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Projekl ustaWY emerytalnej

korzyŚc·

Wielkie
-

podpisany został przez
min. sprawiedliwości

Francją

zawIera traktat handlowy

Warsz. koresp . .,Głosu Polskie·
go" (St. GrJ telefonuje:
Dowiadujemy się że projekt ustawy o ubezpieczeniu emeryŁal
mm pracownil!6w umysłowych, opracowany przez radę prawniczą,
został wczoraj
podpisany przez
ministra sprawiedliwości i wejdzie
'la porządek dzienny naibli~szego
posiedzenia rady ministrów.

BERUN, 30 si.er;pnJa !pat), Ko- tDwej i prawa osiecllaJl1.1a się obymilS,ja handlJJOIWfD - p olityc ma R'eilch- wat eli ni1eaniedcicih w lndocJhina'c!h,
stagu lt'oZIPatrywał a dziś trakttat Nie udało się r6wmież Niemcqm
ha.nd,I'Dwy ~raoIl-cu&ko- nU,emiedki.
UJZYoSłkać prawa osiedlania się w
P'1'1Zed\S!t.awidel wrzędu sporcllW za- M a.r oku.
glfanicZJl1Y'cIh., dyreikltor minaster,jalW dydw.sji, jaka wywdązała się
ny, dJr, RiJtber. slbwiel1dz ir w SlwDim po r.efer.ade ~!Zledstalwldela tllrzęr,eteorade, że
du sIPI1'a1w zagtrank.ZJI1ych,
N~emcy UZ'yISkały upi!lZywliilejQWl8.wszystkie strontllictw8i, z wyjątnie na 9~ pII'OOe!nt torw8!rÓ~, wy- - Jci~ omunist~w,. wypClWiedjlia~
dla rzemieślnik6w ł6dzW07JQnych ~ FranCjI, .
.
stę za przYJęolem traktatu.
~ h
t tak, ż,eDgil'an1c.zeme ~la'llzuh nal- Cha.ra.k!terySltY'cme było sta:ruDIC
ł Wl'..J1.'
.
. d·0 t y- W'l5'K.o
A_
. l -aW1'
t ' C'1el a ~~rak Cli
'. nle.
.......SZeigjo Upl"zytW1'1 elDwamla
pl1z·eUlS
Z Warszaw~ donoszą.:..
czy. tyUJloo 10 pro,c. oeIko$portu nie- miedk!OI-11lal1'odolW,ej, ikióry Dś'wiadN a skutek mterwenc)1 wOlewo. Ik'
k ' " _t.~
ł .
dy Jaszczołta władze centralne lThl.eC le,go oraJz ' 'Dmool1kac)1 lJI1Uę- czy, ze
przeznaczyły 100 tysi*icy zł. kredy
tu dyskontowego dla rzemieślm
ków łódzkich.

Kredyt dyskontowy

I.

k

1

trak:ll8lt wymaga poważnych olilar
BERLIN, 30 Siet'lpnlia (pat). Jak
od niemieckiego przemysłu ba- wiad!omo, dzień we.j.śda w życie
wełniarn.ego , welnian.e.go, jedwab- trakttatu hand~owego fraructlls!koniczegO' i zabawkarskiego.
niemieokiego w dod.aJtlkowej UJmoOZ drug.ie1 }ednak .,trooy daje Rze- wLe był uzależniony od SUJe-cjaillneszy nlemiea1d~j powaŻllle korzyś- go ~oil'lOZUllnienia Dbu .fZą)d6w.
ci w pOlStad
Jak dooo<sri Biuro W~llfa, rząd
zrze.<:lZleallia się plJ'zez Francję ~a niemiedki po u-chwale komisji han-wa nakłaldlania ali!esz.tu na mająt- dIlowlo..poHtycZlIlej RechsrLagu i na
ki obywateli m:~eckj. ch we za~adzie po'r.ozumieoIlia z ł'tlą<cloem
FranCji,
forancllillkim ogtasza., ż. e
wobec C2Jego stronlllctw,o niemiec.
kto-nar.odDwe wY1Pow~ada SIę za Iltra.ktat
' . handLowy
. "francusko-nt.
•
traktatem
Qlleckl WChDdzl w ~yole z dniem
.
I
6 wrześnIa.

I

"

Try·urnl lantazj.i Vernego

Do GeDewy i Druskienik
jadą polscy dyplomaci

Lot

naoKołó

świata

ma ' przebieg

pomyślny

MONACHJUM, 30 sierpnia (P). dzi.e Korustant)'l!lopol, skąd ~zla- I vina kierować będzie loiJojk an- dział w raidzie państw słowiań·
kiema1lJgiek.ikioolinjil.()Itniczychgielski.Hinchliie.skich Białogród - Warszawa-Biało
udadzą się do I?-dJj a nas t ę.P.!1i e
Na WYlpadek, gdyby Levin od- gród, przybyły wczoraj \V godz.
do Ra:nlguoIlu, Toklo., HonoJu.lu, San I. . t cLe N J..n,
1 .t 'k'
_ popołudn. do Białogrodu, Pierwszy
F['anclo&co i w.reS7jOle Det'I'Dtt.
eCla
. OL l!\. U z vO Ul lem an przybył samolot polski, pilotowa.
!gdzie spodziewają się przybyć o
gie1slkim. bę.dzie on Uli1aliał wypła- ny przez por. Zwirko i kap. 1'0Ig()llbime 6·ej wti~em.
SI-D
cić Drouhiroowi 10 '. ty&t'(cy fran- piela, jednakże wobec wypadku
BIALOGRÓD, 30 sie!l1Pnia (pat. " ,
.,
~ ts W w
ków OdsM(}dowaoia.
' jakiemu samolot ten uległ w dro!Przybyli tu lot!nWcy amerykańscy, i poleciał szukat pilota
PARYŻ, 30 si.eI1Pnia. (ATEJ. _ dze, przyznano wzmiankowanym
\_.~
l~
1~.J._'· ,,LO·lI.TDYN O'
• (AT';:;'
. .
. lotnikom w ogólnej klasyfikacji ".
u
IOUD~JąCy "'L ll:aIOil1'0W() swua.loQo na
. I!~ , . ' 3 Slel'lpn~.~
. ,~ . ): - Jak WJS.kazu)e saedztwo na Il00tnl- miejsce drugie, Pierwsze miejsce
'sam0tl~ .,Pri~ ol Detroit". Po Levln osw1aJd·czyt dZlS dZleIl>nJka- siku Bourg.et. samolot "Miss CO-I zajął samolot jugosłowiański typu
Z polecenia władz ad ministra- \południu odlecie.li w da~zą di:ro'g~ rmm ang-ielSkim, że przyczyny je-I lumbia" , którym Levin odleciał l .Sezir", prowadzony przez lotnika
go nagłego wyjazdu należy szukać do LondYJnu, był wemontowany 'l Strażyckiego. TrzeCIm był kapitar.
eyjnych zosiał wysiedlony z mia.( ~ K<lILstantynopola.
sta Łucka, na Wołyniu, do GdańBERLIN, 30 s1ettpalia. (A.T.E.).- w trudn(}ściach, ;aJdle mu czynIono \ Mechanicy wyjęli z samolotu ma- Zupanczicz (Jugosławja), czwartym
ska b. ~enerał rosyjski p. Woł- ,Od~a~d sam~~~ ,~:,r'ldeł of D;- ze wszystkdch SIlroo, a które po- gneto i ubyli j'e, a.by zrup()lbiec major Radowicz (Jugosławia).
chowskt.
1br00t .odlby'ł SIę iOlez UIllZ1a u przeu- wodował
• tJann Odkład i
; $lbawk.ie\i wtrud\z. Lobni.cy p'O'dzię- •
•y 11leus:e
an e ~Djedyńc'Zemu oeHotowi LevilIla i
I
ł.
kowaH iPll"~~taw1deąDm Sltow,aJl'Zy- Jego WYJatldu.
Dr{)ulhma. Oikazal,o się rednak, Że
IJ
ISzeń lotndczYJCh za p;1'Iz"y:ięcie, iaiki,~- W tym SItanie meczy nie byto Leviln odnalazł k.ryjówkę z maziemią
Rozwiązano 6 rad miej- ~ dJo~aJH. w ~Oill.lliCh9tll1n, gdZle żad1n~o innego wy'jśda, jak uciec g1n. e~D, zał.ożył je do samolotu i
pr.zylbY'lt
wcwrar
WloeClZ()ITem
o
gDsię
dO'
po.dst
....
nu
i
próbDwać
st9rd'
h
ł
sklch
d . . 4-'
lUJdJni"'~
o leo a .
nowy rekord francu5ki
Wars,z. klOrelS!P. "Głosu PDlski.e- Zl;~\v~:fo~~niu .a~~OfPllł1Il okrą fj~wać z. lctn:islka w ?ray~on .. Le••
• ,
•
P ARZż, 30. 8. Lotnik francuski
g.o" (St. Gr,) t:elebtttA;e:
.źy9: kil~akTobni.e 19tnis\kJD a nas,tęp- VL1l. Za~l,eil"Za ,~aa.nl~~c:vac pilota
rałdzle
Callizio pobił własny rekord wyso
1Il1Je znilknąt W kleroo'ku w\':ilChoo- arngle1lslklego
l mDz;1!wle
szybko
I t
I k. ł
kości, osiągając 13 tys. metrów.
ROZ\W"JZa:D.e będą W najb],iższym
LDbIliilk Broock i fLnansista podjąć lot poowriO'łiny dO' Nowego
samo o ~o _s I zaJą

Warsz. kore&p. "Glo.su Polskie
go" rst. GrJ telefonuje:
W dniu wczorajszym wyruszyła do Genewy część delegacji pol
skiej. P. min. Gliwic wyjeżdża dzi
siaj. Zastępca ministra spr. zagr.
p. Knoll udaje się dziś z kDlejnym
raportem cto Druskienik.
~

I

/Obaj Iotni.cy Shlee i Brook odJe!cieli dziś o g()lllZinj,e 6.30 TCłiD.O w
....l
d 'V
l
Ida tsz~v
ragę o n.():nstailltynC1po a,

zdanDr.llomal

bav:n

een Wol"howskl
wysiedlony.

.

i

Za przyk d8m uD d·
ZI...

13 kUometrów nad

slow;anslum

\V

mm.

czasie n.asrtę~ll!ą<:e rady m:e!slk:": SclMee, k!tóry fLn.aIllSuje p.odirÓż, Jorlku.
II !"Iejsce
.
W ·Tom:\s'7. wie Mazowiedkim, mają nadzieję, iż o'a5tę!Po'ym et·a. •
BIAŁOGRoD, 30 PA!. Poml'. . w0 ''''ł
l Ik
S """'m yn.o,drÓży nao'klOł<> świata bę- Prawdou?OOobnle samolotem Le- mo burzy 4 samoloty, bIOrące u-I
w' oc aw u, w u- :t".w Zawr·e·rau,
wał1kadb , t:omi~ i GJ:lodnie.

------------------------......

Rehabilitacja biskupów
mar,-awickich

Krwawy napad bandy..
łów chińskich na
poei ąg·

Wyrok

sądu

apelacyjnego

Czerwoni powiernicy endecji

"Izwiestja" znają szczegóły prywatnego śledztwa
kół prawicowych w sprawie gen. Zagórskiego

odrzucił

CHARBIN 30.8. - W poblitu
Insynuacje Kazimierskiej
W
dniu wC'2)oraj(slz",m w .sądizi,e
Wczoraj sąd SJpllacyjny wywk
Charbina bandyci chińcy napadli
na pociąg osobowy. Służbę kole·
'
.
]"-- .
jową, która usiłowała stawić opór, apela,cYJttym w Wa.r$,zaIW~e ll"I0llPa- sądu oklf'ęg,orwego w PłDctkU skasowymordowano. Bandyci zabrali pa brywaltla była głośna w oo..:!altm.iCJh wał i .obu oska'1'Żony~h 'Il1tl.1ewiJIllnJił.
sażerom pieniądze i kosztowności, 'czasach S1PII'awa dWUICih dlUJchowJed'ntOlCZleŚillie biądz Kowa.1~
poczem ~b~eg1i.
d
ł n}"Clh marUawildkkh z Plbocka: bis- ztłoży;ł do pr,o'kuratwry slkalI1l!ę D
nat~~m~~~łsc:iln;ap~d~ziafyr;~jlk ikupa ~Dwa~ki.~o i bilSlkUipa Felcl- znies~awj.eni-e przeciwlko Kazichińskich, który zdołał jedynie mam.a, O!S\kMż,oo)'lch ipIl'zez nLetalką mierslkiej, klt611"a zarzucała K'O'watstwierdzić fakt napadu, pościg zaś Mar;}ę KaZ1mdet1Ską o be,.awne sikiemu zale-caru.e się do niej i t. p.
za bandytami nie dał ~adnego wy- lUlSunię.cie jej z dlzdećm~ wra'z z ~uniku.
chomośda.mi .z m1e'sz:ka.n~a w @madbu iklalSzcŁomyttn.
Kaz.il!1l'ie.nSlka wyMęrrJowa·ta !r6w-

T'ilun w Japonii

pochłonął wiele ofiar

Wam'Z. kOl'esp. "Gbosu Pol~iego."
(St, Gr.).
W ,'!zlWi:esrt\ja.ch" moskiewski.ch
ikt611'e wczoraj prlYJpyły do WarSz.awy, ~nianowide w nnlmerze z
dnia 27 sńe11Pncra ~naiduje "ię koresp.oooenlcja z Wa'r szawy par.a
Bratina, z,aw1erają<:a do~ładny 0'p~s i wyttoana.clZerue zagi;,r- ~cia g·enerata Zagóns:k.iego, według da~ _ _

n:ileżprz,edwk.o

<>Skawqalyttn o
N.-JORK, 30. 8. I. japońskich 1.400 Zlł., ,z.lllglittlionyeth jalkOlby w
Prowincji południowych, nawiedzo -czasve przenos'zenia vz·ec:zy.
W pierW5.Zej i$s.taallcUi w P!to<:nyeh tajfunem donoszą, ~e w miej
;cowości Kochi 35 ludzi padło o· ku biSkUip Kowa.!l&ki skazany 7)0fiarami huraganu. W prowincji Na- starł na 600, a Fe.tdman na' 500 zł.
gasaki liczba zabitych wynosi 27, . ~zyWlny zaś powÓld!bwD cywi6ne
żk? rannych 11, a lżej rannych _..oL t '
ci*i
~...:J .J}Qclki
ocI:rzu-1
8osob.
.
z,UI:>1ua o pnzoerz S'\:U
VL

I.

J

Dl'. 'Dled

.

NADA"'Ą

~KNĄ PŁEĆ..
',.

GŁADKĄ CER!.

EGI.ClERWONOit'J\.

i SZORSTKOŚĆ SKÓRY.

nych
pIl"lZeZ

w

ŚJledztwa

pr zeplt'()IWadlDnego
prawic.owe k,oh pohtyczne

PD~{:e.

Rela.cja ta zawiera bntasił:yczne
ogt,oszone
w pr.asie ende<:kie: w Wars1zawie,
a P'D CZęŚCd l nOi-.'t' d.Q,tąd P·ols{.e
nieujawIliione .
Cieikawyan jest.. że "Izwiestia"
&owieclki'e są w :ak bIiskim stosUJ1llku z praw'cą w Po.J.s·ce i ta ~słatnia p.ow :erza im swoje na,jgłębsze tajemni'ce, jaK n.p. wynik.!
p,rywaten,gJo ślew..bwn: p,r zeprowa.
wiadomoŚoCi pO' C'~ęk

W. HALICKA dzonego n~ wlasną rękę·
l c~oroby skórne ElElI!JEJEJEJt!JEJEJEJEJI!IEJ
p weneryczne.
Na'u·CZVC'Ip'I(~a)
rysun"o'
W
~d~m~j~Y~~02kO~
J ul ~
~
I

i

biety l dzieci.
Piotrkowska 84
mi'E:szk. 8.

62-3

do szkoły średniej poszukiwany (na). Oferty sub "Rysunki
do administracii.
6425-1
U
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Wrażenia

z egzeKucji w

Ahy dać pojęcie o przebIegu kaź n! w Charlestown, wystarczy przytoczyć
opis strac~nja dWl1ch młodzieliców w dniu 8 5tfc~nla 1925 roku. Opis ten.
pióra John W. Greya. zamieszczonybl'ł nazajut.z Po cltzekucji w f.New York
Evening Graphic".
Redakcja.

