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zmiany
kon~tytucji
Jednomandatowe
wyborcze

na rok 19Z9-SO

Preliminarz
łowy

będzie

go•

w sierpn; u

Warsz. koresp. „Głosu Polskie·

•

go" (St. Gr.) telefonuj~:
Dowiadujemy się, ie poszczególne ministerstwa, na skutek spe
cjalnego okólnika
ministerstwa
skarbu, przystąpiły do opracowania preliminarza budżetowego na
rok i929-30. Prace te mają być
zakończone w drugiej
połowie
sierpnia.

Urlop premiera Bartla
potrwa do p ow1 sier·
pnia

rektor Szlagowski

OKręg1

wybór prezydenta przez powszechne głosowanie

znania. P. prezydentowi towarzy.
Warsz. koresp. „Głosu Polskie go" (St. Gr.) telefonuje:
szą szef kancelarji cywilnej dr. Li
siewicz, płk. Zahorski, rotm. Jur·
O przygotowywanym projekc! e zmian konstytucji krążą najroz•
gielewicz, mjr. Curuk, redaktor maitsze i bardzo sprzeczne pogłos ku.
Skwarczyński i radca Michał Moś·
Według informacji z kół prawicowych sanacyjnych liczba po·
cieki. Przyjazd do Poznania nastą
lJi około godziny 19.30.
słów ma być zmniejszona do poło•:t·
Mają
być utworzone okręgi
jednomandatowe z wyjątkiem kresów, dla których ma być utrzymane

Budżet

fKs.

.llil.88.Qt!!I'

głosowanie

proporcjonalne z oznaczeniem

ilości

mandatów

ludności

l

polskiej.
Inne pogłoski mówią, że projekty rządowe będą bardzo umiar•
kowane i że głównie sprowadziić się będą do sposobu powoływania
prezydenta Rzplitej w drodze głosowania powszechnego •
Co jest prawdy w tych pogłoskach - określić trudno, a jeszcze
trudniej orzec, jakie projekty zyskają poparcie bloku współpracy
z rządem, bo już teraz na ten temt1t pomiędzy dwon1a organami kon•
s~rwatystów, „Czas~m" i „Słowem", toczy się zażarta polemika.
W poBemice tei wczorai P• Mackiewicz stworzył aforyzm, za
który większość bloku nie będzie mu wdzięczna. Oświadczrł on krót•
ko i węzłowato, że „my jedynka, nie jesteśmy posiami, a tylko urzęd•
nikami".

a

R

•

I

został mianowany przez Ojca Swietego Piusa XI, biskupem sufraga·
nem warszawskim.

11=1iiiEEE•=•=•=r
d e f.1n1 ywn1e IO wrzesn1a
' ·
r. b. 8BZPDdsta~!JD8 ObilNY.
W
Wie

•t
·
WARSZAWA 17. (Pat.) Dnia
•
bm. J>· prezes rady ministrów rozpoczną.
się
prof. Kazimiez Bartel wyjechał na
W
arszą
4-ro tygodniowy urlop kuracyjny
. Organ agrarjuszy niemieckich
zagranicę. Zgodnie z art. 62 KonWarsz. koresp. „Głosu Polskie-go„ (St. Gr.) telefonuje:
„Deutsche Tage<>zeitung• w de pe·
stytucji p. premjer powierzył zaWczoraj zrana przybył do Wars:a:awy przewodniczący delegacji nie• szy z Olsztyna atakuje Polsk~ za
stępstwa szefa rządu do dma 1-go
•
• _
•
wybudowanie na pograniczu pol·
sko-niemieckiem w pobliżu nie·
sierpnia p. ministrowi spraw we· m1eok1e1 do rokowań handlo~ych z rządem poi sk1m p. Hermes.
wnętrz!1ych a od dnia .1. sier~nia
W południe _P• Hermes odb~ł konferen~~ę z _pre~esem delegacji polskiej mieckiej wioski Bruecken 50-medo konc~ urlopu p. ministrowi ro/prof. Twardowskim. P~dczas łeJ ~~nfere:1c11 os1ą~n1ęto zupełne porozumie-,tro~ej wi~ży obserwacyj~ej ą1a
bót publicznych.
nie, według którego dnia IO wrzesn1a w Wall"szaw1e odbędzie się wspólne celow wojskowych, użala1ąc su:,
Urlop szefa rządu, prof. Bartla posiedzenie obu de~egacji, a bezpośrednio po niem zostaną wznowione pra. że P~ls.ka V! te~ ~P.0 ~ób . coraz
sierpnia t1· do
tk" h k
· -·
bardz1e1 zaciska p1ersc1en zelazny
Potrwa do połowy
.
' ·
ce wsz:rs
1c . om1SJI.
· h.
czasu, w ktorym
mają być rozpo•
•
•
.
•
•
o koł o p rus wse ho d me
a1e I·
czc:te prace rządu nad projektem J
. Nie nalez! w~łp•ć: ze wznowione tym ra~em rokow.:-naa o trakt~t han• obawy niemieckie są zupełnie ~ezzmiany konstytucji. Przygotowania rUowy polsko•naem1eck1 dop1'"owadzą do pomyslnego wyniku.
P?dstawne, gdyż :chodzi tu me. o
'do tych prac już są w toku.
Jeszcze wczoraj wieczorem p. Hermes opuścił Vlarszawę, a wraz w1~żę obserwacyjną dla .celow
--&z nim udał sit: na urlop wypoczynkowy poseł Rzeszy niemieckie; p Rau- WOJ~kowych, lecz ? ~unkt tnangu·
'
'
•
lacy1ny do pom1arow karlogra·
scher.
ficznych.
(ap)
t7

i

z

Zbożowa
opierat

polityka

rządu ~

będzie na uczciwej kalkulacji handlowej

Warsz. koresp. „Głosu Polskiego" (St. Gr.) telefonuje·
.
.
.
. . t
dmu wczora1szym mmts er
spraw wewnę t rzych, gen. Skł ad•
· k upcow
•
· ł d e1e gac1ę
k ows k 1. przYJą
zbo:żowych, na której czele stali:
M ł
· h
b . senat or R o t ens t re1c
z
a opolski, p. Radomski z Poznania i
p. Wencel z Warszawy. Delegacja przedstawiła memoriał, w ktń
rym przeciwstawia się etatystycz
nej organizacji zakupu zboża.

w

ła swój memorjał także podse-

kretarzowi stanu w ministerstwie
skarbu p. Grodyńskiemu.
•
u*C

Ustawa Automob1lowa

d0

50 tys_ię.cy rpdzin ży~owskic~

ma wye~1giowac z Amery.łi1 na U!ira1nę

b .
.
. CZYTA
RYGA, 17 lipca. (ATE). Z Mo- nę przedstawiciel żydów ameryna ycta w księgarni n
J„ skwy donoszą, że po kilkudnio- kańskich Meyers, który w Moc~~:ź~:!~~to:r1cfi:_I!.
wym pobycie wyjechał na Ukrai- skwie odbył szereg konferencji z
· ·
ł
·
·
. .
id
e<...,.;,.....,,,„,,„""""""'-*
w adzam1
sow1eck1em1,
dotyczą.
.._...._.............,, - - mili
•
•
.
cem1
pow1ększema terenów kolo.
.
.
.

Katastrofa samolotowa w Kopenhadze

Minister Składkowski odpowiezagadnienie rezerw zbożowych będzie aktualne dopiero
na jesieni, że w każdym razie po
lityh rządu w tej sprawie opierać się będzie na uczciwej kalkulacji handlu zbożem, a wreszcie, że tą sprawą interesuje sie
specjalnie premjer Bartel, którv
po powrocie z urlopu ro.zpatrzv
postulaty kupców.
dział, że

Delegacja kupców

przedsta wj,.

m~cY}nych zydowsk1ch .. Rząd SO
w1eck1 wydał Meyersowi zez-wo1ente
· na przes1edle01e
·
· się
· na u.
krainę 50 tysięcy rodzin fydowskich z Ameryki, które otrzymają ziemie
w gubernji Chersoń
skiej. Podczas swego pobytu na
Ukrainie Meyers przeprowadził
prace przygotowawcze,
celem
uskutecznienia swego planu.

ziemi
w Tarcn
·
LONDYN, (ATE) 17.7.
T~~zęs!enie

Trzęsie·
według wiadomości z
; Tu rej i wydarzyło się nietylko w
·Smyrnie, gdzie nie oszczędziło
żadnego budynku ale także w sa-

. nie ziemi

Straszne skutki kafa.!>trofv samol o\~. który spadł na ulic~ Kopenhagi.

mym Konstantynopolu, gdzie kilka budynkc>w jest silnie uszkodzonych. Ludność przebywa onc:A
poza miastem.
·
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Rząd sowiecki poniósł do· ności, która byłaby wystawio·
tkliwą porażką w sprawie, któ- nu na niebezpieczeństwo, gdy
rą przedwcześnie rozreklamo- by padyszach związał się s::> -

wał i

ogłaszał, jako pewny
sukces swej polityki.
Niedawno padyszach z Afganistanu, wracając ze swej
europejskiej podrMy, przy1ął
zaproszenie sowieckie i dość
długo bawił w Rosji. Okazywa
no mu nadzwyczajne honory,
z których urzędowa prasa sowiecka musiała się tłomaczyć
prze<i: towarzyszami z partii
komunistycznej, starano się go
olśnić potęgą
i bogactwem
państwa i wywołać w nim wra
żenie, że obecna Rosja nie ustępuje bynajmniej pod tymi
względami swej
carskiej po·
przedniczce.
Jak wiadomo, ludy azjaty•
ckie przed woi·ną J·apońską prze

ceniały potęgę caratu i dyplo
mac ja sowiecka próbuje przed
ich oczyma odnowić stary rnirai.

