje procent iście Ii~h_
wiarski!

-1/,

e:JEJEJEJElEJElEJEJElI!Ji!J1!1
~_ _ _ _ _""._______"'!

W

dniach

najbliższych

otworzoną zostaje wytworna,
na wzór najelegantszych za.
granicznych kawiarni

CAFE

CEfi TR L

~
i·'.

.

ul. Piotrkowska 48 !:,

tel. 62-11.
r
Komfortowe
urządzenie, I r!
pierwszorzędne kierownictwo, t
ściągną niewątpliwie elitę na- l,
szego miasta i kawiarnia ta ~
stanie się niebawem najbar- ~
dziej uczęszczaną \Ii naszem ~
mieście.
953 ~
_,

I@@@@@@@@@@@@@
W ten sposób bracia Mayo mogą
dziennie dokonać mnie wi~cej 12
operacyj.

APOLLO

Dziś i codziennie będzie demonstrowany· tylko dla osób ponad lat 20 pierwszy specjalny film, p.rzedstawiający

przebieg rozwinięcia się życia ludzkiego od ZAPLODNIENIA DO PORODU p. t.

E

eZŁ

WIEK

,
'

(Tajniki .po:
zycla
ludzkiego). 8

wstania

Film ten był demonstrowany z niebywałe m powodzeni~M w dwuch wielkich Kinoteatrach w Warszawie w ciągu 2-ch miesi~cy.
Kas>: ~przedai.ą bilety wst~pu tyl~o osobom d~rosłym "Luna" w ·cenie 2 zł. na wszystkie miejsca, .Apollo" w. cenie 1 zł. 50 gr. na wszystkie miejsca.
WejSCle oddZIelne dla pan, oddZIelne dla panow.
'
.
FIlm bądzIe demonstrowany bez ilustracji muzycznej.
Powyższy fIlm nie ma nic wspólnego z demonstrowanymi VI swoim czasie w innych kinach filmami o chorobach wenerycznych.
5919-t2
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VViadomości bieżące

'dź

-0-

:. fl1-erwiścU

bez "Wygody"

Właściciele
że

ć·
b d .
.
Z a •Icza s~ę wam ę Zle
czas r>rzebywania VI oba ł Trwający
. ?aC "'. t . h
4tramwajnwy
~ i .e nic .
J
IV

P W
d
a
. Pdo t Je orozkazu
wla omOSCI,
e na
po s L.
awie
P.U.W.F.
i P.W.
dz. 1678/og. org. z lipca r b. re·
zerwistom, uczestnikom kursów,
i~str: obozó:v letnich pr~yspos?·
blema wOJ~koweĘo, zaltcza S!ę
czas w oboZ1e letnllD za odbycI
jednego ćwiczenia w rezerwie, o
ile wymienieni ukończyli kurs z
wynikiem conajmniej dostatecznym
(uzyskanie ogólnej oceny .instr."
lub "pomocnik instr").
Wykazy uczestnik6w, którzy o·
siągną powyższe uprawnienia, bę
dą przesyłać d·cy pułków do od·
powiednich P .K. U., w celu odno·
towania w ewid., oraz uwzględnie·
:lia przy powołaniu ich przy naj·
bliższych ćwiczeniach rez. danego
roczmka.

uP

I

•

ZYJe ności"

autobusów z8strejkowali, ponieważ uwazaią,
a taksa
40 groszy jest niewystarczajac
-, -'.
-,

od paru dni strejkI szą się autobusy w godzinach powszystkie rannych, gdy robotnicy i urzędnicy
autobusy utrzymujące komuni1tację spieszą do pracy. Za kur~ bez
między okoticznemi miastami zje. względu na to, czy pasażer jechał
- .L!
• •
Plac Reymonta, czy tez. wy
chały do tOQ'Z.,lj przyczem w!aSCl- . na sann
ciele ich robią doskonałe interesy, siadał po drodze, właściciele autO.
wOżąc łod~~an z Placu Bałuckiego busów pobie!'ali 50 groszy.
Da Plac Reymonta i z powrotem.
W dniu onegdajszym jednakże ko
Szczególnie dUlą frekwenoją de mi.sarz !"Lądu na miasto Łódź po

ł. dD.O·~·d . ~e~erażt .

•

s·prawił, iż

przeprowadzeniu kalkulaoji stWler
dzi.ł, iż opłata ta jest zbyt wysoka
i stanowi wyzysk pasażer6w należących przeważnie do sfery robot·
i' W b
k ~
d
n CZ0J. o ec tego O'mll.sarz rzą u
p. Uycki wyda! w dniu onegdajszym zarządzenie, ustalające oPla..
tę za przeiazd omnibusem na 30
groszy.

Zarząchenie to nie w smak poomnibusów, ktt>.
rzy wczoraj w godzinach południo.
wych zajechali przed gmach komL
•
ft..ł
ul• K'l'
k'
saTJatu
rz"",u
pr~y
l tńs lego
152 i wysłali do p. komisarza liyekiego delegację, składającą się Z
10 os6b, kt6ra zWT6cita się do niego z prośbą by przywrócił po.
'
sZło właścicielom

•
•

UsunięCi nauczyciele
nłewykwalifikowani
tł trzymają wynagrodzejednomiesięczne za

nie

kaidy rok pracy
Jak jm doniJeśHśmy, kur:ltlOtłum
okręgu S17lkołne~o usuwa t'Y'clh na.uCZ}'Icneli sZJk6ł pOW\SJZJechn)'lch. kt6
r.zy mte zt1;ożyilii w 1lSta1onJ'11ll tell"-

mrurue ooowiązu;a.cych e~aanJiJnów i
nie ~.osda,daJją od)pawiledn1o..lt kW'a~~,
Hika,cji.

W I7Jwń.a.!z1ku z rem

Q/tIr.zymać makltórz;y e~zannilllU
oQ,e rod - o~ri8lWę w wysolkoścd
ieJdlruoaniesi.ęCZllielj peIhSj,i 2la kalŻJdy
ją c~ nauc:zyciel~,

P~OOWIan'Y fiOk,

~ to doty.cz;y tych na·
UJc'zyci.ead, kJt6rrzy nie n.abYLi }es,zcze prawa Cło e'ltl'eryiur.
Nauczyciele zU:ł!o1nieji9i, którzy
IlIh~ rz:ic1a'U ~~mll, a wykariJali
podc7JaS ~ pracy gotmrwość i wysokie kiw.alWiikalcje - będą od egumiaru tego Z'WOOln1eni i poozostawiJem na do1.'}'1Chc~ch S'W)'ICh
Sfk>'l1oW'ilslh,ch. łe]

a. gOd"l'nny

łł
słuiby

dla
Dziś

lroEl1l!O

dZI'eń
u

.Pzyjemność·

jest

prawdziwą przyJemnośtią

przedni.. opłatę ~ kurs t. ~ 50 gr. c~ie opłaty poprzedniej zdecydugr. bowiem zarabiają dzien ie się wówczas dopiero, gdy przed
me tylko 170 do 200 zł., zresztą łoŻona mu zostanie odpowiednia
z 40 grost.aml jest ogromna nie.wy_ kalkulacja, stwierdzająca małe
goda, gdyż przewawe ni'e mają re-I 'Zarobki . ~aściciełi omnibusów. De
szły (I) ' Wkońou oświadczyli, ze legacja przyrzekła,
że ka1k:uIaoję
skoro poprzednia oplata nie zoo przedłożY. Komisarz rządu czekał
stanie zaakceptowana,
wycofają od goOdz. wpół do ierwszej do g.
z ł.odzi swe omnibusy,
drugiej i p6ł, pomimo, że godzi.
• •
•
W odpowiedzi. komisarz rt.ądu o. ny wzędowanla w sobo,tę kończą
znaJnUł przybyłym, te na prxywr6..

pracy

Przy 30

domowej
wyietżdrż.a do W8JnS,za-

wy Sjpe>C'jaana delegaJCJja z'Wli'ązłku
7Ał1'NICldow~o d-ozooców dottlOW}""h
i $~Y ~lItlow~j. Delega~c,a ta

~e~ZlJl~
d liar wL..~'~~n<>ikIN\~·owh'Y1D:
101) IZI(IJ
e021oreU'w a'O«noW'y1C
l
sJlJUJt!by domowej.
~dkni:dtem obrad bęcLzi,e w
P1lerwszya'l1 rzędme Sjpirarwa unlOrmo
WWal 'W!a11'1lJttk6w praoc'Y w t'}"Cih

dla ...

patrzących

z ubocza na jej

się o drugiej, lecz kal ut1acja plZ'ld
łożona mu nie została. Wobec nie.
załatwaenia sprawy z winy wł.aścL
cieli omnibus6w, 'odzianie po~bawienl zostali omnibusów, które
istotnie wróciły narazie do komu·
nikaofi międzym1astI>Wej. Na szczę·
ście pozostały taks6wki, które drziś
wszystkie już przewożą pasa:zerów
•
z Placu Bałuckiego na Plac Rey_

zawartość.

monta w cenie 40 groszy od oeoby, co szoferom opłaca się barcmej
nit wożeułe pofedy4ctych 0ścS'b
przy opłacie Iioz.nikowe;.
W godzinach wiecz,orowych "Wy
goua
..! II , ,rP'
"" et c. namy.
rzy')emnosc
śIłłY się i powróciły do swych kursów z Bałuckiego Rynku na Plac
Reymonta, pobierając 40, a jak P
dało, lto i 50 groszy.
.

r;tt~:f}~,lr~ Komisarz rządułp·lżycki rozplaka= Prezydent Rzpliłej przyjął zaproszenie
~i

óiraz warunMÓJw pla>c i uiedno- j

~~etnH~ ich cU:a dbzOl"oow cklmowydh cate~o pa~slflwa (el .

"Powstawanie iycia

W,c'zona~

Z,Q\9ltaJlO

l1'Ządu

ranO

czem
obu ki

czuwają

medorosłydm, n~dr
surowo

yrekCJe

n,

Konc rty

Ul

_

He!enOwM.

P?d dyrekcją zasłużonego Ide.
rowmka drużyny orkiestrowej w
Helenowie Teodora Rydera odbędą
się dwa świąteczne poranki mu.
zyczne. •
P.oranek dzisiejszy poświęcony
będzIe muzyce operowej, jutrzejSzy
zaś muzyce operetkowej.
.
O godz. 6 pp. odbęd ą się kon~erty pOI?u!arne o bard zo bogatych
l urozmaIconych programach.