Nowy York w sierpniu,

karni ogniaf ohwytaJącej i pr:zerzucającej [c'h dll'sZ'e' w noiC nieskoń

Nad cal,em więzje~l1em Sin:g-Siillig czoną·
zapanowała wraz ze :znnrokiem ciDokoła fotelu sŁały cztery rzędy
sza śmiet"ci. Selkretarz dyrektora
zwykłYch
dlreWlllialtlych ławek f na
wraz z c,a łynn szeregiem of,i cjalnych świadków siedział przy t.eloe- których zasiad!lo grono bladyC'h
fonie, ()Icz~kuiąc trw~łiwie osłalt świadk6w. Szeroato otwartemi oniego słowa 'guberna1Jo~a Sm~tha, czami Wlpatrywali S1.ę wszyscy w
w którego rękach znajduje się ży ten fotel z l~c7lD.ymi rzemJ,eniam\
i pasami, Kt6ry ZJdawał się ich hypcie obydwuch tnIlodÓeńc6w.
n'otyzować,
Mijały minuty. Zeg-ar lPośrodku
Usłyszał'em za. sobą łoskot lamykuryta-rza, wi o dą,ce-g-o do -cel. t)'lkat
denerwująco głośno. Dziewiąta go- kającydb s-ię drzwi i na,g le zbudrz ilo
d zina -

a reszcz:e nLema decyz'ji! się we mnie pragnienie

ucieczklj

więc wtSzys~kie prośby były da- ale gdy sięocI:wrócilem, zdałem soremne, Dozorca niespokoJnie kro- Me ~prawę, że było już zapóźno,
czv pod dr zwiami t,am i z p'0w,r-o- by opuśdć tą celę okropnQtŚc-i ~

A

owładnęło mną uc-zude tnIdJho4ci.
tern ...
- Wsz}'lStko ~ot()/Wef sprowadźNagle zajęczai telefon. Wszyscy
~erwalt się - sek'r'etall"z wykorzyk-

e

•

y

·c

więzieniu amerykańskiem

I de go i ka.

usłyszałem głos urzędn i. wiło się dok/'.llła fotelu. Stali n:eru-l dy, poczem jeden z dozorców
cbomo, niby marmuflowe rzeźby, z chwydł. go za prawe ramię i podBarczysty d c,zorlca wysz.edł na przymklIliętemi powi.ekami, jakgdy- prowadzilł do fotelu, Ciało m,to-

IpaJcacb

przez dr21wi , O'dJdzJeI.ając e by chcieli .p.r,zeszkodzić przyplywo
od cel skazań- wig~u'Piego w.spMczucia. S~ali -z e
ców. Wiedz,ia'lem, że Sip,r owadz,i je- shzyżowaneml ramJ·e.nami j,ruk rzednelg o z tych młoc!tzi-eń,ców, i. 0'Pa- tni>Cy, c-zelkający na swą o~iarę,
nOlWal mnie ok,ropiny srtsra'ch. Śwdad- Po chlW'ili a;j.aw1to się tTZlelch lekakowie, siedząJcy na ławach, poru- rzy i urzędnik, wy){1ollywujący kaźń
szali sdę nerwowo, a gw-ał~'own,ie, milał wygląd człlo:w'i:eb nerwowewyd 'l1gali szyje i S'z,e;ptalli sobie .coś go i przepr.1cowauleIgto.
na uch~. PowIett1ze b,Ylo ~t'lZeIn1en-l Oczy moje U1tlktw10'ne były w
De t.ra.~I'cznem O'c~eklwante;n.
I dt1ZW1, prZie,z klt6.re we}ść an:ial z.a
Na!pe urwa~y ~ę wsre}Me' sZ-<-P-! chiWJilę ,JeJden z tych młon2lieńc6w,
ty; ;Zdlawałto Solę, ze lud~e :WSł1'zY-\ Żaden cl zlłowi-e,k w tej rzeźalci. lUldzII!aM odd,:ch. Panowała slID}ertelna kiej nie odrY'wał Wlztloku 00. oWych
C1,",za , mo~a, było ulS~yszec o:cIgtoli!J drzwi, a SoZczeg6llnli.e dozoncy., czys'P a ;1C1iJC\JoeJ l~ły. Wipad~o mI n.a bający na swą o.nall'ę. A 'Potem nam~sl, iak ,nlepot:rzebnY.,?Ył sZyll- gte stanął w dtrzwiacll jeckn z pieldJZIJ< z na'plsem.: "SiPokój .. z,awie.: grzym6w do tego. stras~neg>o k!"ZcSZ'OillY na d.rzJW,acth polkoju .s -ek'q~ słaf JOtbn Emli1eItta., wysoki, sZ'czUsądowY'cih .
pły, dwudiiestold1koletni czlfOWieik
Pięciu, czy sześciu dozO!rcÓ'W pó- o łw~ nJapOI1Iy o.błąk.a:lmi.
tę7.nych f krzeplcilch ohłqp6w, ustaWaha~ się IPt1ZoeZ ułamek sekunizbę

eg zekucyjną

~~~~a~~i~j ch:l~ąlu=::Za7.2.

aróAl

Iz·,a AI'merYn.a
,. w. .nocy
.

dt;deńca zadlrżalo, gdy się powolI
o-pmszczał na k,rz,esi}'o.
W)'IgląJCiał.
jal{j~dyby był zu!pel·n ie zmerdowany i. wycze'1lPM1y, a zachowywał
się, pakby
wiedział, CO C7.ynL

I twieroz;ę

me

stmowc:w: ~-en c7.lowi,eIk. nie wiedZJi.ał. C() (()Ibl.
DoizQrcy ZaIOZęli

go

przytraczać

do fcrte1u. W tym momencie spOjrza.łem mu w tWaJrz. O Boże! Ni-

~dy

nie

za,poll1J11ę

bego

wiodoku,
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tern pollegaQa, że eksplcallIacja Alaski "'rzyn<8t,a Rosji wieLkie straty
i że Rosja potrzebowała pienięd
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/
Suma 7,20Q,OOO do,l arów była w
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..
ną, lecz należy dodać, że rząd Si.
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Konsulatowi amerYkań
skiemu \V Szanghaju
grozi

GŁOS

/31.Vm.

wysad~enie

w po-

wietrze
SZANGHAJ, 30. 8. Zosłała zat'ządzona jaknajśtiślejsza ochrona
konsulatu amerykańskiego. Zarzą
dzenie to stoi w związku z groźbą
ekscesów ze strony stowarzyszenia
młodych
anarchistów i związku
"czarnej flagi n Z Korei, które to
stowarzyszdnia na wiadomość o
stłaceniu Sacco i VanzeŁti'ego powzięły uchwałę dokonania próby
wysadzenia w powietrze gmachu
konsulatu. D7ielnica międzynaro
dowa Szanghaju zarzucona została ulotkami, zaopatrzonemi w foto
grafie straconych anarchistów, w
których chińskie organizacje wywrotowe, wzywają do bojkotu towarów amerykańskich, zniszczenia
istniejących na terenie ~zanghaju
organizacji amerykańskich, wresz·
cie do obalenia rządu St. Zjednoczonych.

Wykolejenie ekspresu

Nowe

POLSKI

1927

Syna, czy córkę
urodzi cesarzowa japDflska?

I

odgłosy kaźni bostońskiej

Roszczenia krematorium.- Bomba w Kalifornii.Dwie miarlii Kremla
700 dolaro\V

..Szkarłatna

kosztują

popio ły Sacco
i Vanzettiego

LONDYN 30.8. Po między zaw Bostonie
a komitetem Sacco i Vanzettiego
wynikło nieporozumienie.
Zarząd krematorjum nie zgadza
się na wydanie popoł6w Sacco
! Vanzettiego, dop6ki nie będą po
kryte koszty. 7wiązarfe ze spaleniem ciał, sięgające 700 dolar6w.
rządem krematorjum

scia z laboratorjum bakterjologicznego w uniwersytecie kalifornijskim w Barklay nastąpił wybuch
) bomby, która zr'iszczyła część u• rządzenia wewnętrznego. Policja
~ przypuszcza, te
jest to zemsta za
~ stracenie Sacco i Vanzettiego. W
laboratorum znajdowała się wielka
ilość probówek z bakcylami chorób zakaźnych, nad którymi czy·
niono doświadczenia.

Podwójne oblicze
bolszetllików

u

siebie nie zniosą
kary śmierci

Iła śmierć

RYGA, 30 sierpnia (ATE),

do rządu ~ecki.etso z
prośbą o miesiielDile brty śmierci,
powo~ęc się przytem na wzburzenie, $płOIWIOdow3IIlte egzekucją
Sac'Ca i Van~ettiego. R1ząKl s>orwi,e·cki miia.ł cd~ w tej sprawie., iż katra śmierci w ROsji jest
niezbędna dla utrzymania p~Ląd1ru wkrajlU,. DyktatUJra proletujaJtu wymaga. utrzymania lmrlY
śmierci, do\póki WTiOłgowie ustroju
sowi:eoki~o ~ pQJgodrLą się z jego

dłum.,M

Bakcyle chorobotwórcze
wyzwolone
LONDYN, 30 8. (ATB) U wej-

pOlilków

skazują wciąż

2 osoby zabite.-6 cięż Z MoskWY dotnoszą, że Szer1eg zagMni'Cmych s~an:yszeń ZlW'ódko rannych
N- JORK, 30. 8. Pociąg ekspre
sowy na linji Nowy-Jork-Chicago wykoleił się dziś rano w odległości 20 km. na zachód od miasta Altona
Podczas katastrofy zginęły dwie
osoby, 6 os6b poniosło ciężkie
rany'
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.-

sądy

so-

wieckie
Wusz. kore,sp. "Głosu Polski.
(Sł, Gr.) telefonuje s
Agencja sowo "Tass" donosi,
że został tam skazany na śmie rć
Witold Julgiewicz, oskartony c
szpiegostwo na rzecz Polski.

łJO się

go"

•••

.~U!~~III1 • • .

Swiałło zgasło?
Motor stanął?

dzwoń

6425- l

60-34

Natychmiastowa

naprawa 'lfazelkicb
Pulny po wybuch il bomby, rzuconej na dom burmłsłr za
uszkodzeń ~wiatla 1 siły.
m Bartfmore W otoku adwokat Moore człowiek który zbił 60 Dyżury przez c!lłą dOb,.
·54 .umleszczony w kSIążce telefonu
olbrzymIą fortunę, prowadząc proces straconych obecme włoch o w pod ht•• p.. (Pogotowie elektryozue)

.

.

.

TOKJO. 30.8. Przed pałacem istnieoi.em.
cesarskim gromadzą się olbrzymie
tłumy w oczekiwaniu wiadomości
) przyjściu na świat pierworodne·
&0 dziecka mikada.
Radosny ten wypadek obwiesz
czą stolicy Japonji salwy armatnie
ma placit obecnie rząd polski
Najsławniejsi wróżbici przepoZ Warszawy doDioszą:
ścle centnarów owsa i siana,
wiadają, te cesarzowa powije syna
co powi ększa radosny nastr6j pod
Do kasy sklar-bowe; w Warsz~
Kwity te w cWiedzictW'ie pr1;edanzch mikada .
wie ~o-sił się pan Wloldysł8JW chcdUMy z o;ca na syna., schowaGurda. WłoŚcianin ~ Dziatrnowa 'W ne głęboko w sllm-zyni.
~ płockhn.
Umierający qjciec ma.w1ał dJo
Przedstawił on do wypłaty 6 swych dziedziców:
kwit6w r.ekwhycy}nych tlocbodzą- Pilnujcie synaczkowie kwicycb z roku 1831,
łów, gdy powstanie Pollska zapłaci
Wojsko polskie, a· mian:l'wicie' wam za rekwilZycje.
4 ba,t aljon saper6w, 1 pul,k kraku-I Polska powsta!a i obecnie po_
sów, 13 pułk ułanów i sz.tab 1 dy- szklodotwany zgłQSił się po odhiór
. ji
_1_ • .!~_._ 1._
..l_·ad·\
WLz Z_~WlIJI'U/WallU praW"l OWl ' nalletżności "hisłOlryczn-ej".
paIila Władysl8iwa Gurdy kUkana- ~

Za owies z przed stu lat
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Amerykańska
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gwarancja pokoju
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POLIKA •

LINJAe
LOTNICZA

Odlot

"

5201-

Z Łodzi

do Warszawy
g.9.
z Warszawy do Łodzi
g. 15

Przewóz 1 kg. towarów między
a Warszawą kosztuje za·
ledwie 50 groszy, do Lwowa, Krakowa lub Gdańska Zł. 1..-, do
Wiednia Zł. 1.50.
Towar wysłany samolotem tego samego dnia przybywa na
miejsce przeznaczenia.
todzią

Informacje w łodzi
Piotrkowska 67,

Robotnik ~ w Stanach Zjednoczonych
zarabia

dziś

o 175 proc.

WysQikośćp łalcy robotniczej w
Stanach Zjednoczonycl1 rosła ró'\·m.OIle~le ze wzrootem wartości
ogólnej pr.odukcji przemys'lowej.
W oSJtatnich 10 latach
wa.rŁośt
produkQj1 prz.emysłowej w Stanach
Zjedn.oczonY'ch wzrosła o 149 pro-c,ent, natomiast o.g61na rr>łaca z'arobkowa wzrosła w tym samym
-czasOIkresie o 175 proc. Prze-ciętna wartość produkojj !I'.oC'znej jednoego tlobot'!lika wz.rosła w dągu
ostabniClh 10 lat ze sunny 3.447,84
d.ola.r y do sumy 6.892,93 do1., jednocześnie zaś
przeciętna płac'a
zarobkowa podniosła się z 579.14
doL na os.obę do 1.263.93 dol.
Jeśl1 weźmi-emy pod uwagę wa:-

więcej8 niż

przed 10 lały

Nie należy jed'na;k sądzić, ilż
,przemysłowcy am~rykaThscy obrali
świadomi-e taktykę podwyższania
płac za,r·obkowych, przewidziawszy zgóry jej konsekwencj.e. Tak
nie byto i nie moina wcale prz)'pisywać pr.zemysłow,com amerv·
ikańskim :zmysłu przewidywanIa na
tak daleki dystans.
Prawdą jest, iż od s.tycZln'a r.
1914-go H. Ford podwyższył nagle płacę zarobkową i ustanowił
min1mUJm pracy rlziennej 5 colarów za 8 godzin pra-cy. Ale, uczyniwsZY to, od-chylił się gwaltownie od obowiązująocej wówczas w
kraju tabeli płac i wywołał tym
.swoim kro,kiem og6lne niezadowo1.enie w sferach przemys'łowych, a
'!lawet i gorące protesty. Stwierdził on a p 05f.eriori, że metoda jego data doskonałe rezultaty i że
się opłaciła handlowo.
ł
Taikt)'lka Forda bYła jednak raczej wyjątkiem, n.irż regułą w Ame~yce j nie skłoniła do ogóln·eI!!o naśladownioCtwa. Obe'cna więc
zwyżka płac zarobkowych w St.
Zjednoczonych musi być uważana
nczei jako ~kutek dz.i~l~nia pc~~y~h czynnIków ekono~nt.;~ych,
mz Jako rezultat celowe), sWladomej polityki przemysłuwców.
• • erUS1 ~;'';'.~~mm l1l1ł.

hania kQ>SlJtów utrzymania w St.
lei. 311, Lotnisko 26·51 Zjednoczonych i 'llwz·g.1ędnimy je
przy obU'c zaniu siły nabywczej
rr>ł3Jcy zar-obkowej, to przekonamy
>Się, że wzros·ła ona o 37 p~oc.
Prawda, i,ż wzrost t,en daje się
\V
obserwować gł6wnie
i pl'ze,cfeKi~ka kilometr6w. od KonIgs.wuster- wszys~kD.e.m w tY'ch sfera·ch tloolbtJni
hu, en we wsi Zeesen l>owlSMie wLelka ćzY'C!h, które objęte są ot1~anizamdd,osŁac.ia dla celów radJote.lefonicz- Olą związkową.
ilych oraz radiofo'llfcz;nych. Obecnie zo-.
Bądź co bądź ogólny wzrost zastały już zmol\1Joo,wane 2 wie,że am.teno- ro'blków r.obotnkzych W Sta'nach
we po 2tO metrów wy<SokoAci każda. nie daje się zaprzeczyć, ~ i~zie. ()rt
Ante;l1:l rozpiętości 240 me~ rów zawie- w parze z ogóll:nem podnIeSIenIem
!;lOt1a jest jUi na wDeżach. Budynki. kt6 się poziomu wytw6rczości.
re hędą mieściĆ aparaturę radjostacji
Pr~emysl·o.wICY . amerykańscy s~
j117 T.O~ta ry calkowrcie wzniesione. Prób naogoł zdanIa . ze wyz.sz,e plłac~
ne nadawania odlbęda się na fali 1250 zarobkowe Oipła;cają się przemymetrÓw. B ędz:e to z,na.;znie silniejsza słowi. ponioeważ przy,czynirują się
radiostacia 0:1 Langenb er~\1. gdy"2 bę- do wzr·ostu produko)1 podtrzymu-.
.
. .
.
. spok"
h 'b .
h z mekrępuJ!jcem we'śclem poszukl\vany
r'-',
na p()~i3dać przeszfo 30 klm. w Ją
~J w masa-c> ro otfllczyc' , na Piotrkowskiej lub w bocznych ul
ant ~ni~ , z tern. źe w przyszlości moc ta wywoluJą wzrost popytu na ryn- od 6 sierpnia do Zamenhofa. Oferty ~
w~ ~r.ie po\\'.~kslZona do 40 ki;)owaifów. ku wewnętrznym, c.o z kolei od- t:J l'Idm. ~\1b .s. p".
6420-11
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Armata nadmorska, która jest jeszcze Jedn-ym rekordem
Z krainy "maksymainoścI".
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Z towarzystwa muzy~znego tm. Chopina
Zarząd towarzystwa muzycznego im. Chorpi na podaje do wiadomości swych członków, że lek'cje
ChÓ~ĆlW rozpoczmą się w piątek,
dnia 2 wrz<?ś nia r. b. punktualnie
(1 ~odz. 8 wieczorem.
Lekcie odhywać ~ię będą pod
sprężystym kie runkiem profesora
p. Aleksandra Tiirnera .
które~o
Zar7.ąd0wi na sezon bieżący udało
si"! zaan'2.ażować
Zapisy nowych czlonków do cohó
ró'v i orkiestry uskuteczniać można w kancelari'; towarzystwa. w
lokalu własnym. przy tlI. Piot.rkow
Slkiej nr. 92, w poniedziałki, wtorki i piątk i od ~odz. S wip.cz.
~.r,

15 loteria
J"

-.-

państwowl

18 dzień

5 klasa -

Większę wygrane:

Zł. 10.000 nr, 32841

dyci g ~S 'j
Obława

Zł. 600 n-ry: 7450 16652 28861

krzyknął

Skrzynka do listów

Zła

spełzła

Szanowny Panie Redaktorze!
Niniejszym proszę uprzejmie
o łaskawe umieszczenie na ła·
mach Jego poczytnego pisma, kilku słów wdzi~czności.
Po powrocie z ttriopu zdrowot·
nego w Szczawnicy, czuję się w
miłym
obowiązku
złożyć serde·
czne podziękowanie zarządowi kasy chorych, p.p. lekarzom kasowym oraz dr. Wal terowi B. \"
Szczawnicy.
Pożytecznej instytucji, jaką jest
kasa chorych, życz~ pomyślnego
rozwoju dla dobra klasy pracu·

na niczem "

Dudek oświadczył, że rysopisu ban
nie pamięta ze
wał o napadzie.
względu na ciemności, które pano
Natychmi(1st zmobilizowano sil- wały w chwili, gdy usiłowali go
ny oddział policji, który autami u- ograbić.
dał się na miejsce napadu. '
Policja powiatowa czyni w dal·
Jednocześnie powiadomo o na· szcm ciągu energiczne poszukiwa
padzie zastępcę komendanta po- nia.
licji na powiat łódzki, który wy·
Również powiadomiony o najechał samochodem do Zgierza, by padzie urząd śledczy w . Łodzi
objąć kierownictwo nad oddziałami wdrożył energiczne dochodzenie.
policji, które przystąpiły do przeIstnieje przypuszczenie, że ban jącej.
trząsania lasu łagiewnickiego.
dyci oczekiwali na któregoś z bo
L poważaniem.
Obława, która trwała do godz. gatych kupców, który miał przeKieszniewskl
Stan.
6 rano nie dała jednak żadnych jeżdżać drogą przez las łagiewnirezultatów. Bandyci znikli bez śla- cki, i p. Dudek przypadkowo na- Łódź, w sierpniu 1927 r
du, korzystając z ciemności no - tknąwszy się· na nich spłoszył ich
cnych.
tak, że zbiegli wobawie przed u· .,WiadomośclłłłBrackiB"
Przesłuchany przez policję p. j~ciem ich przez policję.
Ukazał się lllI'. 35 "Wiaoomości LiotePo przybyciu do

miasta

udał

się do komisarjatu, gdzie zameldo- dytów dokładnie

za ·ł es' "

Wn
·e
I· e
".
m

~~: f~g~ nn~~: 8ii~go ,33535

48462
71829 82432
Zł. 2.000 n-ry: 3734 77417 86055
Zł. 1.000 n-ry: 7713 1591329923
43841 76867 79002 79457

o

policji powiatowej

TAjemniczy napad bandycki miał
miejsce w dniu wczorajszym pod
Zgierzem.
Niejaki p. Dudek, właściciel
biura pośrednictwa przy sprzedaty
ma ją tków ziemskich w Zgierzu wra
cał z Łagiewnik, gdzie zabawił do
późnego wieczora, załatwiając spra
wy handlowe.
Gdy O godz. 11 wiecz. znalazł
się w lesie łagiewnickim ',vyskoczy
ło z zarośli trzech bandytów uzbro
jonych w rewolwery. Szybko zorjeniowawszy się w sytuacji p. Dudek, który miał przy sobie większą ilość gotówki, skoczył \V bok
kryjąc si~ 91iędzy drzewami, zaczął uciekać szybko w kierunku
Zgierza.

•

gOI: Ma,chiiavelli w faszystowskich Wlokulą
szech, A. Wyle.żyńskiej: Włoska panton
rnLna fUiturystyc'ZiIla. W drz:iale rece]Jz)!
oz książek, numer zawle:ra: artykuł K.
Solanko.wl Z pod paka i nastąpił
Na odgłoo wylSltirzału i kr,zyk6w IrzY!rowskieg-o o kslątce K. Sroko'I"sk.zat
zbiegLi się tM'zęmd:cy gmriny, maj- skie-go ,Elita bolszewl:ka", recenzl~
Kuła trafiła w stół, przy którym dując·ery s~ę w tynn/Że dOI!IlI\1, kJt6rzy Bleutera o trzecim tomie peozjj Or-Ot~,
S!i,edz:id Szcoawmski, rozerwała pa- powiadomiilli rpogotowUe ra,bum.k:o.- recel\1(gję H. Drzewieckirego o "Dala) pier, shtżt\'cy do ipdkryc1a st,ołu, a we i ksied!za Szcz.a,wUńslki jeooak lamie" W. Sioros:zewskiego, recenzję R
.'
.
• Relcl1er6wny o ~la.zkach Karin Mich~.
SiPOWOOOiWalWtSlZy płytkie wyżłlobie- ;eSlzcze prze,d pxzylbyCllem !P'omo- elJs i w im. W d~l.aJe bicżC\icym WS:P0111nie na powierzchni stołu Qdibiła się cy, nie odzyskawtS!7;y przytlomrrlOlści, n·iel1Joe PQśmitell'T!lI1e o Mieczystawte Szcw
i tak :tJWam.ym 1"ekOIS7...et,em trafiła zmarł.
ce, "Kromka tygodmlt()wa" A. Slo·nimw !pie~ sioedzą<:ego S,zczawińslkieNa pnewodz.ie SąJdow'U\m SoJa,relk ski'ego, "Polska zagra~lica", notatki. o~Oo.
l"'·
Taoz koU'esopo~del!1cja Z. KJmgsland::t 7. Pa
d'1 winy się p.r,zyznaf, wyjaśniając ryża o Joscphi,nc Rakcr i jej parn il:t:r. iR
Po w~trzalecięŻl'ko ranny Sz,cz _ . tł' t
k t k
d1i . ka1;h. Numer bogato ilus,tro\\ a11y.
wińSki zła.pał ~ę rękami za pierś ze s a o SI.~ o na s u -e' wa ·' we)
'..
f
kOffiS1truJklC\jll. rewolweru.
na'stępm·e wstał i ~'oidtrzY'IllywanYI
. ..
'.
przez Solarka skierował soię ku, Po zOa,dam.nu SlWladkow l ipl'mm.o-w yjlŚoiU!. Za ahwilę jedmak padl, w,ie prokuratora , sąd o,glosif wyrok
sZlepcząjc do Sola,rlka: "Pewnie slkazująq S;ola.d{a na 3 miesią:c·e
mni'e lZabiłelŚ" t :!?,OtCzem sitr,acił przy- areSizrtu.
(.r)

ugodzony

W

:~:~"
~~~:!~:a ~~:~Uł;. ~~~n~::r:~
William Blake iako llU6trllJtor, E. Boy'e-

