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BERLIN, 2S ::;ie'ripn:ia, (Pat.) DemO'11lSlbracje w Niem-c'zech z pl>wodu stra'cenia Sacco i VllinzeW'e
gOi miaqy, jak się obecnie O'kazuje,
niety~kO' w L~piSktUt ale i w Ham-bull'1gu ktrwa'wy prze bieg,
W'c'z,orai w:ie'czorp.m po lak·oń.
.
czeniu g~ówlIlej demO'nstracąi, rozpO'częły się w tern mieś<:ie b6rki u.
Wydalan~e
liCJztn.e i Slta'f\Cia z policją,
Na rynku demorusbranci przeza skrajne przekonania W1l'ócili tramwaj, 2 poHcjand i jeden z demO'nlSltra,ntów zostali ranpolityczne
ni. Jeden pohCljanrt zos~G'ł zabity
\':'ASZYNGTON, 25.vm. (pAT.)- uderzeniem sztyletu,
W dniu dzisiejszym władze poWa.s~toński departament praC'f wy aJ; w związku Z m i ~<ła_ licyjne za'kaz.aty zebrań i pochodów komunistycznych pod golem
cjami na nzecz Sacco i Vanzetti, niebem.
w których brali udlział O'bookra-

obcokra-

jowców

----------------------------

podczas manewrów 'floty japońskiej

której nikt nie zamierza wysłać

_

motocyklIśCI S1~

*,* *

Warst'L, koresip. "Głosu Polskiego" (St. Gr'> telefOIlJUj.e:
W 'kołach zbliż<lnych do posełstwa sorwte<:kiego
roZes~Ja się
wCzOraJ' pogłOska, że rząd sowiecki w..1ąż jeszme oczekuif: jakiei~
noty polskiej, która miałaby być
.cdpowiedzią na, słynną drugą nO-

l'
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Apetyty na

K. Tomaszewskiego
Ogrodowa 26, telefon 33-85
egzaminy. wstępne, . rozpoczną
Sl~ 2 wrzesma,
lekcje 1 września Q g. 9 rano.

I

pożyczkę amerykańską

powszechniają wiado~ści o ma,ją tą leszcze w czerwcu
cem nastąpić
w
najbliższyoh koniec, września. .

dniach wznowieniu

rokOWań po-

życ7Jkowych.

I

Po zasiągnięciu , ~oji

ROzPOiWszechnialna

miałaby

l

Porucznik Szczeniowski
W dniu wczorajszym o godz.
południu nad lotniskiem w
Toruniu krążyło kilka samolotów,
na których odbywali ćwiczenia lotnicy wojskowi. Najniespodziewaniej jeden z sam ' lotów, na którym
siedział pilot porucznik Szczeniow
ski, począł opadać z niezwykłą
szybkością i za chwilę, ku przera.
żeniu obecnych, runął na ziemięGdy obecni na lotnisku lotni·
cy nadbiegli do miejsca katastrofy, ujrzeli wśród szczątków rozbitego aparatu, leżące już zwłoki po
rucznika pilota Szczeniowskiego,

4 po

()I~cnie
,

zabił się

który
mane

na miejscu.

miał rozbitą
ręce

czaszk~,

i nogi i obficie

poła
broczył

krwią.

Na miejsce wypadku niezwło
cznie zjechały władze lotnicze i
sądowe, które wszczęły energiczne
dochodzenie, lecz narazie nie zdołano ustalić przyczyny katastrofy.
Są tylko przypuszczenia, że w ostatniej sekundzie przed katastrofą
popsttł się motor w samolocie.
Pilot - porucznik Szczeniowski
należał do 4 pułku lotniczego i
znany był jako dzielny i odważny
lotnik,
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•

przedwC'UŚnie wiadomość o wmo

za

.. I

Katastrofa lotnicza

ustalooy na

w wienin r.okowań pIOIŻYC:ZkQWych
Sferach mi8il'oda;nych dowiadUje-. ostrza tylko apetyty spekulantów,
my się, że wiado~ci te są przed drażni pub1ic~ i narau ją na
wczesne. Na rynku amerykańskim rOlŁCzarow8al.ie.
panują t. zw. feaie baBkOlWe. a

W tych samych kołach m6wićłl
dopóki ta likwidacja nie nastąpi, oboWIązki posła w Warszawie
pełnić będzie jeden z wyższycb urzędni.k6w Narkomindieła, a nie
wymieniani JUż parę razy fachOtWJ
dyplomaci, jak Arałow lub Słomo.
nia){(lw.

że

zbkwtdoPog łoska ta w źródłach miarować formalnie sprawy wynikłe po <fajnych polskich nie znajduje po..
zomo.rdowaniu WI(),jkOwa.
twiell'~enja.

tę SOwIetów

Wymiana

Gimnazjum HumanistYCzDę

...

12 oficero'w I' 110 m-arynarzy BOlszeWlCY
· cze kalą
· na notę.

_,. TOKJO, 25 sierPnia. - W Cz4- kręty
są potważnie uszklodzOn.e.
manewrów iloty japońskiej k>O Ofiar w ludziach przy drugiej kazwiedzali wczoraj
ło Maizuni wydarzyła się w dniu tastrctfie nie było.
Warszawę.
wCzorajszym katawOifa okrętowa.
-~ Zatonął jeden łrontrtorpedowiec,
W USIZ. k ()Ir-e.sp. (St• Gr.) t e1 t:Il::
W dniu wczorajszym przejeż a 110~ maJrynarzy straciło życie.
TOKJO, 25 sie'I1Pnia. (pat.) dtała przez Warszawę wycieczka
Ka'iast.rQfa bYła wynikiem star- P!I'ze,ds1awŁciel departamentu mamotocyklistów sowieckich pod kie cia się zn8jdlljących się w pełnym Il'ytnar'ki podał sZlczególy ZJderzeni'a
rownictwem
p. Himelfarba.
J' t zu" :t ko nt rsaę
' O!kr ę1ów w()l~ennyc,
.
h "M anewry
cieczk~ po.dejmowałQ
poselstwoWyso hie g u la'
ązownt'ka "m
wieckie.
torpedOfWCent ,,Arabi".
na.o.gół ji1llŻ Sdę zakończyły i floŁa
Wycieczka odbywa drogę MoZderzenie było tak silne, że "A_ ma.jdówała się w drodze dOi swe·]
skwa-Warszawa-Berlin-Ryga - Mbi" zatOiDął na miejscu,
przy- b8lzy, ~all''Ządzono t)'lYk()l
je:s.z,C'ze
Leningrad--Moskwa.
czem z załogi jego poszło na .dno 6wi'czema, maj8(Ce na oe'ru ochrowięźniów
90, marynarzy ł 12 oficer6w.
nę p~zed noooym atakiem ł()lnpelł
Z Rosją I Litwą.
Krążownik "Jintzu
Skutkiem doW'CÓtW, Była ciemna noc, OkręWarsz. koresp. "Głoou Po~Me· zderzenia jest PQ'Warinie uszkodtzo ty wO'jeooe, z!l4'aliJwlsizy ŚlWi·rutla , pOi
r,o· (K) telef:
ny.
O sile zde:rzeni,a świadczy suwały się nllip!I'lZ6d -calą silą paJeszcze w b. miesiącu nastąp fakt, ze 20 ~arrzy z krążOlwni- ry, gdy w tern nasJtwił a.tak ElcJomiędzy rządem pOlIskim a sowie ka "Jintzu" wypadłO z pokładu j ty\li tClll1Ped Q/WIC ów. Jak się zd.a<je,
tarni i Litwą wymiana więźniów zginęłO w ~u. .
kon~rltorlP, ed'otWCe "Ar SJbi I' 'P.JspOili tycznych. Polska wyda sowieto..m 9 komunistów wzamian za 32
W kilka minut potem nastąpiło hi" UBiłoWały pI"zepły:nąć p.rzed
polaków- Sprawa wymiany wi~ź- drugie z~!l'lZenie mię&y kontrtor- jednym z lm-ątż.ownilkÓlw, Móry nie
niów PQmiędzy Polską a Litwą pedowcem "Ashi", a krążownl. Zld'OI!:ał jiUJŻ zmi.e.nić kieI'lUl!llk.u i un:jest dość skomplikowaną· Prowa- kJem .,Uahac", przyczem oba 0_ 'klIląć werzenia.
1zone są oddzielne personalja wi~ź
-{)()O'ni6w, gdyż w ostatniej wymianie
Litwa wydała Polsce miast więź
niów politycznych,-kryminalistów.
Przewidziane jest wydanie przez ,
nie zostaną chwilowo zaspokojone
Polskę 5 więźniów litewskich wza·
mian za 7 czy 8 więźniów polWarsz. koresp. "Głosu P()ls~ie- rząd polski nie czyni żadnych kro
skich.
go" (St. G!'.) telefO!Duje:
kÓW w celu wznlOw-ienia rokowa6 •
. ._______ t______....._...
Od kilku dni niektóre pisma !'OZ Termin tego wznowienia był zresz
.

dowodem do depori a cji obcokr1j owców, jednakże uctzestnictwo takie mOŻe niezawodnie być jedną ze wskarzówek, że
dalDY obc-okrajo'wi~c jest komunistą lub an.arch!stą, to zaś, według
ustawy, jest wystarcz2ijącym po.,
W'OClem do dep.olf'tacji.

koresponden.ta pil"o,giram bud-owy kt-ąri.ownilkó,w będ!z:ie oparty
na pobrlzeibadh kIl'aQtu,
Jes~ rzeoozą <lg'ómej adlminńsrra,cM mOil'Ski.e,j z,aZltlaczy!ł WHbrur
- powzięcie die. cyz~i w slP'rawie
;bega, cO' za'Pr,oponu]emy korug:~sowi,. Scvdzę, 'że gene~al!na admt n 1:
str~ mlO'l"Ska powzIęła
w teJ
spraJWle decyzję pn.ed kotnferencją morską w GeneIWie. W.obec
tegO' oaly wznnianlkowany program
•
' __ 1 •
~1_Ó
k
Jest nl~·ermy od wyn\Uto. w OIDferencji gen0WS!kiej

W-Ib
. fi umilCzy
I ur

s(W()trLOIly,

branie u-

stałle.czn.ym

że

Trud"" .'m "uwierzy"

oświadczenie, że

działU w tych demonstracjach sa..
mo prz~ się nie jest jeszcze do-

danIem?

Owce bez pasterza

•

jlOwcy,

II

York Tribune"
Oswtadezenie HOOVel'a i Davesa.,
nu
.,
pc'niedział~k
którzy m.e zamiel'~ą kandydować
W pakt
Bardzo nieHcZlni pO'sfowie., ba- na prerzydenta, pisze: "Republiangielsko-japoński
wiący w WatrS'zawie,
chcieltbv kanie nie tracą nadziei, że prezy- . WASZYNGTON 25 sierpnia••
przyspieszyć Zlłoż'enie petyoji, tak
dent Coo~e zgodzi się pomimo (PAT.) _ Podsek;~arz deparlaaby seslja odlbYła się ok·)lo tS-g,:) wieJokrotnych oświadczeń, kandy mentu stanu
demen.tuje kate~września.
dować".
rycznie pogłtOski, jakcby zarwany
.,
z;ostal pakt mocslq pomiędzy JaNOWY JORK, 25 SI el1p'llla. - poDłą a Wielkoblryt.a.nją bez udziaDmowski wyrzekł się (Part.~ - ~()IId wbystwi 1 zf O'~w.ia~- tu Sto ZjednoczOnych.
cze1Ill1em, ze wO ec wyco arua SIę
n .....artament tatllU . _,,_ mat
Obwlepolu
1".t .. '
~~-'
'•
...,....;t'
S
me \JIuzy
C
.
. . .
O'OIll'UlKe a z wall'Kl WfYI[]oocze, w w t • sprawie żadn ch wiadomo.
W ~~~:'; 1it~ruńskie}K oplJ:łblKailro~ , ~",.;.t.._":
d n o ' Y_.~~
'ad
wany _ u u :n p. aro a
r -rollw
. 1928,. sbrO'runicltwo repulbliJkań s,....
l'YN'~ cze'Ei- nIe n'lQZil on z
skiego, w którym oświadcz~ iż :1€
WlllliD.O wyBUlnąć
He1f\be.rta nych p4ltdstaw do daIw:mi:a wiary
"tw6rca obozu wielkiej PolsJd 'OOV€U.
wzmiam.k0lW8iIl,m pogł~
doszedł
do przeświadczenia. że
•
się w swoich rachubach pomylił~
LONDYN. ' ATE. 25.8, "New-Jork
Przypuszczał 00, powołując dO' ży Herald" donosi: Były sekretarz
Się
cia O. W. P .. kt6rego był dykta- prywatny Coolidgta Slemp oświad- Plan rozbudowy fioły
torem, że rządy m81'SZałka Piłsud- czył podczas pobytu w Paryżu, iż
skiego trwać będą bard20 kr6tko, Coolidge wystawi swoją kandydaNOWY JORK, 25 si e rp!Ilia, że po ich upadku musi nastąpić ~ tur~ na stanowisko prezydenta, je- (pat.) K~eSlpc~dent ,N. York
WO'lucja i O. W. P. miał tiyć orga- żeli part ja republikańska go o to
Times"
w
St. f ancisco p-oaaje,
. zacją, kiM-a miała objąć tz.ąc:łt Qoprosi. Coolidge zrzekając się
u
że
sekreta1~
ma.rylnatrlki Wi,~bur Z.aw PoIsce •
kandydatury chciał dać możność
J). Dmowski widzi, że się pomy_ partji wystawienia innych
kandy- przecza, jllik,o by oświadczył, że
lił i wobec teg\o dalsze ist:nIien:le
O. W. P. uważa za bezcelowe,
"

ną·

Ameryki

datur. Jeżeli stronnictwo uważa że ma zam~a~ zwrócić się do kcn.grejego kandydatura jest naj odpowie- su z żądalDiem zrwięks2.enia o 100
dniejszą, wówczas Coolidge cofnie proc. programu budowy okrętów.
LONDYN, 25 sieI1pnia. (A TE.) _ swe zrzeczenie.
WmbllroŚ1WiaClczył _ 2'Jdani,em

go" (St. Gr.) telefooo;e:
Marszałek Rabj
opuśc:ł
!~It
wczoraj Wamzawę,
Termin
Z1głoszenia petycji
o
zwO'łanie sesji ma być usta:O'ny w

,

Telefony "Glosu Polskiego" - Redakcja dzienna 19-7
nocna redakcj~ i. drukar~ia od f!o~z. 9 wlecz I 7-99
ofIEI..e.s..eS
admlnlstraoja I ekSJted;yC;:Ja 1-99 ..eS61a

Polityczne
Kto badzie prezy-

dla pogawędek
na plenum sejmu

Czerwoni

I<ok X

1927 r

-

•

mor~1- ZlOml Orn~1
'

'" ~ogach, pOWiał Radogoszcz,
natychmiast -do wydzierżawienia.
Wiadomość: Szkolna 24, m. 5.
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Wiadomość o nagłem roz- osób, które na szpaltach nasze
wiązaniu rady i rozpisaniu no~ go pisma były łaskawe wypowych wyborów do tego sto- wiedzieć się w aktualnej sprapnia zaskoczyła i skonsterno- wie położenia kresu pracom
wala pewne sfery, że chociaż dytychczlłsowei rady miejskiej
od tego doniosłego momentu i rozpisania wyborów do noupłynął już blisko tydzień, nie wej. Mało tego: uczyniono bez
mogą one dojść do równowa- krytycznie dotkliwy zarzut, iż

......,=.,.,.,..o;;""'tC....._

,_~_=_>

I dochodzi do zupełnie fałszywcj konkluzji, . iż magistrato.wi
zalezy na tern, aby rada Wlęcei się nie zebrała, podczas,
gdy w rzeczywistośri sfery kie
rownicz-e Z<lrządu miejskiego
od pierwszej chwili starały się
dementować

fakt rozwiązania
r~dy miejskiej i cZy'nił~ .~szelkle kroki,. aby ?OWleŚC, 1Z rozpor~ądzeme wOjewództwa ro~płsuJ.e nowe \~ybory, ale llIe
uŚf!1Ierca star~J rady. -musimy
d01ŚĆ do wmosku, .ze n~~z_e 0bawy C? do. d~zofJentacJI l zamieszama, Jakle mogą opano-

.... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _."i_____..--__
~

tr

' It..;r

....
~~~1

,..__.....__~_
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To nasze stanowisko

WY-I z

prostego braku orientacji sta

łuszczyliśmy szczegółowo w rają się nam imputować rzeszeregu artykułów, i jest ono czy, które nie istnieją, a na.

dla wszystkIch naszych czy telnik ów zupełnie jasne. Aby dodać mu powagi, a
zarazem
stwierdzić, że tak jak my myśli większość naszego spolecze ń s t w a, 'przeprowadziliśm~
szereg wrwla~~w . z~ zn~nymt
działaczamI mIejskimi ~óznych
od!amó~, którzy zgodm.e P?twterdzth nasz punkt wIdzem a .
Jeśli mimo to dla celów
bliżej nam nieznanych, czy też

gi. Najlepszym tego dowodem nasi szanowni informatorzy, z
są artykuły niektórych orga- którymi odbywaliśmy szereg
nów prasy, które miast zacho- wywiadów, nie l~ówią tego c~
wać zimną krew i przy to ność mówią, lecz mówią wręcz cos
umysłu, tak niezbędną w ~kre- pr.eciwnego nilipowiedzlell.
sie wyborów, puszczają się na
Nie dość na tern: zakwemętne dociekania oraz błędne stjonowano tam opozyjność
hypotezy, wprowadzające jesz- naszych interlokutorów radnych
cze wjęk~zy chaos do głów p.p. RapaIskiego Kuka i Szwei wać społeczeństwo łódzkie,słabo orjentujących się czy tel- ga, którzy wyraźnie oświadczy przedostały się również na
ników, wywierając wbrew prze li, że są przeciwni zwołaniu szpalty dzienników, które po·
Złośliwa
dwny skutek, niż to leżało w starej rady miejskiej, i na ewen winny grać rolę lałarnl w deBERLIN U,8 PAT. "Vorvltrst"
intencjach szanownego autora. tualne posiedzenie nie zjawili mnościaeh dla zbłąkanych czy- występuje ostro przeciwko agencji
Nie zajmowalibyśmy się te- by się.
telników. a nie wprowadzać nacjonalistycznej "TelegraphEm umi elukubracjami, gdyby nie
Jeśli do tego dodać, że ich w mroczne labirynty para- nion", która w depeszy z .War·
b
.
l' k '
k l
b' d k ó . .
. f ł
7 h sza wy sfałszowała całą treść l ten·
fakt , ze
c wyeono SIę ro 1 0- n.asz szanowny
o eg~ gu l O S W 1 ~awf1le a szywy c dencję artykułu "Robotnika" o sto
mel1tatorów
wynurzeń
tych SIę w błędnem kole wl1Iosków przypuszczen.
sunkach polsko-niemieckich. "Vor.

szych szanownych inform3torów posądzają o dwulicowość,
to trudno jest oczywiście coś
podobnego nazwać rozumna
akCją przedwyborczą.

Bo wszak wycofywanie się
z fałszywego i nieforŁunnie wy
branego stanowiska nie wymaga konieoznie atmosfery trują
cych gazów i odurzanie się nimi a~ do nieprzytomności.

Idem.
__

robota niemiecka

• • • • • • • • III • • • • • • • • • • • • •

UNA
Od

dziś

codziennie o godz. .. min.
30 w nocy rewelacyjny film

Ja~ ~~wstaje clł~wie~
po

zł.

1.- na wszystkie miejsca.

j~~~~r:

7 n1~~~~~ac~~~g~

na
• • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
stanowisku, że - czy to się
komu podoba, czy też nie - . " ._ _- . - - - - - - - - - - - - - - - - _
1) rada miejska w obecnym
składzie

skończyła swą karjerę

i nie powinna być więcej zwalana, 2) że jakkolwiek może
nie z liter, to w każdym razie
z ducha ustawy samorządo·
wej wynika, ii z chwilą rozpisania wybor6w, stara rada tra..
ci swą władzę i przestaje istnieć 3) że sprzeczne z tą zasa
dą komentow~łF1ie ustawy przez
urząd wojewódzki i miejskie
władzie wykonawcze jest szkodliwe dla naszego miasta i parlamentary zmu miejskiego Jako
takiego.
.

-=

Dyrekcja

Gimnazjum Matematyczno - Przyrodnicle~O
(dawniej 8-miQ lU.

Łódzkiego

Wyższa

,~UDCZLOKOM"

Tanią:

- Paco znowu przyszedłeś?
- Znowu? I
Nie rozumiejąc nic jeszcze,
Wozow uczuł coś straszliwego, w
mózgu załomotał wicher k\fadracików, kółek, tek ciężkich, nłt kluczyk zamkniętych.
- Teraz zrozum:ałam już wszystko. Niepotrzebna jest Panu miłość, lecz podział zapłodnień, próbówki chemiczne. Jesteś mi obcy...
Możliwe, te to wszystko słuszne,
pic:kne, doskonałe... Gdyś odszedł
wieczorelJ1' zbiegłam po schodach,
wowałam cię, nie słyszałeś, ale to
była tylko słabość, ~ bo to nie
ciebie, innego, urojonego, nieistnie
jącego! A pan mi nie jest potrzebny I Żegnam pana.
I jeszcze bardziej zgarbłona pod
nowym ciężarem, opuściła Tania
pokój. Wybiegł i Wozow, czapkę
na wieszaku zapomniał, prosto na
dwór, na plac, usiłując nie zdra dzić wyciem rozpacznem przeraże·
nia i niewysłowionego bólu.
j

Padał śnieg

i okrywał całunem

martwy, opustoszały Kreml. Slepawe okienka gabinetów, gdzie zdro
wi jeszcze i spokojni kreślili szematy stupic:trowe, mocowały się z
urokiem zamieci. Lecz białe, wieIkie, padające bez ustanku płaty
zdławiły minjaturowe ogniki, mury
grube a mocne, krzyże dzwonnic,
kt6re niby heretycy na stosie, pod
nosiły dłoń swą złowrogą, naprzekór życiu, potc:dze, słońcu, żelazu.
Wozow usiadł na stopniu pod
katedrą Dwunastu Apostołów. Nie
wątpił już, że wyjdzie z choroby,
~e nie .....ślał o pochwyceniu wro-

Szkola Realna)

Stowarz1szenia Popierania Sred_iego
Wykształcenia Handlowego

przy ul. Prez. Narutowioza NI 58,
podaje do wiadomości rodziców, że w dniu 2-gim września
o godz. 4-ei po poło rozpoczną się eglaminy wst~pne do
wszystkich klas. Podania wraz z dokumentam\ przyjmuje kancelarja Szkoły codziennie od 9-2.
Na moC'y dec)zji Rady Opiek1łiczej wpisowe w,aoli
• "lasie wstępnej 20 zł., w I 30 zł., w III 40 zł. mielięcznie.
6105 :3

Dyrektor K.

lając wielką chustką swe drgające ga. Utracił przed chwilą. tam, w
ILJA ERENBURCi
ramiona. Jakte zmieniła się Od pokoiku bieluśkim, coś nlesłycha
wczoraj I Zda sic: szła sobie dotąd nie ważnego, ni~powrotnego i teśpiewająca, a tu nagle wyskoczył raz wstrząsnął mm szl?ch bezłza
ktoś, zwalił jej na ramiona cic:tar, wy, śnieg zaś poc~łamał go, pra·
dwu chłopów nie dźwignie, gnąc zetrzeć, z,mleść ten. punkt
(Dokończenie)
wnej cieplarni, nie ogarnie zazdrość jakiego
- złamana, usiłuje chodzić, ale żywy a ?bcy wsr6d przedZiwnego
Gotów był już Wozow znowu na wspomnienie t~mtych, ::n?io: zmęczone nogi co krok odmawia- pustkOWia. Kreml. starożytny parł
\IV zdenerwowanie popaść śm4~r- nych,
lub oczekUJących smlerCI ją posłuchu i wstrząsa nią szloch: na Wozowa, dłaWiąc go mrokiem
telne, ale powstrzymał glo pomysł ludZI, .którzy w ~zikiej Moskwie nie mogą I
agonji, wczorajszym grzechem nieodwi.edlzenia Tani JanuYK, cóll'lki :r~walt sk~pe c~wI!e~ po tr~ykr?ć
Wozow zerwał się:
okępionych. Z kapliczek maleńkich
eskisiy czcigodne.go zami'esmałe.j sW.lęte k~laty mlłoscl, omal ze me- Taniu, co tobie jest? Ptaszy cerkwi, pełnych . zaka!"arków, z
w ldaszto11Ze sąsi.ednńm. Jakikol. oSiągalne]?.
110 moją naj milsza 1...
komnat c~rsklch I .~S!ążęcych, z
wiek niesto.soWl!lem jest, gdy moZresztą wszystko to.. rzecz na:
- Lecz z goryczą uchyliła się tłumu mmch6w, popijających her-

wa o ludzi/ach ku z.arorości Stwór turalna, dotyczy odległeJ przyszłoŚCJ,
cy, ś/wiat w c1ć\igu sześciu dIni bu- tymczase?1'. l1i~ bawiąc. się w. ża
dUj<l'CYch, dotY'kać ZlWylkły.ch na- dne. uogolmema, szybkim kroktern
miębności ludzkich. mUlS1my jednak zdą~ał W~zow przez. plac p~sty do
tmai. celem oświ.etilenia całoks'złal Tam. TanI ukochane], ~ me~a~a
tu smutnego itt1ic)'1dentu, zaznaczyć, trzonej, z :ny~zką na. SZyi, o ~smle
że Wozow byt wlz~ędem Tan.i Z'go chu łak .dzleclęc~m, It zda slę,.na
la nieobojęta1y , ba. z.alklłCihany po- wet ceklst~ cZC'1godny, ?~armę~y
pi1'1S~U, zakochany ś/lepo, aż do sza- prostą, mezwykłą !adosclą,. n!e
letWtwa, mimo sWY'ch trzydziestu P O w S t r z y m a S.IC:, pUŚCI Się
clzberedh lat i zamas'zys~ośCi erlka- w pląsy,. lu~ Się r~zbeczy,
powlSild,ej, nicz'em s:zJtUlbak jakiś, - do ~am, ktor~ nawet. me urnie
lub, co gOr5za. piTóźng'alk z powie- ~o~szewlka od I?1~ń~zewlka odró·
ki Turgieniewa.
zmć, ~Ie po ktorej Jednem słówku
Oto znowu całkiem przyzwoite zapomm~ V(ozow o swoich wyzajęcie dla wnucząt naszych, - kresach I ~Iczem dziecko, POWhlzanim dziejopis zabierze się w rza prz~zwlska dziecinne, kładzie
pośpiechu do komentowania sta- w .d~onte, I~b znowu siedzi sporych dekretów, wyłysiałych niby, k?JnJe J lękająC się poruszyć, aby
a już zgoła nie budzących lęku, i me rozpadła się Moskwa, klasztor
pocznie uwagę na uwadze nizać, ~taruszek: Tania i miłość, zawsze
.- powieściopisarz zainteresuje się I WszędZIe wiotka, niby zapałki
życiem na dworcach, patosem za- płomyk na wietrze, w owych zaś
kulisowym, cyklopowemi. zaiste, c~asach . tak niepojęta, że jeno
sprawami miłosnemi wielkiej epo- nleludzk!e ręce mogą ją schronić
ki. Bóg raczy wiedzieć, ::0 za wnio przed szalejącą Tla ziemi zamiecią.
sek będzie spoconym wynikiem
Po znalezieniu się w niziutkim,
tych rozważań, - czy o rozluźnie wybielonym pokoiku, gdzie dym
niu obyczajów, czy też o zmar- tytoniowy, stosy gazet, portrety
twycbwstaniu nagłem, a niespo- szaleństw całego świata- jak gdyby,
dziewanem Erosa, przez ascetów pomieszały się z niewyŁrzebionym
umęczonego, bądź co bądź jednak dotąd zapachem kadzidła, wonią
obnaży się przed potomności wzro tekstów świętych, kwiatu lipowego
kiem nowa Moskwa, nietylko ry- i westchmeniem
mięsożernych,
sująca schematy, lecz zdolna po- tworząc wspólną mgłc: wiary, pranadto całować do utraty tchu, ca gnień niesamowitych, zaduchu. łować podczas antraktów bohater- Wozow uspokoił się w jednej
skich, między dwoma łamańcami chwili, o tece zaś i o nocnym nanie odczekiwanych dekretów, po- pastniku zapomniał. Z upragniewstań, walk, marności świata i in niem patrzył na boczne drzwi, ktć
nych powszednich spraw rewo!u-I remi miała wyjść Tania. Czekał
::yjnych. I kto wie, czy dziewczy' długo. Zegar na wieży wydzwonił
ny z innego szczęśliwego stulecia, jedenastą. Wreszcie ukazała się
wychowanej w odurzającej, zbytko rania: zapłakana. zg~rbionaJ otu-

vlrst- piętnuje postępowanie "Te
legraphen Union", oświadczając,
te jest to złośliwe przekręcanie,
które ma słutyć do utrednienia i
zakłócenia stosunków polsko-nie.
mieckich i rokowań o traktat handlowy.

Wiśniewski.

niwecząc śmierci kolisko ostatnie_
Jutro było w wyra1nej zmowie 1wczoraj, zatarła się granica dotych
czasowa i rozpoczęła si~ orgja 50'
bowt6r6w przer6tnych. Snieg zaś
walił bez ustanku, ledwie wychy·
11lła sic: głowa rozczochrana, podpatrywacza żywego, dtiecka l1ieizczc:snego, którego kula jaskrawa,
kupiona za dziesiątkę na targu, pomarszczyła się, zwiędła, ku ziemi
opadła, kula członka erkape, łowa
rzysza Wozowa.
Zmarzłby w ten sposób Wo'Zow
batkę u carowych, poparzonych, na śmierć w miejscu tak nieodpoz olbrzymich, zatęchłych łózek, wiedniem, gdyby nie rozległ się
gdzie wili się na cielskach maje- nasi iego uchem bas znany a
statów unieśli po herbatce spoceni, kpiący:
- wypełzała ~gła ~orąca. a żółta.
- Więc CÓ!, towarzyszu, prleKu przybYSZOWI ~bhiała Się ~os.ia, prowadzicie się chyba teraz po
- dewotka lubletna, kato~zmca nitce końcowej do krematorjum,
ni~rząd!1a, krzyż na obieraJący~ zostaniecie udczłokomem.
- Stój I - wrzasnął Wozo\\'
ś\viat. brzuchu dźwi.gająca, ?błudnl
c~ milcząca, b~zbozna, a pleszczo- rozpaczliwie i rzucił się w pogoll
za komedjantem obrzydłym. Lecz
th'tla. Wiedział Wozow, że nie ucie- ten podskoczył wysoko i, jak wczo
knie przed nią. Wywącha, wycią raj, rozpłynął się .wśród płowego
211 i e, zdusi piersią olbrzymią .. Ogar- nieba.
Ale nie ustąpił tym razem otun~'tty przerażeniem chciał,. nl~y
pustelnik krzyżem, odgrodzIć Się maniony Wozow, jął czołgać się,
tern, co do nienawna było żywe, niczem małpa, na zimne, ~llskie
niezwycięione, światem p~zez mury cerkwi Iwana Wielkiego, wy
się stworzonym, moc.arzem, ,,1l1ech jąc przy tern rozgłośnie.
- Nie ujdziecie mi teru I
stanie się światłość". Ujrzał szeGdy zaś dosięgnął kopuły, omat, pr~dziwnym wysiłkiem woli
szaleJiczym wyrwał z pośród ogar- słabł, potknął si~ i łagodnie, niby
niętego zamiecią, białego mia-sfa, płat śniegu, zsunął si~ wdół.
Co to? Intrygi es·erowskie?
ledwie wzdychającego odosobnieniami kroki za rzeką - - Moskwą Znużenie skutkiem pracy bezorzy_ nowe, jutrzejsze. Lecz wówczas kładniej ? Czy też moie trujący
poczęło się coś najbardziej strasz- opar złotokopułej, świ~toszkowatej
kędy umocnili si~, wysta
liwego. Olbrzymie, szklane domy, twierdzy,
wiwszy
wedety
pod bramą, wywiaogrody betonowe, sprężynowi lu- dowcy innego stulecia?
Możliwie
dzie, Jeźdźcy w kwadratowych ku- jest wszystko!
brakach, zmieszali się z tłumem
zas najważniejsze, zginął
zakonnic, cel klasztornych, przed- bez Co
potrzeby
pracownik dzielny,
sionk6w, z dawną w cielsko obfitą człowiek poczciwy.
Gdy chowano
cudzołożną, krwawą
marnością.
go,
25-go
lutego,
towarzysz
, Wul
Ludzie w gnieniu oka budowali miał przemowę, uczucia pełną:
sobie kwadraty przestronne, po
Nie było mu sądzone wejść
chwili przytulne, gorące, pełne do -ziemi
obiecanej, jakkolwiek był
smrodu, niby barłogi mnisze. Ja- prawdziwym
ctłonkiem komuny.
koweś młodziki rozpustne łamali