8_

'

na

WYSCJ0g_I
I

o wl-ellJ"ą
nagt'odę arm,8i
I~
dla ofit erów

w dn~u WlCZOfJa!js,z)'Im udaq si,ę clio MościJCIki ~Me,cał przybić

Da wy-

rOz\p,laka'Łowane sitki st,araóą się podbwrozyć robOltru- S,pałlY pJr!e,~es .piOiUrW(fwJS!kde,glo tOJWla- ś,aiJg'i dzi.s·~ejslJe wma1z z mabtlO'ftIką i

lkiomi,ga>rZla ków do wy,s:Ł~pień i W1yikOll'ZI}'ISt.ać rzylSltlwa wyścigów k,olIllIl)'lch

m, Łódź Iży;cktego w
Z~, ąl:z!kU z odlby~ająceiffii się os,t amio demo'llS'brac;ami he:triQOOrttn)'lclh
iPl1Z1e,cllwko zn~eIS1e!ni1l z,as~lfków dla
pewl11>ej ich kategorii, oraz w
zw.ią2lku z PTokhumO'wJaniem Slbrejku gen,etralnego,
Rt)ZlP orz ąldz'en1 Ie to UlIbnan1a odhywaruie ru'€ldJozw-oLonyoh Zlelbrn1.\
pqd ~, otem nó;eh~m, deffiloru;t~'M:j~ i
Wl·e·cow. gd'Y z nl!epow,oła:ne J'ed!nlo-