starszy posterunllowy

dniu wczorajszym łódzki sąd
48071 okręgowy w wydOZ1-11le u.pil'OSZ'Czo~~~f~ 8~~~~9936;~~19~i{;5 5034 .. nym p:od przewodnidlWem sędzieZł. 500 nory: 2036 13162 18675 go Zaborowski.ego rozpartrywał
24492 28R63 32534 42594 49476 głośną w swoim c,zrusl'e Sjprawę
l
53514 59785 63037 631t7 65,347 28-erŁu'iego
JÓz·efa Solarka, ~)()tSlte67794 76187 80986 84J75 87915 rU'Ilokowego poHoji w Ch<l!jnacll,
94084
99371 101077.
k .
.
I
.
Zł. 400 n-ry: 1055 1415 .3108 .:37~5 ,OlS. arzooego o m~m~ne z.albó~4246 7325 8628 12829 163~6 24549 1stwo SiWego prz-ełozonego.
24914 26221 27552 3t061 343M, W dniu 28 maja o godzinie 8 :ra35139 41;374 44631 48776 50299 no na pC.50terllnku w ChojnaClh abjął
52779 55170 56279 58140 58299 służtbę dyżurnego, posterllnil<owy'
58871 59200 60109 60845 6119!:S
.
63303 63475 64851 651S1 66548 Solar,e~, W l~aau, oprócz SOilu67497 67720 68970 72501) 73984 ka ,z l!l.aJdował Solę tylko starts1zy po75294 77628 81568 81692 82268 sterunk,owy Józd SzczawiLńlsld pet82594 85731 87468 88176 91153 n~ący podówczas fUl11Jk'clję zaJs1ęIPcy
09L96 6lt9E fZVV6 LSf:Z6 W'V16 'komendanta, ws,zy~y zaś po~taH
97959 98417 98588 98647 ')8814 Ifu11lk,cjonarjusze byH na s~ulŻ1Xe w tomoo.ść
'Oorę'
_.;;;;
L'III
99919.
t.
b'1e k OmlSM'I)atu.
.
~!'!!!!!~!!!!~!!!~!=!!!l!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!
34990

39425 40041 44J96

. Prot. Haiper - nyO;~~~.t~~~;:~~~.:.:~~;INapad nożowników
powr6cił.

Zapisy na lekcje gry fortepianowej od 1 września;
2-·4 po poło
Sienkiewicza 20, II p. fr.

I
"

'henkowy pięcLostrzajowy rewol-\
'W{!r i wy~ze:dt na poowórze celem

'W~róbo~ClJnia

g?

~Ie ,wolwer byłf

in8Jbl' Łv X!ltq nabo'Jaml. Sol'a rek wy- J

•

Obcer

W

Dr. Rabinowicz
Zielona 3

powrócił.

na kp( OUiJrowskiego

KI no \S'ł
pO. Prac. P'
ans tw.

życia zl'.anił ciężko
jednego z o "~ ('Y51!kow

obronie

W d .
.
d ".
. d
h k l
'ł
d.
.
\
. ~IU wczor~ rs zym o go Zlnt~ lCszcz~ Je en k :? eg~.
I
5Itr.ze l dlO s.zOipy wa ~azy , poczem 11 l pol w br,amIe domu przy uhKapilan rD'lU1I! le ląc, ze

7.il.

Sienkiowicu. 40.

d w ogro Złe.
Od wtorku dnia 50 sierpnia do

0hwl-

Ifewolwer mU się zaCIął, wskutek ey Sierukiewi·cza Nr. 59, rozległ się lę doj'Ść może do rozlewu krwi,
Iczego Soda1"ek, chcąc :r.ewolrwoer na- stlI''Z-ał rewol~erory. Jedno:z~śni~ posta~l.Owil temu. ,zapobiec . .In.ter-

i

Dr. m d.

Hilary GliksmaD
pO'\IV:róelł

ponierl:zlałku włącznie

1pt~wit. wrócil do kanc.e1arji poSite- z bramy tej wyble,glt dwaj Jacys l wenCJa jego odnlOs1a leooakze ten
lI'unku' i dl t
t ł N
osobnicy bez marynarek Przy' ~utek, że nożownllCY z w.ścieklo•
. 1 S a
p zy s. o' e
aprze- zbiegu wlioc Przejazid . Sienkiewi-l ścią zwrócili się przle-ciwko ka;piIC1W nte~o pr,zy drugIm sto,le zsu- eza ujęci zostali prz;r z wywiadow-! tamow i W p-ewnej chwili jeden z
'niętym do p1erwlSzego siedz,iał staor- cę urzędu śl,ed<:zego. który przy- nich nzucH się na nieg'O 'I nozean.

Wielki wspaniały program!

M. arlannCl,
· Iz

W.
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Riuufowlcza
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(sklep frontowy)

futra damskie i
JfaZ f;kórk i
vJszel!tiesto rudZ<ljll, '''I cenach
na do. ",In"ch warllnk~ch

pole ..:

~!ot owe
męskie
pojedyńcZf:
przystępnych,

Ub c/tze Il
IE! _

"

:
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rO Wi ljZuj " dc>

kupna.

ki.

St.olar-e.k przy.st3,lpił do ro:zJbierania rewtolweru, <:hcąc rOizładować
'bt'lOO z po.zostal-yoch w bęben&u
3-Clh nabo.i. W tym <celu ooclcją,gnąl
!kurek i torzynn'ają<c go, ~ilinie por:rekręda' bęlben-ek w ten SlPlOsób aby
kula znajdowała się nawpfos<t otworu, służą!cego d,o rOozładlOwaonia.
W momencie, koi,edy jedna z :rui~
wyshrze'llonytc'h kul znal,aZlła s~ę nawlprost lufy, kurek wysunął" Slię

__, ____ __ .r..znt_!.LS!"!? ___ _

p<r·owadzi.t z powrotem do bramy,
z któ!l'ej wyibi-egh. Tu w kałuży
krwi leżał ńrz.ed j.akiś osobnik,
dający sł.a.be ozna,ki ży6a. Obok
ni.e,g,o stał ołber.
Na miejsce wypadku ,pfI'lzybyła
p oliClj a , kotóra ulSltaliła co .nalStępuje:
ZamiesZlkały w wyżej wymieni'Qnym domu kapitan k()lumny samochodowei, Dubr'owski. wydhod' ląic
z domu nartkną~ ~ię w brami.e na
dwu<:h ·osobników., k'tórzy uz'br'o.
. W noz~
. 1_kł6,Cl'1'
. l
Jenl
i. Slę zaIWZlęc'~
z sobą. Kr6tni te] 'Prlzy;gląda~ się
±!S_

szcześliwy

KONTROLNEJ I{OBIETY.

ilustruie ozfeje uwiedzionej
dziewczyny prze" arystokratycznego
kamerdynera
\V rolach głównych urocza

Pilm

i Sltl'lZeHł. Napa.so1.nilk padt

ugo,dzony kulą w 111erś, <:0 wi,<Lząc
d.waj j,ego kompani., rzud1i się do
tlicieczki Są to FeliJks Pawlak i
Ginette Maddie
Ma1'ja n GąlSloil"oW1Soki. Rannym oka- oraz I1j~zrównBnv traSlik Si~noret
z,ał się niejaki Franciszek Pisteik, ANON~U 1'0 Nastę~nl ~~~gram;
zamieslZkaty przy ul. Al. Kościusz.
" p gu sYPIa Dl
/ki Nr. 11.
Powiększona or <iestra.
Zawezwany l,ekat1z po,gotowia Początek w dni pO'!Jszedoie .o g~dz.
ratunkowe,go prz.ew!iórZł ~g,o do SZl{}i- 5,30. po . pol" vJ so~oty, niedZiele
ItaJa św. Józefa w st'am.,ie ciężkim.
ploŚWz~ęttJa{ ~e~Ondsózw'D\'.~J ~,o PdO!t:
/T)
~ 1 . G'
.
d
cn n'aodZ.
e "7.50
a.
.v o~ro !l e
'.L ,aW1<ł1ia 1
ąSIOI"()włSklego O Isttai n,~o
\viC:'cz.
wiomo dlo 4 dywilzlJ'O'Uu ż,alIlldarmerji.·
.......... "'...
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kapeluszy i chce zaraz wiedzieć,
ilu ich jest".
"Zawołał
prezydenta policji,
psiego syna!" - wrzasnął do swe"
<:hińska opcwieść o cesarzu, ministrze \ prezy" go
sekretarza komendant policji,
dencie policji
gdy powrócił od ministra.
Drżący i blady z przerażenia,
Syn nieba oby ImIę jeg') z~jdzie, twe zyczenie bedzie spełvrzetrwało świat - cesarz Li-Psi- mone" .
rzucił się prezydent policji do stóp
Cesarz uśmiechnął się przy- komendanta miasta.
Ho stal w oknie swego pałacu z
porceiany. Cesarz był jeszcze bar- jaźnie a podkomorzy pobiegł do
"Ty zdrajco, ty łajdaku!" krzydzo młody i dlatego pomimo bo- ministra tak pospiesznie, że nie knćł komendant miasta na prezygaciw i władzy współczuł z Jl1ny- znalazł nawet czasu, by pozdro. denta policji, "Czy chcesz, abyśmy
ITI l i myślał o chorych i obogkh. wić ekscelenCję z niezbędncmi ce· wszyscy zostali pokrajani na droPadał deszcz. Woda lała się remonjami,
wymag-anemi przez bniutkie kawałeczki, a ty na sastrumieniami. niebo płakało, drze- etykietę.
,
mym poc:zątku?"
wa i kwiat lały łzy.
"Radość świata, nasz najłaska"Bądź tak łaskaw i objaśnij
Serce cesarza zasmuciło się i wszy cesarz - wyksztusił zgoła swe uprzejme słowa cokolwiek do
zawolał:
bez tchu - jest w bardzo złym kładniej", wyszeptał ledwo dosły~
.. Jakże źle musi być ludziom, humorze. Ci przeklęci ludzie, któ- szalnym głosem prezydent policji.
którzy tej ulewie nie mają czem rlV chochą po mieście bez kape- "Inaczei obawiam się, że nie pojnakryć głowy!". I cesarz odwrócił luszy, sprawiają mu przykrość i m~ mądrości twej mowy".
Się i powiedział do swego pn(\ko- chce bezzwłocznie wiedzieć, ilu ich
"Nędzy psie, należałoby ci pomorzego:
jest".
wierzyć nadzór nad świniami, ale
.,Chciałbym bardzo wiedzieć,
,, 0, te łotry!" zawołał minister nie nad tak wieJkiem miastem, jak
ilu biedaków w mej stolicy nie i kazał zawołać JlOmendanta mia· nasze! Nawet cesarz Chin zauwama k<lpelusz~?~
sta, któremu oświadczył:
żył nieporządek, któremu powiniePodkomorzy upClCH na kolana i,
"Mam ci donieść smutną nowi- neś był zapobiec. Widział, że pod
tzel, f :
f nę. Swiatło lIaszych oczu zaUW<:l- czas tej ulewy jakieś łapserdaki
.. "\\'iatleo mych OCZiJ. 'lic nie II żyło wielki nieporządek \V naszem I chodzą bez kapeluszy. Daję ci czas
jesl r' t'Il;ożlil\'C, sl\Ofo .m6J p~tę-J mieście . .Te~() n~ai~sjat jest <Jbi.11Z0 'I' d~ r~łtl~n.ia, ale. o tej 'porze .chcę
in)' pan rozksie. Zarnm słonce l1y na drabow, ktorzy chodzą bez wIedzlec, lak wlelk<. Jest hczba