Wszyscy obecni słyszeli podó.
krawędzie trójkątów, niewiasta zaś,
mimo, że profesor nad nieboszczy- wczas, że ktoś za trumną poruszy!
kiem lamentując, grzebała pazura- wieńce i jęknął, szlochając:
mi w ziemi, wykopała w:eszcie,
- Udczłokomem I

26.vm

RO.bołnik

wart

dziewięć

razy

więcej

GŁOS POLSKI

od

1927

chłopa

Kronika telegraficzna
NieZW}'lk!e UPałY pa"nuóą ()Id iJd[- ntie.j!s'wwośd Ajpri.eitDa. Pewdoo
ku dni w MoiSlklwie. Temjpell'TIl"a bezlr,o,b otny mlody człowiek zabilI
dosdę~a 50 s!łtO\PlIlU. Cel~\fiuIs·za.
siekierą SIWą macodlę , siQlslbrę t
IIJJtodą żonę, poczem popełnJł saa
W M!li1'sylji pięciu zamaskotWa- m Qlbór;lsltiwo.
nych mł,ooych hu:1zi
Wltarlgnęto
wczoTa1 pOipOlłu:cLniu do zapełnione
Ks. Jerzy jugosłowiański, stargo wOz1U trMl1IW,a~oWie.go i pod g!I10Ź szy brat obecnego króla, miał rzebą re'wo~W'eIrÓw maholWali pasa- komo popełnić samobójstwo. Stan
żerom kcsz!l:, oW1l1ości i pieniądze. ks~ęcia, według doniesień, jest cię
Ba'11Idytci uJCielk[i w aiUtomobiIDu, Żkl. Przyczyna samobójstwa niezanim ,p ·o~'ilclja Zlorje,nJtował.a si·ę w znana,
a
sytuacji.

Trudnosc i sowietow w dziedzinie polityki wewnętrznej
w

szerol}ich watl"lStwaoo lwclln'opanulj'e od szeregu
miesiący ogólne pocLnaec,ecie urnysłów. W związiku z UJstawicztt1ymi
alarmami woj0llJlymi i tocuvcą się
walką w łonie s.łIl'OIIl!D.~,c,bwta komunist}"C~nego, masy rosyjskie żyją
w ciągłem oczekiwaniu tajemni-

ści rosY;lSkiej

czy~h jakichś doniosłych wyda..
rzen, .któr~ tet'lenem ~y~aby. cala u'!1Ja sowI'eQka. WybitnI dz1ałacze komunist)"cm

.

ną uwagą naSlttt'ore

śledzą
z bacz'.. d 1....1-

UJ(lIuOści.
starają;c
si,ę
cówmoczelŚnie
prze
, d 'ał L
•
CIW Zl a" .nastrojOm
.. pes~ycz
u·
nym i Ulra blać ~1,nJę piU1mlCZttllą W
duchu, • d/la 50W!ietów jaikJna~pmychylllnle,)\Sz)'m. T·em te~ nal.cży SO·
1...;"J.
L
'1'
,
bte ~Uljasnt~ (liKO 'DCzmosć, ŹJ,e. ~ os-tatm1?h :zasaah. coraz ~Cley od
bywają Slę w mjastach 1 nuasteczka~ rosyjskich ~ece i zebrania
pubhczne, na ktoryclt w charakte
rze mówców występują wybitni i
odpo'\viedrdalni dtdałacze sowiecWISf'IO

świaJCllcZYl, że na;trucLniejSlZym probIlemem poHtyJki wewnętrz:nej joot
w dalszym cią;gu kJwelSt,ja wnOl1'mOwania stŁos1.lltl/ków między pToletar
jatem mi·e~slk1an a w{ł1oŚJcaańlsltwem.
Na czem więc polegają tmdlności w unomnowaniu t]'leih Sttosunków? Zdan'iem KaHniina gł6wną
przyczyną istniejących mtag<lnizmów między chłopami a robotnikami jest okolicmość że dob 0byt rOboWkó:w mi"';"':;ch IIIO' • r
-"'11"
snte w
tempie 'dalelro sxyibszem
i' dooo-obyt dJrobne.to _...L..~c/ ' nt z
&
Wl~ ans wa·
Kdinin L.I5
....tta.dl.~a 5i ę Z t em,
.
"
lZ
stan talki jest norttJla1m.y. RobO'tnilk
sOWl'e-1L.
z""aJ
.... b'la WIęceJ,
,
. llil,z
" so• 'UKl
w.j'e'clki w'ł,Q§ci lIlilIl!
siłą
a
, co
r~eczy
poci~ga za sohą stałe wZlIl1aganie
się nien,awiści cł!tłOiPówdo poraJ,etarjatu miej.skle.gJo.
Mał.e zaroblki włościan prtelzydoot sowieCiki Homa-czv tem że
wydajność pracy robobtiika ' i .
m er

skiego jest dzi€Sięć t'Ia~y większa
od wydajności pracy włościanina.
Z te,go wym.ilka, że d~yć należy
do powię/kls~enia w]'Ida,jllloki, pracy r,olnilkió w. Ka1ldnin prtryltaqza pe
cytry, mające potwi,erdzić
słwszność Felgo wywodów. Okazu-

W1nie

je się, że na;mmej wykwaliiikowa
ny robotillik miejski produkuje w
ciągu ;ednego roku gOlSpodarozego
cOnajmniej za 800 - 1,000 rubli,
natomiast prcdukcja 1"OCZDa j~dne
go włościam.ina ma wartoić niespełna 100 rubli.

Prlt"BS
I8U

Skutkiem olbrzymiego pOŻalTiU
w mie'ście SktUłtM"i zosttało Zt1!pelnie z:nilSz.czon)"ch
oik' oło 400 domów.
2.000 osólb pozosblo bez
dadhu nad głową.

O 11

groszy •

wygrał abonent
telefonów.

Wars.z. koresr.;, (SL Gr.) telef.:
W dniu 23 sierpnia w sądzie
Parowiec "France" natxafit na pokoju IV okręgu w Warszawie
podlmolfl5lkie tIl",zęsiecie zne111i. Siła rozważana była skarga jednego z
roz!lwlY1Sa,u y& fa~ b~a tak wie]ka, ,abonentów telefonów p, Dziatło
że przewyżlSzała naj,g\waMo'Wnie~-1 wickiego przeciwko P.A.S.T. o nie
szą bUir'zę, P.aMżerowie zifruceni z~ prawne pobranie opłaty stemplołÓlŻeik adlnie śH, hczne obrażenia. (wej w sumie 11 groszy na rachun
MiędzY1Ilarodowy mistrz tennisa, ~ ku za miesiąc kwiecień.
~ratllcu>z Botl'otll"a. z:łamal rę'kę.
~
Po wywodach stron sędzia ogło
sił wyrok mocą którego zasądził
Straszna tragedja rodzinna mia-; od Pasty na rzecz p. Dziatłowic
la m.ieij®ce w p'1'lowi11lCjj~ Fo~ia, w ' kiego 11 groszy, a pozatern 5 zł.
kosztów sądowych i odsetki.

I

RZBtd sowiecIki, zldat11iem KaJinlna" 7J11Ia'koanide orjoen1IUij,e się w
s2lkodJ1'i'woŚlci podobnego s~,all1JU rze
czy i usil:n~'e' dąży do naipi!'awy Sito
S'Unlków. Jest to jedlna"k zwiątZane
z ,ogóLnym problLemem gOiSiP odars{,wa wieljslkie,g'o w Rosffi sOlWi~c
k~elj i mUlSi być rOZlwiązarne w
go rama·oh.

I
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Pisma

ewro.pejLSlkae

r.efler'OWały

;'ch~;:;:~w~~~:

niaclt pUJb1i,c7JIr~'1Cih p1"2JedstalW'ialł
ofioja1ny sowi.eelki punkt widzenia

Rozerwany· pociąg
grzebiąc

Dożynki \V

wolchla'

runął

Spa le

będą
imponującą
uroczystością ludową

pod gruzami 13 zabitych i 70 rannych

Organizowane w dn. 28 b. m.
przez centralny związek kółek roI
mE
W
l
. R
h d
d
l .
. lk ruczy.dh ogó1lno - pollSkie doży.nkt
LONDYN
na ak:tuake zagacllnienia polityiki
. ' 25 . 8
. . (A ~) pob iżu miej~cowo~Cl e:v: r ea
wy arzy a ~l~ ~I~ a w Spale , zapowiadają się WlSlP aw~ętr2lIl.e,j i z a"glrani.czm ej , Obe:c kata~trofa kolelow~, której ofIarą pad!o 15 os?b zabItych l 30 c;ęzko ra~nych .. ~r~eJe~dzalą~y niak Wezmą w nich udział, zgonie prZ)'lS'ita kO'lej na same,g o "p1I'e Z wlel~ą szybkOŚCIą przez, most p001ąg pośpIeszny rozerwał SIę na, dWIe CZ~SCI ] Wlę~SZO~ć dnie, ~ żV'Czenie,m
prez~den.ta
zytdenta" sowiteclkiego. t. ZII1. płrz'e- wagonow runęła z wysokIego nasypu w dół. Katastrofa wydarzyła SIę wczoraj pod Wleczor RzphteJ wszystkIe
organlzaCJ.e,
W'odniczą;ce,go og'6l1lnoz:wiązlkowe- i wskutek wielkiej ulewy akcja ratunkowa natrafiała na trudności. Dopiero nad ranem zdoła- ' s:zJkoły rolnicze oraz repr,ezentan, .ć f
l
1 b
h
h
ci wszystkich rollnic'zycih g,rup nago centralnego Ikomilbetu wyko.. no przYJs o larom z pomocą i po iczyć icz ę zabityc i rannyc •
il"OdowlOściowycn w PoLsce.
Po'Czątek UlrocZys,tości na manawczeg<>, M. KaHnma, lcl6ry w · · •
tych dniacth na ogó1n(1)wiąz}koLONDYN, 25. 8. (Pat)-\V uzupełnieniu wiadomości o katastrofie kolejowej, która wy- ozono na godz. 11 rano; s'kładać
WJ1fIl zjeźdlZie ro.bobn:iltów oktrę- darzyła się wczoraj między stacjami Dunton Green i Sevenoak, stwierdzono, że pociągiem, się ona będzie z 5 części, które
tOW)"C'h występU % wielką mową który wyskoczył z szyn w miejscu ich skrzyżowania się był ekspres, wychodzący ze stacji wypełnią cały nie-dzielny dzień.
poIityc:zną.
Cannon Street w Londynie rio folkestone. W pociągu tym jechało 350 osób, przeważnie Część l -sza obejmuje przemarsz
Rz~cz l'a"-.....,.,
w ......,.~w1eniu odbywających wycieczki. Całkowitemu zmiażdżeniu ulegly 3 z pośród ośmiu wagonów pul- cał-ego o.rsza ,k u prz,ed p. prezY'"
."
J:"'_·~U
O
6
22
b dentem i Jego g'ośćmi . oraz raport
tetn KaLinm m.e mógł pominąć man?~skich.
k~zuje się. ze .z~bjtych jest 13 os.ób, w te~
kobi~t i
męż~zyzn.
~so
starosty dożynkowego.
milLozeniem J'-edlne~o
z
natiakfualsą
clęzko
ranne
1 około 50 IzeJ rannych.
Ranm
są
rówmez
łord
1 lady Levlsham.
W
ChWlh
Ó
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k t
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k
Część II-ga ptl'zez.naczona test
niej.s.zy.oh obeonie IW' Rosdi mga- a astro
pociąg biegł z szybkością 100 klm. na godzinę. Jak przypuszczają, przyczyną
ata na składanie wieńców przez podnie'ń, t. 5. zagacmienia ni:ebezpile- strofy było podmycie toru, spowodowane ulewnym deszczem, który spadł wczorał popoł. Z szczegó.1ne reprelzentacje. biorące
czeństwa wojennego. Oświrud\Qz1'l pomocą ofiarom katastrofy pospieszyli natychmiast pobliscy mieszkańcy i lekarze. Zabitych wdział w pochodzie, oraz na Ślpie
on, między lll/IlJemi. że r.eZlohlloja l rannych przenoszono do miejscowego szpitala na noszach, sporządzonych na prędce ze wy.
:z;fednoczonego pl.enUffi c.cnifa'aln.eJ ścian i ławek rozbitych wagonów. Podróżni, jadący w dalszych wagonach, które ocalaly, wy.C~ęŚć I!I-cią wype'lni pr.~eds~a
komisji k01l!twlne.j i 'komitetu cen- kazali niezwykły spokój i zimną krew, oraz ofiarność na rzecz poszkodowanych. W ciągu ca- Wl U.e "Bitwy ipod R~'C'ławl'Caml",
Yl ..:~n; przez z, espoł teatru katra:lJneg'o pail1tiji. komlUln1lStYCl2'lne; 7JU- lej ubiegłej nocy pracowano nad oczyszczeniem toru ze szczątków rozbitych wagonów. Nie
pełnie lk.on!k.r-elłJnie. oIk.If1eś.1.a p11'O- zdołano l~szcze uprz~tn.ą~.lokomotywJ i iedneĘo ~agonu pulmanowskiego, wskutek czego 0'W 'CI:ę~~.iach IV i V przewidtziablem pCrzytslzJłJE!lj wOl1I1Y.
ruch pocIągów na te) bn)1 odbywa Slę z przesladamem.
ne są ipOplSy, zawody sportowe,
IW 7Jwią:zJku Z t-em Kal~niin -wska
I~Y' zabawy il'ucih1owe i tańce lu-
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'!yd~nt~ sowiedkiejgo -

"sam .f~
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mówił prokurator, oskarża18c
dooOS'zą:

Z Wamza,wy
Zapowiedziana morwa oskarżyzufe lda.sę robotniczą
w pań- detslka pi!'.okJUJratOil'a polik. Rumiństwach k8IPiłalist'!czmy;~~ potęgu- slkie~o ściągJn.ęta do sądu wOlrSkojąc
nllenawisc burituL. w/ego tłlumy pulb'lńcl2lIlośd
u
Zji do Z. S. S. R.
Pi!'ZOO pr'ZyLS~ąjpiendem . do uz,a-

istnłenta Z. S.

s. R:

tern samem

Poszukjlllanł'a
lolnł'ko'w
W
dotychczas nie dały
rezultatu
LONDYN 25'
. (ATE )
,
sa.eTlPll1a.
. .Nlładze amel1"kańSki-e wYSł>aiły na
poozukiwanie
zrugitJtion]'lc:h ~otnłk.ów)esztCze 15 t011PedOWlC~w, 0beOOle
na p:rz
estll" zenl' ..iJ,
Sa'n 100
Flran.
'H
1• .JI.
C1SCO I ,onolfWU pl1'zeSl.t.Il!O
0kręłtów wOi~tli!lIy!dh i ,tO!1Pedow.c6w bieil1ze udział w pOlSzulkilWani~'C1h. ktÓl!"e dolt]'lClhc'zas nie dopr.o
wadziły do żaooy.cl1 1"eZltdtatów.
.
.
P'Osrunnwall.Jla hędą kwały
do
cztWartku, jeż.eli do tego czasu o-k~ą się
he z ()IWiocn,e.
zos,taną
W'SItrzyma.ne. KomatlldolT By.rd jesJt
zda,nia, ,ż~ 10tni~y zatonęli. Jed'yl,c:h !atooek pTZeclistaWia mozllwosc ldh wya",dowania na jednej z mnie,js.zych wy,sp
ha wa;.s.kich.

~ą n~dIZleJ~ ~a

moiność ścigania ~ za okazę!oę-

dziego pułk. Zielińskiego i pułk.
Kukowskiegof kłór-ej to obrazy 0skarżony gen-enł dOiplUścił się w
tolku 10Zipifawy w clZasi,e ud!z~elaIllych wyjaśnień.

się

tą maksymą?

- Co
staB:o z
- pyta osika!l'Życie1. - S~ało się
to, co jedlIlem silowem oIktreś1ill: sę
dzia gen. Wi!'ó.b1ewlSlki z żolnler~ą lapid.M-nośdą.

Dal,ej p11OkurattOr

powołuje się

na ekspertyzę ksiąg

,,Protekty" ~
"Banku ZjedntOczonych Koopera..
tyw" i wykazane w nich prze.z

biegłych fałsze.

Katastrula lotnicza
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przemysłiu

ł

przelZ mlkrofooy raclirowe.

Mączewskiem.u, gJdyż przewód są- il'atorOlWi odIręooe śdgawe obu 0Znawcy wykazaai, że kapitał
dJowy nie wyika1z·aq w jego p05tę- fi,cerów za ohra.zę sędziego ZJeliń- zakladOlWY ,.Pifotekty" jest ~ : l(·cdą,
powaniIU żadnyoh 'Cech przestęp- Skietto,
ntrzez
n.r>zY1Pis VIW
mu
Ó
t'~
t'"
l ' " ,a nie
P. SaJkson, me1cłijlU!Il1, krttÓre potra
stlwa.
stro.ni!Wcz.ego badania w śG'edz.twie. fa ztna· teil'jalizować s~ę
w )oshci
Pułk Butrgi.ełl posrtępowa; śdZabrał .d OS p1'dkurator.
Na nieistnie~ącego kalpi>tału,
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śa-e W-e1Q11IU~ WIS azólweik gen.
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.
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nienie u7Jbrojema arm~i, kłtóre wo- perla pUłk. Staszewskiego, bo tell
Nadto pifokurałor czy;nJ zastrze- bec g)rOfZy ptlZYSlzR.ej wojny staje zdemaskował jego perf.dną grę.
żerne W'ZJg'lędem pułk B~tg:ełła się pl1'obl1emem pietiwlszorzędnego
. _~. z ob tNzą sęUJZ1e.
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lkoW1l11lka Zletińsikiego w toku spra Cz-y rozwtą.zaru~ t~ za~~enla
wy. Osik.aciydelowi chodIzJ o po- przez gen. ŻymJ:elJ:lSlk1 ego nle było
ciągmęcie p.uJłk. BUl1"gieHa do od- 'Ograbieniem skarbu państwa.
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0- Wsilrutek bwrzliw.ej pogody rozbIł
rator CIO a oskMżenie o rzekome SCl, stale S1ę Zer!OlWlsK,em a.erzy- się dziś rano o1brzymi samolot hopt'Z0W!inienja przy zamówieniach stów.
lendemki, lecą'Cy z Oroy.don do Am
w firmie "Breda", WQlbe,c br.aku
Ma}or Samek p:11zYSitętpUJje do rei sŁerdamu.
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Ptrtz.ecll,odz,ąjc do oD1awian1a 51'-15adlnielllia alkttu oslkalrżenia proku- P!Tzewodruczą>cy oś'Wi>llldlczył: że
tuaoji