Cel jej w danym razie po.
legat na tem, aby wbdcę środ
kowo•aZjatyckiego, którego terytorjum ma wyjątkowo daniosle znaczenie strategiczne, skło
nić do zawarcia porozumienia
.
1· •
czy SOJUSZU P.~ ity~znego . tudzież konwenC]t WOJ skowe1. W
ten sposób byłyby na grunciel
politycznym zrealizowane festyny i uroczystości moskiewskie
t d kt
·
·
W~ dlug t eJ samC:J me O y, . 6
re] sukcesy głosno rozbrzmte·
wały po Koronacji ostatniego
cara i której wspaniałość i
z p eh
od i · ł
pr e Y,
~ z ~la o gr~no
władcow az1atyck1ch, uwazaJą
cych cara za swego przyszłe
go pana..
,
Pośpieszyła też wslad za
.·
d
h
d
powraca]ą~ym pa yszac em O
K~bulu m1s1a. sowiecka, ale zamiast spodziewanego traktatu
odebrała stanowczą i niedwu•
znaczną rekuzę. Rząd pady sza
h
d
.
.
ck.a o rzuci,1 ~ropodzycie. sowd1e
C te 1 odmowh po ptsama O nośnych aktów.
. k
b l
P rasa
a, d u . o ewa
'l · sow1ec
,
h
nad zas ep1~meąJ. pa yszac a,
który tak lekkomyślnie odepchnąl wyci niętą ku niemu
omocną r ~g
P
ę ę.
Na czem jednak Moskwa
· ała swe rachuby j n d ·
?pi er
. . .
a zte
Je? Jest . przec1ez w1docznem,
że zawarcie traktatu, oznaczającego groźbę lub wyzwanie
pod adres~m Anglji byłoby ze
·t
· •• bł
strony Afgams anu Wte11t\lffi ę
·ś · S
·t d
dem. Oczyw1 Cle owte Y Z obyłyby nowy mocny atut prze.
c1w Wielkiej Brytanji, lecz cóż
w danym razie uzyskałby sam
Afganistan?
W interesie Jego spoko1u
bezpieczeństwa leży utrzymanie wobec dwuch współzawod
mczących w Azii potęg neutral·

liobuzerka litewska

juszem wojskowym z 8owiecką Rosią. Parokrotnie w cią·
gu zeszłego stulecia Afsallistan ulegał inwazji angielskiej
gdy zanadto zbliżał się do ca·
ratu i zaczynał sluźyć 1ego po

lityce. Ostatni raz doszto do
niej wkrótce po wojnie z Turcją i po kongresie berlińskim.
Zanim zebrał się ten ostatni,

agenci rosyjscy w celu przy.
sparzenia tru:iności i kto potów
gHbine 1 owi londyńskiemu, skło
nili emira Afganistanu do zer•
wania z A11~lją i nieprzyjęcia
od niej poselstwa. Odpowiedzią z jej strony była wypra
W] zbroi na późniejszego lorda
i feldmarszaika Robertsa, który
na wyżynie afganistańskiej zebrał swe pierwsze laury naczel
nego wodza. Moskale pomimo
obietnic nie przyszli z porno·

cą i oczywiście władcy afgani· udało się Afganistanowi zaraz
stańscy wyprowadzili dla. sie • po wojnie światowej uwolnić
bie na przyszłość naukę.
się od tego protektoratu i zda

OJ wyprawy Robertsa Af być zupełtią niepodległość.
ganistan pozostawał względem
O.:zywiście Wielka Brytanja
Anglji w stanie pewnego pro nie pozwoliłaby mu w żadnej
telitoratu, który był milcząco formie na przyjęcie obe-:;nie
uznany przez inne państwa a protektoratu sowieckiego a i
zysK ał oficjalną pieczęć w słyn on sam nie ma do teg~ najnej umowie z Rosją z 1907 ro mniejszej chęci i żadnego inku. Dzięki przy1aznym okolicz teresu.
nościom tudzież zręczności po·
J. Mazur~ki.
litycznej obecnego padyszacha