Cesarz chce, by lud był

Wstrząsający
dramat w 10 aktac,.c
ilustrulącv tro!liczne dziele

łając w obr·onie własnego ż1ci a,
błyska wicznYiffi ru'c,h em wy.do był
r~wolwer

I

Dziecko ulicy

DUlbrow:sld, dzia
Moniuszki 7, t I. 31-48 \s~y posterunlkowy Józ.ef Szc.zawiń- padk,owo.na nich ~,ię natknął i od- Wówczas kaif\itan
'l "
przyjmuje od 3-4 i 1~8

_.
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raport. Ten pobiegł be7.włocznie
do ministra, i tak dalej aż do samego cesarza.
Syn niebios, cesarz Chil1, stał
w oknie i podziwiał wspaniały widok: Promienie zachodzącego słoń
ca błyszczały jak rubiny. Ale cesarz był dobry i nie zapomniał o
nieszczęśli wych.
"Słuchaj" - powiedział do pod
komorzego - czy wiesz już, ilu
biedaków chodzi podczas ulewy
bez kapelusza? Nie kłam, ale mów
prawdę ilu ich jest?"
"W całym Pekinie niema już
ani jednego człowieka, któryby nie
mial kapelusza, by go włożyć na
głowę w ctasie deszczu. Klnę się
na kości mych rodziców, że to
prawda !"
Uśmiech szczęścia rozjaśnił mi
łą, młodą twarz cesarza.
"Szczęśliwe miasto, szczęśliwy
kraj" - zawołał. - ~Za jak szczę
śliwego mogę si~ uważać, że ludo
wi tak dobrze si~ powodzi pod
memi rządami l"
Wszyscy w pałacu cl~szyli się,
głów.
a podkomorzy, komendant miasta
P0tCiii. 1:l1ezydent policji poszedł i naczelnik policji dostali zloty ordo komendanta r.lilsta i złożył mit der za ojcowską pieczę nad ludem.

tych nędzników w Pekinie".
Po trzykroć uderzył prezydent
policji czołem o ziemię, poczem
ruchem r~ki nakazał zwołać straż
ników z całego miasta.
"Bydlęta, nie nadajecie się nawet na pokarm dla psów. Połowę
z was powinno się powiesić a
resztę upiec na rożnie. Jak utrzy·
mujecie porządek w mieście? Chc~
mieć tu za gadzinę wszystkich łaj"
gaków, którzy chodu! po mieście
z gołą głową"·
Strażnicy z pośpiechem zabrali się
do łowów na ludzi po ulicach Per
kinu. Nieposiadających kat'eluszy wy
łapano jak szczury i w wyznaczonej porze stali wszyscy na podwórzu więzienia.
"Ilu ich jest?" zapytał prezydent policji,
,,29311" - odoo\l.riedzieli strażnicy. "Uciąć im głowy· rozkazał
prezydent policji i po upływie pół
godziny leżało na podwórzu wię
zienne.m 29,311 chińczyków bez

__
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u prezydenta Rzplitej

Dożynki

w Spale

Wołyniacy

Grupa delegatów wszystkich gmin Polski
z prezydentem l prezydentową w środku.

w

pięknych

strojach świątecznych.

Grupa z Sandomierskiego, Krakowskiego i Lu~
belsklego przeciąga w orszaku przed prezydentem

•
Szkoła

•

dla drogistów
w Ludzi

Zafarg

Szwełkerta
na tle płac.

Sto~arzyszenie właśdcie1i skla'dów aptecznych wo!jew. ł6dzki,eg'O

Jak się do.wiadujemy robo.tnicy
fabryki Szweikerta podjęli energiczne kro.ki, mające na celu zrównanie płac tkaczy kortowych w
tej fabryce z płacami robo.tników
tej~e kategorji w innych fabrykach
miejsc'Owych.
Zarząd fabryki Szweikerta nie
sŁosuje się bo.wiem do cennika
płac. Niejedno.kro.tnie interwe ncje
przedstawicieli związków robotniczych nie odnio.sły ~adnego. skute
ku, wobec czego r'Obotnicy po.stanowili zwrócić się z prośbą Q interwencję do. inspekto.ra pracy. (r)

'w Łoozi otrzymało() z min. wym.
r,eli~. i oŚwlec. pub14ozn. zezwolenie na otworze.nie w naszem me&cie k'OedUik.a<:yjnJej szkoły daa &0~ist6w.

. Pt"o~am naUiCzania w szJk:ode tej
jest bardzo tbln.żony do takiegen
pr'Ogil'amu akadellllji dla drogi'Stów
w Brunświku. KUll'IS nauki w pomienioiltei szkole trwa 3 lata. Wykłady
zostaną
t1!UOOomdone z
dniem 15 września 1". b. w lokalu
jaki na &kutek SltaJrań zarządu stowarzyszenia pr~znaozyl wydział
'OŚw!.ruty i Kultury mrugisbratu m.
Łodzi, 1 odbywać się będą w go.u.zin.ach waeczorowy~h.
Szkota dla ckogilStów jest ~ra
W'llioną do wydawania dYJPl100n6w
na mate<rjdistę sliU'chaczom. koń

D ile proc.

drożyzna \V

się

W O'SItlaltttliClh

w kmc,e -

apteczn., Pliotnkowska Nr. 69 ctQ
dnia 5 wl1ześl!lia w godzinach od
10 - 12 w poł. i od 4 - 7 popci.

-

TEATR MIEJSKI.

to jest w środę, w teatrze
miejSkim dana będżie nieodwołal
nie PO raz osta.tni wielka rewja

Lódź,

st.--rpracown'lcy miejSCY
H- ·

paryska p. t.
Felixa, która cieszrla się t.aJk
Or~omnoem' powodz.e.m-em na doty,clllczasowych prze,chs<tawienia'ch.
, POClZątek O godzinie 8 min 45
W'l,eczocem. Ceny od 50 groszy do

lnlsterstwo

zwrócą fłObraną pożyczkę

unieważniło uchwał

W swoim czasie po. bardzo. buI rzliwej dyskusji rada miejska na
:!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~_!!! wni'Osek frakcji NPR uchwaliła skre
la
•
ślić z budżetu sumę zł. 200 tys.
Po t'1'zech latoaoo pracy na ~un- wsŁawio.ną tam jako ,zwrot P?~yc~ki
cie tutei'szym powołany do Wrur- udzielonej pracowmkom mIeJskIm,
Jak się 'Obecnie dowia~ujemy,
szawy, 'OP1.liSZ~ZaJIIl Ł6dź. a n,je ma1ą!C możności osobiście iP'ożegnac m-stwo spr, w~wn. zakwestlonowa
się ze wSzySltki'md życ?J1iwymi kre- łotą tlchwałę l puesłało do urzę
'ślę dla nkh wyrazy pożeg,nania d~ wojewódz~iego pis":I~ ~ ~ądaoraz życzenia wlsze1kiej pOOllyś'Lruo- mem wezwama rady mIe]skleJ by
&ci
uchwałę swą co.fnęła, a sumę po.
•
wyższą z P'Owro.tem umieściła w
.
budżecie.
, W~enty Miller,
Warto zaznaczyć, że na owem
b. KleroWlll~ Oddz. Łod7Jk~e~
Banku G~o'd~rSltwa Kra:JO~ posiedzeniu rady miejskiej przed-

5

7Jł.

rady miejskiej

ministerstwa, magistrat będzie
sŁawiciele frakcji Ch.-D. zgłosili Qświadczenie, że nie zgadzają się zmuszony ściągnąć od praco.wnina skreślenie powyższej sumy z ków swych ową sumę, a wówczas

bużetu, zaś ławnik Kufamowicz
~rJcz oświadczy~, że, nie widzi
zrodła na pokryCIe dehcy~u, który
wy!worzy się po darowamu pracowlllko.m sum:y 200000 zł,
Ostateczme podczas narady
międzyfrak,cyjnej postano,wiono. poj
wyższyć mel~tóre poz~CJe dochodowe, a m. 10. podatkI od ładu nk6w kolejowych itp. I?zięki temu wnio.sek Q skreślemu sumy
200.000 zł. przeszedł.
Obecnie w wyl<onaniu reskryp-,

budźet

wykaże nadwyżkę
zł.
Wiadomość Q unieważnionej uchwale wywołala wśród członków
magistratu konsternację, a wśród

N aj'n owsza se'n sacja

Łodzi.

Fenomenalna para tancerzy

i FELIKS· PARw,ELLOWIE
gościnnych występa~h

L "UN"l:E.

miejski

200.000

praco wników miejskich -- rozgory
czenie

tygodnia'Clh

'wędlin.
Artykuły ikolOtl1ljalne natomiast,
a zwłaszqza cukier utlrzymaly się

naora7!i,e m dotycihczasowym poziomie, co je,cłna1k nde utrzyma się IlIa
naj'bI1ż1s,zą :przyszłość, l~dYiŻ dotychczasowa tende,nc1a ~owodowan:a
zosti3.ła w pier~Ym Il"zędzie
zastojem na Iyttlfku towar6w kolo·
illjailinyClh. wywołanym wyjazdami
uI11opowemi IUldności, który to '0hes obecnlle się kończy. Pos,i edzenie komisji s,tat)'1Stycz.nej dila 1Jba'dania 2Jll1.jan k'os,z tów utrzymania
O'dbęid'zie sdę dopiero w lIlIadchodzą<cy po;niediziatek, dni'a 5 września.
(e)

.

.

,

B·kl. GIMNAZJUM ZENSKIE

Konopczyńskiej '· Sobolewskiej

R.

~

NINA

2-ch

lo 5 ,groozy na IldtlOigil"3mie. c'o nLe
:j.est Zl11~ż,ką dostat'eczną lnoi,e !poz'o'stającą w związku
ze spadkiem
'ooID. mąlki, a t,embaraziej żyta, któtle spadło fuż o 15 prz;e~łl() !proc.
'.Mąka pLSzennJa Slprudła z 95 na 85
'~r.oszy.
ZW)'IiJka obję.ła prZlede~
w.sz)'1Stlki,e m artykuły naobialowe:
mlekO' i jaja. Podniesiony został
r6wlrneż cennik mięsa, tłuszcz6w ł

Pan prezydent RzeczyposPo.lltej przyjmuje wieńce od delegacji
włoścljańskłch na do.żynkach w Spale.

Teatr i muzyka
Paryż,

sierpniu'

~i,el1Pnia zaszły na Il"YoD!ku łódś,im
'artykułów
pierwtsZleIJ po'trzetby
Idość powaŻlne zmiany. Zniżka C-el1
ttyah arŁyllnrlów objęła w pieTWl<
\szym .rtZędzie kJartofle (15-18 ~t\
IMg.) oraz chilełb, ~OiPr1aW1da tyil.'ko

lati)i stowarzyszenia wł'.aś<:. ~ład.

Dziś,

wzrosła

Dowiemy się dopiero
o tem 5 ' września

czącym Sl'])kołę.

Zaa>i$y przyjmUJje

W fabryce

-

Gdańska 90 (róg Andrzeja), Telefon 28~62.
Egzaminy wstępne rozpoczną się dnia 3-go września.
Lekcje-l-go. Kancelarja otwarta codziennie od 10 do 2-iej.
,_ • ' :
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Akwizy or

energiczny dla sprzedaży tutejszym fabrykom wpro.wadzonego artykułu technicznego. jest poszukiwany.
Oferty sub•• Techniczny" do admin. "Głosu". 6673
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iygo O
J ak wiadQffio, w dniu wczorajszym up ł ynął termin składania
prze;; właści cieli i atdminist,r a torów
d')mcw -,> pis u lokatorów, uprawniony ch do glosowania.
W zwj ązjku z powy,żlSzem odbę
dz,ie ,i ę posie.dz.enie główillej komisjt wyhorczej, na Mórern nastąpi
obUczanie o,gólnej Hości wyborcó'w,
~e1em podziału na obwody.
po() uk ońc,z e n,ju ty'ch prac urzęd
mcy spe'cja,lnie zaangażowani przez
komisje wyborcze, rozp.ocmą segre,.;a<:je podług obwodów wyiborczych i dzielnic miasta .
(D

Jedna

CZy

dwie urny?

Zad ecyduje ministerstwo spraw wewnętrz
nyct?
Jak ju ż

donosiliśmy,

główna

~omjsja

wyborcza ma się zająć
projektem składania głosówod·
dzielnie przez kobiety, a oddzielnie przez mężczyzn, a to dla celów statystycznych.
P o nte wa ż zachodzi obawa, aby
taki system głosowania, nie był
potem atutem w r~ku ewentualnych malkontentów wyborczych,
główn a komisja wyborcza zwróci
Się prawdopodobnie o decyzję do
ministra spraw wewnętrznych, poniew aż projekt dwuch urn wyszedł
7, głó w n ego urzędU statystycznego
p odlegającego min. spraw zewnętrznych.
(b)

Dr. Fichna
chce zwoła~ a:l: dwa
) posledzenia byłych
radnych
W dniu dzisieiszym przybywa
do Ł o dz i z urlopu wypoczynkowe
go dr. Bo lesław Fichna i podejmie
natychmiast konferencje w celu
dokładn ego zapoznania si~ z sytuacją, jaka wyłoniła się na terenie
samorządu łódzkiego wobec rozpisania wyborów do rady miejskiej.
Chodzi bowiem o te zwłaszcza
sprawy, które opracowane zostały
przyj ęte już przez poszczęgólne
Komisje rady miejskiej, a które
powin na obecnie zatwierdzić ostatecznie rada na posiedżeniach plenarnych.
Spraw takich o charakterze par
exelence gospodarczym jest cały
szereg, to też projektowane jest
odbycie nie jednego, lecz dwóch
posiedzeń plenarnych rady w okresie p:zed 9 pażdziernika dla zała
Itwienia tych właśnie aktualnych
i praw gospodarczych.

.

Cztery wiece przedwyborcze

l

GLOS POLSKI -

1927
---------------------------------------------------

o wy
•

Chrześcij ańskiej

Demo-

I racji.
Onegdaj o db yło się w domu
ludowym zebranie pT7:edwyborcze
na które m przem awiali wiceprezydent Groszko wski, ławnicy Kulamowicz i Adamski, radny Pawlak,
' iechotkówna i kierownicy związku
Mówcy skreś lili całokształt prac
;samorządu łód zkiego.