Jf

.1

I

rOllporzą;dzen,i,e

na

WielLde zainteresowanie kół
medycznych i szerszej publiczności wywołały nocne seanse w kinach "Luna" f "Apollo", wyświełlające wielki i oryginalny filtn p.
t. "Tajniki powstania życia lud,,·
kiego". Podkreślić należy, że film
~~~o r~dzajU tJ~k~ufe probitrn dra·
z~WY~Zal·edo~f;
e
spos
.11ad:
.
. ..'pny
a szen:,zeJ pu
bhc~noścl, ~tora z całą powagą do ~
centa wartos~ obrazu. Seanse no- ~ Dł·
cne. odb y'W~lą
. su:
. w tym ce l u, a.by~t
unIemożltwlć ~ost~p osobom me- J

powołanym

towa
zakaz
_

lodbywanla Wlecow l demonst r acl1, przeciwRo kt6rym wystąpi z całą surowością

lUdzkiego"

/

_

ich dJa s\rych arut1'1P.ans!ł!W1()IWoy.ch
oeerrów. W)'\SfŁ'lIpa1 ema te m~ą wy...
w!o~ d!la ~oOOOIjI\1 i porrządlkll pu_
bi]ilic!'ZJnejg\o powru21t1Je szkoo.y,
Z tych W\Z~ę(Mw 'W/ladze '\Vi)'lStęPOWIać będą ~nleill!kz.n~e prlZ!edJw/kIo tJYllll n['edo.z'WlO]onym z;e.1xaniOOl
i mrundJeSlla,ciom, p()dąjglljj~ ~
iIl.)'Idh. dlO sltltt"om,ej {)dlpowliledlz~'allruosd kamej. (e)

hr, 110diZlLną w ciha'l'aJkterz~ J'f11"W'III.tI1lyń1
Slkrurlbe;k 'W' celIU z1liprQi9ZJenia pt'Ie- oroaz wCYt'oczeruilu sW)'lch .aJd1uttatnz)'Iaell11'a R'21p'!liltej na wyś.ci~H me- łów: patk, Zahons.kie,go, fl1tJm. JurdZJieln'e w PLotTilrowl'e, podcz'alS kt6 14i1eł·emclza. k(p~. Na;g6r.tllejglo i por.
rych rOZJefpny rosttalI1~e frajpufą-c')'- ~adeska,e:~o. Woheoc tlej ()Ihi~lhndcy
IbdJe,g o wiel~ą na~ocłę 10,078 rtł'o- 1Z,a:t'Ządl tOlWarzyshva W)'\4Iclf6W
tŁ)'ICh, UlSitaiIlowń' oną !pr.Z>e'Z detpada- IkJolDJn)'lclh w ;Pj,oltlrlkiOlW.iJe poczynił ••
menJt !k,aJW1aJlell"ji mdin. ~r, wOtrsk I11lelrlgttlc'ZlIlie pt"ZIY'gOltO'W'3'nia 1l!a pt'Imy..
dna ot'DCle\l'ł&w - jeźdtców, Plt'ez)'lde,nt jęc1te dóSlt'olflnych ~O'śct (.e)
•
.....- .•.~.-

Rodziny rezerwistów otrzymaJ-I I
zapomogi
I.
•
lo

W kWOCie od 90 groszy do .zł. 1 gr. 60 dZiennie.

--000-

· • reg Wosóbostazwracało
t . h d' h
ł
"'b t
80
e e aCla taw• n Lok ator''d
u ała Sle
nIC
nta~
ca y S7: e· Wl~cel. oso o rzyma
groSzy
SIę do wydzla, dZlenme.
' I
k·
d
' ługisiracie,
wojskowo· policyjnego przy ma·
W osadach i miastach od pi~o
na
ogo
no
ralowy
Złaz
jak i do wydziału admi· ciu tysięcy do 25 tysięcy n1IM~.
II
-d
. t·
k . . I k' ó '
k
"Ab

uonsolJ O"Yl°ny
lo"atoro'w
"n

8

Dozna'niu

ms racYJnego . przy. ,?~lsarJac e
rządu w sprawIe wYJasnten co do
W dJ1'l,I,u wczo,rrujs,zym WYi€OhalallC\'Cyan stP,roawom i 'Pos'LulaJt,o!lll 1'0- , zapomóg dla rodzin rezerwistów
do POoznRniCl dlele·ga,c~a to/Warzy- lka!tor6w:
s,p/I'awi>e rozbudowy powołanych w roku 1927 na ćwis,tWa "Lokator" w slkłaolz,j, e 4-ch mi1a.st, l1iO'weHlZacii , odnOŚill)'lch u-l czenia wojskowe.
c21ł'oruków zarządu: t,adn, Słon.i'ew-, sta!w budowLanych,, ' kr,edy1ów dla
W związku z tern dowiadujemy
Skie,go, Korcacki,ego j Maliwina z· woS/pół,dzj.edilli miesllkaniow)"ch, 0- się, że wysokość zasiłków dla re!prezesem lalfZądu dr. MierzYli- piI'oc,eruŁowaniu pożyczek dla wSIP6ł zerwistów ma być ustalona jak na
SlkoiJm na czele.
dzL€Jl'D1i. rOlb otnkzych i pra>c'own1- st~puje: osoby samotne I'ochodzą·
DeIegacja ta weźmie udZJiat w czych i t. d.
ce z miejscowości wiejskich, osad
obta,da·ch ogólnokrarow·ei~, o Zlja.zdu Dr, Mi er zyńs,k i na zj eździe tymi i miast do pięciu tysięcy mieszde!ega,tów z,t1zes'tzń i .::>rgan1zacji · wygIosi obszcmy ref.e:r8.t o roz- kańców otrzymają po 60 groszy
!okatorsldch calej Polis;ki. Dwn-I budowie miast ze szczególnem u- I dziennie.
d.niowy . 1en "ind , kŁ~r~ odibędzie' wzgl~n i;lnje~. postulatów Łoo\z! !
O ile rezer:vista. uf:zym uj e jeSi ę 14 1 15 b. ID. pOS,wlęclC)ny ZłO- w t€1 dza'edZdme. (el
I dną osobę, procz SIebIe, otrzyma
sLClinle najba,rdziej akituann'Y'fil ) p,a70 groszy dziennie, o ile trzy lub

W

C!I

t

.

anc w.pIerwsza
a e~orJa. o..v
otrzymuje 70 groszy dZlennte dru.
ga 80 gr. i trzecia 90 groszy.
W miastach powyżej 25 tyśię,
cy mieszkańców co rlotyczy róWnież i mieszkańców Łodzi, ~ierw.
sza katE'gorja otrz:5'rna 90 groszy.
druga zł. l gr. 20, trzecia zł. 1 gr.
50 dziennie.
Podania w sprawie zapomóg
dla rodzin rezerwistów z wyszcze.
gólnieniem ilości osób, które 1'0.
zostawały na utrzyrt1anlu danego
r~zerwisty, skła~ać należy. do m~.
glstratu w wydZIale policYlno~wol'
skowym.
fI)
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Wszystkim.' którzy okazali nam tyle współczucia w strasznym
i oddali ostatnią posługę drogim zwłokom tragicznie zgasłego

..

.

CIOSie

B. P.

ŁODZIMIERZA

składamy

R ·ZENTALA

z głębi zboiał,ch serc "Bóg zapłaó" ł.

RODZINA.
Drogą pleb-scytu zdecydują włókn-arze
wymówienie .obowiązująceJ umówy w przemyśle

hdziękowanie.
Wszystkim tym, którzy
oddali ostatnią przysługę
nieodżałowanej pamięci

Komitet wykonawczy K. Z. W. protestuje przeciwko pozbawieniu
zapomóg niektórych kategorji bezrobotnych

Hermanowi Szenwicowi
serdeczne Bóg
składa

zapłać

I

Rodzina.

w dniu

wczorajszym pod przewodnictwem posła Szczerkowskiego organizacji dla wystąpienia do solidarnej walki z kapitałem o swt
posiedzenie komitetu wykonawczego klasowego związku postulaty.
włókniarzy, Po dłuższych debata~h na temat konjunktury w przemyśle
Komitet .postanawia, wydać odezwę do klasy robotniczej.·
Komuniści
służą przyjęto następującą uchwałę:
Następnie omawiano sprawę ograniczenia zapomóg dla bezro"Komitet wykonawczy po omówieniu sytuacji w przemyśle włó- botnych, i przyjęto w tej sprawie następującą rezolucję:
w polskiem wojsku
kienniczym, w szczególności biorąc pod uwagę, że konjunktura w prze1) "Komitet wykonawczy związku postanawia, w dalszym ciągu
Na sku11ek opi'tlln prokrurla tora o- myśle jest dobra i że są widoki, umożliwiające J'eJ' polepszenie, (eks- kontynuować walkę i domaga się cofnięcia ostatnich zarządzeń rządu
pla rte9 na po&truw1e
"UlSiba,wy o
.
. b
b t
.
powslZielchn~j
slurż'b~e wojslklowej" port), wypowiada się za wymówieniem umowy, obowiązującej w prze- oraz przywrocema ezro o nym pobierania zapomóg.
Leoon ToepHttz, syn Te,oOOr,a, polbo- my~le włókienniczym i wystawieniem żądań podwyższenia dotychcza2) Udzielenia natychmiast odpowiednich kredyt6w samorządom,
rowy z rocrzmik.a 1902 zOSltał wy- sowych płac.
celem zatrudnienia bezrobotnych.
łączony z OhOw1l\!żku sł1lizby wOljJednakże biorąc pod uwagę, że w obecnych warunkach polity-'
~) W~danie zarządzenia,. aby do pracy . przyj~owa~o w~łączn~e
sllwwej iako skaz,a ny na 4 kliLa wię- cznych i gospodarczych gdy kapitaliśc'
d b
"
za posredmctwem PUPP w pierwszym rzędZie ludzI, ktorzy nIe mają
zi~:nia za UJprawiami.e cliZJiafiallin,ośrJ
,
t są
o rze zorganIZowani,
d
h' dk' d ż .
, po d wy żk"I les t moz'1"IWIe przy so l'd
. wszy- ża nye sro ow o yCla.
komunisoty.cznej,
zd obyCle
t arnym wys t ąp l.emu
.
.
TTlz,eha na dmi-exlić , ZJe w myśl u- stkich związk6w włókienniczych i wszystkich robotników włókniarzy.
4); Bezwdzg~ęćdnego prz,elstśrćzebgamab8t-godhzmnego dnia pracy, co
sta:wy o P"w\s;z,echnej słU!Ż'bie W'OjW 'k
,
.
pozwo1l zatru ni znaczną I o
ezro () nye ,"
,
al a ta może być ciężką I przewlekłą, i nie wyłącza strejku
W'
d b
d
i
h ż d"
l d 'ł k ·t \.
Slkowei, os,o by S!{3.JZan,e \vyl1'okiem
h
śl
ł . k'
.
razie g y y rzą powy szyc ą an me uwzg ę nI,
omt eL
Ą~
d ' lo l ' ,
.
powszec nego w przemy e w o 'lenmczym,
k k ' "
, .
Z'
k
, . t t k"
b
wy onawczy uważa, za omeczne w porozumlemu z komiSją centralną
s''\IU/owym za Zl,a~a· 'llIOSC p1'21e,cvwpańsotwową nie mogą s.tużyć w woi
.wlą~e nasz me les a. st.ny, a y m.ógł ,sam decyddwać i brać związków zawodowych i partjami politycznemi robotniczemi zorganisiku,
at1bowiem plI'zysięg,a i.ch n6e odpOWiedZialność za losy całe) klasy robobIcze) w przemyśle włóć k'
ł
k'
.
f .
.
d ż .
,t t
k'
.
zowa a CJę masową w ca ym raJu, me co aJąc Się prze u yCleIl'
. t·
Jes u'Waza'lla za Slrozerą i 1S o ną· lenniczym.
. t .
h' dk'
lk'
najos rzeJszyc sro ow wa 1.
.
.
IiłlillilliJliJlilliłli1li1liiiJl/iJ1ił
Wobec. tego komitet wykonawc~y postanowił w~zwać szer?kie
JednocześrJie komitet wykonawczy protestuje przeciwko postę,
..
masy v:łók~larzy~ aby na zgroma~zentach fabrycznych 1 konferenCJach pow aniu policji, która w sposób niedopus'Z,c'Zalny i obm'La)ący szartomed.
wYPOWiedZiały Się w drodze plebiscytu czy ~ą za wypowiedzeniem wała bezbronne 'masy bezrobotnych.
specialista ·chor6.b uszu, nosa, gardla \umow y i przystąpieniem do walki strejkowej.
W końcu omawiano sprawę strejku tramwajarzy i uchwalono VI
I pluc.
J d
•. J
·t t
k
KO HSTl\HTY i'ł DW SKR 9, TBI. 27.81.
e noczesnle {Oml e wy onawczy wzywa szerokie masy do związku z proklamowaniem strejku powszechnego przez O. K, Z. Z.
PrzYJ m ll ~ od 12- 2 i 5-i.
wstępowania w szeregi związków klasowych, w cele stworzenia silnej w razi e potrzeby poprzeć go czynnie.
(i)
odbyło się

nie

Dr.

.

Z. RAKOWSKI

<

Droźny POŻ .r
Jedenaście

.stało

domu mis -zkalnBgO

Zgłaszajcie

się,

bezrobotni

Wolne posady w P. tJ. P. P.

rodzin robotniczych pozo- lPtt1acy w
ut
p'OISmtIlruj·e krurudycLa16w
bez dachu nad głową
i

Pańsltw10wy \N",ząd poQŚ.rlealrui.cbwa chłQpCów niż~j lat 18
i 60 męż
Łocł'zi,
KilińJslkiego 52, c~~n do rOlbM pll"Zy zaJeiSIi,eIrlraoeh,
z dotbrem~ 1 gasett1a. n'a hrorm, 1 plI'zercIrulk'!llI'za,
ś!WiJa,dectWlallllli
rełe:flel!licdami
do 1 dr'lll1ooJrza maslZ)'ttllOw~go, 2 rz~ź