WCłWttllębnzmo _ pod~~ytCz;ne~ ntor wys1ęn>IUÓ-e Z wnioslkami for- oslka41Żenie przeciw pułk. Burgieizwiąziku sOIWidtego, Ka1inin 0- maJnymi i ccf~ całkowicie oskar- 10Wli. jest UItllot"Zone.
żenie przeciwko puŁk. Burgiełł Są;d zrdecydowa:f zaSU-'liec pt1o.k u
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POUKA •
LlNJA •
LOTNICZA
Łodzi

do Warszawy
g. 9.
z Warszawy do Łodz.
g. 15t

Odlot z
"
5201-

Przewo'z 1 kg. towaro'w ml'ędzy
zaledwie 50 groszy, do Lwowa, Krakowa lub Gdańska Zł. 1.-, do
Wiednia Zł. 1.50,
Towar wysłan'-' samolotem teJ
go samego dnia przybywa na
miejsce przeznaczenia.

Łodzią a Warszawą kosztuje

If

·
ł d·
normacJe w o II

p.łotrIiowsk a 67,
tel. 311, Lotnisko 26-51

Oslka"rzY'Clel zasltrzega sob!e ro- no.mum Zy.sikO'W, maXlmum sol,dno- j w samoio<:ie 1PasazeiTow.te w HCZlbie
-ł/'.nipt
i względem żymierskie~o ści.
t 7 os& _ieśli cię2Jkie tt'any,
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Impresje

Gimnazjum wieczorowe dla

łódzk~e

SPORT

dorosłych

---iJ()O--

W życiu k,uffitlll1"aLnem Lodzi za-' lęH stanowiska w admlnistrracili t
k : żylCiu gospod3.4"'cz.e~, ~ dla, kl!Oł ~zedł .ostatnio w~Żl!ly
karza
, J~SIt nllm p oW!Sllant e gJmnaz,lum rydl hrak oclipoWledrndl sWladla
dorosłych. dedlfw jest często zaporą, uniemoPo.(jwórz łódzl,ieh przepaściste głębIel wiec·zorowego
ma!o kto zbadać może. ZbłądZi w tymi Fakt ten minął hez więlksze~o żtruw1ającą awams i zdobycie lepwarunków malerja1ny<'h.
mateczniku oiieY:1, przybudówek, labry- wrażenia; zasłujg~1e jednak na d'o Slzych
czek, szop, składów, kto weń nleświa- kladniejsze omówienie i poświę- Trzeba P'l"Z)112'mać, że spolecz.eńDnia 21 sierpnia r. b. OdbYłl Bieg vr 1500 metr. styl dowolny
dom zabrnie.
cenie mu wi~zej dozy uwagi ZJe sitwo ł6d2Jkie zrozumialo a czem się w Rudzie Pabjanickiej .Dzień
t przybył Szepke Rudolf, cza::
Każde z tych podwórz,
które domy sł!ro~y ~?łe<ozeń.<;bwa ł6d:zJkiego. plOde~l3.~ą tego hraJhl i ludzie zainie- propagandy sportu wonnego" i po
42 m. 53 sek.
frontowe, jal< vrzy PiotrkowskieJ, tYlkOl Gnnnazll'tl.m dla dor~~Y'ch zO\'>ta- r~&owani wzię!li się do natl~i. ~y- pis uczniów szkoły pływania, kió2 przybył Wiże Jan
maskują, jest samo dla siebie ulicą, na to zaloż.one pnez mle,JSICO'w y od- razem tego by,ło powstanie hcz- ra prowadzona jest pod kierowni- Bizg Vl\ 100 metrów styl klasycz
którą się składa rząd ofiCyn - domów dział po.IlSIkiej ol1ganizac;i wdlmO- nydl kiUns6w mat'uraJ.nycl1 dla do- ctwem D. kapitana marynarki han·
ny dla pań.
po jednej i po drugiej stronie. Tu Jak- śd, która z organizacji wojsikow,e1 rosłyoh Iw zes,złym rorku fU\ll:Kcjo- dlowej p. Szenberga.
1 orzybyła Meyer Orete, czas
by groch z kapustą wysypał: na led- (dawna poillslka organizacja woj- nowało 5 instytucji tego roazaj,u).
Organizacja zawodów, która
3 m '14 sek.
NaczeLną wadą wsz)11Slkich :.c h prowadzona była pod sprężystem
2 przybyła Endówna Lidja.
nem piętrze mieszkaJą ludzie, obok tur- skowa) przek\S12Jtałdła się na Zimą
koczą monotonnie nawijaczki przędzy zek. poświęcony p,racy Sipołecznel. było, h stanowdły one prz.ed,się- kierownictwe~ p. Sz~nberga stał.a
, Skoki.
w jakimś małym warsztacie. wyże! mie W Łodzi pOltTaHła ona slkulpić gro- biorsbwo, obliczone li ty[ko na na .wy~OkOŚCl zadama, a co naj1) Oawlicki 56 punktów
szczą sIę 'skład)' manufaktury,
biura no ludzi energiclJn)"ah i ideowych, zySk; ściąl~ały Ulc'Vlli6w nadz:eią wa~ntelsze ku. z.upe.łn~mu. zadowo·
2) MaTtynka W. 48 punktów
3) Lingen E. 44 punk1y.
handlowe; ' na par~rr:c sklepy, składy i którzy z.ainJ.c~owali przed trLema .c;zy'bkie/.!o ukończ.erua siurcI ó,w. W le~lu za~odnt.k?w I hczme zebraznowu składy. Ruch na taklem podwó- laty pracę ośrwiaŁową prz,ez zało- tym celu ku1'\S każde,j klasy na ne-j pubhcznoscl.
Nurkowanie.
rzu - ulic)' Jak się patrzy. BleiaJą lu- żenie ku,rsów normalinyah dla do- WlSzystlłdclh kUalSach przerabiano
Sędziowie: Placek Jan, Wolff
dr:Ie zaaJ~rowan1 tam i sam, w bramie, rosłych. Obecnie kt.linSy t·e losta- w ciągu p6lłro~za, Takie pootawie- Karol, Wange Wilhem, Oincel, 1) Droś Kazimierz 40 metr. 34 sek.
2) Holicke Jerzy 35 metr. 36 sek.
w sieniach zbijaią sIę w grupki - za- ły zreformowane na norm-alne nie S/P'rawy stało się ~zeC'h,em Oierbich i S. Kempner.
latwiaja interesy. Ręsorkl - c1f;tkie, ar- gimnazjum , z tą tylko ró.źmicą, że pierw'orodnym który UJn.jemoiJliwit Wyniki zawodów są następujące: 3) Mayer Marjan 32 metr. 31 sek.
Popis instruktorów pływackich
h Noego przypominające wozy- wież- uczniami są ]Iurdrzie dorośli i naw- naulkę i w za~odlku slkazał ją na Bieg I. 100 metrów, styl dowolny
dżaJą, naładowane tQwarem po brzea:l. k.a odb)11wa się w g,odz~nach wńe- bezowoc.ność, Czyż może doros1 y,
dla junjorów.
specjalnego oddziału instruktorów
1 przybył Orund Herman, czas pływackich przy szkole pływania
W piekiełku tem, mieszkają ludzAe. czorowyoh. Tak pomyś1an.a illlsty- zadęty pracą zarobkową, pT8CUjąMieszka ich dużo. Więcej. niżby się wy tu'Clja zapebnia dotkllilwą lukę' w cy wiedZorami, zrobić w ciągu pół
2 m. 21.3/5 sek.
i wiosłowania.
1) Placek Jan
dawać mo"ło, niż zdrowy rozum m6gł- życiu o~wiat.o~em Łodzi;
rocza to" co .z wysl1!ki~an Vf ciąg'u Bieg II. 100 metrów styl dowolny
by dopuścić. Ody wieczór przyJdzie,
~estesmy mIastem, kt(~r~ J?!',zed roku .rohl dZle'cko, poslada~ące . C;';t
1 przybył Kazimierski Wacław,
2) Droś Kazimierz
wylega wszystko na balkony, by nały- WOJlllą znane b)'1lo z ma!~J hczby ły dZień woLny dna nauki 1 pamIęć
czas 2 m. 4 i 2/5 sek.
3) Szefier Hugo
kać się powlefrza, nasyconego naidzlw- ~nteligoenc:jL Stanowisk~.w ~anJClh~ ni~zm~zon.ą? Na p~ani'E! odiJ?o- Bieg III. 100 metrów na wznak Ogółem startowało osób 50.
nlejszemi wantamI.
I p~zemys~e. które, gdzle1lIb~zlel za1 Wl'edZlały po ra,z plel1wlSzy ~~~ I
1 przybył Placek Jan
Należy wyrazić uznanie p. ka
Koncert dźwięków, hałasów, głosów, m~lą !U~Zl~, z wyZLSzem luo przy- pt'Ized. dwoma laty kursy polskIej
2 przybył Draś Kazimierz
którymi zgrzyta w południe podwórzo n~JmnteJ
sr·edntem wyksrtałce- or!!amzatCji w-ólności i pnzeprow,a- Bieg lV 400 metrów stylldasvczny pitanowi M. Szenbergowi za sta·
łódzkie 'mogfaby oddać wiernie tylko niem, u nas były o~sadzane: ~e'z dziły zasa,dę, że kwrs nauJki w każ
1 przybył Szerfer Hugo . czas ranne przygotowanie zawodniko\\'
oraz 'larządowi Ligi morskiej i rz~
8 m. 40 i 3/5 sele
'
orkiestra futurystyczna.
ludzi z wYk.ształrcentem d()!Q1()wem dei k~a:sie trwa przez cały rok
cznej za propagandę sportu pły·
lub ~opaJ":Vyżej .posiadających k~a- bak, jak to ma mi,ejSJc-e w gimnaz2 przybył Bertold Fryderyk.
Niewielka kawiarnIa na Plotrkow- ka lclas glIP.ill,a2lJa~ycih. PCYNstame 'adh cIIla ~odzieży. Pi.el"WIS~e i do Bieg V 200 metrów styl dowolny wackiego wśród szerokich warsi'!,
sklej. Bliżej Ce~iełnlanej, w dzielnIcy samOtz';l:du łodzlklego za cz.asó~ tychc-zas Jedyne! PontCIW.az pa-zy1 przybył Krauze Mikołaj, czas społecznych na terenie wojewód"
handlowej. Tłoczno, ,warno, kłęby dy- ok~pacJl, a po. mnartwychw~a:Illiu t,;m nietyłko żąda;no od na\lJCzy4 m. 10 sek.
twa łódzkiego.
mu. roje much. Na pięciu ~iedzących pan:stwa polskIego, powSltan:~ ~- C10edi peboyah krwaHftkacji, ale i po
2 przybył Sowiński Henryk.
---OOOIftft-....*przy stoliku dwóch pije czarną kawę - łe,&o szeregu u'1"zędów wy'łon1'ły starano się o idl d'obór z pośród
reszta Da gapę.
koniec~ność Zlnalezi~nia odpowi,ed ludzi, Zlnanydl w tódzlkiem s7JkolIntecesy. Gorączkują się. Padaią moc- nie1 lioedJy ulI.'lZęidnikÓ'w i jeSIZ'C:zJe niclJWi~, władze s2Jkol1ne udzieHh'
ł
y."
'i::. ~t
ne słowa - bez koosekwencii. Dysku_lbat"dziej tliIlaocmiły polir'zebę gwał zaTządowi ktlirs<>w od początku
Zla~ urzę
~ !y~
aJa.
town-ego powięJluszenia Hczby lu- nadcltodzą<:l{l~o roku srzk·olin,e 6 o .(omunikał kcSe~dum 5ii~dziów Z dnia 25. 8. 19::'1 ;.
- Więc co on chce?
clzi wY!'kiSZit.a'l c,o n ya'h. , conajmnie'j w k,OOlCeLSui na gimnazUUm wi.e<::zoro;e
zakreSIe s·zlkoly Śir<ecLni.ei. PO<tT1Je- z prawem wytdawania świadectw.
1) Obsadzono zawody:
j Marczewslki.
- No, 00 nie może...
I Godzina 9.15:
_ Nie może?... A ja mo~ę?... to ja me teó ni-e mogła zatradizić zWyikła UClzący się mają p.I'-zed sobą otwar Dnia 28 si e l'1p,n ia , godz. 11:
mam mu dołożyć? .. Z czeiO?. Z PQ_ droga 7JUlżytfkowaIlii, a matUJrzys.tów, tą m'oŻltlość l1l!aulki. może i dtulŻSzej
boisko przy ul. WO,dnej: Sz,bur.m li boisko Ł. K. S: So~ół,. Zg. II-wletrza za uchem?
kt<S:ZY kończą liczm..e łódzkie gim a1'e nlewątiP Hwie lepsz,ei i ~~l t~
- K. K. S. , p. ~ltde1.
L. K. S. HI. p. Buslaklew:cz.
n-aZlJa. Była to droga 2Jbyt powol. pewniej prowad:zące' J' dtO ceJ,u, l'a- Godzina 9-ta:
Godzina 11-ta:
' \ ; - k im Jest
Hasmonea
- Od rodz.enie, pan I' Godzina
Sokó'l I11-ta:
- L. K. S. II, p. 1;3:0
Górtty Rynek. Mały, skromny placyk na. ZasZ'ł a pohlze b a dol{s'Ztal'Coe-,
zdobycie świadectwa
Piebs,oh.
czworokątny. Przytulony z boku
do nia 1iUtdzi dorosrł)'1Oh. którzy już za gimnaz.iamego.
boisll{Q P. T. C. w Pa,bjanicaoh:
Godzina 14-ta:
PIotrkowskieJ.
Odeń na wschód J za--- ~4l:=-'"
b OlS
. ik L K~ S RapI'd - Ort'\sTl.!
,.
P . T-, C. - T urySCI.
" p. Rat' tfl",ó .
chód rQZł'()~clera sIę królestwo wlelkłch
p. Cichec:ki.
. t Godzina l1-ta :
fabryk.
ć
zasl-łko'
Godzina
16-t.a
boisko. w KabsZll:
Prcsna -Od Rynku wzdłut PIotrkowskIeJ, PO
R
P l trI S
...
obu leł stronach clą,ną się olbnymJc .
udvkie 0 . .'1...
p., p. Szer.\ W. K. S., p. RakowsIki.
Dnia . 28 sierpnia , godzi.M 11:
, LiuJ'owi na zawody I F. C. &machy f abrycme, stare ł n()we, Tow.
ZI'n
Ł
Akc. L Oeyec J Sp. Tu się spoty!ui wyi'
II
boisn<o .. Odrrod'z enia": I~' ogoń - i T'uryści: pp. And~ zeiak i Koziel.
J
Jedll1osć. p. CwiHich
' ski.
łącznIe rOOom.łków i robotnice. Inny uaWe<l~ug informacji
czynników cie - 80 proc. leżeli do zasit.ku God~ina l1-ta
2) .Wzywa się na nast.ę.pne posie
strój, luae powietrze. Sklepy skromne, mi.a-rodajny<:'h dzienna norma zasH- UtpraWin[One są 3 lub wiecei osób.
bOIsko Ł. K. S.: Sam.sc>n -- So- (henIe zarzą.du , p. Schon1borna.
bwlaml niema, ośwłetleo\e przyćmione, k6w cfla rod21in l"ezerw.ist6w na teDLa rodzin in'tl)'1Ch kateóorji re- l{ót. p. Anit. Kc'Wallski.
!
przechodnie spieszą krokiem szybkłm, r~n1e Łodzi wynosić będzie 60 pr. 2JerW1s,tów prz"~adln.ie 75'" tł>t-oszy, G
1'1:'
i,'..
od:z.ina 11-b:
Komunikat rtr. 11
nIe oa:lądaJąc się. Serio. Pewna suro- p ł ac stałe,go rolbotnika lub praco- jeżeli zasitek otrzymywać będzie
ł' k
B
..
P b' . h
wość rzeczy i rudzi w tej dzieluky. ty_ wnika, T'e,żel~ zal siłek ten ma prawo tvi1ko 1 osoba, 85 ń. ro.'1zy otrz'\I\my:>Ol~ o ,. wr,zy ,w. a lanlcac : wydz. gier i dyscypliny
J
(,
J
Burza - Mak/kabl, p. Kałuszy- .
de bez prz,YPMW, bez bltchtru, ()5łonek pobierać t)'11lko 1 o(;oba, 70 pro~. wać będzie rodzina, jeżeH uprawner.
Wyznacza się z:\wody o' mlstrzo
- w całym majestacie szczerej, brutal- ,j-ego pła~y dZ1ennei
ota.-zymywać mone są 2 osoby i 1 zł. oltzymy- Godzina 9.15:
Slwo k1. A ŁZOPN
lej siły.
Ibędz.i.e !oo:dna, ieżeUb do zasiłku Wiać będ:zlie rodzina o ile uprawnio
boislko D. O. K: ŁTSG. II
T. S. PROSNA - W. K. S.
Ap,
Ulp\t'.arw111'onoe są 2 O\SQ, y, a wresz- ne są 3 lulb wię~ej osób .
(e)
G . M , S . II ,p. B'llll'l\e,
n.
' . ,..,,,.
•
b,r. o ",0Il
(j_.J,
na a.z.len
~ ,slel''Pnta
..
OCJD
Godzina 11.ta:
11 przed poL na stadJon;·e W Ka-

warszawskiego dzienni-
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TEATR MIEJSKI.
pollwdJnie nalS/t'ą)pi OtbwarJes:rore
tY'~ko ki,tka d'ni irwa będJ2iie
cie w Łodlzi ,pie~'VElgo z'Śa'zoo kll'a
jow-ego orgamtiza·cji ml'oo2Jie'Ży sdpni- w tea~rze mlei,gklm .wije1ka rrewla w 16
sltylcmej "JUIl'IdenJja" w P'OIl!sloe, 0Ib- obra.zach p. t. , .Pal!'Yż - Łódt" Sto Ferady trwać hędą 3 dni.
(Ibl Uu, w wYlkonarn1\u zespołu artystów teatrów ł~ich.
. ZABAWA DZIECINNA W HELENOWIE Dootychcz.as,o'we p.rzeds~awieatlia cieszą
. Zwycza.je.m lat ubieglyclt, OObed.'<\ się się ogromnem PQlwod~enffem, PIl':zy p,rrew Helenoowie wielkie Ziaobarwy dla dz!Je'c,i peIJ!liooel stale w,i<lrOwnl, a hUCfll11e ok,law sobotę, 00ia 2f i w nied~lelę. dni.a ski po każdym numerze oolowiYlll1 ozy
28 b. In. 6 godz. a pop.
ansa.mblowryatl, świadczą, iż p()mY5t wy
Zabawy te poll\czone będą z mn6- SltaWiienLa tej rewa'; 'P3rysko - ródzrkiei
stwem atrakcii,
tańcami, ,,)'Jchodamt był szczęśliwy i ~rafif do gu~t.u puhlilCZdzaeci i kon.certem. Gdy się ściemni. noŚJCJi.
p3lI'k ośwu etlo,ny rostaJ11ie ')gn~arni J:.cnW glów,nych rolaoh biorą udzi'ał reiaJskinni i rakietami.
żyserzy reWljl ·W. K. Tata1'kdewl.cz, R.
Zupełni e zrozumiale,
że zabawy te Urbańsk' i, 1. Woskows,ki, dalel l>31lTle:
l\y\\'1()lalv w~r6d I\3szych mi:lusirsklch H. Bal il11icz , L. N1emklZal1ka, C PaltI'orn~,