• •

wysyła

o y g z i książe
m
codziennie
do Francji do kolonii
Paryż

i

Paryż, w lipcu.
cja o zmechanizowanym, precyzyj dach Hachette'a za bardzo daleko I waści, trzecia - cenie za numer,
1
Po wojnie nastąpił we wszy:st- nie działający~ ap~racie ~e~~ral: i m~że ~.łużyć ~a przykład aJ?ler~- czv:~rta - abonamentowi etc. e.tc.
kich krajach ogromny rozwój pra- ~ym, dysponu1ąca f1cznem1 fil1a1ni kamzac11. Oprocz maszyn hczmJ Otoz przy pomocy maszyny-dzmr
sy, zwiększyły się znacznie nakła 1 w~zystkimi środkami tech ni cz-I' kowych. są tu w użyci1;1 maszyny k.acza na karta~h tych ąziurkuje
dy pism codziennych. Jasną jest , nym1.
..
.
·
regestru1ące, podobne. me.co z wy- s1.ę te ~yfry, o kto~e chodzi. N as tęp
rzeczą iż aby uskutecznić ekspePotrąciliśmy tutai o wyraz 11zmełglą.du do maszyn do pisania. Każdy nie zas tak podzmrkowane karty,
dycję ~il;onowych nakładów pism chanizoway". Otóż mechanizacja kliient Hachette'a ma swoją kartę poklasyfikowane według nazwisk
z punktów centralnych jak Lon- pewnych i to dość licznych czyn- kontrolną, na której znajduje się odbiorców, wkłada się do niesły
dyn Paryż Berlin na c~ły kraj na ności, odnoszących się zarówno do szereg cyfr w kilku kolumnach. chanie dowcipnie skonstruowanej
leż; stwor~yć jed~ą lub kilka i~sty huchaltetji, ekspedycji, rozdziału Jedna z tych kolumn odjJowia::la maszyny, t. zw. tabulacyjnej, która
Łucji ekspedycyjnych 0 olbrzymim 11?tc., posunięta jest w biurach i skła nazwisku klijenta, druga-miejsca przerabi~ kartki dziurkow~r„'? na
aparacie zasięgowym.
rachunki. ~e same cyfry, k.tore zo.
.
.
•
stały podzmrkowane na kartach.
J~k u.sku.tecz?1a ~P· Paryz, g~zie
drukuje maszyna jasno i wyraźnie
ognd1~ku1ą się w1elk1e nakła~l'. p1~m Chł
łk
wraz tekstem na rachunku. Autoco z1ennych, wysyłkę 4 nulio:iow
matyczna maszyna klasyfiirn.cyjn1
eg.zemplarzy do ':"szY:stkich m1~st,
U ·
pełni funkcje rozdzielcze. Maszyn
miasteczek, os.~d 1 ws1 fra~cus~.1ch,
wszystkich trzech rodzajów pos :n oraz do kololl!)t w Afryce i AzJI?
Do czego doprowadzit może szalona polityka· da centrala przy ul. Reamura po
. F?llkcje te ~eł~i. mo~opo~izuWaldemarasa
kilkanaście. Pra~uj~ one z niesł_vJMąca Je n~ FraHnCJęh i koloknJe, firma
L'Action Francaise 10.VII. zaTe kilka zdań świadczą, 1'ak nie chc;tlną. s.zybk~ś<:tą i dohkłc;tdnośc1ą,
essageries
ac ette, tóra po. .
na1 ep1e1 wycw1czonyc i sµrawsiada w Paryżu centralę, oraz 55 ; m1eszcza art. J. B. p. n. „Le poµd- bezpiecznie jest mówić o rewizji nych urzędników.
składów dla obsłu.l!i 2.258 kio-j riere et le petit garcon aux allu- granic. W imię sprawiedliwości na
Pakowanie gazet, perjodykQw,
sków i sprzedawców gazet; na mettes". Autor pisze, iż za często leży zaznaczyć, że oświadczenia książek w paczki, adresowanie ich
pro~ncji, w Afry~e północnej i za' wypada się zajmować Waldemara- Waldemarasa traktowane są chłod :-- ':"szystko to odb~a się pr~y ugranicą ekspedyc1a Hachette obU
.
.
zycm maszyn. Z gornych pięter
sługuje 16 agencji i 15.000 sprze- ~e~. p~rty te~ dyktator me, orni~ no ';': N~emc~ech. „Frankfurter pacz~i gotowe iuż do ·wysyłki zedawców. Około 4.000 pracowników Ja zadne1 okaz11 aby powtorzyc Ztg. porownu1e Waldemarasa do suwa1 ą się na ruchomym pasie do
zatrudniają centrale paryskiego do swoią ma:ksymę: „Wilno·
a1bo chłopca, przechadzającego się po właściwej ek>spedycji, gdzie je ła
mu wysyłkow~go. W.gmac~u przy śmierć". Powtórzył on to niedawno prochowni z zapałkami. Jednakże d~j~ ~a auta. ~ekretarjat tej .olbrzy
ul. Lel~ng zmiana dzie~~a l nocna na zjeździe szaulisów, z dodatkiem - zapytuje autor~y Waldema- m~e1 t~s.tyt:1~l 1 ,ma prac.ę ?1elada .
załatwia wysyłkę 4 m1l1onów e.
. .
.
N1ernme1, mz 1.300.000 hstow przy
gzemplarzy gazet i periodyków. k?ment~rzy politycznych, . bardzo ra.s - we licząc na u~rze1mość Nie i::hodzi do biur jego. Obok głów·
Poczynając od godz. 3-ej rano, w l mepoko1ących. Autor cytuie zwią- m1ec mógłby prowaazić tak nie- nych działów, związanych bezpopromieniu 100 kilometrów, wozy zane z tern przemówieniem Walde ~ezpiecz,ną grę? A czy zganiony śtednio z właściwemi funkcjami inautomobilowe Hachette, w liczbie jmarasa oświadczenia koresponden dziś, nie może on rachować na po stytucji, istnieją jeszcze: wy:lział
222 • rozwożą 55 t~n papieru zadru j tów niemieckich z Kowna, któr7y parcie w innej okazji? Polska za- propagandy i wydział bibljograficz·
kowanego. W ciągu roku tabor!
. . .
kt . . k ś . ł . h
. .
b
kl d
.
ny.
ten przewozi w Paryżu. do stacji. Iuw ~zakJ~, ze „pun c.1ęz o c1 ca e1 c• owu!e s1ębz ezprzy a ną c1~rp
~ydział propagandy ~a za za•
na dalsze przedmieścia ładunek po ity i na wschodzie Europy - 1iwośc1ą wo ee tych wszy::;tk1c~1 danie przeprowadzać studJa nad no
11.680 tys. paczek, reprezentują) to kwestja „korytarza gdańskie- prowokacji. W tym samym czasie, wemi rynkami zbytu; prócz tego
cych wagę 86.000.000 kilogramów. 1go„."
Korytarz ten winien być j co zjazd szaulisów odbył się zjazd należy. doń również służba kontroli
p rzes t rzen,, Ja
· k ą pr:e b'te ga~ą
· w cią
· zniesiony„
'' bądź rozszerzony, w ta Związku Młodzieży' niemieckiej w nad sprzedaża- !· ,szk 0 le,n ie m ł 0 d gu roku te wozy rowna się okrą- .
,
,
,
,
szych pracowmkow.
żeniu ziemi 106 razy dookoła. ki sposob, ~by .Pol~ka ~ost~ła no- Gdansku, podczas ktoreg~ Gdansk
~ydział bibljograficzny opraOddział perj?dyków obsł1;1guje .617 we. teryton~ mem1eck1e (~1c).' ~ n~zw~n~. zost~ł. :•k:waw1ącą raną cowu!e kart~tekę wszystkie? wy·
tys. abo~entow! Zrozumiałą Jest kazdym razie wobec podmes1ema. N1em1ec . Dz1w1c się należy, że se da;-vn~ctw w Języku franc~sk1ID:, do
rzeczą, lŻ tak olbrzymiej ilości a- się Niemiec kwestja zniesie'lia nat gdański zezwala na podobne ktoreJ wchodzą wszystkie dzieła ,
bonen~ów, sprzedaw7ó~, kiosków korytarza s~ała się aktualna. Co manifestacje. Jest to tern dziwniej ukazujące się g~zie~ol~iek~ądź;
etc. me moze obsłuzyc z maksy- .
. N'
. Wł h ( . ) /
.. S
Wydział ten wydaie m1es1ęcznik b1
malną szybkością i regularnością wi~ceJ, te~cy 1
~c Y r~~~c zą s:e, tz . enat ~en, nowo;;ybrany, bljograf.iczny dla użytku księgC1 ..
żadne przedsiębiorstwo wydawmi- da1ą obecnie otwarcie rew1z11 gra- me posiada większ. naCJonalisty- rzy p. t. „Tous les livres".
cze, żadna księgarnia, żadne pi- nd.c pomiędzy Bałtykiem i Adrjaty cznej i uznał potrzebę utrzymywaTak skomplikowanie zbudowa~~o'. _Spro.stać temu zadam'!, um:o kiem. Z tego punktu widzenia kwe nia dobrych stosunków z Polską. :ia jest instytucja,. ~tórej główną
zliwic kazde~u a~onentowi, ~az- stja Wilna jest kwestją pierwszo- Wobec tego mamy prawo zapytać 1 ost~teczną !unkcią Jest. proste po
<lemu czytelmkow1 otrzymanie o
.
.
W h d . „,r
•
cl . .
I zorn1e zadame przesłania abonenokreślonei' godzinie gazety lub rzędne1 wagi na
se o zie. i'tOWa - p1.sze autor - g- zie 1est szczc- 1 t . .
. d t
.
t{
,
.
ł b
d
"k ,„
.
f sprzedawcy
ow1 pisma i os arczema ;;aze1
petjodyku - może tylko instytu- woina mog a Y stą wym nąc ·
rośc 1·
ulicznemu.

I

I

np1·ec z zapa ami• w proch ii wn1'

1

HELENÓW

Ni~dziela,

dnia 22 lipca r. b.

- Let__

Według wiadomości, nadchouzących z Wilna i z pogranicz_a

litewskiego, od pewnego czasu ht.ewska straż graniczna zachowuje
su; coraz bardziej prowokacyjnie:
z za kordonu obrzuca wyzwiskami
żołnierzy K. O. P.-u, parodjuje
Ilolski hymn narodowy i tp.
Nasi

żołnierze

zacho·
a
pogardliprowoka-

Igrzyska sportowe -- Amerykański bieg kolarski na 50 kim • ••
Boks-4: pary z mistrzem Kupką i Stibbe na czele. -· Loterja
A.trakcje.
Ork estry
fantowa. ..,_ ZabaJVa dziecięca.

jednak

wuią pełną godność i powag~.

na zaczepki odpowiadają
wem milczeniem i całą
cyjną taktykę Litwinów ignorują.
(ao)

LOgnie benga~~~:.e.

--

Zabawa kwiat o\ ·a.

--

Szcze5óly w programach.
,,.....,..Elalllł

...__._____.._..__11

18.VIl. -
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Poszukiwania
ł\nfundsena
staja w obronie ellspedycji

\\7 łosi

GŁOS

urzerwaną pracę
MOSKWA, 17 lipca. (PAT). Komitet niesienia pomocy rozbitkom „Italji" polecił kapitanowi
„Krassina", Samojłowiczowi, dokonanie naprawy samolotu Czuch
nowskiego i zorganizowanie bazy
dla podjęcia poszukiwań zaginionego Amundsena i jego pitota.

OSLO, 17 lipca. (ATE). W szelkie poszukiwania Amundsena w
dalszym ciągu są bezskuteczne.
Również nie znaleziono
trupa,
Malmgreena, którego prawdopo-1
dobnie uniosła kra lodowa w niewiadomym kierunku. Do Bergen'
przybył wczoraj francuski okręt
do ekspedycji polarnych "Porquoi
pas", który natychmiast wyjeżdża
do Tromsoe, a stamtąd na Szpicberg, celem posrukiwania Amun
dsena i Guilbaud.

Kpt. Lundborg

------·-------------------------·--------------------------

Kaprysy lipcowej aury
Diisieisza pogoda

Nobile

Malmgreen oddał cenne usługi.
W roku 1927 uzyskał Malmgreen stopień i tytuł doktora fi; lozofji na uniwersytecie w Upsali.
j .Wiadomość o. t~agicz~ym zgoInie młodego, a JUZ wybitnego ul czonego, wywołała w Szwecji ol'brzymi żal powszechny,
Król
szwedzki przesłał wyra2y kondolencji matce profesora, tudzież
tow, antropologicznemu i geogralicznemu w Szwecji, podkreślając
bohaterstwo młodego uczonego i
poważne wyniki jego badań naui kowych.
Bezwątpienia,
gdyby
nie fatalna śmierć, młody prof.
1M I 6
• b aJ a m.,,reen b y łb y s t a ł s f ę me
l wem jedną z najpierwszych powag naukowych Szwecji.
1r..