W dni,u wczorajslX)'lIll okdo g,o- a następnie na dolną ozęść domu, jak'aś sltars/z.a kobieta. któr,a w !liO- ohs'a.dlzJenJi'a naSlt'WUJj~ycl pos,rud. bi.amy w dI1zIeWILe, 1 tllJaIjstra do ob.
dZJiJny 2 w nocy moLas.t o nrus~e la- :którego sbrych stl3.~ jua: w płomie cy ktrytty.cznej, Ziaoalitw'Srzy świecę,
NA MIEJSCU.
s~g5 m<aSzytny clruIk'M'lSJdej "Ofłset"
W
oddzial('
dla
służby
domowej:
lS~łę wylkJwa.lJid:iik'owa.ną, ohel2J!Lwą
alarmowane zooiało prze,raźldtwym n.~,a,cih.
zalPomnd.ał.a ją Z~8.S1Ć.
Od świ:ecy
.
iP!1zy t. zw.
"Leijpzi.g.err Schod.
gw:iZidem syren fahrylcZlll)'lCh ora;z
Strumieniami wody slt'a'raM się zapa.Jilla się wms.z,ąca nad nią na (). sł'ua:ą'CY'oh,
W oddziale dla robotników i rze PiI'leSIS·e", 1 LaboralIlia sjpelCjaHlsit·ę do
;edno,cz,eśnie
w kilku punktach sitrrużacy rue d1opuś'cić n1s'z.cz)'lcLzII- SlZJ!llur.ze płaclhta. Naljipra'Wdopodob- mieślników: 1 i'llltl"oIHgatOO'ra, 1 cl1łop fruhrylki pi,e!IilldJk6w, 1 majlsłlra mymiBlSia dźwiękalIlll trąbek srnatac- sIkiego żywiołu do doln'Y'ch pi,ęler. U1eQ sJt.a,ru.s.z.ka widział>a oj!i.eń, Ą o- ca" k.tóry pra'cował w silcl,adJrie pa- dilM1Slk;j,e~.e, 1 s,tatt's~ego robohnilka
kich.
Og.i,eń jednalk, n<aottt-ruH'ają.c na łatwo ba wiaiją.c
do wytroalbiani.a k.or\ków, 1 sam'o·
się ochpowie'dzda'~n()<ści ·piel1'lu.
W oddziale dla inwalidów wojen dJziel\lntetgc f.acłhlQ!Wlca do frubryika,cji
Pierwszy, d1riu:gi, czw a.rt y, piąty i !pa1llIly mabcria-ł w postaci dnzew1łl, chy1lki'em Z!bl'ega-,a.
•
nych: 8l"oibo,Wkó'w ni~dfi... !p'UdJeil1eik aa>lb~~ch · l'llklSiu.sOWJ"ch
dzi1es,iąty ocIJdzli!ały st!ratży ogniow.ei węg<1a i t. p., kltóry Z1g.r upowany
Ws3mbek pożaru pozostalle bez kOWorunych,
i bomlboni~, 15 k,olba.et sJPec1alris:lder owały się
w p.ohtdnk>wo - był na strychu, sJę,gnC\lt piętirla mi~
dachu n,:ul głową 11 rodzin,
NA WYJAZD W KRAJU.
lSIf,elk
clio lJwt.awam·j'a dJeJl:iIkatJnych
w(Schodn1'ą diz:i<etln~cę nrus~e,g,o mi.a - szkaJnego, spaŁaqąc SlUfm.,
W
oddziale
dla
robotników
i
rze..
ptt'I7ledmiotów,
1 Ere2lera 00 że~azo,
Jak się dowiadujemy, pogotzellsta,
gdzie dW!llipięof.rowy rog.:>wy
Ni~ mniej szkody w}'ll'!ządziła 100mieślntk6w: 50 roootndików do k 'aII" 3 majsJt!r.6w hu1!n~ctzytch, 12 pomocc,ami zain,beil'eiSow.al slię magilSka.t, cZQ'Wamrua kxlZle'WÓIW i cięcia dr!Zle- I!llidtÓIW łuult.nmczydl do wyroibu SIZlkła
dom nr, 22,
przy uJ. Fa1btrycZl1l!ei Ik,atolrom diolmlU woda. kM'I1e~ sotlraiak r6wJni<e'Ż k()mi~a.riat f'ządu . (Irl wa, 450 k'obi·et l'Ulb dziewlC\zą.t OtlaZ "elC1ZOOgo, 1 ~aJW1a'C/lja., 1 JPiJekastŁ ał w ogniu.
za.ey ni,e SIZIClzędzoiaB.. Na wi,eść Q poIl'za' g,amod?;iJe1lne:~o do poi<ek.ami mePozatt' zasltał lok,aJtol1'ó w domu po ŻClIl"Zie na mi'ejlS·C\e wY1Prudlku p!l'1zY'by
oehamilClZIliet;, 1 ttn.aJgtra śłws.alliS11deg Ol
grążonych w · głębokim śnie.
~a li s,anlO'chodJami komisrurz rZl\!du na
15 piOIIlliOlClIldk ów na m$Z'yttly "koil'OIl1y".
.
wieść O pozarze mielSiZlkańcy pOZory m. Ł6drt, p, Iż)'lclkit, Ilwlll1erud;arut powali się z łóż,ek i w m.eJiźnie rato- ldociJi na wo;ewódz.two łódzkie, inwali s~ę udecZlką,
Śmwelsi, oocą-c SiPekto'l' Foe:t'lSrter,
plodi!l1iSlPektor
retow'ać siWol,e mi,e cie,
Wldlzi,eraIi Niedzi,eLsiki, oraz nruczellIli!lk w)'lcLziazmniejszyło się
się do wnętr.za domu, l<e'cz obe.cna łtu ś1lecLc~,go, k 'ornisaiI'1z WeVJer,
umysłowych
Zatrudniono w ub. ty.
na mi,e!jlsclU poLi,cij,a nie diqptllsrozata
Po 3-godzirrmeą e.nergiooZiIleij akcji
W dniu WCZOirajsz}11D
zwią2lki nie wystąpią z podaniamIl indywigodniu 197 os6b
do tego. ze W1Z!g!\!ędów beZlpaleczen- ratow.nń,cZlei 'Qlgli1eń zosltał Ugas'ZiO'lly.
SIt,wa.
SplonBJt całlkowide' da,ch, strych, pracowników umysłowych Łodzi dpalnemi do funduszu bezrobocia,
Na t·el1"enrueo pwtwlowego UIr'ZęcLu
AikJcija ;r:at.ow.niICrm straży Oignlo- 0ITaQ: część d!rtu.gie-go pięUra domą.. otrzymałY z funduszu bezrobocia a' wówczas okres akc~ pomocy u- lPo~miJob:-va ~ 'W LodZJi., w
wP.j b'Y'ta n.werr ultlt"1ldittion1a, pamiePo 3-&,odzi~ej enel1'll!~clZlIlle~ akcji oficjalne zawiadomienie w sprarwie stawowej przedłużony mo będzie &ndtu. 13 sl'e11PIld,a 1927 roIlru było
ograniczor..;~ ak~'l' zasiłkow~. We- do 26 t'lNłodni
7)M1e,eJSirowarnyoh 26.255 bezrobotważ wąsika ulika FabryrClz.na n1.e r13.tlQlW!nkze1j ogień zos;fa~ ugiaszony.
....~
-,
J 'B
. ' .
n,ydh, w Ibem w samej Łod:z,i 19.568
BezrObotnI pracowmcy umysłOfW'l
Z ZalS1~ÓW kOrtz;ytSlt,aJbo w uhiepOZlwailał.a autoWO'zom UlSIbruwDać Gię
Sp'ł,onął cał1towiocie da'clb, sotrych, dług tego oficjalnego zawiadomienależ)'lcie., Przyt.em n1liPlI'a;Wla bru- OI'lruz część d.rugrieł~O pięka dom.u, nia cofnięcie zasiłków nie dotyczy którzy najmniej 26 ty~dni po 1 ,gły1m tytgodn~u 16.924.
W sartl1.e~ ł...odZli p.obierało 11.999
kbw" j.aka prolW'adzona ~est na tej
Wszczęte na/tY'chmi:as,t dJolchod1Ze bezrobotnych pracownlków umy- października 1924 roku pracowali
stowych.
w
przedsiębiorstwach
zatrudniająbezrobobny:ch,
zasiłki.
uHcy, utrudnia/l a d1oj.az:d,
ni'e wY'katZlalo, że pożar w domu,
.
k'
l'
h
d
5
•
h
ki'
Pr.aJCO'wn:i:kolW
tmn')'1Słow')'ICh hr a,ło
pracuJącyc , a
0 - ',>11.' 2358
P rą.cOlWnI'Cy, torzy otrzymywa I cyc pona
WlS\PoonnialIl;YlIni wyże'j oclicLzi.ała- p/rzy UlI. Fa,bł')'lCz'nei nr, 22, należą
.J_! _
l
'
.
1927
~1_
ZasJ~'1\.l.
.
rV\l\.u
W b'
00'
'ł
mi sk.aża.clkimi ~prężyści,E' kieto- cy do Brzet2ińslkielgo i Gronerta, zasiłki ustawowe, a którzy wyczer rzy do WII1il 3 SIerpnia
podania otrzymywać będą
tL~e~t~y.m .tygŁo d 1.u146stb,r a,cl o
wał kOlIlle1udalllt Gr,ohmalIl,
który pOWlS1t,ał w/Slklltelk nie1os1lwż.l1'ego oh pali termin ich pobierania w dniu. Złożą
"
..
tplra.cę na
erenle o ZII
ezr~
27 czerwca b, roku - będą mcttl1 zaSl~ prze<:hedząc z akcJl pomo- hot.ny.ch, olr,z)" :nało pra.cę 196, wy_
spec}aJpą uwalgę z wra.cał na znaj- cho-dz1el11ia się z oJiniem
dUJja.c'eo si~ w sa.;siedIZlt.wire fa/hri)'lki:,
M1anowilCile na sflryrehll. sypiała zasiłki te otrzymywać o ile ob-ec- cy dora·źuei na ~kC!ję usiawową. (e) .sd',attliO dO' pra'cy 145.

--

Cofnięcie zasiłków zapomogowych

nie dotyczy bezrobotnych pracowniKów

BezrolJocie
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Dotknięci do żYwego bolesną stl'atą, ktÓl'q, przez tragiczną śmierć

swego jedynego syna

B. P.
poniósł

nasz dyrektor ' p.. KONsrrANTY ROZEN1'AL,

Zarząd

wyrażają

Mu naj głębsze

rekcj

i

wsp6ł'czucie

. I\kc. ł,Selal n "

~ ŁOD2iI.

Przejęoi

do

głębi tragiczną śmiercłą

B.

•

z

I I
wyrażają.

szefowi p. dyr. KONSTANTEMU BOZENTALOWI najszlJzel'sze

p

współczucie

I

Cy

co~

iura i fabry i "SETALA. Al'. Sp. Akc•

Gl~boko wstrząśnięci

przedwczesnym zgonem

B. P.

dzlDlierz
serdeczne wttpólozucie

zbolałemu

ojcu p. K. ltOZEN'fALO\VI

wyrażają

ozent l

B-cia Szpilfogel
Głęboko dotknięty przedwczesną śmiercią

,

Głęboko

wzru.~ony

tragiozną

śmierci.

B. P.

Włodzilllierza

Waldman.

B. P.

Rozen la

Wł~~limi~rza R~l~ntala

wyraża

przyjacielowi swemu p. KONSTANTEMU najserdeczniejsze ubo'ewanie

L. Rachmilewicz.

wyraża najgłębsze współczucie

pa nu

dyr. K. R02:entalowi

"W". Kacyn
Najserdeczniejsze
śmieroi syna

współczucie

""o

wyraża

Reorezentant Oddz. Warszawskiego

z powodu tragicznej

"Sełalana u

B. P.

Sp. Akc.

przyj cie'owi p. KONSTANTEMU RDZENTALOWI
/

H. WALDMAN.

Do

głębi

śmiercią

wstrząśnięci tragi~zną

B. P.

Wł~~limierla R~lentala

Głęboko dotknięci nagłą śmiercią

B. P.

W OZI

wyrażają

ojcu serdeczMe

Z

OZ "TA 1\

współczucie

Pp.ulowie

wyrażają

serdeczne
p. K. Rozentalowi

,

współczucie

A. RabinowielDWie.
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r asyt acii na rynku kredytowym

umożliwi

zdrowy rozwój polskiego

przemysłu włókienniczego

Wzrost uruchomienia
Pomyślne

konjunktury w

przemysłu

bawełnie

i

wełnie

Sierpień przyniósł

dalsze uru- z 4 i 5 dni na pełny tydzień prawielkiego
przemysłu cy ma się niebawem zwiększyć.
włókienniczego, który
wykazuje
Jeszcze pomyślniej przedstawia
stały rozwój i zwiększa zatrudnie- się sytuacja w wielkim przemyśle
nie. W przemyśle bawełnianym wełnianym, gdzie przez 6 dni w
liczba zatrudnionych robotników tygodniu pracuje 98 proc. fabl'yk.
dochodzi już do 54 tys., czyli cy- Pełne zatrudnienie w tygodniu
fry w porównaniu ~ latem roku znalazło 20 tys. robotników, a
1926 bardzo ,w~soklej, przyczem również i w przemyśle wełnianym
10 tys. robotntkow tego przemy- istnieje tendencja do wzrostu tej
słu znajduje się obecnie na ur1o- liczby.
pach. Ogółem znajduje się na urloNajbardziej pocieszającem zja- pach około 11 tys. robotników
wiskiem jest fakt , że 95 i pół przemysłu bawełnianego i wełnia
proc. pracuje 6 dni w tygodniu, I nego.
a liczba fabryk, które przechodzą

Pamiętamy d.obrze. że w latach plzemystłu jest niezbędna nie tylko państwa i wzrostu sity nabywczej chomienie
~
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, ,__ - '
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. , b' l dn ' •
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1924 - 1925 pol.l.czas ..... J "J"u !l0- z uwagi na ~~a owanIe stę l· u OSOl" ~ła~zcza Wle;-:e" prze
spodarcze~o w sferach mlarodaj. lansu handlowego, ale teli ze wzglę mysi włok1enmczy must SIę u nas

nych uw:ażano, iż nasz prrzemysł
włókienniczy jest zbyt wielki i wo
hec te1!o nie ma racji bytu. Wówcza.~ cieSZYła się J){)wodzeniem te-

du na politykę SPOłeczną, Wobec