wJ-eJki·e zaLnteresOlV'3J!lie i park n:ewl\t- Z. Ta:talt'_kiewic,zówl!1l! ora'z iJ)ilrn.owde K.
pliwoie \\' te dni zapelni si ę po brzegi. Fahisiat, K. Łabęd"Zki, J. Pe~Slwk, Z.
Willczkowski i inn'.
Początek o godtz. 8 m. 4S wiecz.
państWOWI
Ceny od SO grrosz.y do S zł.
Dziś

1- L.T.S.G. I-G,M.S.~

TEATR; MUZYKA

młodzieży sjonistycznej
IW

I

Ruch turystyczny w

Qtwock~", w któr~,~' 1;Q,rs]{a i Rej
Czechosłowacji.
W'YwolllJl\ huratg3lllY stme!CIm w zapełnioneJ do os~aiłmJe,go mleisca widownI.
W miesiącu lipcu r. b. Pragę Zjednoczone (682 osoby). Z innych
S~e~ zalSlugule tembalrdlZiel na wyr6t-! odwiedziło 43.475 turystów, w tern pań~tw ame:yk.aństk~ch w Prad~e
m-e<me, że pr'Ly catym komi~mie ujęcta 35.535 czechosłowaków, a 7.940 bawlło w mIesIącu hpcu 159 osob
temaJtu OSlerule ()IIl humoll'em w naQlep- obcokrajowców. Największy pro· z Azji i Afryki, a 88 _osób z Au·
szym gatunku, J>O~ba'W~o!!l;ym w$ze>lkiuel cent turystów zagranicznych przy- straW. dnstyezności 1lI1eodtp:Owti.edf1,lch dw,",z,t1a~ pada na niemców (3.162) dalej idą.
Całkowity dochód w związku
11Ii:k6w. Można więc pros tymf środ~a.m!, austrjacy (1.195), polacy (361), /zruChem turystycznym wynosił w
bez uciekannla się do wą>łlplii'wei wail1łx>- węgrzy (345), rumuni (282), angli- Czechosłowacji w r. b. około
ści "kawa'łów", o~ąg;Jrąć ef&t i sukces. cy (262), rosjanie (228), francuzi 800,000,000 kcz . w r. ub. 620 mili
Bar~o rndołą b!1<owaclą i urozmaice.lllIem (198), jugosłowianie (167), włosi Z poszczególnych
miejscowości
;programu są numery solO1\V-e, śród kt6· (117). Z innych państw europei- Czechosłowacj i najchętniej odwle·
rY!C!l, ja'k Z' w3'lkle, palmę J)1IerWMtńs.twa skich odwiedziło Pragę ogółem 6931 dzane są pr. zez turystów okolice
d'zireriy sympa"'YOZ4l'l primadlOOna mi!\a- turystów. Z państw zamorskkh na pograniczne, oraz uzdrowiska zażowel scel1k~ )). Wt PrOf!'ai - Poreoka, pierwsze m miejscu stoją
Stany chodnio-czeski€'.
k<tÓTą za piosooikll f arie z "Ks1ężn'Y Ozar
dasztki" t>ubldc1JnOśĆ d3i!'1Z'Y oJdarskamt ~ l
•
L
Pooobafy sIę pomy~roWlO 'Zta.t1l.$«mJJzoPodróż na

I
I

walne

fil!1ały, tańce K31!1'e'tl.~cl!,

Icldct:e!

@a

-

.

I

lPiosemkt pp. Anety Kal!', WeJfuma" Toma-,
szeWlSkiclt, cha.r3ikr!J~~tywny dJuet trw!Ir ~
r:::fr~
5ild.ch i zawsze eh~tntłe słuchamy Rey. ~
Cało~ć po!2)O\9bawf,a po oob!le b. mUe
5 klasa - 14 dzień
TEATR ,,~URAZ".
wrażen&e, a· aru~yma miłr'arowa WiYIOOb'i"osłepoą
kałdego,
Zł. 5.000 - 29857
GwoźdJziem oSltatniego t>rog'rarnu ml- la sobie stałą publlidz.n,05ć, chw~iąca,
U
,
Zł. 3.000 - 57675 69065 77464 rażowego jest skecz P. t ,,Podróż do w lat wSrZ~rblde wlagfery.
kto chce nabrać siły i zdrowia.
......... r .....
Zł. 2.000 9158 49009 56264
78564 88323
Ten sam skutek osiągniesz,
Zł. 1.000 19241 26382 29934
kupując baton CZEKOLADOWY
35033 41592 54794 5ć620 62011
81156 82771 92063
Warszawa (1111 m.) Kraków (422 m.) )
łk
Zł. 600 --: 914 3840 19110 2ą220
18,00. Koocert popolud,niowy. Wyko17,25-17,55. Program dla drziied.
36856 46926 50482 62123 70634 nawcy: Helena Ostrzyńska (fort.), W3J!l Pozoań (276,3 m.) CAPRI
75855 80530 86483 93866 101709 da Suchodolska 'śpiew) i prof. Jerzy 17,30-19,00. T'l'aIIlS.tllisj·a kOOcertu z
104536
LefeJd (akom.p.).
Zł. 500 9566 13959 27687 20.30. Koncert wn ec zo rllY. WykonawU32394 36583 38514 12374 43141 cy: Orkiesbra P. r~. pod dyr. .T. tJ:.rsz- dzlal
bl'O<rą: Mal!'l~ SZll'eybero\V'l1 ~ I
•
,1~~ _, - Czegóż tu S'ZlUJkasz, u licha?
44813 47628 52796 54845 65538 felda, Leokadia No\\·.acka-I1ska (fo'rtep.) , (skrz~pce), Józef W~inski (ie,n.01'), prot. '
r~....
E, nic, proszę pap")'; chciałem
74674 84127 86991 89541 90319 Lucjan Budkiewicz (wi.oio'llczeJa) I prot FranC1S2ek tuka:siewroz (for,!e.JMII.).
I_
-_.. sIę t~o za,pytać.
-czy to dTugie
iIa _ _ _ _ _ _ _ _..
- _____,
92648 100821
Jerzy Lefeld (akotnn).),

15 loteria
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ybory
W związku z podaniem
ugrupowań żydowskich,
które prosiłyoprzesu ..
nilloie wyborów z powodu przypadających świąt
" ,Kuczek", główny komisarz wyborczy, sędzia Za
borowski, oświadczył delegacji, która się do niego udała, że wszystkie
dały w kalendarzu wyborczym są uzależnione
od daty otwarcia okresu
yborczego i o ile ta o·
statnla ustanowiona zoo
stała prz-ez urząd wojejewódzki. na dzień 4 wrze
śnia to i wybory muszą
sj~ odby6 w dniu 9 paź·
dziernika i data ta nie
może by6 przez główną
komisję wyboroz .. zmle·
niona.
.

Komilet wYborczy'.'.S.

w dJniu wcz'orajszym w god'zina& wieozorow"YJCh od1byłQ się w
!okalu polIskie; part; i sociaH.s't)"C,z..
nej lZehranue z,arządu i kom1~etu o~rętg;owego, w Z1wiąz/k1U z n.adchoQ'ząJCyttnd wY'boo-ami do rady mIejs'kie~. Na xebra!l1~u tern była ooo,ur
nie oma'wiana ~rlawa ulbw'Orzenia
komitetu wyborozego. W wynmw
Q~1ii 1 S>ZlCze~~OIWetgo referatu
na pOlWyi.szy temat posbnQwiono
utWOI1zyć gł6wny komitet. wylbolt"czy pOl1lsłkiej part;ji soc~a~dstY<CZJIlej,
W ~kład tegQ kQmiltetu westzlli
w.szyscy .cztonlkJo~,e komitetu okil'ę
~OtWego par~i z posł1em Sllc.z.e't'kOlWlSłkim i Iradnym Rapaqtsłkim na
cvele.
Na temźe 7)ehran~u poo~llIJnOwilo.
no, alb y komit,e ty d\ziel\łn1cowe lPalf14i ,(BaŁwty, ChOljny, Górtny Rynek,
Wi.dJzew) auof:omatycznie pt1zek$zt.ar
cił-· się
w klcmitety wy1borcze
dzie.lJn1cowe· PP~.
Po omówieniu tałcJtyc.mych posu

306

-

GŁOS POLSKI -

Dle
tysięcy

będzie głosowało
W dniu wC20rajslZym w godzinach popołiUdniowych· rozesłane
zostałY Przez r~a~ wyborczy do
komisal'jałów policJi 'b lankiety re..
jestraoji wyborców. .
Do za,łat.wienia tej sprawy na
gruncie ~misarjott6w zostali delegtlwani - po Jednym na każdy ko
mis8!'jat specjalni urzędnky,
kt~ tna;1l czuwać nad terminowem wypełnieniem wykarlÓw reje..
stracyJnych.
W wypadkach opóźnienia unęd
nicy ci będą inilerwenjowaJll u k.omłsarzy, którzy zArxąuzą ponaglenia u właścicieli domów, przyCZat
ponaglenia po dniu 30 sierpnia po...
łąCzOne będą ze spł:satnie:m p:roto-

.- I

1927

--------------------------------------=-

eda
,
, o ł
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wy orcow

Właściciele nieruchomości
idą do
hasłami

w 180 biurach obwodowych

kułu, a co za te:m idzie R~ffl1'at wyborczy czyni

z karą,
obecnie
p:rzy~otorwaoia do podrziału miasta
na obwody wyborcze. WecHe prowizorycznych obliczeń na podsta.
wie dat statystycznych - liczba
wybOl'Ców wynesi obeonie 306.000
056b.
Z tych względów re.ferał. wybOI'ozy pragnie powiększyć liczbę obwodów w stosunkU do liczby, jaka
była przy wybora,oh do sejmu, 5enatu j ostatnio do t'8dy miejskiej.
POprzedttlło mtanowicie obwod6w tych był 162, becnie zaś
widUje się utw0f2.enie '18~ n.bwo..
d6w wybOJ'.czych a w razie paneby i więceJ. '

prze-I

QczywIsta, pockiał millsla na ob
"Wody zależy - w myśl r0~ulaminu
wyborów - do głównej komisji
wyborczej.
Lokali wyborów referat wybor.
czy m.a poddostatkiem. Liczba ich
pl'zekra'cza znacznie potrzeibę, to
też niuna obawy, aby w obwodach
przy ~łOsOlWaniu było Ilrzeludale.
nie. Ma być uruchf.lm.1ionych aż 200
lokali wyborczych, czyli z pewności~ więcej, nit bęcbi.e potrzeba.
Mając atoli do wyboru tak dużą
liczbę lokali, rełelrat wybo.rc~y bę·
dzie mógł taki. w nich przep,r owa.
dz:ić wybór, aby głosujący mieli do
przebYCia ja.kmajkJrótsrzą drogę do
lokalu wybo:rcz~o.
(m~
I

Aby się nie powtórzy y błędy z IgZ3 r.
Przedstawiciele socjalistów u głównego komisarza
wyborczego, sędziego Zaborowskiego
w dniu

W1c~O<ra~zym udała się dać się $pedjaLn~oe do głównego
główn,ego komisarza wyboil'"c-ze- k,OI!t;.isar\z'll. w~olt"C'zego, który jeiSlt
ZaboroWl<>okie~o deI egaoja , s/K.la- najlbM1dzi'ej 'W tydh s\prawach kom-

do
go
daÓ<tJCa

s~ę z prZiecWawiciea'i partij'i
socjalist)"C'~ydh nasze~o mioMta, w
osobaoh d"adn~o RapaLs'lci,ego, posła Ze<IYbe,gQ i ra<łlne,g,o Mitmam.a.
Na samym wlStępi~ doelegaci u~owań soojaf1Słyozny;ch oświadczyli głÓW1llemu kOll'llasarzowa wyOOrczemu,
iż dlt1~a p.Oip!r!zedlniego
b)'di na 8I1.1dłelllK:lji u wk.ewojewody
t6dzlkioe:go dr. ~w1<ikiegQ i wytU&Zczy1i mu cały srereg SiPI1"a'W. Między iooemi deł,egaci zwrocili wjc~Wiojewod·zle tlIWagę na szereg mQme!l1t6w. z którymi naldy się w in
teresie
prawdd~oś.ci wyborów
tJ,-ięt lila noajbHżsu dni,
ułożooo
powauue liez:yć.
pmo.witorylCZitloe
te'rminy wieców
Wioewo1e'W1Ode.
pn)'1rzelk.ł wyprlze&wyłl orezych.
Wll"0eć oOplowie ch11 wp'ływ , by 6yDa1slza kampalTllia, J?rowad'zona SIłoem wyborów w Łodzi nie wyW\Ol)ędzie w. en,er~C\My ~p0.s6b, IP'O łał ż!aidnych zast!:ueżeń ze sltlrony

p.O<W\rode z Wat1slawy Pio.sh Zi.e- wybOlrCó'W.
«1iędti.oe~o .
De[iE!.gacga postaThowlta jednakże
mimo zape'Yma-eń wicewojewody u-

e

ZO

ny komis6i wyhorc'zei,
Móm nie
zOlij·entowaWlSzy s~ę w rozjkładzie
ufliIC powyrmzyclh /PIl"Zledlffiieść, ·twopet,enrun.y i który bezpośrednio bę- rzYlla 'biUlI'a wylł:.o'1'lclz,e w nie,o'djpodzie wtPly'i;a~ ll1a Plfzebleg wybo- wiedJll~lCih dzielnicach.
rów.
W odlpow~edzi p. ZaboroW\S>ki 0Dalej radna RaIPalLski i Mil1mall1 świadczyl, że IPod'zi,eaa słUlS'zttlJość
;ZIl"e,łe!l"ow,ali swe ulWagi dotycz'lJce d,eI~gacji i przychytlm.oie Siię tOclJndes,i~
s/polSobu ptrIZe'prow.ad.zenia w;1ho- dQ wszY'sltk~ch wyS1Uln~ętytch pos't1urów, dlOi!l1a,gaią,<: się, by utworzooa la1lów.
~oSi.1C1\la Qd\powieoo-ia ri<:zlba oIklręCo się iyczy iloS!ci lo%all,iolkJr,ę
gów wyb:OIl.'lClzytdh, w SoŁOS,UJnlkill pro- g6w WybOT\Cz)'dh , to. zosiłan1e ona
p01"ojlonalnym do ilości 1.l1Prawtn.~o- ustałlOtlla dopie'!'o po SlP-o·r\ZąJdzeonw
nych
do gros,OIWMua wyboIfc'ów, przez biUiro wy1Jorclze magisiłJralu
przycz,em biUlfa wylbor.cze mają śds~ej lis,ty WybO:'iCÓW. Nadi,ch It"OZ
być tak -ro2Jll1ies ZlC'ZIOO e, aby n1e mie.szcz.eniem obradQwać będzie
nalSUiWały żedttl)"ch trudności wybor s1Zc2Jegółowlo główna komis;a wyc,em przy SlPelłlnianlu idh obQwią,z- bor,cza, w poro·zum-ienl\u :z; obwoków obyw.ateffs.kich. W daJlszym . dOlWeani k>GlIl1dsJami.
ciągiU p. Milman wIStkazał głównePod koniec główny komisarz wy
~\U komi.s arzOlWi na to, jje podclZ'l1S borczy zapewnił
pr~edlStawilCie~!
wy.borów do rady m~e~sk[~j, w r, partjil socjalistycznych, że uczyni
1923, 11.l1cLnlo,ść IPrzedttnieść Chojen ł wts1zyslllko, CIO leżeć będzi,e w jego
Balu.t z bra,ku ttld<>~odn.,ień tech- mocy, aby technika wyborów s.Łaja
niczn)"Ch nie mogla brać udlZiału na wysokim poziomie.
(g)
w wyborach. Dzido się to 'z wi•

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

wyborów pod
gospodarczeml

W zwjązJku ;re zJbliaż~ącelm~ łi~
wy'hoTam~ d.o :rrudy miejslkiej oQ..

byJ~ wbścjóele nilerltJCilromościt ~e

ClJaJ)ną koruelfemlcń,ę., na ~tór,ej omawi'll1!l\o sp1r.awę IU5tta\le,nla ,sIWego ~tanowisIka WiIJ!bec a/k!c~d wy/borc'!ed.

W dyslkUlSji svereg móWlc,ó w pod..
k'r·cś:lał, iż zasadniczym pOSltullatem
w~aścici~1i nłeruchomości wVMa
być akcj&: wyborc,za pod hMłamł
g\OIsIPodarozemi. Gdyby jedna1k wysiłlki te me dały kooktretnydt W"!.
flików,
wÓiWlO:z;as moma będzie
mówić 100 podn'ę,ciu pe!l'"trralk~·aCiH :z;
rednem z u!g1M1Ipowań pol1~ytc·ZIIlyeh.
Jub baCik6w wy'boit'lclzych Z z,aJsIłIr~e.
żetniem sODie jedJnaik o~ony w1ia·
smych lPo.silum.ató'W,
fE)

Itie W sądzie. lecz
w magistracie
Wbrew poprzednim

planom,

główna komiija wyborcza urzędo
wać będzie nie w gmachu sądu o·
kręgowego, lecz w magistracie.
Uchwała ta spowodowana zoo
stała względami technicznemi, kt6
re wymagają ścisłego kontaktu
głównej komisji wyborczej z refe·

ratem wyborczym magistratu.

urodzeni

CZY

Ul ,.

głosuią?

1906

Wohec niewyjaśnionetj &praw}
uprruwnie!l1ia do głoslOtwanaa os6lb
ur'Old,ronych w roku 1906, a ki*e
dopiell"O w rlOku bie,żącYltl1 z~ą
biem,e ,pTawo wybo,·cze, f13ldny Mil
man zlwlród,j się do przewodlnlc':z>ą
cego klomislj i wyborlCzejz ,prośbą O
wyjaśnienie tej kwestii.
'W odpowl,edzi sędzia Zahorowski oś'Wiad'colył, że prawo wrbor~
cz,e przy obecnych wy1borach dlO
rady mie'j slkiei mają te osoby. które umd'ziły się pned dlniem 4-go
września 1906 roku i t~() takie
osoby b~dą wciągan,e na listy wyborcze p1'izez wtaśdcieli domów
(bl

Uznanie
bezwyz
aniowości A~~aż~w~nie ~raco~ni.ków
.
'II'l·k
d · 'd
g
d · mozbwe JedynIe
za posredDlctwem

Donl~sły

II·
Ł
Dl urzę U ~Olewo Znle
~ W. o. ~l
ł\ładzle kres DJe'aSDemu słanowl prawnemu w tel dZledzlDle
-Swieckie reJeestry aktów stanu cywil~
nego dla bezwyznaniowych

P. będZie
\I. P. P.

On~

Jak wiaClomoO,

mill1isłeI'6łlwo pra-

cy i o~ioekl spoleczn,ej 0pracowaIQ pro]ekot tt~tawy o prZYJmowlntU
do pra.cy robotników, pracownik6w wlSlZe!lkie·go rodzaju prze-lisięProwadzona od lat kilku akCja Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Pol. biQI1StW, oraz slużby domowej.
skloh o prawne uznanie bezwyznaniowo'ci w Polsce uwieńczoną zosłała