•

h

ł

1928

trwałą

ge11.

czuchnnwski podeimie

POtSltI -

"'

1uBD. 11nObilB przyc !idZI
~
dO Zdf0\Vla

Perpignan.
wyrządzająe
szkody w sadach, winniPo przejściu większego zachmu cach i na polach. Niektóre budyn.
rzenia, miejscami z deszczem lub
ki zostały uszkodzone.
uawet burzą, znowu do.ść pogodnie, lecz już znacznie chłodniej
~ .~u1u·1 upału" 411
wskutek
umiarkowanych wia~
i;t :ł
n
w
trów północnych i północno - 7,aWB
chodnich. W górach zachmurzeWIEDE1'J, 17 lipca, (PAT). _..
uie duże.
.
Wskutek panujących tu obecnie
upałów 80 osób doznało poraże·
141
I w w~ 1·
nia słonecznego. W czas'e kąpieli
PARYŻ
M'
i' t
utcnęfo 16 osób,
.
' 17 1ipca.
imo, z em .
peratura w Paryżu nieco się obniżyła, zanotowano wczoraj kilka
ciężkich wypadków
porażenia
WIEDEŃ, 17 lipca. (PAT). Nad
słonecznego, ieden nawet śmiercałem terytorium Tyrolu przeszła
teiny.
w ciągu dnia wczorojszego silna.
Nad różnemi miejscowościami
burza.
przeszły gwałtowne burze, połączone z oberwaniem się chmur.
n ~i
Najbardziej ucierpiało zdrojoIr UiS.l':J
wisko Vichy, gdzie woda wdarła
WILNO, 17 lipca. Onegdaj z
się do piwnic, a nawet partero- niewyjaśnionych przyczyn na powych sklepów. Na niektórych u- graniczu polsko - litewskiem nalicach woda chwilowo dochodzi- przeciwko odcinka granicznego
ła do 2 metrów. Wy·p adków z K
t
·
1'
k' ·
armazyn po s rome itews ie1
ludźmi na szczęście nie. było. . wybuchł olbrzymi pożar okoliczwynoszą
k1lk1naście nych lasów. Pożar przerzucił się
.Szkody
k.
. •
1
m1p1onow. f.ran okwd.
na położone w pobliżu domostwa,
wvrządziła
0
b owazne sz
niszcząc ogromne ilości zahudo· urza również w ancy.
wań gospodarskich. Poiar trwa
PA RYż, h17 lipca. (PAT).ł
dalszym ciągu.
Gwa towny ura.gan zntszczy O·
kolice