Zehnnie z akoń czyło się stwierdzeniem, że n ale ży pr zystąpić do
wyboru nowych wład z miejskich
w'1aknajwiększej ilo ś ci głosujących,
'lv samorząd ł odz ki miał godną
reprezen tac j~.
(b)

Tworzenie bloku

Próby zblokow nla socjalistów

żydowskiego

utknęło

na martwym
punkcie

Pierwsza Konferencja ugrupowań lewicowych zakończyła się niep.owodzeniem le,rJak
JaJk się dOiWiadujemy, wieczorem dJnńa one,g,dajszeg'o odbyta s,ię
WlSIP ó1n a konfer,e11Jcja wlszysltlkkh
ugrupołwań
socjalistycznych w
SlPrawie utworzenIa przy wyhorach
do udy miej.s.ki'e~ - bOlQiku ,sŁtron
nioCbw ,s.oojalisŁycz.nych Ło,dzi.
Konferenoja zwołana z'os;[ ala slararuem niezależnych soc jali s;tów,
ikJt6rzy zainic'~owali u<\!wonenie MoIku.
OharaikrberysŁYlczne1l1 j,elsit, że na
dwa zapr'OIS.:z.enJa zw,iązlku niezależ
nY'oo slocjałistów nie ~orzylSitały
poffiskie pa'l'tjoe socjał,is,ty<:zne, oraz
niemiedka so-cjahsŁyczna <padja
IPracy. SWY'ch 'P'l"zedsit,aw1k:,j·eJ,i wydele~owa'ły naSit~pujące part je o
<pod~ożu socjali~,tycZiIl€'ll1: "Poale1Sj,o n"-lewica i praw,jlca, P. P. S.l'ewka, niezależni soc1aldIŚcli araz
"Bund",
Nim pll'zystąpLono do w~aśdWoe,~o
por.zą:dku dzienneg,o - pll'!Zetdstawicioel "Bundu" zł;ażył of.iaja~J!lie o·
ŚiWiadczenae. kt6re nastęGJl!lie 'Przeksz,talcił w pewne~O' r,o/dzaju ultimatum, że w myśl insbrulk,cji, jalką
otlrzymał od c,enil:'t'affinY'oh władz

jwż d c)t1los,jff'jśmy , radny Bia<.
r.o,zpoczął lPerlraktaCjje, ma,jąu!
na celll tWiOtt'zenne jedno1ilte,~o MQIo
ku żydo'WIS11d.ego.
JedlnaM,e pertraktacje te utlknę

pracy

Zydowski blok gospo·
darczy

Robotnicy sezonowI

'w dmiu

chce połącz,~ wazy_tkich kupc6w Łodzi

na socjt\listów przy Jak dowiadujemy, na
dzisiejszy centralne stowarzyszenie
wyborach do rady
woj ew·.
kupców i

głosować

WlcZlorajszym o() gooziln;i,e
S-ej ranoo,dlbyłlo się w lolka,lu Iklasowego 2lW1iązlku pil'actOW'Illk6w instytucji użyt.ecz'I1lości pulhti'C2l1'e~
otg6[ne zebranie r.abo-bnilkÓow sezonowych, p'oświęc,one prawie wyła,tc2l11ie SipraJwom wylbor6w do rady ·miej:slkiej.
Na z;ebra.n.i1\1 W'ys.tą,pńQ~ Z lP'1'zem6wileniami: k~ eroiWniJk 2'lWią'zlku ,ora z
j,e den z 1"0Ibobnilków, lkltórzy, omawJrując polożen~e Tobobnilk6w Sle·z.onowyoh dos~~'i clJo Wttli oslku , ilŻ
pny·c.zyną ich Ikn-ytyc'me~ p~to()że
n.ia była i jest fatalna gospoda'l'ka
miejiSka. RohO'tnńcy s,ezonowi nie
otrzymali tej plodw y ŻJki , jaką wysUlllął
zwi'l!zeik, magistr,a.t na.tom~as,t rzulCH im jedym.e ochłap,
podwY'uzając ,pła<:e wszystlk~ch 'kate,go[ljj rO'holt,nilk6w seZlon'owY'ch o
1 Zł. dzien,nie.

się

Po ostrej lm-y'tyc.e taktyki mag!- boda rezolu'Cja przyta'CIza frukt. że
Sltira1u i obszerlllej dyslkUJsji, z,elbranl maIg1;s>br,a t Zlwr61Ci1ł 300-tysięczną
przyjęH jednog~ośnie relZłolwClję pllOI- pOIŻy<:Zlkę na zatrudnienie bezro,
testującą przeciJwko działalności 'botttych przy a-.oh'otach sezonoczynmk6w rządzących w ~istra- 'wych, tłumacząc to ni~możl\iwością
cie, a więc Chjeny i N.P.R.. kt&;,e 'znalezi'enia odp'owiedni,ego zatrttdsktierow.alne są pl'2oeCiwko lntere- nie.c ia.
som kl3fSY robotniczej,
Bi'Ora,tc powyŹlSze /pod urwagę i
~ trezoł'UlCiL Tolbo\1nilcy sŁlwiemz.a- por6Wl1l.ywu1~ oziała1mość obecneją, ile ma.giłsitt'at n~e ~e~i~ ,~biJet- go magt.slbratu z działalnlOŚdą po~
nilc dany<:h ,przy popr'lednic,h wy- przedniego, rz'V'azonego <pll'zez sobOirach ,odnośnie do !kwestji mieStz- cjalislt6w zebra,ni
stwfe,rdz1ll1ą w
kaniowej, wa~ki z d,rożyzną, bez... 'rezoluCji. ż~ ~ollska Parija Socjar>t>bodern. Rolb:~ky p'ro~,eoSltuJą listyozna jest najbardziej odpoprzeciwlko WIPl'owadzeniu do rOlb6t wiednia do ld~W'ania gospodarką
kanaHz..'Cy~nY'ch s.it zamie;.s,cowych samOll2ądową.
oraJZ zmiany personel,u świeclkieg,o
Z tych w1igilęclów zebrani posław miejslldc!h zakładach wydlOwaw nowab głOSOWlac przy obetnych
czych i sZlpitalu Marii Mal~daleny, wybora,ch na listę P.P.S., obejmującą reprezent'alllłów klasy robotnina <pet1Sone'l zalkonny.
Jatko dow6d, ż,e ni'e starano się czej
(g)
o załago1dzenie tJnwaj8,IC'Ci~ henro-

Przed otwarciem sezonu w teatrze
miejskim

przemysłowc6w
łódzkiego, zwołało do swego lokalu (piotrkowska 10) wsp6lną konferencję wszystkich związków i sto
warzyszeń kupieckich na terenie
Łodzi w sprawie utworzenia ty-

dowskiego bloku gospodarczego do
wyborów do rady miejskiej.
Na konferencję powyższą zosła
\0 r6wnie~ zaproszone stowarzyszenie kupców m. Łodzi (Piotrkow
ska 73), pomimo te uformowało
ono już własny komitet wyborczy.
Centralne stowarz)'izenie pragnie
udowodnić związkom, że samodzielne wystąpienie do wyborów
spowoduje uf ratę ogromnej ilości
głosów i że jedynym środkiem za
żegnania tej motliwości jest
konsolidacja sił celem uzyskania
reprezentacji kół gospoda,;czych w
samorządzie

Rozbudowa linji tramwajowych

chu tea,tru, przy ul. C~gie1nianej,
Pra<:e na,d r,oz/bwdolwą nowych
pierW'S(z,e t,e kredyty
mają być
nunji kamwa~owY'ch prow ad,zOO1e są
przez magisil:.r.at urucho.imone.
w bardzo Slzybkli,ern 1empi,e i posu• • •
W wy,niku długotrwałych kon- wają s,ję enertg.i,coo,ie naprzód.
W pierWlszym rzędzi.e llmoż,liWti~o
feren,cji i p el"trakttaoji zwią2'Jku
pracown~ków teatra'lmyah i dyrelk- t,o szyblkie ufUichornien~e l,inji Nr.
t·Ma Szyffmana Slf.ilnalliZl()WanO spo- 14, 1k~6ra ulicą Pl1'Zejazd i Kilińs.kie
sób, w jaki wYJPR'alCOine będą zalego biegnie poprze,z Pnz ędza1nńaną.
głe p,olbory pel"Sonelowfr te.cill'n1Ic,zObecnie l1oboty proiWadzone są
noemu i ZieSjpolJlow1 al"t)'lStycznenlU
nader int-e'nlSywnioe na ulicy Zielonej
t-eatTu mi e jSki eg,o.
Pierw!Sza rata z'ostał.a już wypła i t.o na całej przes1rzeni od Z1elo<:ona. PozosItatą nale:ino.ść wypła ne,go Rynku do ihiegu ul,j,c Zielocić ma dynootOl1' S.zyEfman, p.oczynej, Za'ohiodlniej i Ad,ei Kościuszjk1.
jąc .od j,esi-end, if.ak, iż cabklOWitci.e
W olbec tego, że' iprzewodnlilki zona1.e:żn·O'ści pra<:oWl!1ilk6w i pe!l'sonelu artystycznego uilSzczo.ne ZOO- stały na ulkach tY'cih zało,żone lub
sŁa,ną do lu,tego 1928 r,oku.
też iZa~oŻlO111e zOSttaną w na;blj,ż·
szyoh dniach - UJl'uchomaenie n'owy'ch IilnUi będzie mol~o nastąpić
w ptt'zysztym m~esiącu. Jeooo,czeZ powodu zgonu nieodżałowanej pamięci b. długoletniego
ś'nioe pou!k~adane Zlootały u zhioe,g u
członka i Sekretarza Zarządu "TOZ"u
ulic Zachodniej, Zi.el'one1 i AI'ei KoŚlciUlSZki zwr'o tnlk e, w 1P1'Izewildywa-

A~w. J~rl~~~ B~ruństie~~
rodzinie wyrazy szczerego współczucia i żalu

Zarząd Łódzkiego Oddziału

dzień

posuwa się w szybki em tempie napr z6d

czyńJslkiego

składa

parl-Ja

'.

•

będą

-

kUIS}a, w tralkcie ikJt6r·ej przedlllta.wicieloe ugt'upow,ań SlocjaH\StY'cml.ych
OIdnucHi w cafej rozci~boiŚtci 'WIli1oseik "Bunidu" w s,pit'awi'e pomdnię ły na ma\!'łbwym iPunlkdi:! z pOWO
cia w blIO'ku soctjalimycZiIlym par'tftł du n1eo/be<:ności niektórych przed
sła1wicieli większych ugrulp,owań.
"Poalej-S}on".
W toku dalszej dy!S,kUlSlji !przed- wobec <:ze.go następna konfe~encjc.
sŁawideGe .. BUlIlIdu" clJOIWIOdzili, że w tej spraw:ieod'bęclJzie się dopie
(bJ
koarleifencja nie ma isłiOtin~() zna- f o w PlrZ}'IszJłym tY'godniu.
czenia z pOWiOdu meobeClll()ścl
przedstarwicieli P.P.S. i N.P.R.
SI·onlsły.zna
~' ebrani na ikonfer,enJcji lPoSltane>"
wiali IPr,zoeto 'kIOll1f,erencję odroczyć
w tym ,celu, ahy umoż.Iiwilć uczesiJnti'czenii:! na niej przed~1a'wki~- utworzyła własny komlllottn nieolbecnych pa.rtji.
tet wyborczy
Mimo to, pod Ikoni'e<: posie:clJzeOnegdaj wieczorem odbyło Slę
nia IP't'zedsita widele "Bundu" nie nadzwyczajne posiedzenie człon2)rez~n.owali ze swego sŁano,w,iska ków sjonistycznej partji pracy Hitoświa,dczają'c kategoryczni,e, że na achdut w sprawie wybor6w do ranalsltęGJną klOll1fere.nc~ę ni,e ptrzylbę- dy miejskiej w Łodzi.
dą, ? ,ide będą z~:p~os~eni prze dPo dłu~szej dyskusji utworzono
komitet wyborczy pod nazwą "Destlllwl'clele ł,P.oale)-.SJ~OI!1. .
Tym oSiP OlS OIbem, )WZ na ,pI,er,ws,zel mokratyczny komitet wyborczy
WiSp~1ntej IkJoil:ll~erenlcji, ok~noc, ep' cja l'e- "Hitacbdut" w Łodzi.
renoCJję.
~11Ioll!te,go balolku strolo oldw so,CJa-1 Utworzony komitet podejmie
PlO z~OIżeni'l1 obOip61nych oświad lI~tycznych ptr.zy .w'ybo~a.ch d? lodz- ożywioną działalność l urządzi w
czeń "BUJtlodu" i "Poalej-Sjonu" wy- kle] rady .mle)slkle) roziblła SIę, (g) biet. tygodniu kilka wieców.
WiiąJZa'la s~ę baif'dz.o OIhszeII'na dys-

pal1l:ji w Wanszruwie, "BullId" ui,e
może po'łączyt się z "Poalej-Sj'onem" w bJ.olk, wobe'c ezeglo Wlnos~
o wyk1uoC l,enie tei pa;ri~H z ikonferel1lc:ji. Insbrukcja naczelnych władz
part,}i, zdaniem pr.zeds,talWkiela
'łBoodu" , jest konsekwencją niee'
t)'ICznoC) a$Łac,ji "Poale,j-Sjlollu" pod
czas wyhor6w d,o rady mj,ejs'kie!
w WarszaJwie.
W o,djpowiedzj zabnł gholS p'l"zedsta'W~del "Poa1e:j-Sjonu", ikt6ry 0świadoczyf, ż,e PlO oQIslŁail:nilch nalPdciach "Bu11idu" il1a jeglo lParftję, nie
1P0winna ,ona ll'cze5ltl1l~czyt pod ża
dnym pOl/or,em w Maiku wybOtt'ozyrn, wIktórym ZJ1lajdwją si,ę prze/d
struwideB,e partji "Bund", Jednakte
ll'waiża, że .zasada jed11Joo~tego f!'lom.tu srrronnictw s'ocjalistycZl11yClh jes'i
kiwles~~ą niepiQIWszed'niej wagi, wobec kit Ó1'Ie j tar.da pomiędzy partjamd. winny być U/Sunńęt'e na tplI.an drugi. Ki,e,ru1ą'c się jedyn,j,e tern prześ'wiadicz.en~em pr.zyibyłł na konf,e-

Po podpisaniu przez idyr. GorumQiwy z .magilStrat.em
w na dchodzącą niedzielę na ,prowadzen,ie teJa,ku miejSiklego
w sez.on~e 1927-28, złożOO1a zostaPrzygotowania do wyborów w ta przez zrurząd miasta pewna kwo
większo ś ci partji nie wychodzą po ta w jednym z banlk6w na pierwza wew nętrzne posunięcia organi- sze wydatki dla dyrek<:ii teatru,
zacyjne! 'a dopiero . w. przyszłym związane z prowadz,eniem teatru
tygodmu rozpocznie SIę zewnętrz- w ,na.dchodzącym sezonie.
na' p$Opaganda.
I
Kwota ta ma być pod,jęta IPfZ,ez
Na n iedzi elę. wyznaczono już 4 dyrek<:,ję , stosoWil1~e &0 jednego z
viece, przeważnie lewicy na któ- pUinlMów UJrnowy zawa,tte,' przez
'e przybywaj ą z Warszavly posło dyr. Gorczyń(Slki,ego z miastem nawie, oraz przebywający na urlo- tychmiast PO ll'oZIPo'częciu pierwsZY'Cih prac p.rzy,g,of.ow,awczych &0
pach leaderzy partyjni.
(b'
s,e zonu ,firnowegO'. l- wwa,gi na r,ozpocz'}'IllIlłją.ce się r,oiboty, związ,ane
z prz.epr'owadZieni.em remontu we,
f:łbraniB
wnę·trzllle.go i zewl1liętrznego ~a

agitaCyjne

w o

"TOZ"u.

niu daLsz.e·j 1l'0zbudoiWy tyclt linji w
ki'eraniku Zachodn,iej, a ulkłaldame
s,zyttl obryęło r6wnież od(c~!tle.k od r,ogu Zidoill,ej puez Aqete Kościuszki dlo Andrzeja.
.
W związtku z tym~ planami sfery .g ospodarcze zwr6ciły siię do
dyreikc;i K. E. Ł. o uWłz@llęldnienie
sze:regu postuQ'a tów tych Slfer przy
r 021bUJctOtwi'e 1in~ tramwajowY'ch na
kresa~h mialS,ta. Chodzi tu w p.ierwszym r,zęclJz,ie o uwz,g\lę,d.nioenie nli,eklt6rYlc h uld<: ozok Ko,n.sitan,tYI!1IO'Wslkiei i jej hO,CZiIlk ~d'rie ZIl1ajdują
się sktrudy to,w,a rowe .j kolejlO'We
firm łód zlki oh. Chodzi w1ęC () umożliwJemoe mieszlkańc.o.m tych u}.ic i
pracowMkom, za~rud,nionym w
tych skłaocla,ch uzyslkania szyibikiej
i :łogodnej Ik,ornunoika'cji Z.e śr6dmie'.
śdem.
(e)

Specjalny fortepian
Jedna z amerykadskich s,l acH radjofo- bardzo krótkim czasie nQowe lYnlY .,for'n'cztI"Jch w Chicago zamówiła w Hr- tepianćw radiowych", t któryoh leden
~ ~', fo r>Łepia,noW'ych .s!pecjaJny i, nstru- wyróż,nial s i ę tem, iż tony niskIe niem!'", tak skOll1struow.a~y,
a żeby tony rezonowały IV słuchawkach. Na,t-urałnle
jegu nlie były znli,.,z,toalcOl!1e oprzez faje udało się to osiągtD<l,ć pO w'elq żn\Ud
QXł~.()we. Cet-,; szereg fLo:n nadesłał w; iI1.Y]CIh ek&perymentac.h"

I
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głębokim

smutku zawiadamiamy wsz:rstkich krewnych
przyjaciół i z.najomych, ze "': dniu 17 sierpnia r. b. zmarł nagl~
w Karlsbadzte, dokąd udał SIę w celach · kuracyjnych, mój najukochańszy mąt i nasz troskliwy ojciec
'
la
j.

i tamze w

dniu 20 b. m. pochowany
ewangielickim.

został

na cmentarzu
•

żona I

Stroskana

dzieci.

W dniu 17 sierpnia r. b. zmarł nieoczekiwanie w Kal'lsbadzie nasz długoletni kasjer i prokurent
;

Zma.rly, który przeszło 44 lata poświęcał z całą gorliwością swą, pracę naszej firmie,
sobie nasze zupełne zaufanie i pozostawił w uas wdzięczną i niezatartą, pamięć.
Cześć

..

zaskarbił

Jego prochom!

.a

D .rekcja

zą

Compagnie Generale
des Industries T extiles
,
SociiiB RnDnyme des Efablissements l\bbl\RTt ROUSSEAU I Co., łaódź.

Zupełnie

otrzymaliśmy

niespodziewanie

w Karl.badzie
A.