utrud:nion>e; emigraCJi nalezy zna.
leźć zatrudnienie dla przyrostu lu,
d'ności, w szcze4ólności wiejskiej,

orla, że Polska iest kr~ettn rolniczym, który pOwinien Drzedewszy
stkiem dbać o rozwói rolnictwa 0raz przemysłu, zwią.zauell!o z rOInictwem (cukrownictwo, gorzelnictwo, wyrób mąki kartoflanej
i t. p,). Uważano również, że należy ze względów obrony państwa
popierać przemysł metalurs!iczny
i chemiczny, aby pod tym w~gl~dem uniezależnić "ie od zagranłcy,
W okresie braku kapitałów' założono stosunkowo duo fabryk no..
wych ze względów rzekomo patrjotycznvch , przyCZlem, jak twi.erdzą fachowcy, 1lrynderslWn to wca
. b
Ie me Vło dostosowane do potrzeb kraju. Natomiast osoby wply
wowe na tych dostawach dla państwa robiły świetny interes. Toczący się obecnie proces gen. ży-

Co się tyczy bilansu handlowego, to liczyć na znaczny ekspor1
zboża obecnie już nie można, Zrazumiały to już sfery rząd~. W
lrońcu Upca p. minister Kwiatkowski na konferen:oii prasowej w
sprawie bilansu handlowego znpełnie trafni'e powiedZiał, że ani rok
1926, ani też rok 1927 nie jest dla
obrotu zbożem charakterystyczny,
gdyż rok 1927 jest okresem po wy
bitnym ni'eurod:za,ju, ił rok 11)26 był
rokiem Po urodzaju. .,Naogół można powiedzieć - oświadczył p.
minister, - ze Pols~a pozostaje
pod względem produkc}i rolniczej
'-l ' 'u
na granIcy sauu>wys""il'cza n;:3cl.
W tych warunkRCh. rozvroJ prze
mysłu staj.., się kou;~-cznością pańshvową. Eksport wyrobów pt'zemystowych narówni z wywozem
l dr
Ił
uk • t
Yl'ęg .a,. zewa, n~ .v~ c ru l : p.
poWIDlen stać SIę Jedną z głownych pozycji nasz?!!o handlu :za~
granicznego, Przechodząc do przemysłu włók:ieo.nicz~·fO, naleźy prze
EJ
dewszystkiem stwierdzić,
iż naogół
"
. lk _, .
przece"ua SIę ,u nas WIe;, OSC l r~.
TOst teJ gałęZi produk~~;1. Zupe,łnle
zapomina się, że nie mówiąc już o
wielkich państwach przemysłowych ale nawet Włochy Czecho~

•e-rski

eJ!o jest pod tvm wzglęmi
dem niez:nierniJe ciekawv.
Nie przesądzając wyniku postępowania są.dowego, można iuz ~
becnie stwit'rdz.ić, te, ponieraJ'Ac
fil'
"I'
nowe gałęzie przemysłu, przępła..
cano kolosalne nmy, bogacono
wpływowe jednostki kosztem sku
bu państwa, przyczem olit ka t
al'
• ~
a
wc. e nll~dnprzyczymła SIę
roz..
WOju 'o l ycb., opartych na zdrolVych zasadach, mających przysdość zakładów przemysło
h
okresiewy:
W -t en sposób
strofa1nego braku ~pitałów :o;ć
znaczne sumy zOStały zużył i
Właściwie Nawet jeżeli e ~
kszości ~~dkó
' ..ł_ ~ b ę
"JrW ~ m
a ęWe dopatrzyE się cet:h przestępstw, przew
, idzianych ftI"7.ez '-ł"~AUdeks karny, to z punktu widzenia

lo

,,

.

,'.

sł~aCJa" Hlszpan~a, ~elg}'l i DrazylJa mają znaczn1e WIększy przemysI bawełniany, aniżeli Polska.
~a~eńka ~zwajca~ja posiada, zdaJe SIę, tylerz Wl'ZeC10D, C() Polska, a
może nawet więcej. Wobec tego,
staje się zupełnie jasnem, że nasz
-.J wł"..l.
'
._.... t
kpmemJ_:_....:-~czy )~~ s 08Ull0W0~· J, ze ..w miarę po1ep-.
szani się yt
~
a
s uaCJI g"""ł"""8il'QZeJ

i_

e:

Polityki ekonomicznej takie finansowa.nie przez skarb nowych ga-

:.!:~~!!!!!!!!!..
:!!!!!!!!!-!

czyć na eksport wyrobów włókien
niczych. Jw obecnie towary włómennicze stanowią 13 _ 15 proc,

całego na~o eksportu, a przeci.ei raojonalizacja nasz~ przemysł,u naJeży

n8!razie do

PrzySZło-

ści, gdyż dopiero się zaczyna. Na-

stępnie przemysł nasz nde może
wobec braku kapitałów ud2ielać
-q)O'-:długotenninow$ l:redytu swym
odbiorcom, CO u~e wptywa na
przedłużył
rozrost eksportu. M1mo to e k s p o r t ,
ten i<
stnieje i nawet zwiększa się, nad firmą "Mauryćy Koprowski" i nad Bankiem
Możemy więc liczyć się z tem, że
Kupc6w i Przemysłowc6w Chrześcijan
w miarę polepszenia się ogólnych
Na ostatniem posiedzeniu wy- prowski" zmniejsza się, że wobec
wat'11Dków gospodarczych i w działu handlowego sądu okręgowe tego uznać należy i~ przedłużenie
związku z reorganiza'Cją produkcji go w Łodzi
było rozpatrywane nadzoru jest wskazane postanowił
przemySł włókiennkzy będzie się spraw,ozdanie nadzorcy sądowe&?c przedłu~yć nadzór sądowy nad firu nas stale ~. -Przemysł ten nad ~lrI~ą ,~~aurycy Kopr?wskl mą "Maurycy Koprowski" na dal.,
'I_~' b
' ł
za mieSiąc ltplec, W okreSle tym sze 6 miesięcy to jest do dnia 1
me Je.st .J8Il\IIeD1S o cem CIa e~ w obroty dosięgły sumy zł. 34.000, z marca 1928 roku.
')J'g.aDl2lD11e gospoda.rCZ)'lD Polski, a tej sumy spłacono wierzycielom
* :Ił '"
jedną z podst8lW tego organłzmu.
25.000 zł. oraz wykupiono akcepSąd okręgowy pozpatrywał po·
Jak donoszą dZienniki, wielkie lów na 4,000 zł. Z uwagi na to, danie Spółki Akc. Banku Polskich
fabryki łódzkie ostatnio pn:epro. że wierzytelności si~ zmniei~zają, Kupców i Przemysłowców Chrzedza'
'west'
Wl że sezon w branży Jedwabnej po- ścijan w Łodzi w przedmiocie prze·
wa
Ją znaczne In "yąe.,,, - myślnie się zapowiada uważa nad- dłużenia nadzoru i zwa~ywszy, ~e
dzewska Manufaktura budUje nO· zorca za wskazane prosić sąd o jak to widocznem jest ze sprawową przędzalnię o 100,000 wrze- przedłużenie terminu nadzoru na zdania nadzorcy sądowego suma
don, O ile potężne firmy pm;emy- dalszy okres czasu, conajmniej je- długów Banku stale się zmniejsza
słcwe mntfą uz·~1rać _drank.. st<ł dn.a~ ?o marca 19,28 roku" tem,bar- że przeto przedłużenie nadzoru
Ji>IA kredyty
.......6
"l'
t kt aCJe z wierzycIel a- na d Ban k'tem Jes
. t ws kazane, pos t a
sunkowo~6 więks-ze
na
In- dz.leJ IZ per!a
"
d'
ko mi w sprawte dalszych spłat są w nowił: przedłużyć nadzór sądowy
westyqe, .to sre ni pr~mys!
n- toku i na dobrej drodze. które nad Spółką Akcyjną Banku Poltaktu takiego z zagranIcą J1l.e ma, przeciągną się zapewne poza ter- skich Kupców i Przemysłowców
Wydatna reot"ganizacja produkcji min trwania nadzoru.
Chrześcijan w Łodzi na dalsze 6
w przemyśle Ś1'ed!nim, który ZNSąd okręgowy zważywszy, że miesięcy to jest do dnia 1 marca
sztą obecnie dobrz~ ~'J'e suma długów firmy "Maurycy Ko- 1928 roku.

Sad

,

,

wezy

ł"A--ł"-'"

nadzory

,

od zm1any warunk6w na ~@@@@@)@@@@@@@@@)@@@@)@)@)@)@@)@)@@)
wewnętrznym rynku kredytowym,
gdyż otrzymać znaczniejsze kredyty ~nw~ycyjne m~na będzie
posrednlclwem kraJOWYch instytuII •
cji kredytowych, które pośrednizaoszczędzisz sobie używając proszku do
czyć '
będą
kapitalis.tami
"między
ednim'
zła~ranlCZllymkral,
a. sr
l pt"Ze!1Dy.
"
s owcamj, w
JU.
~
L D
nIe zawierającego żadnych szkodliwych domieszek,
• erg.
niszczącyCh bieliznę.

D
.
·
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,
za, UZD czasu I plenlD
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BLASK"
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~~:o~~:=śc~.Z;=n~e~:

mamy zamiaru kwestjonować koniecznośoi rozbudowy przemysłu
chemicznego i metalurgiczn-ego;
przeciwnie nietylko Ze względów
,
"
o~rony. panstw~eJ, ale l z punktu
wldzeD!1a rozwotu gospodarczego i
interes6w naszego bilansu handlowego zakładanłe nowych fabryk
Jest niezmiernie pożądan, e, Ale
.
'
chodzi o to, ~by kapItałY na ten
cel zostały zużyte gospodarez.o uży1ecznłe.
Rozbudowa naszego

:zwiększyć. Prócz tęgo możemy li-

Sciąuanie

podatku

b d db
ł
ę zle Się O
ywa O
ZigOl~ie '!- d?ŁrchcZ!alSO'WlOOli

W

majątkoweuo
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Dnia 1

tenerglcznem emple
-

września

W

zarl podatIku da1srejralt!y w ~OIkośd

r. b.

będzie otwartą

PABJANICACH

Sl~oła prYWatna koedUKacyjna roiwoiowa

1'Z<\!d~1lJl,aml m1l!lliS~T!S1twa skarbu, 0.8 proc., od sZ'alcun1ku ma!)~liku, uPObOT J)od,a<tku maJąt:!wWlego, P11ZY'- ' staIIo~'e-go w rolk'tl 1925 p:nzy v.'Y-

p'aJdaj~oego w myśl tlJSta.wy z dn.. 11 m:irur.z,e ;podatku maiątkow,eglO.
z oddziałem freblowskim (Przedszkole)
siJeqxn1a 1923 roiku zOLStŁd ogTamRat'a ta lPłaJtną ieSlt w dWi11c'n rów
Przygotowanie dzieci bez różnicy wyznania do wszystkich zaktadó~
naukowych grednich,
Rozpoczną się również
C1JOlly w D,aslętIlufą.cy SlP05ób:
nych (:zęśc1tllJdh: pie!1'1WlSZIa dlo
Kurs".
Jęz".liów
dla
dorosłych
" a) d11a płatn,jlków WYJŻISIZ)'l~h ..stOjp- dnia 15 I~stOipada 192,7 l"oIkUl, druga
Polski, francuski, niemiecki. angielski i rosyjski.
Itlit. ~~d 10.0,o0zIDo,t)'lch m<lJą~ik'tl} - - do d~,a 1.~ stY'Ctz~1'1a 1~28 .r.
Z'Wisy w dnie pO\1iSzednie: ul. SWiętojańSka 6. m. :5 od 11 do 4.
Płla'tn.ll cy tlJ1/2lSIZ)'ich s-tOIP1lJl, me pod
w I 1 IIIgrotplie kon.t~e'l1ttQIwel do 100 p!t'oc. defin.litywnelg,o podat- l'e'~alj~cy ZW'}'IŻlce lk'O!llJł'rrugenttowef,
5930-2
L. BER.LACH.
ku bez :z;wy,ż,ki, konit~elllt,owe;,
obowl'ąZlani będą uiścić w t'Y'cthż·e ~!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!=~___________.,D
b) dJ1a ptart:n1lkÓ'W wyi.sz)Ttcih stop- -ber:minach l"esztŁę p,TZ)'lpadaljąc-ego ,.
ZaangażuJ"e my
ni (pODia,d 10.000 złoty<:h maąąillru) od niego po,datk'tl maliatt.kOfWego.'
miejski Hlnematograf Oświatowy
w II grup1'e kIOJLtyng-e'1ttowej - do ptailn-ik'om, ktÓT'zy ńa'ChpłiadM do- Wodny Rynek(róg Rokicińskiej). natychmiast kilku inteligentnych,
:poJiowy piodJrutlku ze zwyż.ką k.01l-ltYlchOz.as-owe raty lP,od:rutku majątŁDojazd tramwajami 6 i 10
zdolnych, z dobrą prezencją i wy
t'yttlg,entową.
kow~go, oodpłaICOnJIl! kwoty zahlcz;y
Ced'em osiąj~ięcia WIP~w, pre sd-ę na poikryde n,aJleżnl()śd, IPłall:- Od wtorku, dnia 9 do poniedZiałku, mową

szmechel i Synowie
sp. akc·
t~~:,~~~~: b!~~oda!u ~* =-~ mJ"śl mniejszego 2)arz1\d~~
Firma "Szmechel i Rozner" do
~""15'