poważne

WiEdniU

Bnrzei· u•eu1y•111nl:!ranci·1·

Burza nad Tyrol am
!'lr na gran lCY

i OSLO 17 lipca. (A TE). WeOSLO, 17 lipca. (ATEJ. Przyi ~ I
'
puszczają tutaj, że grupa, którą
~ \dług doniesień ze Szpicbergu pazauważył łamacz lodów ,,Krasin",
! : rowiec
„Citta di Milana" otrzynie i'est ani grupą Alexandri, ani
ł
k
· · na po·kł a d uma roz az wzięcia
1
grupą Amundsena, ale oddziałem
ratował ratowanych członków za.roiH ,.Itawłochów, który wyszedł z okrętu bohaterski lotnik, który
~
„Braganza", celem udzielenia po
ekspedycję gen. Nobilego.
ł lji'-' i do odpłynięcia do jednego z
mocy lotnikowi rosyjskiemu Czuportów Norwegji. Stan zdrowia
chnowskiemu. Parowiec norweski ny list od syna, w którym ten za-i generała Nobile znacznie się powrócił wczorai do Kingsbay, nte kl' ł · b
. tr 'l
d . . . 1
ł I g
ł ·
znalazłszy nigdzie śladów Amunma Ją, y me ac1 a na z1e1 1 epszy , a e enera me opuszcza 1
ee.;..<.-~ ~
dsena. Parowiec „Hobby" wkrót- wierzyła w ja.sną. przyszłość.
jes~cze. kajuty.. Na Szpicbergu pa- .
•
· )f„
•
•
ce w.yrusza w str?nę Gren~andi! i .zmarły trag1czme ~ro~. szwed:z:- nu1e mepo~y~ln.a pogoda. Je~en
cegieł
będzie tam czynił poszukiwania. kt Malmgreen urodził się w roku z przedstawicieli prasy,
ktory
1895 w Halun w Szwecji. Zdaw- przybył <lo Kingsbay, twierdzi,
WARSZAW A 17.. \P.AT). Za· turę i dzięki temu, że w większa„
ści wypadków Biuro do<;tawy wy.
M~t'IDI"
szy maturę w roku 1912, poświę-1 że wśród członków załogi „Citta ło~one przy BqK z m1c1aty"".'Y ~o płaca zaliczkę, opłacając ka!dą do·
,l'lu
'ł .
'ł
•
d'
d' M'I
„
. .
: m1tetu Ekonomicznego mm1strow
•
ci się z zam1 owamem stu JOWai ano panuie meporozum1e- Biuro Komisowe Pośrednictwa w stawę natychmiast po jei wysłaniu
1 i
RZYM,, 17 lipca: (PAT). Prasa niu meteoroJogji i pracował przez; nie, spowodowane kwestją ustale zgkupie cegły, mające na celu potrafiło biuro osiągnąć wybitną
gwałtownie reagu1e na zarzuty pewien czas w jednem z obserwa- nia odpowiedzialności ekspedycji, przeciwdziałanie
spekulacyjnemu zniżkę ceny cegły i przeprowadza
dzienników zagranicznych pod a- torjów w Laponji.
a nie ulega wątpliwoścf, ze spra- podwyższaniu ceny cegły przez obecnie tranzakcje przy cegle nor·
dr,-em członków ekspedycji gen.
W roku 1926 Amundsen zaan- wa „Italji" wymaga wyjaśnien!a, poś~ednikó.w, drogą zebr~nia i Z?~- malnego wymiaru 27xl3x6 crn. o
cenach przecir.tnie 95 zł. za 1000
Nobile 1 nazywaiąc
atakowanie ~ażował młodc„lfo uczone~o do i'akkolwiek większość osl·a ~eń gamzowama konsumeniow, rozwiia sztuk loco wagon stacja Warsza·
s
.
\. r,, ' coraz intensywniej swą działal•
,
•
•
dw6ch bohaterstk1ch of1cerow Ma- wzięcia udziału w ekspedycji ste- wypowiedzianych przez pewne ko
·ć
wa.
k
nos .
Ponieważ biuro, przeprowadza„
Z uwagi na korzystną konjunkr1ano 1 app1ego ampaOlą anty- rowca „Norge", w czasie której ła, nie jest uzasadniona.
jąc iranzakcje sprawdza kalkulację
faszystow:ską, antywłoską i uwła- 8!!!!!!!!!!!!!!!!!!*!!!'~&&~~.....,._~wawuuz&•M9!WDi'itiJUli'IDlllM*Wll'·iW'NtW!l+@i!.Wllfllll!l»'.i5IJl'if?WS kosztów własnych i przyjmuje ce·
czającą honorowi Włoch. Spe- ;
.-~ _........~~!!~~~~~~!!!!!!~~~~:!!~~!!~~~~~~~~~~
ny nie wyższe, niż 20 do 30 proc.
cjalne podniecenie wywołało lltaponad koszty własnej produkcji,
nowisko
paryskiego „Matina".
przyczem zupełnie wyłącza drogie
·Jednomyślnie
gwałtownie prasa
pośrednictwo prywatne,
przeto w
interesie wszystkich kupujących
włoska rozprawia się z ,,Matileży zaopatrywanie się w cegł'l
nem", nazywając go ohydnym,
przez biuro komisowe BGK., a w
szkalującym dziennikiell1.
interesie producentów oferowanie
swej cegły do sprzedaży równict
.
Sąd
berii?s·ki
rozpatrywał
osta!
za
k~ndyd~ta
i:1edycyny
B.
Docho;
stwa.
Nakoniec
nawiązuje
Irmgar-.
wyłą~znie tą d.rogą.
.
11ośwlęc1·
nio sensa~YJną spraw~ wnucz~i dzeme o bigamię zostało z trudem da stosunki z ostatnim przyjacieBiuro. kom1so.ve pośrednic~\~a
byłego krola bawarskiego Ludwi- umorzone.
i lem, 11 żelaznym" studentem C., z w zakupie cegły przy BGK. m1esW związku z cudownem ocale- lka l lrmgardy. O życiu IrmgarByło to w roku 1921. Kandydae którym razem
zasiadła teraz ci się w Warszawie, ul. Królewska
niem rozbitków Italji" poruczni dy, która zresztą nie po raz pierw medycyny miał być pierwszym ! na ławie oskarżonych za oszustwa. nr. 5, tel. 62-58.
k6w włoskich. Marian~ • Za i s~y znalazła się przed sądem, po- człowiekiem, którego „prawdzi-1 Ale więzienie nie było jej obce.
--0-1
d •
'ki
d ński
~p ~ stadam.y naistępujące szczegóły:
wie" kochała. Mimo to nawiązał~ , Już od roki: 1916, gdy była zaręi~rZEC:?·ll""
1on Y •e ~z~omtna
• Zie~
Ma1ąc lat 10, została Irmgarda stosunek z pewnym lekarzem, kto; czona z ma1orem B., aresztowano
c
5&
•
~ „
,...
Jłl, IZ zmady trag1czme l~h szef oddana na .wychowanie do klaszto ry o ?lało co nie skończył się tra- i ją za szpiegostwo i osadzono w ował n1esicząsłj~B
prof. Malmgreen natychnuast po ru Kalwarienberg nad Renem. W gicznie. .
bozie jeńców wojennych. Później
pierwszej katastrofie ,,ltalji", spa klasztorze t~ p~nowały tak su:
Przez cały rok po· dróżuie następ I przebywała w sainatorłach dla ~e~
BRUKSELA 17. Sprawa taje•
dłej na lód, postanowił sam zni- row~ obyc.za1e, . ze ?z1ewczy~k1 nie po Niemczech z nauczycielem' w~wo chorych, z ktorych wciąz mniczego zniknięcia bankiera Loe
k ,
b
, b
dl lO-c10 letnie musiały się tam ubie- wiejskim który dla niej porzuca!uciekała, a gdy potem zaczęła po- wensteina nie przestaje zajmować
, .
• nąc, a y me, y 6 aęzarem' a rać i roz~ierać, mając zamknięte posadę ~arzeczoną i dom rodziciel , pełniać oszustwa, dzieliła czas wszystkich kół społeczeństwa. We
innych członkow ekspedycji. - oczy. Ma1ąc lat 12 i pół Irmgarda k" K '.
. . .
1 między więzienia i zakłady dla 0 _ dług doniesień
dziennika .Soir"
• ł
'L
ł'
wł
. . d o Is i. onczy
.
asnego zos t a ł a. o dclana przez ro d zi~ow
. . w
. wieztenm.
·•
. . .
. bł. ąk anych. W kilkunastu miastach kom1sarz
po 1·tCJI-· w D un kierce o •
ehaa uczyni" o iarę z
życia dla łatwiejszego i szybsze- sM!-atorJ?m z powodu zbytnie~.~ . W więzieniu konczy tez J~J mąz, i niemieckich sądy rozpatrywały jej trzymał anonimowy list od jednej
go uratowania się inn eh
bu1ałośc1 ~eksualnych. Po wyiscm o'!ł. ~andy~at medycyny, Ie.tory dla · sprawy, bądź zasądzając ją na wię z dam z Paryża, która twierdzi że
Y •
z sanator1um uczęszcza nadal do nieJ 1 z mą razem popełnia oszu- zienie, bądź uznając za niepoczy- finansista Loewenste!n przed s~W ten spos6b prof. Malmgreen szkoły, co jej nie przes~kadza prze ·111=1===1:::::::;1===1i=1 talną.
mym odlotem z Londynu polecił
wznowił sławny bohaterski giest żY:~ać silniejsz~ emocje. ze starszy
.Alkohol odgrywał w jej życiu jej pewn~ mi~ję! miano~icie wr~kapitana Oates, któr
w roku mi 1. młodszymi p~nnam1. Jak? .17••
_
d~cyd~jąc?, wl.ę. Już jako dziecb c~ył dan_ue _teJ ltst ~ P.ros.bą ~dd.a·
pod
Y odb'
, ,l etnia panna zosta1e matką. 01ciec, \VłDChY bUą
;~ ~fg 0 piła ciężkie wina, później gdy do- ma go zonie w razie 3ak1egos n~e
1912'.
cz.as wyprawy P
iegu jej dziecka, 38-letni anglik, chce
•
"'
rosła, zagłuszała ·ię winem konia szczęścia. Treść tego oświadczeni~
n.owe} kapitana ~oota, odłączy! się z nią ożeni~, lee~ spoty~a ~i~
wacJę
ki~m .gdy i to nie przyniosł~ zaspo i listu, kom.isarz ~olecił zako:n~m
się od grupy SW<>lch towarzyszy 1 z odmow_ą. W n1~długi ~zas poź~ie1 W
rozgrywce 0 _ : . . ., r,1 ko!enia, zatruwała się morfiną i ko kować. sędziemu sledc~emu, 1<tory
aby im tylko umożliwić uratowa· '"'.Y~hodz1 za. ~ąz za oficera, ktory ·
Davisa
· ·
kamą.
z ~olei zawezwał _pa~11ą Loewennie się, sam poszedł ku niechyb- ginie na wo1nie.
. Skłonność do al~oholu odzie- st~m cel~~ pod~n~a iej .tego d.o
nej śmierci...
Młoda wdowa flirtuje i roman- . W trzeci~ dniu spotkania. ten- dzi~zył~ po swym. OJCU, a.le także wiado;n_osc1, ,~_o1r podaje d? .w1a
suie na wszystkie strony, szczegól- msowego między Włochami
a od~~dziczyła po nim wybitne zdoi ~om.o~c1 z .w.arogodnyc~ zrode~
Dzienniki angielskie przypomi- nie z oficerami. Wśród nich znalazł Czecho-Słowacją o puhar Davisa nosc1 .malars~ie. po matce zaś ta- ze lis~ ten. m~ nowego me. '1.'.no.s1
ilają również, iż sterowiec „Italja" się jeden, - rotmistrz ułanów _ De Morpurgo (Włochy) łatwo zwy- lent ht~rackt.
do t~Jemmcze1 sprawy zmkn1cwc1?
podczas swego lotu ponad Szwe~ który zaręczył się z nią, lecz w jej ciężył Jana Kożelucha w stosunku
Pomimo tych z.dolności intelek bankiera.
•
oczach w 1916 roku się zastrzelił. 6:1, 6:2, 6:0, zaś Oaslini uporał tu~lnych stacza się ta wnuczka
CJą, gd~ znajdował się ~ drodze Mając lat 19, wychodzi po raz dru się z najlepszym tennisistą czeskim krolewska coraz niżej. Obecnie ~rł·~~.42{; {,-f.~~)) • •
do Szpitzbergu, przeleciał nad gi za mąż za paralityka komendan Macenauerem 0:6, 6:4, 6:4, 6,3.
_?ył.a oskarżona wraz z swym przy
skromnym domkiem, zamieszkiwa ta batalionu p. B., który ją zasyW ten sposób finał strefy eu- Jaci~lem C. o to, że jeździła wraz
nymzprłzez matkę prof, Malmgree- p~je kltenot~mi. W.dtrzy latadp~ź~ ropekjsk ie i wyWgrłałyh Włochytk ~ st?- ~i=a hde0z mśr.oadstkaówn pi.e~ięłżny chd ~ · . ·. . ·.-' · . .~ ~~
.
na. a oga ,,Italii" widziała wyra- ni~ nas ępu1e rozwo z powo u 1e1 su~ u 3 :2.
oc y spo ::iJą się
.
.
, acią 5 a a u z1,
~
źnie staruszk kt •
dł
wiarołomstwa. Tego samego dnia dnia 20-22 b. m. w Paryżu z dru- za1mo.wała pierwszorzędne, h?tele, . . . . . •. . . , ,
.„.
•
ę,
ora wysze szy wychodzi za mąż za literata K W żyoą reorezentacyjną Stanów Zje z ktorych wraz z przyiacielem f~~· ~uci 1• 0 ·zyn· 1 " \.\yr!.rlazl aparnci:, ,
przed prolf swe<So domu smutnym
.
·1
.
d
.
.
'k ł
.
ł
.
,tory w :cznvc!1 a t!a wet ''J l> CIPZ·
. „
„
!
. urz~ d. zi.e
~tanu cywi n ego wyzna)~ ' noczon~ch~ ~ako finali~tką strefy zm a a, nie P ~cąc am grosza .... !\ich wvµadlt , prz~·•116~1 don1o~tą ~ 0 •
wzrokiem patrzyła w gorę na wi- on ieJ, ze Jest chory na lues. Młodzi! amerykanskteJ.
Zwycięzca tego
S.ąd, zasądził I~mg~rdę ł,L ~ Je1 ~r~w~ slu.:!111, 1uo u.e;.~zC!I c;11lwwicie.
szący w przestworzach balon, któ małżonkowie z miejsca się rozcho- spotkania (prawdopodobnie U. S. przYJaciela na dziewięć miesięcy! Blizs„e oo,a.~ 1 :.:~ma o;;Us<.J ie .v 1~llu~.tr.
•
d
·
k
IA)
d
·
więzien'
Kurierze LoJ01,Zi<:I111\'I11" 1 <J \ 11 ·1·<;za
ry unosił na zawsze jej jedynaka. zq, poczem nast~pu1e s ~rga o . . r.ozegra
ecyd~Jący mecz z
ia.
wiane,.,· w k:iżd:t ni'ectzielę. Bro~:s-iaw
Do stóp nieszczęśliwej
matki rozwod._ Lecz zamm roz~od zo-1 FranCJą, obecną posiad::iGzką DU·
Na tem nie skoi'iczy się nieza- ~.t.asny, Warswwa, ul. Koszykowa :c9·~
spadł wów
t t _
J stał udzielony, wn11czka krolewska baru.
wodnie kariera wnuczki królewczas os a Dl pozegna - wvchodzi za m<~ż po raz czwarty
skiej.
· )·~~~~·'i>...; <ł • • •
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B1t1ro dostawy tanich