PrZoeIPisy powyżsl~j t1lSta wy w'y
pomyślnym rezult.tem.
/
kGulczają w zupełności motność
Okólnik województwa Łódzkiego L. A. D. 4173 .. 35.111 w przeIlmiocie angażowania pracowlJlików z po-

nadzoru nad aktami stanu CYWilnego w województwie łódzkiem nakazuje
starostom I komisarzowi Rządu na m. ł-ódź założy6 i prowadzić wspólne
i.leckie rejestry aktów stanu cywilnego dla bezwyznaniowych przy urzlI·
dach stanu cywilnego wyznań nieohrze.oIJal\sklch.
W motywaoji awej WOjewództwo przytaoza, iż stan bezwyZ'naniowo'oi jest równorz .. dny a k.idym stanem wyznaniowym, skoro zaś stan
bezwyznaniowy jako Indywidualny nie wymaga 08obnego w każdym wypadku
pojedyńczym uznania przez państwo, przeto
naleźy przyją6 za "dopuszGzalne, iż obywatel, zgłosiwszy wystąpienie z istnieiącego wyznania i oświad
czająo, że do żadnego nie przysłępuj~, ma prawo żąda6, aby go traktowano
narówni z każd~m innym, który jedno wyznanie zmienia ha inne wyznanie.
Obywatele choący wystąpi6 ze społeczeństwa religijnego, do którego
obecnie a .. zapisani, muszą przeprowadzi6 następujące formalności. Należy
zgłosrć wyst.plenle pisemne do gminy wyznaniowe; lub parafji kościelnej z
o'w!.dczeniem o niewstąpi~niu do żadnego innego wyznania, zawiadomi6
koml ....j.t rządu (starostwo) o swem postanowieniu z załaczeniem me·
t .. ykl w pełnym odpiaie I wyciągu z ksiąg stałej ludności z prośbą o potwier
dzenle oiwladozenia o wystąpieniu z jedenego wyznania i niewstąpienie do
:t_dnego innego wyznania. Potwierdzenie władzy politycznej l-ej instacH
1I_leż~ przedłożyć odpowiednim czynnikom w celu uczynienia adnotacji w
kshmach stanu cywilnego. księgacb stałej ludności i dowodzie osobistym.
Uznaj .. c sam fakt bezwyznaniowości. niewątpliwie ministerstwa
będą musiały wydać w Ikonsekwencji dalsze rozporządzenia regulujące
sprawę ślubów i akt zejścia dla bezwyznaniowych.
Sekretarjat koła Stowarzyszenia 'Wolnomyślicie~i Polskich w Lodzi
(ul. Gdańska 87) udziela w tej sprawie bliższych ( informacji i wskazówek
zainteresowanym we wtorki i piątki od 7.30-9 wieczorem.

minIęciem

pośredJniidlwa

P. TJ.

P. P,
PraoodawtCy, pragnący prly)t\c
ko~okol,wiek do pracy, zmu.,zeni
będą z:w1f"ócić się do P. U. P, P. ,
gdzie zo.s-ta ną im przedst.lw: cn~
kandydaci, z których będą lnogl1
wybrać n·ajbardzie; odpowiada.;ącego ich wymaganiom pracownika.
Ustawa przewidute rówm.ież mo
źność przybycia pracodawiCy do
biu't'a P. U. P. P. Wll"az Z osobą,
'kt6lrą zamierza pr:zyjąć do pracy.
F ormalno&ci z tern związane.są
niewieLkie. Należy Wylpetnić de'tclaraoję Ź w)'1Srozeg6łnieniem wysokości wyna,~odZen1a miMięczne
go. Pracownilk zo.sbje W' następ-

stwie tego WciąglllięŁy do roejestru.
Koncentracja pQśredll1i.c,Łwa pracy ma na celu umożliwienie ,latrlldnien,ie w pierw:szym rzędzie hez
r oboŁnycn . a po dru~le wbdz·e bę

~~n~:T~
';:;~;Ći.~~O:;;~;~
poracodawcy
podaf..eik do
WlP'łacaJą

cl1odowy

od

~ażeń

wych,

emerytur

pracę·

i

za

na~m.n_

.
.
,
Wprowadzeme w t)'iC1e powyfeJ
wlSPQmnianei u\S!tawy tmlożliJwi 1'~
dowi p<>nadło roz~oczeni~ Ilaletytego nadzoru nad wypełnianiem
Qbo<wią.zku pra\:odaW\Ców i p1'aQOi..
wników w·z.glJędem kas ubezpi~<:ze
niowych, a w Stz;,cz'e,gÓl1In!OŚCiJ kasy
choryodh. Zdartla się bowiem CfJęsto, że pracodawcy ociągają się z
zapisani.em swe~o pe!"8O!ftlelu do
kasy chorych, alIbo te! W()g6lle tego nie uslkUJt·eazruaią.
Jak ~:ę dowiadujemy, pt'o~t ustawy, kMrą w og6llnych zary$aćh
przytaczamy, wywoOlał pewne niezad<>wol.en~oe · w sferach pracodawc&w, k~órzy oz chiwiJą joej -wprow&
dzenia w zyde, z~.aną w pewn~j
mierzoe slkJr ę!pow.ani, a kt6rzy woleliby mieć wolną rękę, jeżeli chodli o pr.zyjmowanłe p-ersonelu.
Staje się to zm,zomiał~m, jeśl:i,
wziąć pod urwagę brzmiell1ie .uBltawy, pto,}ekł'lljątc,eij , tak lu,t ~om..
nieliśll1Y, wyrllnacz,enie wyso'kości
plac w biuor:ze P. U. P. P.. Moment ten U'nielllOi\Hwi w zlI!P~łno
śca wyikorzysltanie i eikiSiploatacię
pracOWttrilkÓ'W.. (d)
-

Lekarz. dentysta

TadeUSI 8abad

s.łUJŻbo- łławrot

1a.

Tel. 25-22

______________________________________

Po

długich

ciężkich

i
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I

cierpieniach

rozstała się

z tym

światem

nasza ukochana

B. P.

A F

T

(urodzona Gerszuni) wdowa po b. p. Zygmuncie.
J Wyprowadzenie drogich nam
smutku

zwłok odbędzie się dziś,

przeżywszy

lat' '8.

o godzinie 2 po poludniu z domu przedpogrzebowego, o czem zawIa-

damiają' pogrążeni w głębokim

Synowie\) Synowa, Szwagier, i Bratowa.
Straszny wypadek

Wiadomości bieżące
--o--

b. m.

Zmiana na stanowisku
biskupa

Dr. med.

łódzkiego

Jak się dowi.aduitemy z wiarogodnego ź,ród!a ks. bislku!p dr. Tymieni·eclki obejmie Slta..nowisko hisKulpa we Włoda wku.
BiskJulpem !ódZlkim mianowany
będzie ks. biLSlkUIP Krryn&dki.
(b)

Z sądu

zmarł

po

ciężkich

w sieczkarni

cierpieniach

ernard Eliasberg

W zmarłym tracimy zacnego kolegę, gorliwego przewodniczącego
instytucii, oraz niezmordowanego pracownika i serdecznego przyjaciela.
Pamięć o nim zachowamy na zawsze.
Osieroconej rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia

nkrągowego

W .dniu onegdajszym we wsi
Wistki, Q'm. Pajęczno, pod Łodzią
miał miejsce tragiczny
wypadek
spowodowany nieostrożnością i
brakiem nadzoru.
Do znadującej się w pełnym
ruchu sieczkarni
podeszło II-le
tnie dziecko Genowefa Zimowska
i włożyła rękę pod walce trybowe.
Na straszny krzyk dziecka zatrzymano natychmiast maszynę i wyciągnięto nieprzytomną dziewczyn
kę z uciętą przy samem ramieniu

B. P.

Larządu

naszej

Lekarze i Personel Lecznicy na Wólce.

W liodzi

ręką.

W

7JWiązlku ze z,wolini,eniem na
wł!lSine żą!danie komor!l1lilka na powiat łódlzJki p. Jana Arudtrzel)ew-

slrej

skiego dotycnlClzasowy re.w:i!l' egz,ekucytVny na powiat ł6dtzlki
zootiał
podzilelony na dwa reWiIt"y.

W

Zawezwany natychmiast 1ekan
jej pierwszej pomocy poczem odwiózł ją do szpitala.

udzielił

zechne

liroźba
U POUl
O onaP~r:~t~~n~:~~inaCh. odzyskała
instytucjach użyteczności publicznej Zaslrz~lenle
koniokrada
W'Cz,orCiJT,szej lllOcy do

RewilT I o właśdwośc.i tetrytorial!nJel sa"cL6w POikoju w ~·erzu i
!{o.l1JStaDJtYltltowi e i rewir II o wła
W dniu 'W'CZQrajgzym, o godzinie
Następnie Fqstąp~om.o cło o-~ wszystkimi pO(l;osta~ącymi do dyśd\yości t~ryto,rjallnej sądu pokO<jIU '8 ••..1
odb L '
lokalu mówiema dalszych posunięć.
spozycji 7)Wiązku śrcdkami . Jak
"~eczOr.rem
ylQ SIę w ,
•
•
• dom L - '
b bn ć
X oOOrętgu m, Łodzi i są/du pokoju
klasowego zwią;zku plraoownlk6w
Po ożywllonej, obszernej dyskUSji Wla
Ol s&l1eJk ten ma wy uc
ą
w T tWLynń,e.
instytucji użyteczności publicznej rada delegatów zawodowych przY 29 b. m.
I rewir objął nowomiano~y
w
W rezolucji rada de1egat6w wykom01'1ll~k Bronfs.law Dęb QIWlSki , b. w Polsce, oddzilał w Lodzi, zebra_ jęła jednomyślnie r~()lucję,
stat1Szy seklreta'TZ wyd~ału -cywil- nie rady del'egatów za!WOd{)tWych której akceptuje wszelkie poczy- raziła zadowQlenie z powodu u.
nego sądlu okręgowejgo w Łodzi. 'II w sprawie ostatniego wystą.pienia nania związku ptacow.ników uży. chwalenia przez pracowników garewir obejml1.llje dotycihczasowy ko- związku z akcją ekol11().miczną na teczD.Ości dl()tyczące uzyskania 25 zOwui stre.jku j energicznie porohmorrn1Jk na powiat JlU!bat1towsiki To•
.
i.:l'
bł.
.:I •• ~~lr·
ł
dl'
'b
a stule. pr~eCllwk<>
ezpra~emu
masz Chorzel:s!Id.
(o) terenl~ ~gtst!Ilatu. unu.~szu ~z- ł procent()w~ pou:" J ~l P ac
robOCla l całego srz;er~u tnny>eh m- ~ pracownikow.
podClągam:ru pr:b0Z przewodniCZą..
stytuoji,
W dalszym ciągu reZQ],ucji., ra- cego rady nadzO!1"czej guoiW!lli pra-

·Przeniesienie lIiur

Wydziału

opieki społeczne j

JakO referenci

wystąpili

i

pp, Ko•• d~ ddegatów

~r'

"Vz

r~--

wojskowi

Sekretariat stowarzyszenia bytych wojskowych armii polskiej w
Łodzi (Kilińskiego 77) komunikuje:
Wszyscy byli wojskowi w imię
solidarno§ci i w interesie ogólnego, jak również własnego dobra,
winni bezzwłocznie zgłosić się do
sekretarjatu wyżej wymienionego
stowarzyszenia, celem rejestrowania się na członków.
Sekretarjat stowarzyszenia czyn
ny jest codziennie od godz. 4 po
Doł. do godz. 8 wiecz.
Członkowie stowarzyszenia mogą korzystać z bezpłatnej porady
lekarskiej. porady prawnej, jak ró
wnież pośrednictwa w poszukiwa'.
niu pracy.

ID 00 0000000000000 0000 00

Dr.

r. Praszkier
pourI-ócił

Cegielniana 39.

cowników tej instytucji

pod

re-

Q ; ; .

W sobotę, dnla 27 sierpnia r. siedzeń zarządu, pT7.ystąpill do z<>.
bi~ż. biura wy~ziat~ opieki społe.cz brau.owalllia poł1ożenia matemjalnene}. z ul.
10 "i Slenk~e"'" MOn1uszkl
t
d &'\ pracownik'ow poszczeg'}
o nych
Wl-cza ~~ zosaną przeme~lone o!,>~
.' .
nowego. lokalu, przy ul!. PlOtrkow- InstytuCJI.
ski,ej nr. 104.
,
.
.
.
Następlllle złO/iył po. Jordalll SZ<CIL0
W. ~~1ątzkU z tt~m '!" dnl u. tym gółowe spralWozdanie z postępów
prZYJęc 1n eresan ow me b ę d Z1e ta
dd t. kcji f
atam-gu w ga_
wyjątkiem spraw. dotyczących po- po ę ej ~'. : , azy z
•
mocy Jekars'1dej p().~wiadczeń re- wwni ~IeJSki~1 Oraz z ••przebl~~u
cept na J.eka'l"stwa
oraz pog:rze- wczor~ Intel1"W01lOJl u wOJe.
b6w, kltóre załatwiane będą w do- wody, kom~ rządu i okręgot~chczasowym lokallu, przy uL Mol wego inspekba pracy.
n1.Ufs zlki nr. 1 0 . '
W
. d . ł 'k d' 29 b
t W dalszym ciągu p. JOIrdan podporude
..
LIła
e
,
.
k~la
ł""
m:
1~reślił przychyln'e
stanowisko wi.
·
: .
b lUra WY' ZJa u opde l spo ",cz:n,e} n
będą czynne normalnie w nowym cewoj.ew<ody Lewickie~j który po
lokalu, przy ul. Piotrkowskiej nIT. zapoznaniu się z przedlmiOJtem za104 (pod'wórz·e. prawa oficyna).
targu, rełZolucją pI18icmwn1.ków gazowni. memOtrjalami d10 mlnistr6w

ełaczność!
~vli

z~~ch UP()W~~

alski' Jordan którzy po złoże- nlfa zarząd związku uzyfecznosCi gulami:ny, obowiązujące pracownt'u ~la.9'~. dan} z n..,..,.~bie,.(u po- do kOntynuowania walki o pod.- wuik6w miejskich i chęci uregulo..

• •

. ,

pracy i olPIekI społecznej I spraw

wewnętlrrZllych,

obiecał P()przeć

postulaty praiCQwuików w calej
rozciągłOŚci nietylko na miejscu j
ale i na t«enie WaJrszaJWY w odnośnych installlcjach.

wyżkę

oraz na terenIe wania ich pł~ w myśl dekretu pre
Warszawy,
zydenta Rzpbtej z 1924 roku O doJednym z najważniejszych punk stosowallliu płac pracOWnik6w ko.
tów jakie rada delegatów uchwa.
aln h
do pł1ac urzędników
l' 't
_._ ...nJ • st ik mun ye
lła, o sprawa w J "vaatlla
rej u państwowych,
w instytucjach użyiecznoścl. P11Pod koniec rada delegatów wy_
blicznP:l w rme ni~ędnienia raziła uznanie tramurJł~2\r,zOlm za
W

Lod~l,

rolucji br.zmi:
Rada delegat6w wyS!losułe do
m~stratu m, Lodrzi do ftmcJuszu
belZl"abocla • 'nnych instytucji ultL
. l l,
o
matum, ze <> Ile do W'YznaczOlDeg
tenn1nu postulaty
związku do-t'Y. .
•
•
cząc~ podwyzld me zestaną załattwIooe
w ~e PJ"Zychylnym
dla pracowmi.ków - w~e pr.!oownik6w do l"OzpoczęCi1a strejku.,
ł .
. gł " T
i wyw ca ~ rozetą os~. enn n.
buchu strejku usta h zarząd zw1ązku",
W dalszym ciągu r.alda delega:.
tów postanowiła popneć ewentual
ny strejk tpraCO'Wllik6:w gaiz'OWDi,

Remont zniszczonych domów
.ma byc iaknaiszybtiei

zakończony

- WZIW,iązJk,u .z we&ści~m w życi~ żyda mieslBtańców.

przepisów nOlW'ej UlSItawy o rozibudowi-e mias1, wiłaldz.e adminislbra,cyjl!le dążą ~o W1SIpóllldzirałania w
pr,acach ik()l!l1i1tetu rozlbuldowy.
Pra.oa. ta p6jldlzie
w ki'elTlttnJku
jaJkma~s,zyłbszego zakońcZ!en~a aik'cji
,reanonlbu domów w Łodzi s'tos,owldzeń mm. skltaltilkowrue dOI zI3,1L""lI
ISkrj~.

Komi'bet 1l'000bUidlowy roąrc m rę-

ikę władZiom adrrninislŁtra-cy/1tnym, po-

IStalIlowił w myśl przepilSÓW nowej

UlStaw y diążY'ć , ~o .p~YlIl!ULSOW:gO
.r·emomu i od'śwleza'l1Jla domow,
9""n..
I.lL
b w
Zlwłasz-cza w ty".'" wy:pa1U1Kac.
k't6tt}"cih nieruchomości
znajcLują
się w Slballlie nie:be21Pi.e,cZlIlym dla

n_,

-, . ,

.

żądań zWIązku. Odnosny ustęp re- solidarną akcję w czasie trwanIa
strejku tramwajOwego.

(d)

--O-

le
on ereneta
w spraw
gazollni

KI·

W vW1ią.zJku z • groźbą
s,boo'Fku
w
•
•
~<ł\zOW1lli miejls(kN~!1 p. W~tcept'ezydeilllt Woie.wód'zlki ZlWołał na dzień
dzllSiejlszy lkon~ereruSę, ma1ąJCą na
ce~u zd!ilkJw1Idowan~le talk ~ro~nego

za.~rO'dy

jedm.ego z włościalll we ~i Chmi·elM'\ze 1P0w!at'!l: ral~om511d'e,go zakJradlł s'ię JruklS mę~'C'zyztni3', ik!tÓlry
wsilolWal wylp!rlowa&Zlić konia z.e
stal;n.i.
KiradJzież tę dOLSmneżOIIlo jedtnruk,
a SlI'łoszony Zitooziei rZUlCił się do
u.~ieczJki. Pod{;'Z~s. pogon~ T~delll z

bJe~ący!ch w~oslQtan s~zehł aoń
:kładą<c go bmJipem na m1ejscu. Po-

Hoja prowadz'l obecnie dochodzenie w -c·elu UlStaloota
tożsamoŚlcl
zas:Łr1zelonego złodz,ieja.
(e)

!!II!.!*!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
W rur. 232 "Głosu PoJiSlkiego" z