~~~e6~~Ol~~Y~H~I.
l ucrezl·a
BorU'la
dn.

w

atW·ll~t~r~' W

(tosi, że z powodu wystąpienia 1927-28, Zl!lJt'lZlądizi~o miaWstle1l"stwo - O 'Wys.o!k,ośd 'Podille lg\aij~y.ch 5'Cląjednego
współzałożyciela akcjo &katt'lbu 1P0hÓlr ,o.d p't,rulJruilkólw wyli- grui' ęclu :z.atlle~ł' oŚtci d. t:eiI1Il1im,ac~ :plaltnarJ' usza f-my "Szmechel i Dozner" ISlZYIC'h st·oJP!llli. fu>on,ad 10.000 zbotJ"ch nlo'ŚCi tJ"cltże z,oslt'aną pIt,atm1cy pi.. D
t 12
,,' h (2
'h
Zgłaszać się do firmy .ELECn.
'IIl,a"ątktu) Dla pocZ'e1t z.aJlelg".OIŚIOj, ie"o Seanttl1~ zawnadlomllelll:i.
rama w cz Ii"clac
serjac )
pana Juljusza Roznera, nazwa fir'J
't
15
Z epoki odrodzenia,
TROLUX·, Piotrkowska 53, od
my została zmieniona i brzmi obe-:-000-.
W rolach \iłównych:
H-l i 4-5.
596<
C
cnie: "H _ ~zme~hel.. i Synowie (
przemysłowe
Liana Haid, CO,nrad Veidt,
@@)@)@)@@)@@@)@@@)@)
Paweł Wegener l Basserman
Sp. Akc. FIrma Istme1e od roku
1909 i cieszy się wielkiem zaufa-,
DLA MŁODZIEŻY
niem wśród swojej klijenteli jak
W roku gospodarczym 1927%
1928
••
• <Lord
również wśród dostawców.
. MOISIk[~WlSki sawfi:e.t gcyspod~r- proc.) i mdahnt!lilClme'~ (o 22,8 I
Jbn)
C1!:!:.~~
Centrala znajduje si€! w Łodzi stwa SluOlCliowe:go qpIr1aoowal w prOlC),
Dramat w tO-ciu czę~clacłi.
~~
przy ul. Piotrkowskiej 160 i nale- tYJCh cbi,ach p!1a-n prodlukicji przeI10ść l101botlruikÓ'W, Zla't1r!Uldn5lotnJyC'h Nad program
U O\V
ży do rzędu najbardziej popular- m}'lStow.e:j na ,.,o/k ,~OSłptOdia'T<:Zy w prlZlemyŚlle' mOlSlltkNlSkim WI7JrIO~ . RĘKODZIELniCTWO
i~ ~
~ .,GIDSU
nycil firm w naszem mieście a za- 1927 - 1928. W myśl pl,an'tl te~() Śtnii~ w prz)'1Szł"YI:n roiku goopO'd'aa;·
,
, - -,
.;..
~ "'" P l ki
"
służyła sobie na to, dzięki wiel- wailitość oałejpflodulkiCj~ pr-:z.emysłu OZ)IlIll nla 140,000 .()'s-óib,
W poczekalmach ,ktna ~od /'_enme
~ W'ŁODZI ~ D S BgD
. IIIllXSlKIllew1S:KIl.e'
___ LJ!
L.!
. , b ..1, •
W yuaJtł\ll,
..11
'_1'
1.... d
do godz. 22 audyCje radJofoi,lczne,
~"-'~ "..~
do
' obro tom, któ'
k1m
re Jej. pozwal alą
~O wyn,OSillC
ę'U:Z!lel w
ZWlązme z rQlZlLJU 'o~-.:"",~r:4''''
M' . k' ,
zawsze sprzeda wać towary pierw- pr z:ytsaJtyttD roku ~~S{P'odJrurczym Wlą pnzemyts!ł!u, wy.nooYć będą w G
I M t
' GaI1ee~~ ~ J •
sze j jakości, po cenach najbardzi r. j 771,500,000 rubll. IW poróW1Itaruu ~ p:rZ)'lSdym l'oIku goopodarc.zym
enera - O ors rosnie
"I DI
dostępnych.
l"oikiem bleżą'C)'lIIl pow!ięlks'ząna z()- 61', 700,000 robIli. Z 'PosZicz,eg6Lnycb
FaJbry/k'a automobili "GettlJeral _
Ważny na dz. 16 sier'min 1927
, Firma posiada równiez w Oru- s~anie p!1zedieWlSzysthlem ~rodtrk- 1"o.cL:z.ajów p!t'I1Jemysbu najwięcej na .Mdt'OO'IS" .w Detroit ~ni'osła ika,tP1- Ku;>on daję prawo do n il
-',':nch
dZlądzu własny dom towarowy, ct]a prLeI:'l1)'lSłu slkonn.e!!o Go 66 pT.) no?Jbud,owę otlrzyttllla -przemysł wł6- tatt akCYJny o !pół millJona dOlruroW.! biletów w cenie po 80 ~- r . -d iodz.
p-owadzony na wy soką skalę we- dru1'e'j p'- odu'k,qja pTremy.sŁu k'onfe"k lci'elnrnclzy (19 mi1ij. rUlbli) i me1al'Ur~ Jem to FI?d!na z ll.'aljw~ęks:ZY'C'h tego
10 rano do 11 wie~7.0 r e l1 ' _
dł ug nowoczesnych metod bran:iy cY1negjO (o 55 pr.), chemkznego (o gi1clzlny (15,5 mdllj. rubli).
ll10dizajru OiP'ea'.aqj~ fi.naOlS'o,.,..r.rh w
'
47 p:l',Qc.), Włókienniczego _(o 28
.1Ame~"
•••••••••••••
konfekcyjnej.
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PROGRAM N!

•••

Potpourri operetkowe i

I,degra orkiestra .

Refleksje nocy

JERZY WELIN

Djalog z natury.

Piosenki wytworne i charakterystyczne.

KANIEWSCY
charakterystyczne.
EDWARD REJ
Kawały

będzie

rewja, pióra
Edwarda Reta p. t.

cieniu

.~adeszły

rower3/' tf

oraz

STEY ER

BUWDEłł

i STAR

angielskie
Cen3/' faOr3/'C1ne.
Długoterminowe rat3/'.

~

i

finał

Dr.

rnodele

francusl<1ch rowerów na rok 1928

II

lilowa nam
-

dorosłych)

On, ten, Ona i Ta .

BRBtłIlABOR" wszechświatowej sławy i

B . . Boryse""tcz

i romanse.

obrazek sportowy tragiczno-komiczny
Mą~ i Żona.

łez.

pouczający

o 6, 8
6, 8 i 10
przedstawienia
publiczność na salę wpusz czoną
nie będzie .
Pierwsze
przedstawienie
cenach zniżonych.

SPORT -TO ZDROWIE

POdwórzowi
muzykanci
skarga niedoli i
naSkeczslra!y skromności
(dla

gorączka
'UT

Pieśni

i "szmoncesy·.

smętna

Początek przedstawień
l1iedziel~ o 4,

i 10, w
Podczas

Poraj-Porecka

tańce

wystawiona

wyjątki

chińczyk

Scenka wokalna

VV~. IN'I

i dlli .uast~)łmych

Udział przyjmują: pp. PorajPorecka, Pllchniewska, Sokołow
ska, Lelewicz, Orłowa, Welin,
Rej, Romejko, Woroncew, Tomaszewski, duet Kaniewskich
i duet Tomnarów.
KierOWnik art -lit. Edward Rej.
Orkiestra pod batutą R. KantaTII
Przy fortep. M. Ptaszyńskl.

W palarni opium
i 2 angielki.

prolo$!-scenka nastroiowa Pierrot. Kolombina
i "tamC'i".

J)ziś

2.

Duet TOPJl\SZBW zKICH
operetek.

ELISABETH

Piotrkowska 72.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;1;;.;..
·~

Wszelkie

passe-partout prócz
i prasowych ważne
tylko na losze przedstawienie.

się kręci

urzędowych

Zespół.

AC

•

powrócił. 793-2
Cegielniana 40.

6 Sierpnia 3.

Lekarz-dentysta

PIELĘGNUJCIE" SKORE
. . J~Jl..EM i KRe"b
11IPs;,
~..'~·l:~
~
Kia~,,;~ PHtfiWJ:AaRi:

Uj~HI S~~u~~!~G

OłSii

~'A

i

Q'e~~E'fE~r

.

poT;!:J~ił
CD~CXX:X:XXXX;OO:xlX)CX:XX,
przyjmuje cho· a:>
W

Dr..

P owrócił

~

Zachodnia 57

weneryczne.
Leczenie lampą

i

8
~

Na żądanie wszędzie do nabucia

wmniejszljch i większlJch puszk6ch.

Przejazd 8, tel. 11-21.
FIUA:
Piotrkowska 98, tel. 15-62.

fficx:xxcxmooc:xXx:xxxocrmff

kwarcową.

zetarg.

Przyjmuje od Slodz.

9-10 i 5-8 .
pań od 5-6.

Dla

"

Oddzielna
poczekalnia
tel. 19-94.

Magistrat m. Łodzi ogłasza niniejsze m publiczny przetarg
ofertowy na budowę oficyny na posesji miejskiej przy Placu
Wolności Nr. 14-z własnych przedsiębiorcy materiałów z robocizną, z wyjątkiem cegły, którą Magistrat będzie potrącać
z rachunków, licząc po 70 zł. za tysiąc
Ubiegać się mogą o budowę zarejestrowane przedsic:biorstwa i firmy, ktore wykażą się świadectwami, że jut wykony·
wały wic:~sze roboty budowlane dla · władz rządowych i samo·

Urolog.

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych.
Pr~yjmuLe od 1-2
l od ;)-8 w

poleca ze

KLINI

składu

tylko pierwszorzędnych kopalń,

111

SUC~E DRZEWO

dawn OIS/ińska)

sosnowe 1 dębowe w szczapach
Tel. 48-95.
i rąbane oraz KOKS 1"0 ce
- ,- =
nach konkurencyjnych z dostawą
il
d
do domów w ł a s n e m l
r. me •
koń m i. Stałym Klijentom
udzielam kredytu. Sl:Imienoa i
.
szybka usługa I
5871-8
STOMATOLOG _ '"" 'dt,~_ ·._lq';"""~~t!.W....·l!':~40:

I

D-rów med. SzarIo ty Eigel'owej, ReitlerKurjans ej, Jlflchała Kantora l J. Bauma
Łódź, Ogrodowa Nr. 10.
Tel. Nr. 13-57.