Zmarł"
zawsze radą

z

smutną

+
Z

wieść,

że

w dniu 17 sierpnia r. b.

zmarł

p.

człowiek nadzwyczaj dobrego charakleru ii nader pięknych zalet, służ,ł nam
e pomocą. ~gon Jego odczuwamy bardzo boleśnie, przeto zachowamy o Nim zawsze
sercach godną i wdzięczną pamięć. Stroskanej rodzinie .yrałamy nasze naj serwspółczucie.

jako

w naszych
dec%nielsze
Niech Mu ziemia

lekką będzie!

Persone b·urovvy i ' fabryczny
firmy Compagnie Generale des Induslries TextUes

SochUe Anonyme des tta~lissemeałs ALLART, ROUSSEAU
& Co., Łódź •
.r

•

"

"GŁOS

" ar.os PoLSKI"

POLSK'
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............................................----_................................
Łódź

t.6di

31

sierpnia 1927

sier'p~ia

31

1927

r.

,
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Lotnicy

Pabjanickie towarzystwo cyklistów

fińscy opuścili Warszawę

pO raz trzeci zdobywa puha r im. Włady
sława

Wagnera

U,?ie,gf ej niedzieli odbył s.ię na
2 nagroda - Strz.elec - P.T.C ,
Lrasl,e .A!1eksandr6w - Lutomlensk - czas 2 ~old'z. 9 minut 30 i trzy pią
SZaldek - Łask - Lutomie,rslk _ Ale- te sekundy.
klSandrów (78 Mm.) drUJŻynowy bieg
3 na,g roda - Kł050wi,cz T.Z S ,
I o puhar iJrn. Władysław.a Wa,g oera, czas 2 godzuny 9 minut 53 i jednf.ł
: prezesa hon-orowe·go towarzystwa piąta sekundy
' R,esur.sa .
:',
,
..
, 4 nagroda. Morga T. Z S.
I
Bylo to pow!orzenle bIegu , klo- czas 2 godZIny 10 m1nut 47 sek.
ry przed ~,~lema ~Y1g?dni~mi odbył Zaś nasłę.pne miejsca zdobyw:t!ą
SIę na t~~ze. t:'a sle l kiory został I r,ównież członkowie P. T. C.: K:iwtedy rOWlllez wygrany rprzez. ~.;maszew~ki w czasie 2 ~ ·dz. 11 mi, T .. ~. Jednak z powodu rozbIez- nut 44 sek, Bisll{U1p~lk i w CZrI ie 7
no,scl w notowaniu czasu
przez: godzin 11 minut 44 : ' :dna piąla
P?szczegóII~!ch. ~l;łon~ó:v kole- sekund'y.
.
,guulID. SędZlOW 1 Olewzlę'clC pod. Wylllk kwahfikacit drl.lżvnow «:: j:
:twagę czasu ~braCtOnego przez dnu
1) P.T.C. w czas' e 6 godz.. 30
zynę
WlSiPomI!-Ia~ego
towarzystwa
minut,
44 i cztery piąte sekund.
W środku szef sztabu generainego gen Piskor pułk. Vlori, pułk. Helsin~s attache wojskOwi
przez ~amk'lllęcle szlabanu w Ła2) T. 2. S. w czasie 6 godzin 41
Flnlandjl w Warszawie, oraz pułk. Rayskl, w otoczeniu polskich lotników.
sku, Ko.legj~ sędziów postanowi- minut , 34 i dwie piąte sekund,
ło na slP~clal~em zebraniu b~eg
3) Bieg w czasie 7 godzin. 3 mi·
ten p,owtorzyc .
nut, 22 i tlrzy piąte sek.,
Dru<żyna P. T . C. i tym r,azem
4) R
. '
wygrała ten bieg . to bezkonku. eSll'rsa
w czaSlle 7 godZIn,
•
18 mtnuŁ 7 sekund
. .
dl .
•
ren-cYi,m e wY'Prze zając nast'llPną
,
,
drużynę T. Z. S,. o 11. minut a ?-I 5) .Ł. K. ~ .. w c.zas.i.e ~ godzin,
.
"
Ze Lwowa dono.szą:
boi.ska, n~e mając potemu żadnelj
W Hasmonel wyróżnIa SIę na . s1atJmą Q 1 godz. l 8 mtnut. Do ble 39 m1nut, 6 1 Jedne} pIąte} sek.
Skład drużyny Ł.1CS.: M11a, Kio- p o.ważni'ejszej prz'Y'czyny.
boisku Sc'h neider w pomo.cy i Hii- ! gu stanęło 6 towarzystw: "Bieg", . Ja~ w~ać z powyzszelg.o. puha·r
walski,
Gatecki,
Gosławski,
Osrabiony atak łodzdan nie W'spo be[ n;~ skrZ'Y'dlle. Steuerm~n ].~P- I T. ;Z'"S:, P.
~ Ł. K. S., .,Re- I d~le p1,erWsze nagrody zdobyła
Trzmiela,
Mikol.aj-czyk, D u.ril.<a , magany zupełnie przez bardzo sła- szy 11lZ zwyMe, bramkarz me mIał sursa I "He}nał .
drulZyna P. T. C" a pOllleWaŻ i w
bych bocznydh swych pomocni- pola do popisu.
.Wynik. przy kwalifikaCji indy- dwudh poprżednkh latach P. T.
CyH, Miiller, Jańczyk i Śledź.
Skład drużyny HasllIlonei: Bach- ków, nie j,esi w stanie p o.wa.żnie
\YI ŁKS. najst,absza pomoc, szcZe wldual,n er
C. wygrywało bie,g, pwhar przener, RedJ1er, Birnbach, Schndder, zagrozić świątyni Hasmonei. Je- gólnie b oc Z1l1,a , a w ataku o,bydwa
1 nagroda - Sz·enr,ok - P.T'C·'ls.zedł na własność teg.oż towarzyWol~st,dl, Fleisdher, Hiibel, Sei,de~, dyny strzał Duril.<i w 75 min. od!bi- ~'.~ :·zydła. WyrMnił się Gałecki. czas 2 godz. 9 min. 30 i jedn,a pią- siwa.
Steuerman. MaMer, Parnes.
ja S1ę o srupek. Zadhęcona Hasmo- Mila ni,elp ewny.
ta se'ktllOdy,
Boisko z powlo du
padają,c· e,go nea grająca wyjątk.owo ddbrze, Sędzia p. Roze.rufeM z BidSIka,
deszczu ro:mniękłe .
prz·e naprzód, uzyskują.c dwa rOlgi bardzO' czuty na wszelkie przewiRozpoczyna Hasmonoea i w o- z których w 87 min. UlZyskuje Sei- nienia
nie
w ta11
~Itrem temipie prz;enosi grę na poo'e deI głów1ką 3 ,goa,l a.
kim s·amym st.opniu na wykrocze-j
e
Ile
ŁKS., w tej fazi·e gry następują po Przechodząc dO' oceny :g1'Y, zwy- nia Hasmonei. Usunjęcie Śledzia
sdbie taule Trzmieli I GOlSła.wkie- cięstwo słusznie prZYlpadło Hasmo 1:: -: 3 specąaJne,go, powodu dOPo.mo-!
WI" ODY
WYDl""
go, a w 5 min. pierwszy róg dla nei. J,ednakże ŁKS. nJe zas·lużyl gło w wysokim stopniu do zwy-'
1 1 . ·..
Hasmonei niewyzyskany.
na talk wysoką przegraną.
I cięstwa Hasmonei.
LKS. otrząsa się z przewa,gi go"
. __
C~Clkawy i ni.~dy prawie nienoto- ldasie, Meteer, Z1n a jduj1\icy się wła
SJPodarzy i w 8 minucie inicjuje bar
wany
w drie;ach S'P'Ol1tU piłlkaRilkie- śnde w brllchruem p-O'łożen~u Mansodzo laooy at'a k Z1akJończony stTZag.o
wYlPadek,
pr,zY'Poorinają.cy zg,oJa wem i sklTę.powany l;icmemi Z'obołoem Trzrni.eli w aut.
sltooUi11lki pomiędzy zawodowymi za wiązaniami, po peWlnem wahaniu
Piłka przenosi się bardz.o szybpa~kami lub ?,odr,zędnymi boktSe- i wa~ce ponniędzy ohęcią .zysku a
ko w jedną i w drugą stronę. Wi1'alOll1 zawO'dowymi zasz,edł niedaw- ambicją sportową, Zlgodził się na
dzi się
lepszoe opanowan\oe piłki
no w Ber.Liilliie.
'tę turuza.kJcję i mecz z Uni'onoem
prz'ez Hasmoneę na hloLnLsŁym te
Oto
khllb
tamte~zy
Un1.on
92,
'pł1"zel!lJral,
mimo. ż.e był wyrafmie'
t'enie, natomi.ast atak ŁKS. : grają
czuictc nald; !Sobą gl100bę spadnięcIa zeSipolem .]Iepszym.
cy dziwnie słabo, :nie mote prze;ść
Sprawa stała się wlkró'bce g~olŚ
,z eiksltra ikla:sy d'O Litgi ,oiklrę,gowej,
przez dOlbrz;e usposobiona.! parę be
postanowił
u.
r
atować
się
od
upa.
d
lku
!
ll;a
pOJIIliędzy piłkarzami i w rezulk6w blabo- nioebieSlkich.
w Slpol'lób nieIe/gahny, a mdanowd- I tade prze,dO'stała się do lwiąozku,
Hasmonoea
WlSiPoma;gana przez
de p!rzelkupił wię.kl'lzą sumą pie- Móry .za takie kombUnacje slkazał
świetne·go S-ohtna,j dra jest częściej
niężną Q:ulgi kltllb ber1-ińsik.i, Me'teoor oba..,kQUJby na dwa la ta dysikIwalifina przedzie i w 9 min. uzy,skuje
prop~u}ąc mu prze,g rame mec,zu kaO}L i zakazał innym dil"ulŻyn·om .
drugi róg - również niewyzy.ska~
z UIOlonem., co zade'cydowało.by o .r ozgrywania Z nimi }akichk01w~oek
ny.
po.Zloslta'Oiu t'eg'o. sta.tniego w ·eklSiLra zawodów.
W 15 min. róg dla ŁKS. l świet
_B.
ni,e wYS'1lnJętą rpi!kę przez Miil:Iera
Jańczyk z kilku mek6w
strz,ela
wysokO' nad pQPrzecz,ką. Za chwllę znów atak Hasmonei obroniony budzo ł,adnie przez Kowals'k :ego. Bar,dzo niehezrpieczne ataki
Hasmonei likw1duje ofos1wnały Gałecki,
aż dopier.o w 27 minude
b;"td Tr.zmieli wyzyskujoe Sei.del,
podadą-c obok KiowailsJdego Ma,M eGrupa zawodniczek 1<1 ubów stołecznych A. Z. S. I "Makabl".
il'·owi, który WY'PUIS'Z'Czoną piłkę z
ręki MiH us,adawia w siatce.
W 30 min. faul Kowa1ski,e~o,
'WIOlIny bity w aut.
ŁKS
W 4{) min. wołny Steue,r mana
•
~
_ -lapie MDła . Cyl~ nie mogą.cy soMe
'dać l'a-cly w at.aku, p rlZ'echodz.i na
W jednym z pism lwowskich
z,dawało się, że zW'Y'cięstwo mu
mi.ejsc,e Kowalskie'go i Kiowaltamy !><JI11i~ej podtall1·e sprawo1zidall1,i e SI stać się ich udziałem. J.ednakże
ski (l!l) mllEi grać na środku ataz zawodów Ł. K. S. - Czarrni.
jUlż w 45 minucie pierwszej połoku (!lI) Tego rodzaju kombinaCja
,.Jak sobie wytffomaczyć tego wy bly.slkawic·znym strzałem z cen
nioe wróży nic dobrego.
Na obu- rodz'a~u przeskoki? Na.szem zda- try Śledzia zd,ełał Sowiak osiąjg
st,r onny,c h bezowocnych atakach n,i em błotnisty teren nie od:powia- nąć pi,erw,szy pU:n.kil, ;poczem po
koń.czy się pierwsza polowa me- dał w s'obotę ŁKS-owi, p1rz'Y'cz'e m zmian.le miejsc Ł. K. S. do sameczu.
- wedile ogóln'ej opinii - zl,ekce- go koń,c'a nie wy;pusz·cza inicjatyPo zmiani'e strOlIl Hasmonea zno ważylon HalSlIlloneę.
- W nie- wy z ~ąk. Trozy piękn.e bramki, z
w:.: na prze-dzi,e. W 49mi.n. Z1a faul d1Jielę na suc'hem i znaikOlIllitem ostrych, nie do ohrony skzał'ów,
Mikołai,cz'Y'ka strzela wolny rzut boisku CzarnY'Clh pierwszorzędna robią Andek (dwie). (duży talent
'rezydent Rzpłitej przyjmuje raport od prezesa polskich
Steuemtan i piłka odbita o nogi technlka i wzorowa kombinacą'a pll1kanski) i Trzmiel. Ogó.1lIl,e wratowarzystw wioślarskich p. Radwana
Gosławsiki·e'g'o wpa,cla do bramki łodzian uwydatniła się w dużej żenie w niedzieLnym występie Ł.
Wił
(2:0).
rpr'zewadze prz.ez trzy czwarte gry K. S-u jaknajlepsze.
Za <:hwi,lę dalsza :z;mdana w ata- i w wyniku cYifr'owyrn. Nie na}.eży Rozumiemy -ohe'Cnie jego '!;Wyku ŁKS. Durka idzie na prawego pomijać miLczeniem ambicji, którą dęstwo nad Cra'Covią 4:2 i pny
tą-czn-ika , Kowals.ki na prawe skrzy goście wł,ożyli w ~ę, rak'by dla te,j form1e musimy za,li,czyć ŁKS.
dłe.
zataot'ocia uiemn~() wraż,eni,a
po,clo -czołowej Masy poLskie,j. Pon1eWiIdOlczną '1'ękę na pOll'1l karnem piel'lWs'zyrn
meczu.
Narztlico.n·e Wlaż Turyści
nie tlJStęjpują wcale
ma zosłał zweryfikowany 3: O da Ł. K.
Hasmonei przeoczył sędzi'a. Ohwi- puez siebIe t'em\po wytrzymał Ł. swemu rywru},owi lokalnemu, naleDow,i adujemy się , fu me'cz o mi- czas,i e Gwoź<tińJslki. ,P rzy,znanie
l'ow,a przewaga ŁKS. _
Strzał K. S. do samego końca ,
ahociaż ży W1l'b'Żyć łódzki,ej pHce no,m ej,
sŁ.nzosltwo
Ligi I O!kirę)gowej IPOlIll,ię WlOIbec tegO! IK,S-ow,i jesZlClz·e jeTrzrni'e'li w aut.
początkowo SlPo-clzioewan,o .się, :że ja1ma~epszą rptrzys'ztoŚć.
Wolny bity przez Cy11a w 54 prucl!nie jego ofiarą. P,iel'lWt&.zY'ch boŁKS.: M~laj C'Y'll, Gałeclkij Go- dzy Ł.K.S. i Sdłą, który, i,a k wn.a- dlIl!eg!o PUJnlktu je!sltball'ldzo pra wldomi.nucie t.rupi.e Bachner.
wiem dwad'zi,eśoia mioot drużyna słaWlSki. Trztmiel, Jasiński, Sto.IJen- domo, zakQńczył się wynikiem nie- podobne.
RÓWI!1ie mf'CZ Ł.K.S. II _ Ł.T.
CSohnajder grający równi'e do- pra>COiWata w tak llIloroeroze:m tern- werk
Sowiaik. LaIJJge, .Mdek, rOlZlSt:rzygjniętyrn., i w ten sposób z.aci\rwnał nqeco st.an-owisko Ł.K.S. II, S.G. ma z-os,ts.lĆ tndew,arżlniony i pOIbr.z e w de.feltzywńe jak w o!enzy- pie, na jakie może sQlbloe pozwo- śledź.
wie', nietylko nie pozwala d,olj!ść do lić tylko pielTWlSzorzędny zeSjpół.
Czarni: Kra.sioki; B)'Id1iński, Kroi j,a ko pre;YlPusrezaLneg;o milSltrza Li- wtÓ'rZlOIly w -lr'Jg,im tenmiru,e lila
~osu ffewej sWOIOie ŁKS., ale rów- Gdy w tym czasie nie udało się jej dńJski;
Kon, opa~eik, WitkOW\9ki, gi I, ma OIbelCttlie ZCłS,t.ać zWlery:f'i- skutek awantur jakie miały mi,ejnież świetnie WiSporn~g,a pięknemi mimo wielu sytuaClji roobyć hram Hewakj Gralbowieck~, Harasymo- kowa.ny 3:0 na korzyść CZJetl'W'o- sce na tym mazu i pr,zerwania
podaniami swój atak. W 57 min. lki, a Czarni zdołali natOllIliast do wiez, Chmielowski., Sawlk'a, 00- n'Y'ch, a to WlSkuteik tego, że na g.ry z te,go powdu przed UłPIYl11,ię
meCiZU tym. w barwadh Siły ~ra~ ci~m p1'ZelP'isan~o ozasu przez sę
po frutrlu Śledzia
sędzia wdają,cy końca !poł,owy grę wyrównać, ba miczek.
się z nim w. dYSikuS1ję usttwa g.o z n,awoet osią}~nąć pe:w1ną przewa,gę,
Sędzia p. Rosen,f eld z. BleIs,k a'·. pOldlo'h!o,o !ZIdYSlk,waIM~kowany w tym dzie,go Wd·e4ilS-z1at.
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we prawo

upadłościowe

.R~wizia

.pol.it~ki ~rzy.wozowei

Nadzór sadowy)
ułrład zapobiegawczy, bankructwo IŁ6dz.
nIe z bę~zle
.'uz ~Ięce, krz!wdzon~
,.
w ZlwnązkiU
maJ~cym SIę od- mcznych. zeZJWolema na znaC2lIl1e

W ostatnich stadjach międzyministeqalnego uzgadmiania znajdujący się pr,oiekt rozporz~d~enia prezydenta Rz.eczypospolltel o zapobieganiu upadłości fest niecieroliwie ocze,kiwany w sferach ~ospod.a'1"czo _ prZlemysłowych. Już c,d
dt~ŻStz.ego czas~ 'l tego obozurozle
galą Się wołania o refo:,rnę prawa
U'padł-ościowego w b. Kon.gJresó~ce. i na Ka-.esach. WschodnIch .. NIC
dZlwne,gol z,grzyblały francuskI kodeks handlowy , służący nam w b.
Kon~,rE:s6'Yce o~ 1809 roku pr~estał JUZ między lru;.emi srwCPją kSlęgą III (o U1P~dł~śclach .i ba~kructwacih) naleZY'Cle o~p0:Vladac now)'lm potrzebom
zycLa gosp'od~r:
C:lego. Te~ sam kodelk-s w s'WOJeJ
fr anc~ki.eJ oiczy:hnie byt niej.ednokr,O'tn.ie ,, ~dmładza.ny".