OdD\'a\Ua

·

t'

·z .

ale l:rmgardy

Bohaterskie
nie prof. Nalmgreena

Awanturnicza kariera wnuczKi Króla
bawarskiego Ludwika I
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is.VII. - &OS POLSKI -

Interwenc1·
a
.
p.
-

Nr. 198

1928

WOJ.ewody

Dziwny strejk w fabryce Ernest Wever

Śledcze praktyki sród robotnik6w b. ajenta

w sprawie zajść u Poznańskiego
j Strejku budowlanego
• •
•
•
.
,

Pr1edstav11c1eł1 zw1ąz- dzo popra~~' a .!'r~edstawio~e

d

tainei policji

zgórą

Ta~ sam~ szczegoł~we spr~wo

przez zWJązld zaJscte zostanie zdanie złozył P• Wyzykowskt P•
przez p. wojewodę zbadane,
wojewodzie z zatargu w fabryce
W dniu wczorajszym przybyli do
W
lta •
d ta • • 1 Poznańskiego, wskazując, iż porezu cte prze s WJCie e
ł
b
•
1 k 'dowama
p. w. ojewody prze.dstawi,'ciele wszy związków prosili, by P• woJ·ewoda dejm. owa
kl .Pr.ó y z id w1.
fi
d0
stk1ch. trzech zwtą~kow. zawodo- zajął się sprawą uruchomienia go 1 s ?ni~nta zarzą u. rmy
wych, w towarzy.stWJe kilk~set de- przędzalni, gdyż kilka tysięcy lu- uru.chomtema przędzal~, Zwołał
lcgatow fabryki P?znańskiego, ~Y dzi cierpi głód i nie otrzymuje za nawet. w tym celu speqalną ~~nodbyć
konferenc1ę w spraWJe pomóg wobec czego P• wojewoda ferenqę, na którą przedstawlCle1
•
zamknięcia przędzalni w fabryce b.
t h • t
• le firmy nie przybyli. nadsyłając
1 ze na yc mtas po osią•
o 1eca,
•
•
k 6
Poznańskiego,
natomiast pismo,
rem
szcze
·
da
'ł
. 'c e<łnięciu 1'akiekolwiek rezultatu ' <ł'ł
. • • • w •t k.
h po
1
P · wo1ewo
po ect oznaJmt ' zawiadomi zwięzki za pośrednie- ·a~ owo wyJasrua!ą, z Ja ic • w.0
że konferować będzie tylko z twem inspekcji pracy. (b)
dow konferowac z robotmkaJlll
przedstawicielami związków, wonie mogą.
bee czego delegaci nie zostali doPo wysłuchaniu powyższego
puszczeni do sali obrad,
u
sprawozdania, p. wojewoda proN konferenc1'i przedstawiciele
pr~"Y
sił p. inspektora Wyżykowskiego,
.a „
•
•
uu
.
.
zw1ązkow zreferowali przebieg do szybkiej likwidacji aby dołozył wszelkich starań, by
7.atargu w fabryce i zajścia, jakie
zatargów
zarówno zatarg w przemyśle bumiały miejsce, przyczem wskazali,
,
. •
dowlanym, jak i w fabryce Poże zatarg wynikł z winy firmy, a • zwi~zku z przedł~zaJącym znańskiego zostały jaknajrychlej
rozgoryczeni robotnicy, zarabia- się streikiem w pr~emysle budo- :clikwidowane. (p)
jący f1łodowe pensje, może w wlanym ~az zatargi~m w fabryce
•
przystępie 7.alu pozwolili sobie na Poznańskieg?, P• WOJ~woda Jasz- W dniu wczorajszym zgłosiła się
pewne wykroczenia.
czoł~ zaprosił do siebie na kon!e- do pana wojewody delegacja rop, wojewoda oświadczył, że ży renqę zastępcę okręgowego iu-,botników Poznańskiego wraz z
czenie związków, by zatarg zli- spektora pracy p. Wyżykowskie- kierownikami związków zawodukwidować, pokrywa się z jego ży- go,
wych.

b.

•

ZnO\V U p, WOJB\VO Y

Wezwan1·e 1·nspek"1·1

się

usunięcia.

Jut od 8-miu
tygodni domagali
jego
Gdy ....
trwa w fabryce wyrobów galante. to nieodniosło skutku, robotnicy
ryjno-gumo~ych p.f. Ernest We- wypowiedziełi strejk.
ver, Kopernika 3 I 5 strejk o prze·
Na miejsce strejkujących robo·
biegu zgoła niecodziennym i nie- tników E. sprowadził swych przymającym nic wspólnego z przyję- jaciół z miasta, którzy pracują za
tern przez nasze ustawodawsto pół tawki wy ołuJ· c ·esł h
prawem strej"kowem.
s
'wśród
w strejkujących.
ą m yc ane
oburzenie
Zarząd fabryki wspomnianej za
Ulica Kopernika w poblitu fa.
anga~~wa~ w charakter le robotni- bryki ,j est widownią stałych a wan·
ka me.ia.~iegoś Er.forta, był~go aj en tur i hałasów. Niezrażony tern za·
ta pohcJi ś!edczeJ. C~łowte~ ten rząd fabryki, nie wzywa strejkują·
ma znać większe zamiłowanie do cych na konferencje;, tolerując nie
swego zawodu ta1·nego a1·enta, niż słychane praktyki· Erforta kto'ry za
t .k a. Aj en t śl e dczy 1e
, dna k - przyjaźniony z policją, ' szuka u
ro b om
to jednostka b. pożyteczoa w ka- niej "prywatnie• osłony przed strei
drach policji, zupełnie jednak nie· kuj ącymi i denuncjuje każdego
pożądana w fabryce i w gronie ro b. robotnika wspomnianej firmy
botników.. E!fort rozpoczął s:"ą ~ak Skl;lte~znie, że policjanci. spisu
p_ra~ę w firmie Wever od dome· Ją streJkUjącym co krok. protokuły.
sien n~ s~ych kolegów p_rac~. OSprawa ta .domaga su; wreszcie
burzent kilkoma nader melo1alne- uporządkowania.
(sk)
mi postępkami Erforta, robotnicy
_ _ ___.

OeIegac1a• bezrobo\nych z pab'Janic'

w

*.

u p. wojewody

W dniu dzisiejszym delegacja
bezrobotnych z Pabjanic, przedstawiona przez zastępcę naczelnika
wydziału pracy i opieki społecznej
inż. Kosteckiego, została przyjęta
przez pana wojewodę.
czeniem, że odbył już w tej spraPan Wyżykowski złożył P• woDelegaci zakomunikowali.. że
Delegacja prosiła o przywróce·
wie jedną konferencję z inspek- jewodzie dokładną relację z po- dyrekcja fabryki stosuje lokaut nie zapomóg doraźnych. Ponieważ
torem pracy i odbędzie dziś po- wodów zatargu w przemyśle bn- wobec robotników przędzalni i zarządzenia w tej materii wydają
~tórną i ma nadzieję. że uda się dowlanym, z przebiegu akcji s\rej prosili pana wojewodę o inter- władze ~entralne, k~ór~ch. dążeniem
jednak doprowadzić do porozu- kowej i obecnego stadjum spra- wencję.
zres.ztą 1est poczy.men_ie Jak naj9a•
. k
k'
p
.·
d
k
ł .
h leJ idących ogramczen w tym kie1
mienia.
wy, Pan inspektor Wyzy ows
• woiewo a ws aza • ze c o- runku pan wo1·ewoda oświadczył
eds
'cl 1
•
k
ł ..
dz' • l'k 'd d . t
f"
t
kt, .
'
J
•
ore! ii decydować w tej sprawie nie
N, astępn1e pr~ _taWJ ee zw1ą w~ aza, iz ma na 1e1ę. 1 Wt, a- ~t u ? irmę ~ryw~ ną,
1:kow wskazali, ze w pewnym cji zatargu na konferencJi 1 ktorą I nie moze bezposrednio wydawac może.
.
. .
wypadku policja, interwenjuj~cl~o!ał na środę, t •• j. na. dziś, Na- zarządzeń, bio:ąc i.ednak.te •• pod
Następnie prz~ds~awiciele .bezpodczas zatar4u1 zachowała stę dzieJa ta uzasadniona 1est ~em,łuwagę fakt, ze wielka 1losc ro- rob?tnych skarżyh się n~ pogwał ·
nieodpowiednio, na co p, woje- że niektórzy przedsiębiorcy bu- botników utraciła pracę i moż- ce~ie przez. pracodawcow 8-g;o.
.
.
.
. .
„
„
.
. dzmnego dma pracy.
Pan wo1ewoda odpoWJedział, że o Jle Jemu dowlani wyraza1ę gotowosc za- nosc 'zarobkowania, postara się woda zwrócił uwagę delegaci· i iż
•
l' ,
kaz ł
•1'
•
b
.
.
ł
. b
d 1.
t ł
.
.
. .
. , .
wiadomo, po tCJa wy
a a wie eł warcta umowy z ro otnikam1 na wp ynąc.. Y przę za ma zos a a ża~ne _zazalema, 3:fl1 mdywidualme
zimneJ krwi i zachowała się bar- warunkach wyższych od 14 proc. uruchomiona.
ilnt }b1orowe do. mspektoratu pracy „otychczas me ~płynęły.. wobee czego w obecne1 chw1h żad-