I i II klasa.
A m b u lat o rj urn,

LAJCHTER

Konstantynowska 9.
Tel,49-66.

Chor.

państwowego

9

,c..>"@@@)@@@@@@@@@)

szozęk, dzią·

.xl

ul. PIOTRKOWSKA 85 (Kościuszki 28).
Zapisy do klas od Il-giej do VIII-ej wł. przyjmuje codzien·
nie sekretarjat od 6·ej do g·ej wieczorem.
tniesięcY',

Nauka codzienn'e od 7 m 15 wieczorem. Dzięki w: sokiemu po
ziomowi nauki, prowadzonej przez wybLnych profesorów ~imnazjalnych
łódzkIch frekwencja w cią«u Istnienia kursów do~ię\o'!ła GSOa słuchaczy.
Prz\' kutsach Wzorowe gabinety: tlzyczny chem iczny i przyrodn
Opiaty niskie. Dla niezamożnych ulgi.
Poczl!tek
roku sz\wlnego 1 września r. b
L41
a..____
III!"M___________________- .__

----...l

Od J"t-5•
niedzielę 0-11.

W. 8all"cka
Dr. rned

choroby
skórne
I weneryczne
Przyjmuje od 2-4
i od 7-8 tylko ko·

KinOsSl.PenółKwl.ePwrl~C~.a
~aoń.stw.
'"

Szkła

Dr. n1.ed.

5605

p. f.

Kilińskiego 77
TEL. 58-3T.

poleca w wielkim wyborze trema, toalety, lustra
ścienne, stołowe \II niklowych i drewnianych opra·
wach. Szyby do samochodów i dorożek.
Przyjmułe sic: do grawirowiinia wszelkie liryształy stołowe i szkiełka dla łegarmistrzów.
CENY KONKU ENCYJNE.
Wykonanie pierwszorzędne.

!-------------------------~---~----------------,

S. Kantor

Specjalista chorób
Skórnych, włosów
i wenerycznych.
!1abinet RentSle·
no wskl (Lampa
kwarcowa). Przyj.
muje od 8-1 l od
G-S. pali 5- G.

Ewangelicka 2

róg PiotrkoWsl,ie j
tel. 29·45.

L

poniedziałku włączniEl

W·1e I lit. wspanta
. ł
y program I

O g n l a '.

po cenach konkurencyjnyoh

§i
Ci

(FEU!
symfonia•. )morza i .mi-

Wstrząsaiąca

w 10 ~ie\kich aktach geujalnej
J. de BARONCELLl'EGO.
W rolach głównych'

reżyserji

Dr. med.

Róźaner

DOLLY DAVIS

Dzielna 9
Tel. _"'i 2f:!-9s.

źrenica c h.

Choroby skórne,
weneryczne i mo-

Gioconda ekranu o ti;olkowych
Charles Vanel i Maxudian
AN9Nt>1
Nast!?pny program:
~OSTATHIE DNI POMPEl"
Powiększona orkiestra.
Poczatek w dni powszednie o $!odz.
S-ej 'po pol" \OJ soboty, niedziele
i ~więta o godz. 3·ej po pot
Pocz"tek seansóW w ogrodzie
o godz. S·ej i lO-ej wiecz.

J

WIELKI WYBOR

UWAGA: Kino i kas)'no
d .
w ogro Złe.
Od wtorku dnia 9 Sierpnia do

łołd

YLKO
POLE.CAz

-r

bleły i d~ieci.

Piotrkowsł[a84
mieszk.8.
62.3

058-2

·~~ol!.k~~S~~9 9
,. NASlELSKI

r.

z~~t~d~~g~ieri~~I;: ~--_·------;I

NAZJALNE

w zakresie programu gimn.
pod kierownictwem A. WIERZBICKIEGO

A

położniczo-chirurgiczna

W Ę G I E L,

_I

I

piramo\llicza

""I.

i FABRYKA LUSTER

175-a.
5857-3

Datynerl

IE,I3IIIu.....- - -_ _- - - - -. . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

,Mechaniczna Szlif.ernia

słanie do sprzedania.

Zygmunt

Oferty in minus z podaniem w procentach wysokości
zniżki od sumy k03ztorysowej należy składać w Magistracie,
Plac Wolności Nr. 14, III pięrro, pokój Nr. 52, do dnia 20-go
sierpnia r. b. do godz. 12-ej, gdzie przejrzeć można kosztorys,
projekt i warunki konkursu.
Magistrat zastrzega sobie prawo wyboru z pośród woiesionych ofert, względnie nieprzyjęcia żadnej.
938

=-__

w dobrym

Wiadomość u magazyniera Piotrkowska

Dr. rned.

rządowych.

"

szybko wysychający.
l\OSEL
i S-ka,
SKUD GI.ÓWNY:

twardo

l

pg---------------------'--...----------------------~

ZL F"

8

H• W8łk UWJSk, 88

.!J1!J[!ł1fJ[!J[ł1ril[!ll!łlM1l1łl!1lm1l!ll!llill!JlłHl~l!Jl!IliI[!Ir!J (2he;~~~~las~ó;~~
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8-k1 1 KURSY Gl

r

robach skórnych) ~ Do malowania podłóg, drzwi
wenerycznych
i okien najlepszą fatbą olejną

A TAs.<?E USUWA"'1:,a.
Plf61. UERWONOSt
i SIORSlKOX SIII\nu.

I

p O "" ó
ił
przyjmuje od 10-1 i 3-6.

Wschodnia 65
(Ptotrlwwska 46).

'1

czopłcIOwe.

Przyjmuje
od 8-10 i od 5-8
Leczenie lampą
kwarcową

Oddzielna pocze·
~81nia dla Pań!

Na najdQ~odniejszych warunkach
Uwaga: Zadnej filii nie posiadam.

•
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Koncesjonowane KursJ Kierówców Samoc~o~owych
"
RAPEPORT S. Neumart
Pr. Narutowicza 25
riofrkow~ka 111,
DR. MED.

oyna to' dz'

•

.

,

Choroby skórne
i weneryczne.
Leczenie prom.
RoentSlena
Moniuszki 5
Przyjmuje od 11-2
i od 7-8.

Dzielna
telefon 44-10.
Choroby nerek, pę
cherza i dróg- moczowych.
Przyjmuje tylko
od 6 - 8 wiecz.

telefon 49-11.

Zawodowe i amatorskie dla panów i pań.
OPLRTR łUSKR-RRTRNI.
Kancelaria czynna od 9-19,

,......

Dr. med.

Dr. Ined.
Grzegorz

·
b
ROSen erg

]o;

Ogłoszenie.

Komornik

Sądzie

przy

Okrę$lo,
Łodzi, S .

powrócił. wdniu24 sierpnia

1927 r. od f!. 10 r.
d o w ŁodzI' prz" ul
Przyjm.
od 8.3i O od
m. 8 10.30
z rana
.
J
•
Przejazd
2
4.50 do 6 po por. odbędzie
sIę sprze
Usuwanie zmarszczek, PieQów'1 \'1 niedz. o d 9-11 daż z przetar~u

pasta

"

do

Z

i innych defektów cery. Pie lęgnacja wrosów
Trwale przyciemnianIe brwi. Elelttroterap;a. Sollux
f'. S. Ulgi dla urzędniczek i pracujących p~ri.

I

~aj/epJza

ębóJV

I.~.~~~~~~~~&~mm~~.

.

•

lI~mtnl

,

I

I
••
DyrekCJe GlmnaZIOW

.•

• • • ."

uczniów i uczenie przyjmują kan-

I IilmnazJum lIIęsklego, przy ul. Magistrackiej 21 (dawniej 7a). .
IIliimnazjum lIIęskiego. przy ul. Magistrackie] 22(dawniej 16)
liimnazJum ietisklego. prz 1 ul ic1 Piramow icza
w godzinach biurowych (10--1)

• .....

1

maszynę

"Underwood"

kancelarja Gimnazjum
obojga płci
lat bez wszelkiego przyS!oto·
5952-'

-

Łódź.

Przeiazd 4. tel. 2-23.

UW AGA.:
paracyjny.

Własny

warsztat re.·

f:40.-

27 r.
Komornik.

Dom Wolmana
obok parku.

A!!I!!.J,łlllrR,.J~ S. Małowisł
powrócił
choroby uszu, nosa
ItrJJB,J'J.zYUa4.
i
~ardla

ul.

Gdańska

37

WIKTOR ZIEGE

tt!lef, 15 93.
przYjmuje od 2 do
4 po po/ w Lecz nicy .• Sanitas"

Akuszerja i choroby kobiece:

od 12 do 2.

Dr. med.

Przyjmuje od 9 -

C8gi81niana 19.

10 i od 3 -

Komornik

Sądzie

przy

Okręr;!o

wym w Łodzi, Jan
Rzymowski, zamle·
szkały w
Ł.odzi
przy ulicy Sienkiewicza M 67, na za·
sadzie art. 1000 U.
P. C. oglasza, że
w dn. 25 sierpnia
1927 r., od 10 r .
w Łodzt przy ul •
PiotrkoWskiej 47
odbędzie się

z przetargu publicznego
ruchomości nale.
żących do
firmy "Księgarnia
Ludwika Fiszera"
i składających się
z podręczniktl..
naukowych,
oszacowanych na
sumll zł. 30...'0.
Łódź,d.9 VlIl.27 r.
Komornik:
Jan Rzymowski
sprzedaż

~r§1rg

~~.~ B. CzapiiCki :

iprzfl1or!lllJtll.rll;e

do pisania

Wyłączny przedstawiciel
Józef Leżon

Do klasy AO przyjmuje

Żeńskiego przy ul. Plramowlcza 7 dzieci

wieku powyżej 51/2
wania.

i

!J;~g.I@lItti@lrty.

wszec~światową

vi

do Ferdynand a
Miillera
Ił i skradających się
z motorka jedno.
J konne~o firmy
ł "Elektrobudowa'
l(czynny) oraz maszyn do szlifowa·
nia szkła
oszacowanych na
Łódż,d.h>.VIII

Ządajcie

celarje:

I
I

mo~ci, należącvch

sumę zł.

jasnobronzowy, od·
znaki: białe łapy, pysk i koniec
ogona biały. Wabi się Ganc.
\ Odprowadzić za wynagrodzeniem
Przejazd 17.
928-3

Towarzystwa Żydowskich SZkót grednich w ŁOdzi
zawiadamiają, ~e wpisy

publicznego rucho.

flIHIIIHIIBlii. podwórzowy

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

'"

lila. II II

PIES

Ii-.;..._.....-==-=~-==_-=_=_==-_====____.=_._=_=""'

li 11

z rana.