I~tytuc'Ja U\pELdloś.c~ mało iużodpowI,ada pr.ze~aoz~enlu ~o'S'PodalT-

c1)e~~ .spr?Wad~aląc 7JIlilszczenie
dłumnl~a, ~l1e daJą.c wierzyciel~wl
WZa~D1an nI.C, allbo dając mało. ZrozU~Il1ano Więc , że pratktyczm..ilCj jest
un,ikać upadłości, n,a1'Omia'S~ W'pIl"owadzić inn.e iMtytu.cj-e mni,ej sz:t!:odząc e <RUiŻIl,ikO'Wl i wie:-zycielowi.

/

mkniętych.

Odroczenie
może być utdziełone naj,cb:łlej na 3 miesią.ce, jednak-

że może sąl({ piTzedłu.żyć najwy'Żl~
o dalsze 3 mlesią'C.e
każdorazowo. Przedłurżenie ternninu jest całkowici.e uzależ,n.iooe od
t1~narua sądu, a wi'ęc nie może być
przedm.i,dtem zaslkarżenia.
dwukro.tnie

"nadz6r . Zadaniem
nadzQrcy Są.dlOlW'D,,m
~ d zapob'legawczy"Jes
t zarzą' dzać przedsiębions~wem,
"'16 "uI ta
I!lJStytuc~e te, zmane nOW1oczesn~ przyczem nadzorc,a sa,;dowy. za
usta~:a'WStwom,
zy~kały sobIe zgodą k,omisalTZa SąIdOWle'~o może
uz,n arue; mane są rówmeż w dziel UJP'oważnić bąldź sam.e,g o =dtlJlżnLka,
ni,cacn, gcLzie obowiązuje daWlIle bąd.ź inn.e osolb y do wykonywailli,a
ptt'awo aus.triacllde i n~emi,eclkie .
pos~ozegól.nY0h czynn.ości zarządu.
N d ' _,..J
••
Bez u:powai.ni'c.nńa dł ,'ni!k . .
azor SąuOwy me tes1 <lo!pl'awin
k
u:z,
m>:'11 nl,e
da o~cy b. KODglresÓWIC.e,
gidzie WIO o YiY ooywać c~Y1!ln~ścl z.aObOW1ąZ)"Wl3.ło rozporząd~en1e oku rządu. V(, szczeg~iLn()lS>c1 me Woollno
panłt6w z dnia 21 mar-ca 1915 roku ~u CZynIC da~ow~ln, I'IozporządJzać
(Dz. l1'o2iP 1915 N:-. 12, poz. 13), ~eruchoano~c~aml 1u/b pa-awami na
lecz wskutek sWlojej niedOtSkooa- nn~ruc?'o.mos, c.Lach. zac1ągać wbołości nie odpO'Wiaoclało ce1ow1.
W1ązan .1IIlil1Yclb., 'Prócz tyclh . kt6re
Omawiany prDJekt ma dot
• są lko~l1e;zne
do pot'{)w,adzenłta
tyl~-o b V ,_...~ '_ ..11.'
• KY"OZ,rc przedslęblol"s1' wa .
K.
• NV....j!;l"esOWKl
t
rE!\SOW
W~odJnich (dbszary, obięte oktrę- . Postępow~e egzekucyjne (prze.
gaam sądów ape11<łICYinyah w War- C1~,o dłużn1ik,owi po odl'locZleniu
wy,piłat me Dl.oż,e być W!Strzymane ,
szaw1.e. LwMinie 1 Wi1Ln.~e).
IV ( te~ miejscu 'Czyte!Lnikowi na- a ~~c~ęte tttl.ega ~.str~M1iu. R6sUx:t1.e $lę pY'tanie.
dta<lzego tym ~1te'Z ,zade~ :WyfplS h'lpO!ł:ecZlIlY n.a
pr ojektem "Ul jednym zamachem" nlerudho~osC1aClh dll\1!Żtn,ik.a z m.on;e ui.ednos,t ainia się ptlawa up.a,d,to cy wyr'oko~ s~dowych lwb decyzjI
ści owego na ~łym terenie pań - sądowych me ~oże być u~YlSka-ny
sitwa, te~lba.rd,ZI;e1, że projekt przy- poo,czas trwan1a od.t"ocz-ema.
sdtCA9Q1Wu1e ~Iejący stan piTawny
Spłata dfu,g6w następuje z mlno stanu, 0~0'Wi.ązu1ącego w po- dusz6w, osJ.~gniętY'oh z pr.owadzezost~ły,cth dZ.H~.lilll?acl7 . Tak jest, a- nla przedsi~bitof1StW13.. /po !pokryciu
l.e •u1ednos.ta.lnletDH~ prawa upadło- kJos.z.t6w lPostępowaatia za!Pobiegaw
śC1owe~ n.aslt~~ ~o~ w ozw1ąZ- czego,. w~datków na p,r ,owaJd:zeilll'e
kt~ z uJ,eMOISb)IlI-eruem praw,a cy- P'1'Z.edsH~I~)1orst'Wa.' na sktr,omlDJe uwILn~eJgo: handlowel~o i !pr~ced1.llry trzYn:a~l1e dlluin:lka i ~łatę wierzy
CYWILnC'], a to .stPnłwa ruł1"aZle odJe- t e1nos CI upt1zywilejowailly,dh. K,ogła , podczas,. gdy nald z6r sądO'wy i l,eljnmść i ,p lan U1sZCz.aillia dłUi&ów u~t,ad ~a!pdble~awcZy są Slprawaml sta1a nadZlOrca sąldowy. a zatwierplltnemt.
dva sąd .
T aki.emi
sąd o łW..'"
.. 1 •

i.nst~c.jami są:

aktywów i pMyWów , slPisem wierzycieli i t. d. or-az planem sanacH pnz.edsiębi, orstWlll. N1e mlo~e korzyst,ać z dobrodz.iejsltwa odroclenia wYIP'tat taki dł-u'iJn-ik, kt6ry dopuścił si'ę czyn6w . mo,gących w
razie Qgboszeni,a upadłości',
dać
oodslawę d.o umani'a go za hankiTub Odroczenie wypłat następu
je w drod7;e wyroku s,ądlC'lwletlSa ;
równQtCzesnem ustanoiWien11etm nad
rorcv s'ądOlW~'o i ~a(''t'mtem
sędzirego lrom[sarza Plo lllPl"zedniem ogłos'leniu o u~ędu takieóo, !p'O
'd ania i wyz,n aczeniu twm~n.u.<> rOlzpnawy oraz Jl1() eiWemuarmean ZD.ardanliu prz'eiZ biegłych stan:u pmedsięh.llo,:stwa i zasięl!nięciu Of1l~il1j.i u
c.zynnilków miarod3Jjnych. R'oz,prawa Odbywa &ię przy drzw1.alCh za-

1

Irwtytucja
nadzoru sądow,~.o,
rak WiS'p, omni.eHŚlmy, ma na oe1111 unikn1ęc1e upatd'Ilości. JeSt! to ,pewne
go rooza'tu mO'ratol'lTuan s8idowe, polegające na ocWoczen:iu W)'IPtat
przez sąJd Pt1zy r6wm./o'CzestDem ustanowieniu nadzoru Odr,oczenie

WWłat nasłęlPwjJe

n~S'1ruft.ek

W'll1'O-

siku SJattlleg.o dłUJŻltlilka, kłt6.Ty ,p owinien swoj,e p.od.altlii.e piopd"zeć wydą!gi,em rejestru finmowego z bL1an
sem, z wykazem i oszacowaniem

przelZ uzyskani'e układu zap01bLe- ,być .w (Il!ajlbliższym. ozas~e. plOs,ie- mlI1li~~e ~ranslPorty 1ych towarów.
gawczeg.o. P, oSltę(powaillLe układowe dzeruem ce~ra1ne'J kOm1S}i puy- Kupned'wlo włókiennklze Łod'zi ur'OZJpOCZY'Il!a się od WIIliosku dłużni- wozu.prZY..ll11n: IPrzem. i.Ih~lIl:dlu,w Pdśledlzo~e .bYło zwf,asz'cza w stoka do są.du. pop, arte,~o ści<śle okre- 'kt6r' ~1 :udznał blor~ równtez p~nz.e' cJ,.. s~ do tmjporterow w a'r s'za'Wślonym planem układowym. Są!d, lSbaW'l'ClloC[,e ł&łZl~'iiClh t()Il'Iga.nl,zadJ't skidl.
,
po zgrosz,e'c iu wni'oslku d1U1ź.niika, pnzemysłu i k'lljPI~' Ctlw~, '. ~a być
T~ nńer6lwnomi,ernoś,ci W. t1',a kt ozall'ządzlt 110tp r a w ę, wzywają.c (polddana całk~W1I~'J lI'ewnlZJJl dO~Y'C·h- w,amu IPOSZlcze.gol~Y'clh. osrodk~w
d~t1IŻni.ka, nadzorcę i ewentualnie Icz,as'owa polItyka k onłtyttl,g.ent6w przemysiłt~o - k~ipleduch s!kł~;Ił-y
biegłych 1P0czem ustala decyzję co !przywozowych. Do1.ąd bOWiem w cZy1!llI1Iki ffiila;rodaJne do ca'łlkorw,lJtel
do .otŁ'Wa~a postę,pOlwania uk,l ado- lCał~m szere.gu wypądk~w ujawnia- zmiany sY1stemu konty~en~ów
w-ego.
ł~ Się .pok:rzywdzen1e 1mport~r6w Pl'lzywozowych ~ u'Wz,gllędn[en~em
Dla otwalr'Cloa ~)iOs, tępowania ukła ło~z1{!-<:Ih, k~6rzy otrlZymywa.J11 za- mt,eres6w ŁodzI. Dla ,s.z·eregu
dowe,go są nieodzowne dw,a wy- ffiola5.t ządany~h ~e.zwo,leń, na pew- pam.t w wstaną wy1maczo.ne nowe
ffiiogi: 1) wyjątkowe i niezależn.e i ne niezbędne Ilosc~ toOwarow Lag,r a- ,k ontyngenty.
(e)
od ·d~U'żnika okolic.wości, POWOdiU~
jące niemożn?ść uis,Z/Czenia długów
I(:::Iłz·
l 2) dobra WlaJr,a.
.!",
't
Po pUY'chyLnei. cLecyzji .nadz.~rc~
sądowy ms.Łta1Ia thcJzlbę W:1-erzycI'e11,
Na giełd>z4e walut obcych w dzie łódZikiej d~larami o,bracano
pocz,em sędzia komiiS.arz z'Wof.ulje WarsZlawne kurs dolara p'oZlolStał w po 8.90 i tlrzy CliWarte.
o,g6~ne ~roma,dzeni.e wier'zycoieli. dniu wczorajszym niemnieni ony.
Bank PoliSlkiD'f,i arufe nadal za
Qg61me zje'b ranie wielTzycieH rozpa- Całkowite zapołrzebow,ą.ni'e po- dolara iZ'ł. 8.89 i 8.88.
truje lP'l',qpozyoję Idrużniika, !pocZlem kry.~ Batik P,olski. W oibr~t~>c1h po,..
Na rymku a1<Idii przy niewieIw drodze glosowania ba./d'ź w pierw ~ag~;etdowyc~,z, p~wodu ulhma cloa- kioh ~bl1ota-ch tlija,w,n ia się w dalszym termdnie. bąl({ź w dru:gim Je SI~ lZauwazyc nIeco sjabszą ten- szym dągu fllIlhżkowa tend encja
więks.ZiOoŚcią kwali1i1cowanlą (w za- ! denCJę d1a dolara. W tCldz:i na ryn- dla a'kJcji. Woz o.ra.js2ie zebranie
Ie~nośd od wysolkości s~Opy r,edu- k.u IPry~a'tnym kurs d.olar,a wyno- ~iełdy a.k'c yjmei w W ,arszaw.i-e p rzy[acy~e.j) UtSttala wall"Ullki układU:
St~ 8·90 I 'P6~ w płacenIU, 8.91 i p6~ niosło zn1Zkę Ik ursów o 1 do 2 pr.
UohWlała w~erzydeli z05'ta IJ'e w ,oddawanIU.
.
Na 1P00gietdzve 'Poz,łom k\lJt\S6w ofispalSa1lia: W icmni.e pr:oIt k Iłu
rz ryDlku wa,r szawsk'l ego dOOJSzą cj,a,l,n)"Ch I210tsltat ubrzymany.
z~twil elt',dzone~o' !pr e _~ (OUkł d' o Ikut1s1<e 8.91- 8.91 i pół. Na gie'tl>
Z ,z S~.
a
-~-~bowiąZit1lje wszY'stkich
wi-e.rzycieI4
---'OQO
n~zaleŻlIliJe od tego, 'Czy braJli 111- Ceduła giełdy pieniężnej
giołda udańskl
dZLał w 21gr{')madzeilliu.
warszawskiej
GDANSK, 30 sierpnia 1927 r
.
.
GOTÓWKA
Na dzis! ejszem zebraniu s1ietdy ~dan
PropozycJe układ'.owe dłt.l1żntika
kiej notowano w gu Idenach Qdańskich
mog~ ~pro:vadzać l;Ię. b~dź do Dola,.y 100 złotych polsk. 57.65.-5780
2'J1nmeJs,z,ema dq~u, nIe wIęcej jak
CZEKI
Warszawę
!'i7.62-51,76
o 25 pr,o'c. a w s'ZlCzegÓ'1nych wyLoodym 43.49
Londyn
25,07
padkaoh ni.e w.ięce,' ~aJk o 50 roc
Nowy
JOTk
8.93
p'ooadbo do da1szeg~ odT\ocz,e J
.,
Prur:vt 35.05
pbt!Ue d{'UrileJ _
21Ma.. a wy
gIełdowe
Pr8lZa 26.51
.'
o
PARY Z, :30 sierpnia (Pat) Notowa
Taik SIę. w ~61\1lyah , zarysadh SzwaicaTia 172.52
nie ko~cowe
Włedeń 126.05
p r zoedJstarw11a IProl'eklt, kIt?ry. po e1 24 0_~
Londyn
we,n 't ualmm us.kut 7C2l!l1enIU. p~2551
N.Jorl<
WIIlych dr~bnych Wllan , stan1e $Ię
AKCJE
Włochy
137.'35
. ha
h"
me wem o OWlą;zUJ~ce.m PŚa'pem.
Szwajcarja
491.75
Bank Handlow y 123.Niemcy
f'07.• •
Bm1\: Pobki 137.- , 135.-, 135.S0
15.10
Rumunia
!_~.:;-=n
:::!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elektr. w Dąb ro wi'2 63.-, 68.-

R .y neK

bądź ~i.erzycie1i , .c1zy h'!' ż' bądź

tle
nadz,OIT'CY s~doW'ego

na wtllosek
lub ex ,offici.o przez są!d. Ait.e i Wote
dy in awet , kiedy dtUiżnilk w czasie
trwani,a
odiTIoczeni:a
nie Zldołał
wyjść ze slt.anu nie~ypłac.a1nościo,
moż e on jes zcze unj'knąć l1oadłości
.

•••

TEATR REWJI

·IRAZ"
Dz i
W

środę

ś

31 b. m.

Os!ałni dzień
przed rozpoczęciem sezonu ·je!»;ennego.

ny

.,.
notowania

LEKARZ-DENTYSTA

S.Sok Iski'
ul. Andrzeja 4.

..

Telefon 54-12

!-~!!!!!!!!!!!!!!~:!I!!!!!!!!!!!!!!!!
Zakłady

Forda w Pr d

. .
a ze
PrzedstawIcIel
czechosłowacki
zakładów Forda kupił w -Pradze
rozległą parcelę, na której wybudawane zostaną warsztaty, maga-

garaże

PAPIERY PA~STWOWE l LISTY

Nobel 48.-

Dolar ówka 57.75, 57.-

ZASTAWNE.