1aszczołta

Delegacja prosiła takte o po·
dotychczasowei
sub·
wencji m. Pabjanic, wynoszącej
3o,ooo (trzydzieści tysięcy zł . )
miesięcznie na uruchomienie robót
dla pozbawionych pracy.
Pan wojewoda przyrzekł zain·
teresować czynniki samor 1. ą to we,
aby wystąpiły do władz central·
nych z prośbą o pożyczkę w zgL
subwencję w tym przedmiocie.
Prócz tecro przedstawiciel e rab t 'kó
,., ~·1·
· .· I
o ni w proc;! i pana WOJ C N O ę
0 zarz ą dzenie, ażeby prze my; i,>".V·
cy orzyjmowali robotnikóiv za p1)·
śred. nictwem urzędu pośred 11ic.t.va
pracy.
Z uwagi na to, .że ust~ va ~
przymusowem przy3m Jwam u robot ·1 ó
'd · siP do'1ie
.,
m < w zna , u1e "
. ro ,,
stadjum opracowania w min :;' ::-r stwie pracy i opieki s;.)..)łe :w"
żadnych poleceń pracodawcom ., ,
razie wydawać nie można.

większenie

Rotiol~icy . ąie !JIYmówią ~~owy i~;;~:fcn~ee mo~ czas sklepy
.
choc dola ich iest coraz c:aęzsza
Przekroczenie
,

Sytua~ia

w

przemyśle

przep1sow
karane

nie iest stosowna do · rozpoczęcia alicii ·

będzie

su l'O\'\' u

Onegda; w Iokafo O. K. Z. Z.
W konkluzji swych wywodów postanowiono
zakomunikować
Jak już donosili śmy łódzkie sują się do przepisowych god zir1
,trzy ul. Narutowicza 50 O'dbyło się mówca postawił konkretny wnio- przemysłowcom i wystąpić do nich władze administracyjne otrzymały zamykania sklepów i ró.vnocz egposiedzenie zarządu głównego zw. sek, by z rozpoczęciem akcji z wnioskiem zwołania ponownej okólnik ministerstwa spraw wew- nie łamią przepisy ustawy o czas 1~
pracowników najemnych,
klaisowego robotników i robotn1c wstrzymać się do czasu nadejścia konferencji. O ileby przemysłowcy nętrznych wyjaśniający wątpliwo· pracy
przetrzymuiąc
ich ponad dozwol oprzemysłu wł6ki~nniczego w pań sezo·n u zimowego. a więc umowy na konferencję się nie zgodzili, śc;i, co do komento_wania przepiny czas pracy.
względnie nie osiągnięte zostało z ~oz~czy~~~~~rtt~fz!n~~ra~·~zyd~~~a
fltwie polskiem. W posiedzeniu tern narazie nie wypowiadać.
1
Winnym przekroczenia
ty...:11
wzięli udział przedstawiciele wszy
Referat powyższy wywołał kil- mm1 porozumienie postanowiono handlu.
go zrn przepisów sporządzone zostały pro·
stlcich ośrodków przemysłu w?ó- kugodzinną bardzo ożywioną dy- wszczynać w poszczególnych fabry
Okólnik ten nakazywał bez- tokuły celem pociągnięcia ich d'.)
kieniczego kraju, a więc: Często- skusję, w której cały szereg mów- kach akcję, zmierzającą do wywal i wzQlędne prze~trzeganie przepisó'." ?dpowiedzialności admi:iistracyj nei
chowy, Andrychowa, Białegosb- ców podzielił zdanie pana Waleze.- czenia realizacji żądań co do za- u~ta wy .o czasie I?racy prac~wm i sądowe i .
Zaznaczyć należy, iż w razit.
ku, Bielska, Wa11szawy, To.maszo- ka. Zdan-iem ich należy obecnie za płaty za pracę na zwiększonej licz· ktow hnaiemnykchj. 1 stosowame ?·
k'
Ł
d
·
•
p
b'
·
ć
·
·
·
b"
k
·
s
ryc
san
c
1 za wykroczenia ujawnienia przez władze policyj nc
·
wa M azowiec rego, 0 zi 1 w Jl· Ją się sprawą orga.nizowania ro- 1e . ros1en oraz za przymusowe przeciwko
ustało ym
d .
systematycznego
lub
wielo
·
b
"k
·
b
h
·1·
d
d
·
t
·
d
·
·
·
h
·1·
n
go
zmom krotnego przekraczania przeoisów
n1c.
otm.1 ow, a y w c wi i ogo ne1 pos 01e o pierwsze1 c wi 1.
otwierania i zamykania sklepów.
ostr . .„
Na porządku dziennym znalazły dla wypowiedzenia umowy wystą
Wreszcie p. Walczak zreferoW wykonaniu tego okólnika, ustawy stosowane będą
1ię sprawy wypowiedzenia umowy pili zdecydowanie i solidarnie. Co wał sprawę zatargu w fabryce Po 1arząd zona została ostra kontrola sankcje karne w drodze admini·
w przemyśle włókienniczym, wy- do terminu wypowiedzenia umo- znańskiego. Po zapoznaniu się ze wszys~ldch . zakładów h~ndlowych stracyj nej.
Wyjaśnić również należy, iż o·
•
•
h
k dl
·
·
·
bezposredmo po godzinach, w
wa 1czema wyzszyc stawe
a ro wy, to w teJ sprawie postanowio- sprawą zarząd główny zw. klaso- których winny one b ć
k- soby, które zuajdują się w sklepie
hotników obsłu~ują~ych zwiększo- no pozostawić wolną rękę komi- wego stwierdził. że winę za wypad nięte.
y
zam
lub zakładzie w chwili gdy jest on
ną ilość krosien, oraz zatargu w fa tetowi wykonawczemu zarządu ki ponosi bezwzględnie dyrekcja
Kontrola ta ujawniła, iż znacz- zamykany, mogą być załatwione
bryce Poznańskiego . Jailto referent głównego. .
fabryki, która obniżyła płacę bez na część przedsiębi@rstw handlo- a jedynie nie mogą by~~ wpusz'.
(i'
wystąpił p. Walczak.
Następnie p. Walczak refetod . ń
•
•
•
zarzą d wych,
a zwłaszcza sklepy spożyw· czani nowi interec;::in ci.
,
• •
.
,
uprze nie50 wymow1enia.
cze i zakłady fryzjerskie nie sto·
Omaw1a1ąc w p1erw.szym rzę- wał .sprawę odbyte1 z przemysłow zw. stwierdził rów.nież, że wtrąca'
-----.-....
Cłzie sprawę w"YPowiedzenia urno- cami konferencji w sprawie całego nie się policji w sprawy ekonomicz
ł
w
co
uregutov.:ania ne robotników nie powinno
Mowca s.tWJerdz1wszy, tz sytuac1a warunkow płacy i pracy. Mowca miejsca.
p.
robotników pogarsza się z dnia na wskazał, że przemysłowcy na kon
-mazień ze względu na niepohamowa f er encji tej wyrazili gotowość uW k 1 „ T
.
. ·
ny wzrost drożyzny, stanął na sta dzielenia podwyżki robotnikom,
ary 08 rU 8S0W
k'o on1i atar, powiatu piotr
Bandyci jednak, bojąc się skuł
nowisku, ze obecny okres nie na- obsługującym
zwiększoną ilość W wyniku oględzin, dokona- kows iego, dok~na.no zuchwałego ków alarmu, zbi~gli .. nic nie zradaie się absolutnie do wypowie- krosien, jednakże w wysokości tak nych przez miejskie komisje sani- napadu ban~yckiego na dom Kon bowawszy, w niewiadomym kiedzenia umowy, której termin upły- minimalnej, że nie odbiłaby się ab- ta~ne, . wydz~ał zdrowotności ~u-, stanteg~ Ma1ka. •
.
run~u, lecz policja jest jut na ich
wa obecnie. Wypowiedzenie urno- solutnie na zarobkach robotni- . bh.cznei.. pociąg~~ł do. odpowie-; Po połnocy dwoch uzbroionycb tropie. (b)
.
.
.
·
.
I dz1alnosc1
admm1stracVJne1 wła- · w rewolwery opryszków uderzy.
wy by oby 1edyme
na rękę prze- czych. Co s1ę zaś tyczy sprawy pol~cicieli
następuJ·ących
domówił k
. . .
,
"
0~@
o @@&::'Io&::\
o@@@@~'~
··
h
'kł ; ~
o am1emam1 w ściany ct~mu ~,1'1:::1
~o o o o &o...Ot
·
k 1·
mys ł owcom, k torzy zys s 1by pre- sto1ow przymusowyc , wym yca ' za przekroczenie przepisów reJ!u M "k
.
.
.
1
• , t d
· tra b ry k . D a1e
· nie
· z wmy
· ro b o t ni'k ow,
·
·
·. ?.:KS.
o za t rzymama
to przemy- 1ammu
sani•t arno - porzą dk
' owego, .a1 a,k a . następnie
.
• dwesz
I" i oni
d do
.
D
1
1
im ~ię we znaki obecnie nadproduk słowcy odmawiają kategorycznie obo~iązującego na terenie m. ~mes~ ~ia
zazą a wy ama
r. med.
.
d .
"dł
.
ł
.
.
d .
d .
Łodzi:
im pieniędzy.
1 ł •
c: 1a, •·r! yz i sezon
Ł aJę
·
M a,.,azam
"k , c eg1e
. lmana
.
M aJa
· k ucie
· kł na s t ryc h d omu 1·
6
.
. .e.111 zawio
. . me- p acema
t . za pierwsze wie go zmy
•
._,
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ml'\.1 zupe.n1e, :-:1mowy zas Jeszcze I pos OJU.
_
17, Czesła~a Potza, Radwańska
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• h
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· d k ··
d
·
I
1 T 1począ
wzywac pomocy, wo ee Speci al i:>ta ch·')rób sk ć.1 rr.vd! ·~e :1i;„
~i ę. a•.ek ~~hzpo~z~ . ~ odu.1ę ~kw •yc.
0
uzsze1 fys US Jl na powyz i 9,. d zraCeh a. ykl .era, AAnny 23! D a- czeńo
bandyci
dali do niego kil. .
"\":''lnm ac . a'KCJa po wvz owa w szą sprawą, zre erowaną przez p. w1 a
01nac 1ego,
ndrzeJa 2 7, k 6 t ł .
. .
rycznycn 1 moczopkiowych
·
ł., .
.
' k
,v,
k
d
.
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L 6 h 0ff
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,
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·
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. 175, Dawida Ekiermana Brzeziń- dna z rn tran a
a1ka w skron,
Si9nł.<iewicza 34, t;,l, ;;9 40.
,,; v1<Lt1y na· ·-omo 1et::ie meoo wodze- sowego uc wa 11ł oc1 ządan wysun:ę
·
•
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.. . s k a 16 , Ad olf a D au b ego.' W·o1czan, \"• s k u te k cze„6 o pa dł on za laoy
Di~.
\.\reb nte Gdstępować. 0 decyZ)l tej W. 232,
krwitt na ziem.ie.
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Policja na tropie zbrodniarzy
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Kronika ~ypadk~w i przestępstw
I . lf
Ił . DJ1a ra fatalne1 omyłki · Porwany przez pas
11