't

Zaginął
w nocy z 12 na 13

WCi~cnOCinkU.

M 1181-1927 r.
Ogłoszenie.

choroby wewnę wym w
trzne. Spec. cho- ZajkowSld,
zarób 70lljdka, ki- mieszkaly wŁ()dzi.
szel<, i wątroby. przv
ul. TrauGdańska 44 Qutta NR lO, na za·
sa~zle art 1030 U.
Tel. 24-44 p C., oS! ł asza, ze
.

GbiJeł Pac'jonal:'e 1 K01metykl

wa~róW

ordynuje przez IWn

Do akt.

Do akt.
51·1927 r.

•• M .ldneroweJ. p.10.P
.. k
k"
' " 70 ,ron
f
t
NalalJI
ows
a.....
d
1('
2' d
7
(jodziny przyjęć o
,- I o 4 - .

MClsaże tWa rzy i częściowe.

leligsonowa

• •

4C4'4QtWAhi!95

~OYInCZesny

Dr. med.

Ce~ielnlanl\ ~9

6.

choroby uszu, nn·
sa I gardla

Piotrkowska N2 120
telet 7-3'5

powrócił
przyjmuje od 1'2-1
lod5-7,
w Lecznicy
Zachodnia 52
(Piotrkowska 17 .
od l,o\) do 2,50
po pol

T81. 45-31 •

I

~O·~S!losz"'enia
~drObne--ItCZ~a
Slf>-PO1O---0-G-Ł~O~·S-Z-E-N--""bA.---u-d-DIII.'III:JR-O·-Ba·N-E-o""gIOS-Zenia"'dlapo-szukU-iąCycBlallhPraC~y
groszy za wyraz. Pierwszy wyraz
.
bez względu na ilość w~'razów
liczy się

podwójnie. Najmniejsze
50 groszy.

kosztują 75 groszy, dla ofiarujących
1 zł 50 groszy.

'.

ogłoszenie

. . .••·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aa. . . . . .. a. .. .

am&,~Dm. .~. .mm~

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
. . _. . . .

KUPIĘ
DNIA 12 B. M.
f
SKUTECZNY SRODEK
około godz. 7 rano zgubiłem zł. 650.-,1 za~nOlczny przeciWltO cierpi~niom ra· tokarnię pociagową metr lub półtora.
5397-3
które zainkasowalem na rzecz Po· ka, żołądka, kiszek do nabycIa u wla· Ślusarnia Nawrot 29.
wszechnej Spółdzielni Spożywców w śClciela, Palacowa 7 Nowe Chojny.
Łodzi. ul, Ogrodowa 72, gdzie pracuję
5929-1
SPRZEDAM
jako wożnica. ŁaSkawy znalazca ze·
sldep spożywr.zy z mieszkaniem.
WYCHOWAWCZYNI:
chce wejść w moje poJożenie jako
KROJU
Wiadomość W administracji.
5854-5
Do 6-loletniej dziewczynki poszukUję człowieka biednego i zwróció mi za
pracownia ubioróVl
dobrze prezentującej się, wykwalifiko· wyOllgrodzeni~m zgubę, pod adresem i szycia wyucza
damskich i dZIecinnych oraz haftu i Iilet
wanej wychowawczyni w wieltU średnim firmy dla wożnicy Motylewskiego.
SKLEP
Zuomskie~o 7a, m. 52. (Pańska).
Kwalifikacje i pierwszorzędne śWla·
spożywczy w dubrym punkcie, wraz z
5899-2
dectwa wymagalne. Zgtoszenia do
mieszkaniem, 2 pokoje ~ kuchnia, do
.Głosu Polskiego' pod "Jana".
5817-3
sprzedania. tiienkiewlcza 13 Sklep
MISTRZYNI
5927-1
Akademji ParYSkiej, byla właścicielka
STUDENT
szkoły w Warszawie, po kilkuletn ej
udziela matematyki, laciny, fizyki, ję' pracy W Łodzi pozysll.ała liczne uzna·
SPRZEDAM
zy:k6W. Killińskiego 9d - 3, na prawo nla. Nauka szybka, metodą łatwą wysklep spożywczy z pol{Qjem i kuchnią
druga brama, godzina 6.
5935-1 Zącznie z żurnali, przy której uczenica
ROBOTNICE
Kilp'!skiego 55.
5924-2
_n_ _ _ _ _ _ _ _ __
nabywa znajomości linji gustownej wykwalifikollJane do
Począwszy od 25 lipca rozpoczynają garld z igl-ami poszukiwane. Zglaszać
LEKCJE MUZYKI
5838-5
na skrzypcach, mtmdolinie i gitarze się Iwrsy dzienne i wieczorowe. Lekc ja się Cegielniana 13.
A MEBLE
oraz teorja muzyki. Oplata bardzo niska :.l zlote. Łódź, Gdańska Nr. 29, Le·
Sypialnia na sloniowa kość, Itredens
5449-4
Zielona 26, m. 24, III p.
5926-1 bledjew.
pokOjowy, garderoby szafy, lóżka sprzePOTRZEBNA
daje Stolarnia, Lubelska 6, przy Napanna inteligentna do 4-letniej dzie·
5932-1
NAUCZYCIELE .. SPECJALlŚCI
CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ? wcz}'nki. Wiadomość Cegielniana 59, piórkowskiego.
udzielają lekcyj w zakresie ośmiu klas Musisz ukończyć kurs a tachowe koreo m. 7.
5971-1
szkoły średniej . Warunki przystępne. spoIldencyjne prof. Sekulowicza, War .
PIANINA
Lipowa 20 m, 9, parter. Od 9-11 przec:1 szawa, Zórawia 42. I.{ursa wyuczają
na raty najtaniej sprzedaje Chodkowski
pał.
5961-1 lisw\\nie: buchalterji, rachunkowoścI
kupieckiej, korespondencji handlowej
Sienkiewicza
5965 Q
st8nogratji, nauki handlu, prawa, kali
FRANCUSKIEGO
grafji.
pisania
na
maszynach.
Po
ukoń·
udziela student medycyny z Paryża.
PLAC
Oterty pod .Paris· do administracji czeniu świadectwo. Zadajcie prospeK'
ładnv, 5 morgi, zalesiony. oS!rodzony,
4865-56
.Ulosu PolSk iego".
5858-1 tów.
do sprzedania. Oferty sub .Plac· do
KUPIĘ WANNĘ
l3iura Ugloszeń Fuchsa, Piotrkowska 50
bialą
emaljowaną,
mało
używaną,
w
,
DYWANY
5946-1
dobrym stanie. Oferty pod • Wanna'
do adm .• G/OSI! Polskiego".
SAMOCHóD
ciężarowy 2·tonnowy poszukiwany.
PIEKARNIA
•
ADMINISTRACJĘ
Olerty składać W administracji sub.
domu przyjmie rutynowany administra do sprzedania. Dowiedzieć się Wyso "Samochód'.
5931-2
11,
H.
Wenske,
5911-2
ka
MĘŻCZYZNA
tor Ila doS!odnych warunkach. Oszczę 
«,ladający językami: polskim, niedna i bezwzględnie sumienna gospo
mieckim, rosyjskim l francuskim po· darka. Łask. zgłoszenia do .U1osu"
~zulcuje posady woźnego lub też innej. pod .Gwarancja".
5960-3
NAROżNY
PIECYK
Osobę która wystara mi się o posadę
do pokoju kąpielowego używany, w Sklep spożywczy z mieszltaniem w po·
wynagrodzę podług umowy. ŁaskaWe
dobrym stani~ kupię- Oferty sub. bliżu Zielonego RynkU do sprzedania,
WYKW ALlFIKOWANA
z!,lloszenia na ul. Przejazd 52, m. 7.
"Głosu Wiad. wadministr. Głosu Polskiego•
• Piecyk" do administracji
od 6-~·ej wieczór.
5909-(; Itrawcowa przyjmuje roboty: suknie od Polskiego·.
5925-1
5910-3
6 zl. oraz palta od 15 zl. Killńskie~o 78
prawa oticyna, parter, m 9.
5944 1

Iltl\UK" i WYCHOWl\ltIEI
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Prenumerata
ł<ed.aktor:

"Wy~awmctwo

ODDA.M POKóJ
o 2 oknach na l. piętrze d/a jednej 0$0
by lub dwuch, korytarz wspólny, Kątna
M 34 gospodarz.
5975-1

~

PRL.YJMĘ

kilka uczenie z calodziennt>m atrzyma·
niem. Kątna 34, gospodarz.
5972-1

IZl\łiUB. DDKUMEltTY ,
BRONISŁA.w A ROZALSKA

zgubiła

tymczasowy dowód osobi'.sty
wydany w Komisarjacie Rządu
m
Łódź.

•••••••

n,

• • • fI •

Przetarg nieograni.clOn\

na wykonanie drenażu terenu ko
szar 4 Szwadr. Tab. w Łodzi. O·
głoszenie szczegółowe w • Polsce
Zbrojnej-.Bliższe informacje w 4 Okr.
Szef. Budownictwa, Łódź, Piotr
kowska 212. - Termin wnoszenl n
ofert do 23/8 1927 r. Wadjum 60 :
złotych.

5()

Ogłoszenie za wiersz milimetrowy 1 szpaltowy
strona i w tek~cie 40 groszy, strona 5 szpalt - Nekrolo~i 50 ~r. str. 5 szpalt. - Nade3la :1
po tekście 50 gr. strona 5 szpalt. - Zwyczajne 10 groszy str. 10 szpalt. - O ~Ioszenia zare
czyn oWe i zaślubinowe 10 zlot. - O;!loszenia zamiejs':l)lve oblicz:łne Sl o 3) 1r'):: zll t lf "
za!!ranicznvch o 100 procent drożei
i-'OW:>lCCllue" SD. z ogr. o4p.
W drukarni .Głosu ~ols1uelł;o- i-'lotrkowsJa /)Q

miesięczna "Olosu Polskiego" ze wszystkimi dodatltami wy·
nosi w Łodzi zł. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prze·
SVłka pocztoWa W kraju - zł. 5.-; zagranicę - zł. 7.20.

Gustaw Wassercug.

MIESZKANIE
5 pokojowe w śródmieściu z wszelkie·
mi wygodami zamienię na 4'0 lub 5-c
pokojowe w śródmieściu za dopłatę.
Oferty do administracji .Głosu Pol·
skiego·sub. "A. K."
5884-3

rozcią·
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