Ulpop 29.Ostro w~e okie

10 proc. Koleiowa 102.50

S'

5 proc. ko-nwe11SY!11a 62..5 proc. kolejoowa 59.8 proc. B . G. Kr. i Roln. po 92 --

Rud7Jki 57.50
ZatW ie.T'Cioe 35.50

BorkoOwsk! 3.10, a.os
S iła i Swiatło 98.Częst<x:ice 2.65
Węgiel 91.Cegi,els.ki 38.50

NOTO W ANIA !,lA WEŁNY.

MoorzeJów 8.85, 8.70
Pocisk 2.12, 2.15
StarachowLce 61.75. 60. -

NOWY JORK, 29 s~rpl1ia. - Dowóz
J bawet:ny d'Q portów A111amwku i Golfu '
38.0000, We.W11l'3,tnz kraju 3.000, WYWÓ'
do Anglii 1.000, na okontyne.1t 13.00 0.
Loco 23.25, wIrzesień 22.94, raźdz ; e,rn ~
GO,50

ŻYTardów 17.-, 16.75

Nołowanla złofegnt

samochodowe firmy

Bank w Serbji

Z ogłoszonej w tych dniach staol
tystyki wy~ika, że w Białogrodzie
czynnych Jest 65 banków z ogólnym kapitałem akcyjnym 521000000
dynarów. W całej Serbji (bez Białogrodu) jest 240 banków z kapitałem akcyjnym 390 miljonów dynarów . -

I

.

J

zeglą

w Paryiu

Choo'Orów 142.4.80

Oułder

23.oz-27. listopad 23.12, grudzi,e ń 23.3436, styczeń 23,33-38, ma t"zec 23.45-17
mai 23.54-57, Upiec 23.20.
NOWY ORLEAN, 29 sierpnia. Bm el
na. Loco 22.75, patdzierali·k 22.-. 22.04 .
grudzień 23.27-29,
stycz e1'1 23.32-36
marzec 23.41-44, maj 23.39, !tpiec 22.7:'
LIVERPOOL. 29 si,er,rmia. liava s. -

dniu 50 Sierpnia 1927 r,
Za 100 zlotych:
Londyn
45.50
Zurych
5800
Berlin wypl.
46.85-47.25

I dzierltlik

na

\11.76.

W

W salach Grand-Kina
Piotrkowska 72.

nI- en1-

Orzedowa

O . ile w c.z~si.e trwarua !PtQst~po- zyny i
walJ11l\ zarpobIC<gaW1c z,e'g'o nie wstaT Forda.
s1.all niewypła'calnoSc1,
WÓ'WCZ188

~ być dŁuŻnikOWi ogłoszona 11pa:łłość bą!d'ź na jego wniosek,

,,",u

Warszawę
na Poznań
Gdańsk wypt.
na Warszaw ę
Wiedeń czeki

Prag,

46.80-47.46.85-47.05
57.65-57.80
37.62-57.76

7D.06-7554
31T 125

Bawełoo.

Notowan ia
11.62,

począ t kowI.':

styczeń

11 76,

pazmarzec

No,towania końcowe: s i'e rpień] 1.53.
wl/1ZeSień 11.50, paźd~ieTnik ]1.59 IIsto~
pad 11.64., grudzi'eń 11.71, styc zeń j 1.75,
luty 11.75, mMlZec 11.78.

kwi ecień

11.77,

mai 11.81, czerwiec 11.73. lipiec 11.70.

niebywala okazia!

sz agierów

Kierownik art.-lit.:

EDWARD REJ.
Orkiestra pod batutą R. KantorA •
Przy fortep. M. Ptaszyński.
Początek pr~edstawleń

o (i, 8 i 10.

Pierwsze przedstawienie
po c:enac:h znlionych.
SKECZE:

Cnotliwa Mamusia B Jedziemy do Otwocka
Podwórzowi m\}zYk.anci
Na straży wolności $ Zródła rozkoszy.
NUMERY SOLOWE: Pp. Poraj-Porec k a, Edward Rei. Jerzy Welin,
Duet Zwirskich i Kaniewscy.

Passe"Partout i bilety ulgowe
pdcz urzędowych i prasowych nieważne.
UWĄGA! W dniu 1 września
odbędzie się uroczyste otwarcie se:4'Onu jesiennego 7udziałem nowozaangażowanych

artystycznych.

sił

"

__...:;.lt1.;:.......----_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.:;:.;~t:.:...v~I~II.:...~Gt~OS POLSKI -)921

'3~

Nr.

------------------~,.", -~.

MĘSKIE

GIMNAZJUM

(handl.,

matl~przYr.)

Łodzi

Zgromadze ia Kupców m.
ul. Narutowicza Nr. 68.

Podaję do wiadomości Szanownym Rodzicom, iż egzaminy wstępne odbędą się w 3-im terminie
w dniach 1, 2 i 3 września r. b. o godzinie 4-ej po południu.
Podaąia do klasy A, podwstępnej, wstępnej i wyższych przyjmuje Kancelarja Szkoły od' dnia
dzisiejszego.
Czesne w klasie A wynosi 75 zł. kwartalnie.

Dyrektor: (-) Antoni Idtkowski.
_ ..C_ _ _

_'_ _ _ _L., _ _ __

_

ZAB,ZĄ.D

Ogłoszenie.

Domu Transportowo-Ekspedycyjnego

Na zasadzie uchwały V. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów Łódzkiego Banku Depozytowego,
Sp. Akc. z dnia 26 kwietnia 1927 r. oraz odpowiednio do
postanowienia pp. Ministrów Skarbu o~az Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1927 r., ogłoszonego w numerze 181 Mo
nitora Polskiego z dn. 10 sierpnia 1927 r. ogłasza się niniejszym subskrypcję na III. emisję akcji, na warunkach następujących:
t) Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o zł. 360.000,
czyli do zł. 1.440.000.- , przez wydanie 3.600 szt. akcji nowej emisji po zł, 100 nominalnej wartości każda.
2) Posiadacze akcji I emisji w kwocie zł. 720.000.·-,
względnie posiadacze odcinków akcji tej emisji, uprawnieni
są do otrzymania w czasie do dnia 10 października 1927 r.
wzamian dywidendy za 1926 rok bezpłatnie akcji, względnie
odcinków akcji III. emisji w wysokości połowy nominalnej
wartości posiadanych przez nich akCji lub odcinków wspomnianej pierwszej emisji.
3) Nieodebrane stosownie do powyższego akcje lIT. emisji, zrealizowane zostają podług uznania Rady w okresie do
dnia 10 listopada 1927 roku po cenie zł. IlO.- za każdą
akcję, płatnych gotowizną, przyczem osiągnj~ta za te akcje
kwota, reprezentująca wartość nominalną akcji, będzie zuży
ta na uzupełnienie kapitału zakładowego, nadwyżka zaś dziesięcioprocentowa w cen ie emisji na powiększenie kapitału

Dr. Jned.

.1Un· .Rudomin, Sp. Akc.
.

• Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów
II następującym porządkiem
z

dziennym:

~

Zagajenie i wybór przewodniczącego,
Sprawa powiększenia kapitału zakładowego
5) Wolne wnioski.
Akcjonariusze pragnąc". wziąć udział w powytszem Zgromadzeniu. winni zgłosić swoje
'~ akcie w biurze Zarządu 7 dni przed terminem
Zgromadzenia.
6419
1)
2)

właścicielki

art.-fotograficzny

Jad~igi H.ępińskiej
września

z dniem 1

r. b.

polskiej i niemieckie}
6058-6
dla początkujących, zaawansowanych
i ćw. praktycznych

Związku Stenografów
ul. Przejazd 19 (Kilir'iskiego 93).

KASA CHORYCH m.

wynosić będzie Zł.

•

• • " -'

;

. ' 'v

B-kl. Gimnazjum

~

L~DZI

.~-rz~w~dn~z~~:~~~ą~~i
•

"

...

~

~.

Zeńskie

Wólczańska 23. telefon 14-27.

Targ Hodowlany

bydła ro$!atego, trzody chlewnej

Do wynajęc,ia kompletny
położony
w centrum miasta, 5 minut od dw~rca tood 11 do 15 września.
warowego
i osobowego, zamknięty sam w sobIe kom66°/0 zniżka kolejowa w drodze powrotnej ze Lwowa za okazaniem
pleks fabryczny, składający się ze skł~dów f~brycz
stałej karty wstępu dla zamiejscowych przyjezdnych na Targi.
nych i suterynowych ewentualnie z mieszkama, dla
Przydział kwater w Biurze Mieszkaniowem Targów Wschodnich na dworcu głównym. przemysłu tekstylnego w Cernauti (Rumunja). Oferty
Informacje i stałe karty wstępu w Biurze Centralnem Targów Wschodnich,
64G6-1 proszę przesyłać na adres: Rudolf Muller . Cernauti,
Lwów, Jagiellońska 1, i na placu wystawowym, Tel. 964.
Bahnhofstrasse 4.
6380-3
(iJ1iJ~§Zlf' ,~ .- t

-------------------------------------------------------"Glosu Polskiego" ze wszystkimi dodatk ami wy·
Prenumerata
nosi w
4.50, za odnoszenie - 40 grosz)\; z przesyłka

zł.

pocztowa w kraju -

Gustaw Wassercug.

•

zł.

5.- ;

chłopczyk
Słowiańska

pól-

18,
6511-2

DYWANY
Tkaima sztuczna,

Piotrkow6312-4

SZARPARNIA

MIESZKANIE

5 pokoje. Służbowy, wszelkie Wygody,
w ~ródmie!lciu, dom komfortowy, tront
losze piętro. do odstąpienia z meblami
lub bez. Oferty .Solid" do adm. nin.
6408-3
pisma.
POSZUKUJ~
pokOju umeblowanego z utrzymaniem
dla ucznia przy inteligentnej rodzinie.
Pożądane u pedagoga. Oferty proszę
składać pod .Zaraz" w adm. pisma.
6409-1

za~ranic ę

-

zl. 7.20.

kowska 128 miesz, 2.

6421-2

PRZYJMĘ

na stancję 2 uczni6w (Ulce) oddziel n)
pokój, dobre utrzymanie, fortepian, pomoc W nauce. 6·go Sierpnia 52 m. 5.
6417-3
tel. 49-05.

POSZUKUJE

wykwRllflkowanych hafciarek. (Dam
ska bielizna) Zglaszać się Piotrkow·
ska 59 F. Berger m, godz. 7-9.
służąca

POTRZEBNA

do dwuch osób od 1 wrze~nia
z dobremi świadectwami. Wiadomo!lć
Karola 58. Sache od 5-7
6571-5

i owiec od 9 do 15 września.

Łodzi

r.

Komornik:
Jan Rzymowski

(budynki fabryczne z szopami bez ma'
~zyn) nadające się na różne Warsztaty
I magazyny do wydzierżawienia. Lange
Przejazd 68. Telefon 42-54
6391-2

5ię

Z pełneJni praW'aJni giJnnazj6W' państwoW'ych
(KategorIa A)
Poczatek lekcyj dn. l wrze~nia .
Kancelarja otwarta codziennie w ~odz od 10 do 2 i od 4 do 7.
Przy (Jimnazjum ,.DOM DZIECIĘCY" syst. proł. MONTESSORI.

II, Ogólne- Krajowy Taro Kom Remontow~~h i LuksUsowJch

t<edaktor:

• ~. ł

Marii Hochsteinowej

nasiennictwa i ma SZI,n roln 'c:.Jych .

lTIiesięczna

Łódź,d.21.VIJI.27

10400 miesięcznie.
informacyj udzieli Naczelny Lekarz Kasy Chorych.
Podania uprasza się kierować d" Zarządu Kasy Chorych m. to
PIęKNIE
dzi, ul. Wólczańska Nr. 225 w terminie do dnia 15-go września 1927
umeblowany pok6J frontowy losze pię
roku.
tro z telefonem, do wynajęcia Piotr-

Rolniczy
•

z mebli,
oszacowanych na
sumę zl. 600,-

•••••• •drobne
•••••

Chorych.

Ubiegający się o powyższe stanowisko winni obok podania, zawierającego krótki życiorys, wykazać się posiadaniem przynajmniej
lO-letniej praktyki lekarskiej, znajomości wszystkich działow medycyny i praktyki administracyjno-lekarskiej. Ponadto należy załączyć
następujące dokumenty: l) metrykę urodzenia, 2) dowody, stwierdzające obywatelstwo polskie, 3) dyplom doktora wszech nauk lekarskich z prawem praktyki w Państwie Polskiem.
Wynagrodzenie lekarza-referenta za (\siem glldzin dziennej pracy

pod protektoratem Pana Marszałka i Premjera Józefa Piłsudskiego.

drobiu, ~ol "bi i kr61i.k6w
od 4 do 8 wrze~nia.

i składających się .

JEST DO ODDANIA

ŁODZI

logłasza niniejszem

W'ysta'W"a Kom.unikaey.jna
•

z przetargu publicznego
ruchomogci należących do
Chałma Djamanta

ska 92,

U

'

weneryczne
ul. Andrzeja 3
Przyjmuje od 11 12 i od 5 i pół . 7 p6!., w niedzielę
od ]1-12 w lecznicy Zachodnia 27
od 4-5

reperuję.

Dogodna sf osobność zakupu artyk ulów krajowych i zagranicznych ze wszy5tkich dzial6w produl<c ii.

uwzględnieniem

lan
Dobrowolski
choroby sk6rne i

się

sprzedaż

na wlasnosć dziecko,
roczny mechrzczony.
m. \4 l piętro,

Zapisy i idormac)e codz. od 6 do 8 Wlecz.
Początek we wrześniu. Opłaty umiarkowane.

b.orski

Targ

wym w
RzymowSkl zamieszkaly WŁodzi,
przy ul. Sienkiewicza 67, na zasadzie art. 1050 U.
P, C.,ogłasza, że w
dn.6 wrzdnia 1927
r. od godz. 10 rano
'W Łodzi, przy ul.
Zielonej 2
odbędzie

Dr.

J.cIÓdzkim

W

Uli. Tir~ tiu~c~dni~n;e1r~~w ieI11<-I i).D.r·.~!i!I·yr.~ a.to':'!I I'
ze szczegó lnem

przy

Okręgo
Łodzi, Jan

OTRZYMAć POSADĘ?
Musisz ukończyć kursa fachowe korespondencyjne prof. Sekułowicza, War,
szawa. Zórawia 42. Kursa wyuczają
Iisto\\nie: buchalterji, rachunlrowości,
kupieckiej, korespondencji handlowej
stenografji, nauki handlu, prawa. kali·
grafji. pisanla na maszynach, Po ukoń·
czeniu świadectwo. Ządajcie prospelr4865-56
tów.

Kursy Stenogralii

KASA CHORYCH m.

Dział

Sądzie

CHCESZ

Bliższych

przy ulicy Karola 18

Ogłoszenie.

Ogłoszenia

I

!!\lI

pracę

Komornik

Tel. 48-95.

Nadz'QTyczajne

~ ~:;;3eii:5iiio'_ii_łiÓidiZkiiiiBianikiiDiieiPiiiOiiZYiitio;Wiiiy,_SiPi"iAikiCi'il'L posadę I~elerent~n~~!!!y

wznawia

Datyner

7awiadamia panów akcjonariuszów, że w dniu 24
r , b" o godz. 5 po południu. w lokalu Zarządu w Plramowfcza 11
Lodzi, przY ul. PiotrkowslUei 62 odbędzie si~
l dawn Ol<;tińs!{a).

Przy repartycji nie rozebranych akcji będą uwzględniani
w pierwszym rzędzie akcjonarjusze II-ei emisji.
4) Akcjonarjuszom, którzy w terminie, oznaczonym w
punkcie drugim, zrezygnują z uprawnień, 11 tym punkcie wymienionych względnie uprawnień tych w oznaczonym terminie nie wykorzystają, wypłaconą zostanie całkowita dywidenda, przypadająca na posiadane przez nich akcje ' I. emisji,
względnie odcinki tych akcji.
3) Pod względem praw, przysługuJących akcjonarjuszom,
akcje nowej emisji zostaną zrównane z dawnemi z chwilą
wpisania podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru
handlowego i uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia l
stycznia 1927 r.
6) Całkowita wpłata kapitału zakładowego oraz- zapasowego winna być uskuteczniona do dnia 10 stycznia 1928 r.
7) Akcje nowej emisji będą wydane subskrybentom w
ciągu 2 miesięcy od dnia zarejestrowania kapitału zakłado-
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Urolog.
Choroby nerek, pę
cherza l dróg moczowych.
PrzyjmuJe
od 1-2
września
i od 5-8 w

zapasowego.

Po powrocie

Do akt.

Zygmunt

Mies'kanie

DO SPRZEDANIA

w okolicy Pl. Wol Otomany i kozetki w zal!ładzie tapino!lci i przyległych cerskim K. Junkiera. ul. 'Sienkiewicza
ulic, 5-cło pokojo · 56 f. I.
6400-5
We z wygodami,
poszukiwane. ew.
może być

zamie-

IDĄC

nione na 5 poko - do wojSka sprzedam używany rower
jO\7e. Pośrednicy tanio. Wólczańska 144, [( brama parter
6424-5
poszukiwani. Te- m. 45
leton 40-45.
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Ogloszenie za wiersz milimetrowy l szpaltowy
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