dnia 25 sleiflPrua r. b. 1JamieSZ'CllDna była :i!llfoJ:'!Illacja o dymiSÓi do-

tyohczasowe~o
;:, kie,rownńika

.okIrę-

gowego fiuJn.rl. bezrobocia p. Kul<ic:z/koWlclkiego i o mianowtaru.u na
..
J . 1<.
Jego mlelislc<e rp. agj,el~ę.
PowytżlslzIllI wiadomość !l1li,ezgo,dma
jeslt z fakt,ncznym SItanem SlPl'alWy,
allbowiem p. Kuild-cmows\ki wtniós'r
jedy!nie podanie do ministersilwa
pracy i opi,elki SlpotecZttlej :P!T.z ez unąd woj.ewódz1ki w ŁocLzi o zJWolnrienie go z zajmowanego stanowiLSlka z dnriem 1 W111ZIeśnia r. b., lecz
dOlt)"C'hczas de'cY21ja w slPrawie tej
nie zapadlła i p. Kiuli'c:zlkowlSlki na
~tallllOwislk:u sJW?je~ nadal pozostaJe i lllrrzędowama me prtvekazał.
P. Jagiełło z~ta~ plTlZ€Z nM.nfste:
Sitwo pracy i op1e~1 SfPoł,,:;czlD.eJ de:
te~OWQny do ŁodZI je dym e na dol
Hllka w slPnwach Slt.UliJbOW)'lcih.

***

zatarJgu.
Na korufetrenlC~i
obecni będą
p1'lzed'Sltawkiele Z1Wiąz;'k6w p1'13ICOWiadomość pomielIl101Ilą owzyWttl1k&w i!ll5tytucji ulŻytecZll10ści pu ma1iśmy z agenJdji lTelPorbet"sldej
'Mi'C\z1llej.
(Ib) "U1llja".

t

Firma Ullen et Co.

przeprowadza

redukcię

robotników

Uprawmenia
Ikomitetu
w SlPlJ'lawie iP'fIZYtII1usoPr()wadząca
na teif,eni~ wad·e. jU/Ż się wycz,ett'lPały. Gdyby rredukwyCih remon.tów są ba:t'idzo poważ-. wódzitlwa lód,z:kieg.o
w SZle r e·gu cie te powam1i-e
ZJagtTOz1Ć- miały
nie i UJtl1oŻil.~lWia~.ą ~,tos.owani~ ?~e- mintSŁ wieliIde roboty inwes.tycyjne miastom wojewódzrbwał6!<klki~0 ł
.re.g,u LSamlkJQl1 przeclwlko włu-calcJ.e- .
C "
.
10m ni eifltllchom ośd,
ikJtórrl~y lIl,ie hrma "V:1!en e-t o Zaml'~l"za prz·e pI11Zy-czynńć ~ę do wyrdrrutineg,o W7Jl'O
p!T1Jepr·owad7,ai2. dobwwoln.le re- prowadzlc pewme r.edulklc~e robot- Slbu bez.'robocia - siPt'awa ta o,p.all."łtaby się o zWiązelk miast. lPollslldd1..
m ()11!tu.
W~p6ł1Prr.aca komlsarjatu ników.
,{El
I1"z~du
i
komitetu
rozbudowy
idzie
W·
kJ.'
h
.
t
h
.
L!
.• _n_
d' .
me' 'Lory-c mlas ac wypoWle
w 'tuerUIIIIKJU gn1lllitowruego o. 'Sw.le-,.
'.
. ~.C\@@t;:N';..,,@~\r,:::v;:::.,,~
żainia poseslfi i .utrzymYwama lch! dZlano.1uz nawet prac.ę ws.zystlkdm. ~~J O O && O &~~.J
w należytym srtank W tym celu~ robotmkom
zlbrudlIllonym przy
l
,
pTZteds1awiane będą wykazy dr
.h:ch
:oboiach iruweLS'tycyjmólw, kt~e wymagają ~'zybkidO r:v('h. pm"vad!onych przez tę filI'~ontu I na te.} podstaWie proS t . "k
U.1'11>.n et'
e
I
' .me
,an.r,vl.";l o Siwe
" ..~".
IWa d zonilł b ę d'
zlE.
WiSlpO'1 na a l;Cja..
.
..
władz ad/mini&bracyjnY'ch i miej-, Co mo' vVu:e lem, IZ prrehmJnoSkie,go kOIJll~il;etu rOzJbudowv.
wane r . dany okres czasu ka-edyty!

Dr A G'Ib lansk·I
I
powrócił.

w

z
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Przez kantakI z zagranicznymi placówkami

"
artosc

reklam
w Ameryce
r6wnowaiy koszt
roboczej 600

dla importerów

Ważne

CenJttt'a,Ine SltowarzylSze41!ie ku.'P.
ców i .plrlzemysłoWICów wo}ew6dzkupiectwo łódzkie chce
twa ~ódzldego (piotrUwwlSka 10)
siły
tysięcy r~botnik6w
powiększy t
eksport
podaje niniejsrzem do wiadomośct
Stowarzyszenie polS'kich kup.Jako na Jedneao z pośrednlk6w, kt6ry toruje drogę do SPO,żywcy, wska- żywany;coh w Arnett')"Ce 2,600,000 zain't,eresowan)"Ch i,tD!Porterów. t~
zuJe amerykanln Stuart Chase w s wej bardzo rMPowszecbnlone! ksdatce l<;ltIll1l StlirOWlCa pCl{piem,jc~e,go, wży wymaczony zOl5 l tał kot1ltyn~ent na
<::ów ZWlrócił.o się do szeregu konna reklamę. Pr6buje on w swej cIekawej książce dać obratL rozmlar6w repalmy i mirJty z W,tocih. Pod!Lllia
sulaŁów polLSlkiah w tY'dh pańklamy w Ameryce. Obraz ten dQsadnle pokazuje, Jak wIelkI udział miała re_ wa slę Itla ogłos,z,enia pl"'zeszło wtt'az Z odrrrośnymi załąlc21nilkamt
1,500,000 t011l1l. P1'lZIeszlo 2,000 <zdwiadiozeniami rabioa.t6w, te
stwach, z któręmi wlóikienn('cza t
klama w rozwoju amerykańskiej organizacji gosJ)OdarczeJ. (Redakcja).
mórlg
I'a su zyżY1w,a w t)'!IJl ceau j,e- dany inljp()orl,e r trudati się ha~l~m
Łódź utuY'mule bardziej o~ywlone
EdwaTld Bok w SIWIej ptI'la<:y w wprost w zastanawiający sposób.
dno pilSlIllo no,woj'oorlS/kie. Obliczo- artYkułami rytualnymi)
nalety
stosunIki
importowo-ekspo:towe. IłAt~anlhc MOPltlhly" obliczy.ł cał- W tyun roku rzaP wY'dai rOZlporaą
no,
że 80 proc. całej bieżącej pacz slktladać w kanleelMljj stowat1Zy8~
Konsula ty w utrwaleniu tY'ch sto~ kowi'l y rocZJny kosz-t rekllamy, laJk dZle.nie, kasująlcoe pooałe'k od oni.a w godJJ:. 4 - 8 pc> poł. do dMia
sunków odegrać mają doniosłą ro- następ~,e (w mUjonadh dolar'ów): ~oszeń, llI2ItlIaj<\lC o~łOS1Zenie za z,u ty składa $ię z reklamy. LiQzba 28 b. m. wł~~ie.
druków, k1tóbe nieczylan,e idą do
lę, a to prLe.z UJdzielani'e WyQz,er-' GM:ety 600, bezpośrednia rekJama pe,fnie nOl'1ma1ne kQ.Slzty han.ddowe
J-eoooózoeŚ!nie t.o samo siłowany
kosza, Il1IUSi być wobec tego bar- sLenie podaje de wiadomGśei l!łlO
pu}ą<:ych informacji o sytua<:.j[ go- (dlr\.llk,i, u/loakl) 300, <:zalSopilSma 'Pl"Z'e, d1sięlbiOl1StW. Ci !przemysłow
dzo zmacma.
tere.sGwany.ch
i~orter6!w,
te
spodal'lczej i kOllJjullklul1'ach na ryn 15(), azasopj'SItl1a facl10we 70, pi- cy, Mórzy w bLla11lSa.>cih ZJbyt wyzY1Vmuje poda.n.ia na przyw6z to
Jedno
z
Ptrzeclsiębioł'stw
wydało
kaClb da,nyoh p-a~łIw. W ten SlPO- sma roon.kZle 27, plakalŁy 30, no- ramie mUlSieH wykazywać oltJrzywar6w liegLamen>t'owanY'Clh na IV
s6b dąży ikotl(piecir.vo łóchlkie do wo'ści 30, 1P1"61by 24, w)'1Slt'awy mi.e zy,sjki 1rut wojer.m)'iClh, z rado- na reWamę w 1923 roku \2 miljo- kwa,rtał b. r. do cLrua 1 w!l'Zdn;a
wZJ.Illożenia e~ot'ltu z~rank'zne- sklepowe 20, słUjpy retklaml()we 12, ścią IdhW)'1cili się te~o Ś1rodlka, aby nów dol_ów. W tym samynl roku bie'ż. roku w1ĄoCzl\\le.
~o, krtóry przez opał1Cie się na o~oszenia w ŁramIW'a;ach, taśmy wydać na !'IeMaanę te SUlll1y, 'kJt6re, LnveSiłment BanRcers' ~ociation
vmpólJlpracy z za.g r'anio2llleani pla- filmowe 5, pt'Iogtt-.amy 5: raz,em ~,o nadJm.i-ertly xy1słk, i talk mu.siel.. wydało na reklamę 40 miJljon6w
cówQ{ami konsulannemi otrzyma 1284. Plf"zeszło 1 i 6w~'erć m~l~a!1da Biby odd.ać pańls~'Wu w pO'sttad po- d.o1arów. Naldy przyltem uwz;~lę-~
dnić, te stronica o,głcszeniowa w!
Wwałą pocLstawę, co umożliwi n- dolarów, ~o &tanowi, przy porze- 'datkru..
piśmie
"SatlH'day Evening Po~tlł ~ Min ishe.r,sLwo rołni.ctwa j)tw~
cjonałną propagan.dę produkcji pOIT d~tnem wyna~rodz,ett1iu' rocZlnem
Tak zwane "N~~e Oogłosze
kosztuje
11,000 dolarów.
j r,zyto w pańM.wowym B~D1ktu }teJ$kiej i oporaoCowanie szczegółowe- 2,000 do1arów. be:zJpośred'n.ią i po- nia", kt&-e reklamują zalety Je, .
nyun d>o dYSiPOzyoeói p. wojewody
~o planu ~.spa11Jsj1 gospod al"C Zle.r. średnią siłę roboczą prze.szło 60 'd nego tylko produktu w całYm . Rekl~ma sWletol~a g,UID1Y do żu- łódzJkiego kredytt w sUl\llIie 150 tys.
(e)
tys. rObc.vt.nlików. OJjHClzenia Baka kraju, od KałifOmii aż do Maine, <:la W.rllgley na Tlmes Squal'\e w złotych na peźycJiki dJIa rolniików
nle należy uważ,ać z,a porzesadzo- 'si~gają SUJIlly pr7Jestzło 600 miajo- New y,orku zużywa rocznie prądu dJrobnY'Ch, na!;włęoej pGS;zIkodowanych p!I'zez kdęski żywńołowe, któne, ~dyJŹ ~aa'21a Slę ono z WlszyLś1- n6w aoł!LroÓw ro<:zni,e, a więc pora- za 108,000 dolarów.
Na
daOhu
Clevelaoo
Disc'ouni
~zy: nie mogffilby doik,ooać zasiewów
~ :drz;j ł ~ k ~ .
kiomj innymi szac'unlkamJ rekll amy, wie p'O'boWlę cal1kowH}'1ch kosztów
'd . .
.
T
Jeslennyoh bez pomocy lParusłwo5toiW~~Z~elI1iu. ~w ~~ Ł~dJ k'Łóre s1a1e wynoszą pr,zeLSzJłio mi- wszelLl<iel fiekłamy. KamlPal!1!ja re- C ompany W1 meJe nap~s: "en we?
podaje do og6IJln.ej wia>diOlllłolŚd, że liaro dolarów.
lkIamowa, k!lóra pol'e.ga na roZlle~ pIa'k at zużyWa więcej prądll, nii . . . . . . . . . . . ..........
............
następtl{j<\jCy
kIupcy zami~owd,
Czy suma. zatytułowana "Be'z- pieniu okTągqo 17.000 płalkaŁ6w w całe miasto Elyria". Elyria liczy
pi1'~ybY'W13IjąICy do Łodzi w cel,u dol.. lPoŚlr.ednla rekQama", zawiera w odpoowiedlIlich. mie.j!slCaah dróg pu~ 30,000 mies~kańców.
ukuję
kmrytWlania za,kru.p6w, dlOpUlS'Z-oCzają sOlbie również i wszystkie inne N b1icZlnydl, lkooIZJtU!}e obecnie miedo
pi1"ot~ł!d
weksle
z
wlłaSlne~o
wy
d
'
1-1
'd
.
,
'
.
k
ł
140000
d
I
'
Przy okazj\i debaty na,d wp.'osŁawielllia' Ch Głe-Il., n_·. (S'
_ 'zafe relK amy, z;t'ap UIJ<\lce Się na Slęc2ttli1e 00 o
,
I() arow.
•
•
...,1.10CIK1
zew
lik L. f ..J1_ L. • •
\V/"
•.,,1~_' Ih
<:zyrV,
L. Go1ldJberg (Żól1kiewlC,e) palc aC'u -1 las'lJKaOClu, nie Je~t po- ,w lęcel nl'Z powwa wlS1ze'lIKlC w.l1JCłzel1li'em pod'atJku od ogtoszel\
AmtOlIli Bilt'wagen (SomIPolIno, Po: wiedziane; je<1na'kże przypus7JClza- wykonywany<:h w Arnerytce dru- u5~allono ostatnio w atlig:ielslkiej iz· .
m?l1Ze) , Sz. Fure!l' (Re;OIW~e.c, z,i~_ my, żoe tak nie jetsL
k6w Sk~l1ida się z 1'Ie!knamy. W bie gmin, że w roku 1924 wydano
mla lube~~), B. C~o8ttl1on .(,ZaJdlTego rodzajU druki Liozone są pismach ottl0Szenia zajmują od 40
Anglii 42 milion~ {untó~ ~zter· umeblowanego w śródmieśeiu !
k6w),
(KołomYlJa)
,
d koszt ó w pro duk"
••
K1l'o.nerM.(SaLltbtunan
~"",) E
P . '1( (T
_ przewaznleo
eJ!. do 75 proc. mJe,sca.
hngów na ogtoszenla w PlSmaC:b'l wejściem wprost z I; latkl sc:hodowl"j
m,o",,, , . an~ ,e
a~
W
t '
,
N
Y '- T'
".
1
Szpera c/..
Oferty do adIU. .GI() u
n,opoD, S. Mat'llUanoslZ (piI'ob-u~na).
roku 1919 i 08ć ogloszen w~ I "ew orlK lmes {)SląJga sta e
J ~ SzmUIC}'Ik (LubiICZ).
(r} wszystkich
pismach
w14'osła tę najtwyŻlslzą cyfrę. Z pOŚlród zuPolskiego· pod "St.·.

Kredyty na zasiewy
Jesienne

KUPCY."

gr olesIanei"

li.
pO OlU
Po
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J'I

Odwołania
muszą

v:

.'

od podatku obrotowego

PIENIĘZNY

RYNEK

byc rozpatrZ9ne przez komisię

DyskOnto prywatne w

w łych

dniach najwyższy try- skarbowego, przyczem stwierdził,
bunał administracyjny wydał zasa ie przepisy ustawy o podatku prze
dnicze orzeczenie w sprawie odwo mysłowym od obrotu, przewidują
łań od p~datku obrotowego.
ce, że należy odrzuch~ rekursy
Jak WIadomo ustawa o poda- płatników. którzy w terminie nie
tlcu przemysłowym od obrotu usta- złoźyli zeznań o obrocie, dotyczą
lll, te:.
"
tylko tych odwołań, kwesŁjonują. i~teh płałmk Ole złoty w ter-I cycb
wysokość ' wymierzonego
~tnle zeznań, lub wo.g61e zeznania przez komisję szacunkową foda.
me .prześle urzędoWI skarbowemu tku, które protestują przeciwko jetrac!. ?P prawo odw.ołania ~ię do go wymiarowi, wspomiane przepi.
k~mIsJI odwoła~czeJ w raZIe nad- sy ustawy ni" mogą jednakże do
nuer!1~go wymIaru podatku przez tyczyć odwołań, które wpłyn~ły do
kOmISję szacunkową.
urzędów z innych
względów i
N~ ~asadzie
wspomnianego przyczyn.
A więc, o ile płatnik nie zakweprzepIsu Jeden .z urzędów skarbo·
~ych pozos~awJł bez uwzgl«:dnie· sŁjonowat wysokośc wymierzonego
ma odwołame. ~łatnika, który nie mu podatku (mowai o tych, którzy
złotył w termmle zeznania o po- nie złożyli zeznań w terminie), aldatk? obrotowym, pomimo, że wy bo sprzeciwia się wymiarowi, jako
raźme zaznaczył w odwołaniu, że takiemu, w tym wypadku, z powow .roku podatkowym, jaki urząd du nieprowadzenia przezeń przed~zI~ł za podstaw«: ~ymiaru, przed siębiorstwa, odwołan ie jego musi
slębIo~stwa wcale me prdwadził.
przez komisję odwoławczą być
. NaJWyŻSzy trybunał administra- rozpatrzone i w razie stwierdzenia
cYlny,. do którego płatnik złożył słuszności płatnika, uwzględnione
apelaCJ.ę, umorzył decyzję urzędu w całej rozciągłości.

•
rynlk!u

Na plrywamytJD
dyskotlltoWyi1l1 iW Łodzi w dahsz)'ttll cia.gU
ocLclZUJwa się dołkiHIwy bralk gotów
ki. DL!Lte.go też ISItopa d~onto
wa wy!ka:z,uje tellJdle1'l1oję z,wyiJkową.

I tak welklSGle zaopatrzone w zy
ra firm pieol'\wlS'zorz.ę:dnych dyskontowa,ne są po 2 - 2 i ćwierć procelllt w Slt'OSUnlku m,iesięcz,n,ym, dl'u
Ceduła giełdy pieniężnej

warszawskiej
GOTÓWKA:

Dolary 8,91
CZEKI:
Belgja 124,52

Rozbudowa tabryk łódzkich

gorz.ędlI1Y zaś

mat,el'1ial wekslowy
po 3 do 3 i pół proc. P1rzy wekstaoeh dolarowydh stosowana jest
stQpa w wytSokoś.ci 1 i ćWol,erć do
1 i pół proceIlit (weokiSlte pierwszorzędine) i 2 do 2 i p6l pro(:ent
(iW1elksJe d\ru{gorz,ędne) , prtzyczem
pi,er'WISIZ()rz;ędlll,e
weikJsle dolarowe
pojawiają się nci rynku w minima]
nycili je-d)'lni.e ilościach. (rz)
Łazy

0.35
91.-, 93.Lilpop 29.75, 30.Poclsk 2.25, 2.Z0
StaraChO\Vlice 62.50, 62.-, 63.?5
Węgiel

Zawierci e

Nowy Jork 8,93
35,06 l Jl61
Praga 26,51
SzwaJcatria 172,46
Wiedell 126
Włochy 48,75
P.uY1Ż

BaJtk
BaJnk
Balfllk

AKCJE:
Dyskootowy 132
P0iI5ki 138.-. 137.50, 138.50
Handlowy 132
Zarobkowy 86.- , 84.50

Cukier 5.-

Notowania

QlgU1'V~

PARYZ. 25 6ierl'oi.
nie końcowe
Londyn
N.Jork

w Parvio
(Pat)

Notow&oo

Włocllv

124.()2
25,51
138.85

Niemey
Rumunja

(,01.15.90

Szwajćarja

49\.7.5

Hotowania olełdowe

W londynIe

LONDYN. 25 sierpnia $!ieldy,

(Pa

Zamnięcie

Spkytus 3.-

36.~

LoodWl1 43,49

Bw

000

Łodzi

notowanIa

4.85.51ł6

Nowy-Jork
Holandja
Francja
Belgja
WIochy

12.15.:; 8
124m
54.92 li2
8925

S4wsjcarja

25.2ł~8

Niemcy

20,42.114

4MO

Wa~zawa

lłoteuo~

5400

Wiedeń

NOTOWANIA BA WEŁNY.
NOWY ORLEAN, 24 sier,pn:ia. ZamknuęcJe. Ba wełna: Loco 20.93, paździer
45.50
nJik
21.33 - 21.36, grud!z;ień 21.58-21.61.
5800
46.775-47.1 iD styc.z,eń 21.66-21.68, marzec 21.80-21.81,
46.825-47.255 maj 21.77

W dniu 25 sierpnia 1927 r.

Za 100 zlotych:
Londyn
Zurych
Berlin wypl.
na Warszawę

I

na Poznań
Gdańsk

na

Wiedeń

Praga

wypl.

Warszawę

czeki

Orzedowa

glołda

46.825-47.025
57.56-57.70
67.50-57.64
79.09-7957
377-

odanska.
-

UVBRPOOL, 24 s1&rpnia.

Zamkt!1ięele.

Bawełna:

Bawełna

11.16,

styczeń

11.29,

marz"

11.34, maj 11.36.

BREMA, 24 sierpnia. Bawetna . ...., Za
GDANSl-\, 25 sierpnia 1927 r
l kg. 22.93.
. 'a dzi61eJszem zebraniu Slieldy gdań
ki ej notowano W guide nach ~dańskich
.
.
J,,'\I~J\J " . ,
.-,
.vv
JOO złotych polsk. 57.56-57 70 ~ NOWY JORK, 24 Sler\)nJa. ZamPie,l1WlSze p6łrocze
1927 roku s?Jc'zeg61nie zaś przez fabry.ki buZ~len.ie.\V5ki 20.WarszalH
57.50-57,64
knięcie. Bawełna:
prz:yn,josło bardzo ,p.owaŻille z,mńa- dowy maszyn tkadkioch. Obecnie! Żyrardow 18.Londyn
~5 07
L<x:o 21.70, s,terpień 21.33, wfzesie6
ny w rOZłbudowie przemysłu, wIó.- akoja itliWestycyjna .przemy.słu wI6- ' !.!!.!_!!.~!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!'!!!=!!!!!!!!! 21.34, Jlawz;iemik 21.50 - 21.53, lilSbo
kienru'Cz,ego, kt6ry po raz, plet:w- kien'niczego ulLec ma wyda,t.!lemu !
pad 21.61, grud~iJeń 21.72-21.75, strs'zy.od okiTes'u przedwojennego pod zahamowaniu
wISikUJtek pctlity'1<j l
11"
••
• .•
•
czeń 21.73 - 21.74, marzec Z1.97-21.98.
jął akoję M:,w,~,stycytną n~ szer::>kąl rządu, który w ObrO!l,ie bilansllI!
maj 22,00, Ij,piec 21.75
skanę, rea,h'luyąc lonowaCje tech. handlowego 1W1P!l10'Wadlzlc ma zarzą-'
~klZlne w fabrykalC\ll oraz podejm.u-, d.zenda. ZIUOSlZąJc,e do~ychczasowĘ;
spółdzielnie łódzkie
PAPIERY PAr\iSTWOWE I LISTY
I~C budo'wę
nowych pl1'Zedsu~- . gl celne na pnywozooe z zagraniZASTA WNE:
biombw ,przem)'!Sl1fOiWych.
cy maszyny .ooraoz ~,cih <:zęśd, zas,fo- ' W na,bliższym c-zalSie przybyć:Q1a w związlku
z pod\jętą pl"z.e,z ~·zą.d Dolar6wka 59.75. 58.7~
Cały szereg firm z "Widz~ws;,ą 50wywane do pos,zcze(~Ótl,nydh dz,;a -~ do Łod:zi slpeC'jallna ~misó,a prize,d- akoeuą kll'edyltową. Plocic'z as pobytu
5 pro(Jc. kon ersyjna 59.Manufaldtlirą" na czele roZ!pocz;ął I łów przedsiębiorlSbw Wiłókiemnl-I Sttawicieli mi'n. pt"z,em. i haIlidillU z minitSterja~n-ej komis,ji w Łodzi od10 proc. koleic.wa 102.50
bUldowę nowych przędzalń, ktć- I czych. W sp1'.a wie tej podljQte zo- ~ dy;re!k,torem aepartamen,jlu wtem bę,dlzie się konferel!1!cja z p:rzedJs-ta- 5 proc. konwersyjna 62.
ł
ry<:h 1.lIrllochomie.n.ie um oż,li wi za- ' sta,ły Iprzez sfery przemysIowe e_ t ministensŁwie p. KożuoboWlSlkim o- wicielami drobnego kUlpiectwa, n/1 8 prooC. B. OosP. Kraj. i ~oln. po Q2.trwdtnie'nie p,o,ważnej Jicozby bezro- ' nergiczne wysiłki u rządu w c:du~ raz naczemi,k iem wydziału Hal.l.5zil której , omówńo-ne zostaną w spo- !l proc. listy 7..ast. mmsk ~ zf. 77.5C
botlIlY'ch. Ro zbudowa
przeds!ę_1 przed.slawieuia obecnych po,tueb! dem n a <:z,e.Je. Prze'd stawiciele min. sóh wyczerpuQący postujaty kretdy~
4 l pel proc. zas.t. 7.liem. zł. 57-5725
biorstw włó!kienn1czych umożliw:- inweSltycY}nych prod,tllkcii polslldcj p.rzem. i handllu mają zapo'z,Ilać się tow,e drobnego kUlpiectwa i "ze- 4 proc. z,ast. zi,em~xite zł. 50.50
ła również uzy~k a nie poważni(-'i- ł d:ążą.ce i do PV'ystos cwani a "l ę ,l8 ~ JUad,nie z działalnoś c ią spÓłd.ziel ' miosła, kt6re dotąd ni,e byjy we
8 J)roc. m. Wa'l'szawy zl. 75.szych zamówień
prz,ez k rajowel wysokich wym ogów ,technicznyc:h! ni r zemieś11niczydl i dl: ohno • ~u- Whl!Ślciwy slPosób dJo,ceniane pl'leZ 5 proc. m. Warszawy zł. 63.50
:wyJbwómie maszyn wló<kienll1iclzych Europy za Cihod 'lie'i.
piedkk.h oraz h'tlaowJanv<:h, P. to czy1Ill1lilki ~ow,e,
{e}
4 i .pól PP'J('. m. WaTslZaw~ 6035

hamowana przez rząd wobec bierności bilansu
handlowego

WY50ka 122.CegieIsJd 39.Modrzejów 8.95. 9.10
n d ... -875 59
S8:I1

110mlsJa mInIsterIaIna

Ul!

I

zlustruje

~

__________________________________________

__________________________________________

2_6._~r-GŁOSPOuSKl-1~

W salach Grand-Kina

.....

I

.. ' ...... ·~f'

W ŻYCiU

~

"MIRAZ"
Dziś

i dni

/; :

~

lo'

PROGRAM Ns 4.

,.,\1:'.'

prolog -

bądź

tańce

aktorem

'.. :~"t.' ",' . .

~

rosyjskie

Duet TOMASZBWSKICH
operetkowe

Jedziemy
do Otwocka
bomba śmiechu wyk. pp. '-arska i Rej

Anetta Kar

Umiejętna kradzież
Wł.

Poraj-Porecka
i arje

pieśni

obrazek z życia podwórzowych
kombinatorów - wykona

Początek przedstawień
lIiedzielę o 4,

i 10, w

P~~rwsze

przedstawienie
cenach zniżonych.

EDWARD REJ

•

DUET ZWIRSKICH

Kawały

•

i

~ szmoncesy".

Wszelkie

passe-partout
i prasowych watne
tylko na losze przedstawienie.

Chcę mieć randkę

OLLA ZARSKA

finał-inscenizacja

Wobec wielkiego powodzenia
gg
jeszcze jeden ostatni

-

wykona

o
6,

przedsta wienia
puna salę wpuszczoną
nie będzie.

odsłonie

skecz w l

TOMA~ZEWSKI.

J.

Piosenki wytworne i charakterystyczne.

wiązanki

Conferencier:
Kierownik art.-lit.:
EDWARD REJ •
Orkiestra pod batutą R. Kantora
Przy fortep. M. Ptaszyńsld.

JERZY WELIN

zespół

inscenizacja lwykona

IN"~ ALID2iI

si~ 1~liia

,.'

~,""

Duet Kaniewskich

piosenki nastrojowe

następnych!

Wystawiona będzie rewja,
pióra Edwar~a Reja p. t.

A jesień

.'

ZUZANNA
(degra orkiestra.

Piotrkowska 72.
TEATR REWJI

,"

N_r~2~

urzędowych

zespół

S>

TYDZIEN

TA

CENY MIEJSC OD 50 GROSZY NA WSZYSTKIE SEANSE!!

Wiecz6r śmiechu, humoru i dowcipu!
'"

P

~
SJ

OM
IE NNA
~

Zarząd Spółki Akcyjnej ·Przemysłu Bawełnianego

UrM

"Bławat Łódzki" w Łodzi
podać

NOC

do wiadomości pp. akcjonarjuszów, że dalszy ciąg

ZWYCzajnego Walnego Zgromadzenia

med.

Kino Spół. Prac.

L. SZYFHAN
J.gnacy Margol\s

uB.?

Eozamin konkursowy kandydatów
•

Konopczyńskiej -Sobolewskiej
90 (róg Andrzeja). Telefon 28-62.

Egzaminy ' wstępne rotpoczną się dnia 3-go września.
Lekcje-I-go. Kancelarja otwarta codziennie od 10 do 2-iej.

S~ołeczne

Polstie Gimnazjum M~stie

w LOdzi, Pomorska 105

........

tel. 32-17 i 32-18.
Kancęlaria czynna codziennie od godz. 11-1.

Początek

lekcYi dn. 1 września o godz. 9-tej.
Egzaminy wstępne rozpoczną się dn. 2 wrz eśl1ia .

I<edaktor: Gustaw Wassercug..
'

" " "

niezapomnl<lny JOUHl z .GroboWca
[udyjskie:4o oraz slynna i niezrównana
AGNES hr. ESTERHAZY
znana bohaterka obrazu p. t.
,STUDENT z PRAGl'
ANON~!
Następny program:
"Marjanka, dziecko losu·
Powiększona orldestra.
Pocz tek w dni powszednie o godz.
5,50 ~o pol" w sobotV. niedziele
1 święta o godz. 5 ej po pol.
Początek seansóW w ogrodzie
o $lodz. 7,50 i 9,50 wiecz.
u

ł óg i~l~t~~~4~~kiel

Sklep

Różaner
Dzielna 9

Tel ..\! 28-99.
Choroby skórne,
weneryczne i moczoplclowe.
Przyjmuje
od 8-10 i od 5-8
Leczenie lampą
kwarcową

Oddzielna pocze·
kalnla dla Pa61

SPRZEDAM
z pokOjem i

spożywczy

Kilińskiego

55 .

.

kuchnią•.
6252~

PRZYJMĘ

I
I

DO ODSTĄPIENIA
1 salon 5·okienny frontowy, 2 piętro
z oddzielnem wej~ciem, ~azem i elektrycznością przy ulicy Porudniowej na
biuro lub dwum panom. Oferty pod
.A- do adm .• mosu"
6257-1

(-) St. Ostrowski.

t

1i:V-;'~,feii~k:'2,

morza

Dr. med.

na mieszkanie uczenice z calkowitem
utrzymaniem przy rodzinie inteligentnej;
lekcje gry na fortepianie na miejscu.
Inż. MalinOWSki, Sienkiewicza 59, m.14.

Sekretar~ Sądu:

•

ll·,Q\łIO\"·'''Y

Bernard GOETZH.E

.. Wydawnictwo Powszechne" sp. z ogr. odp.

..

UWAGA: Kino i lIasyno
w ogrodzie.
Od wtorku dnia 25 sierpnia do

(Zatopiona flota morska)
Wzruszające arcydzielo na tle
wielkiej wojny
W rolach glównych
ulubieńcy Sz. Publiczno~ci

Dnia 10 czerwca 1927 r. Sąd Pokoju dla spraw () lichwę woj. w
Łodzi. Obecny: Sędzia Kopaczewski
rozpoznawszy
sprawę
przeciw
oskarżonemu Józefowi Góralczy kowi o przestępstwo ókreślone
wart. 591 cz. 1 i 19 i 23 ust. o
lichwę i zważywszy, że wina oskarżonemu udowodniona na mocy art.
119, 122, 123 U. P. ' K. i art. 591
cz. 1 K. K. i 19 i 23 Ust. o
lichwę 60- 66 K. K. i art. 60-65
przep. tym. o koszt. sąd., posta·
nawia: Józefa Góralczyka, lat 66,
s. Piotra i Józef y za pobranie 300
zł. w celu przywłaszczenia oraz
oczywiście nadmiernej ceny za lokal, składający się z jednej ubikacji, skazać na zamknięcie w
więzieniu na termin trzechmiesięczny oraz na grzy.wnę w kwocie pięciuset złotych z zamianą w
razie nieściągalności na sześć tygodni aresztu, tudzież na uiszczenie opłat sądowych 65 złotych.
Sędzia Pokoju: (-) Kopaczewski
Za. zgodność:
G25,j

S. Kantor

Specjalista chorób
skórnych, wlosów
I wenerycznych.
Habinet Hentszenowskl (Lampa

"

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej!

. .,
GIMNAZJUM ZENSKIE

Państw.

Dr. 'IJled.

poniedziałku wlączniEl
ł kw~rcowa). P~zyjWspaniały atut kinemalografji I mUJe od 8:-1 1 od

Uż~wanl tocioł I

Gdańska

Zakulisowe życie gwiazdy filmowej.
Jej rozkosze, miłostki, zdrady i grzeszki.

Sienkiewicza 40.

powrócił

Dr.

R.

pikantnel komedii

POWINNA ~ZEKllt~A
..
.

t dnia 31 maja r. b., odbc:dzie sic: w dn. 16 września r. b. w biurze
Zielona 3, tel. 6.72
Sp6łki przy ul. Piotrkowskiej 265 w Łodzi, o godz. 7·ej wiecz. z naw lecznicy Brzezińska II,
stępującym porządkiem dziennym:
telefon 37-63.
1) Wybór 3 członków Zarządu,
2) Zmiana § 29 statutu,
3) Wynagrodzenie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej za
med.
r. 1926,
choroby oczu
4) Wybór członków Komisji Rewizyjnej na rok 1927,
5) Wolne wnioski.
AL. H.O~CIUSZKI 13.
Akcjonarjusze, pragnący brać udział w Walnem Zebraniu winni .
powrócił
nie później jak na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania złożyć w godz. przyjęć od 12 -2 i od 7-8.
Zarządzie Spółki w Łodzi, ul. Piotrkowska 265, akcje lub za'5tc:pujące
dowody.
!t'j ~ II II ~1 C~ ~:n~ mi BHI
W razie niedojścia do skutku Walnego Zebrania w powyższym
terminie odbc:dzie się powtórne Walne Zgromadzenie dnia 30 września
1927 r. w tymże lokalu o tej samej godzinie i z tym samym porząd
kiem dziennym, któte będzie prawomocne bez względu na ilość reprezentowanych akcyj.
6258
powierzchni ogrzewalnej od 10 do
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~@@~ 25:n2 ciśnienia od 3 ałt~osfer
kupl~.. Of~~ty sub.
"do
admInistracJI "Głosu Polskiego.
6214-3
do Państwo\l1ej SzkoJy Włókienniczej w Łodzi rozpoczyna
allIIIlID_ _ _ _ _ _ _ _a_
się w dniu l września 1927 r. punktualnie o godz. 9-ej
Odpis
Sprawa K. 722/1927 r.
WYROK
Dyrekcja •

B-kl.

.e

fi

W wytwornei

Orkiestra symfoniczna po,1 Iderunkiem p. L1DAUERA

AI1A G.G.lARD[[lI UCZY. JAKA BVC
ma zaszczyt

Laura La Piante

6251-J

~tl{Bmlll.fiI~JD.llm.

KORESPONDENT
niemiecko-polski niezwYkle rutynowany były .prokurelJt najpowazniejszych
Ogłoszenia
firm we Wiedniu, organizator, buchalCHCESZ OTRZYMAć POSADĘ? ter·bilansista poszukuje posady w po ·
Musisz ukończyć kursa fachowe koreo ważnem pr.zedsiębiorstwie tekstylnem.
..Rutyna"
spondencyjne prof. Sekulowicza. War 6~47 -2
szawa, Z6rawia 42. Kursa wyuczai~
Iistov.nie: buchalterji, rachunkowo~cl,
SEKRETARKA
kupieckiej. korespondencji handlowej
stenografji. nauki handlu, prawa. kali maszynistka (ewentualme praktykant·
grafji. pisania na maszynach. Po ukoń ka) z gruntowną znajomością polSkie·
czeniu ~wiadectwo. Zadaicie prospek· go i niemieckiego języka, ktÓra biegle
tów.
4865-56 tłomaczy, ze skromnemi wymaganiami
zaraz poszukiwana, Oferty sub.
- - - - - - - - - - - - - - od
.Sekretarl{a 25' do adm.
6269-1 .

drobne

MĘŻCZYZNA

w średnim wieku, chrze~cijanin, sym·
patvczny, kulturalny ~wiatowiec, poszukuJe miłej. przystojnej i intell~ent
nej prz~jaciółki do lat 30. DYSkrecja
zapewniona. Łaskawe nieanonimowe
oferty sub .• PrzYJaciólka 25· do adm.
6270-1
_________
ZA.KOPANE
Sprzedam malą willę w prze~licznej
mlejscowo~ci. Kalinowska. Kościelisko
Zakopane.

LEKCYJ
rysunków w szkole średniej poszukuje
nauczyciel wykwalifikowany.
PiotrkOWska 121, m. 24.
6256-3
MŁODA

panienka chętnie się z3jmie domowem
gospodarstwem u samotnego poważniejszego
do 6250
.Głosu
p l k' • pana.
d G Oferty
Z
o s lego po .. . .'
-I

6249-2

- --

~

ZAGINĄŁ

PLAC
dokument wojskowy wydany prze
do sprzedania w Choinach Pięć min. kadrę 5 p. wojsk Łacznośc! W Łodz
od tramwaju. Wiadomo~ć ul, Wó1czań na imię Przybylsldego Wladysla\\
6246 ~ l
ska N~ 183, mieszko 12 od godz. 6 do zam. Kilińskief,to 104.
10 wiecz.
6245- 5

W drukarm ,Utosu

Polsklego~

PlOtrkowSKa

'"do
"

..