1

Niesłychany koziołek polityczny

Przez

przygotowywany w dniu w~zorajszym 29-letnia Podczas urucharnianta motoru.
p • Mi· chalalla
Helena Błaszczy~.. zamieszkała pas transmis.yjny porwał ~ozo~c~
Il
przy ul. Zachodme1 38, przez o~ domu nr. 24, przy ul. Zg1ersk1eJ,

Zban lłz-rutowanego
l
.

wypiła większą dozę amoterenem nielada sensacji politycznej. O god2:inie IO·ej myłkę
njaku miast lekarstwa. Do ·wijąw lokal~ partyjny!tl stronnictwa N. P. R. przy lłl. Gdańskiej 40, odbyła się cej się w boleściach ofiary fatalkonferencja ckręgowa zwołana w celu zaznajomienia ~9ółu członków partii nej omyłki zawezwano pogotowie
z jej dalszą taktyką polityczną oraz sprawą połączenia się z ugrupowaniem ratunkowe, którego lekarz po
przepłukaniu żołądka mllllowol.
radykalno•robotniczem PPS.•lewicą.
,nej denatce, przewiózł ją w sta.
Na konferencję powyższą przybyło około 100 delegatów z całego okrę.; nie b~rdzo ciężkim do szpitala w
gu ł?dzkiego. !feferaty polityc~no•organiz~c~j ne wygłosilh były. po:aeł Micha"'.. Rado,!!oszczu. (plak 1 p. Kuchcik. Refera p. W11chalaka posw1ęcony był omów1en1u dalszeJ
taktyki partyjnej NPR. Oil'8Z ustosunkowaniu się jej do rządu. w dyskusji rneszcz~śUwy wypadełl
która •yłoniła się po referatach, zabierali głos poszczególni deh~gaci, potępiaiąc stanowisko klubu par1amentarnego NPd. i zarządu główne!JO tego
·
·
· ·
· ł I
•ć ł
· 9
h
Tragiczny wypadek wydarzył
stronn1ctwa wobec rządu. Potqp1ono równ1ez dz1a a nDs w a :tłz na cze nyc cię wczoraj w fabrvce l'oznanskle
narodowej parłji robotniczej, zmierzającą do połączenia się z chrześci• go przy ul. Ogrodowej 17. 50.
Lódż st;rła się

Franciszka Lenczewskiego.
Lenczewski
został poważru•
raniony w rękę i ;>ogotowie oj
wiozło ł!o do szpitala. (b)
~ Ó

Of'tara n1eporozum1e
,
W d

rodzannych
Gd ń k' .
1

1
8 zami~1:1z'kuf:Y :odzin: ~i~~ki~~
Szejmanów, wśród której od dłuż
szego już czasu panują niesnaski.
Na t~m tle "''Y!likła u Szejmanów
w dn~u w':zo~a1szym ~wantura. ~
trakcie ktore1 29.Jetni Artur SzeJ
man uderzony został nożem w
olecy. Do rannego zawezwano
jańską demokracją
ł'ltni Andrzej Dominiak, tkacz, po~otowie ratunkowe, które po
W rezultacie dyskusji przyjęto rezolucję treści na stępującejm
2'.amieszkały przy ul. Zielonej 44, ~ałożeni1;1 .opatrunkut :P0 ~ oot~wiło
podczas pracy uderzony został „o na m1e1scu w s ame si ne 6 o O•
Okręgowa konferencja członków NPR. odbyta w Łodzi w dniu 15-ym przez korbę maszyny, wskutek dabienia. (p)
li_pca 1928 r. po wysłu~haniu spr.awozdania z obrad rady na:zelnej stro~- r.ze20 odniósł }'O::lwójne złamanie
nm i. wa odbytych w dniach I-go hpca r. b. uchwala co następuje: Poleca się prawej ręki. Zawezwany lekau
d
·
k
t
·
t
·
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·
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ł
polfotowi'a
kasy
chorych
po
udz
'n
okra
1
0
d
"
zarzą owi o
ręgowemu s ronn1c wa Ja na1ryc;1 e1sze
naw 1ązanie .cis ego
t a pasażer
• h6 W W
leniu Dominiakowi pierwszej PO•
ramwa„c
k~ntaktu i współ~ziałania z niezależno•radykalnem ugrupowaniem i robot• mocy, przewiózł go w stanie cięż•
Od pewnego cz&~u w tramwa•
naczem PPS •• lew1ca.
kim do szpitala Ewangielic'kiego jach łódzkich grasuje zorganizowana
Konferencja postanawia założyć protest przeciwko taktyce klubu par• przy ulicv Północnej (p)
szajka złodziei kiesz„,nkowych, to
lamentarnego NPR. który głosował za budżetem, przedłożonym sejmowi
też wskazan.e .iest,. by ~a~ażerowie
kałastroly
zachowywalt 1akna1dale1 idącą O·
przez rząd obe~ny.
.
.
.
. •
strożność. Najdogodniejszym .tere·
KonferencJa postanawia porozumieć Się ze zw1ązkama i:ZP., aby te
nem operacyjnym dla doliniarzy
wspólnie z 1nnemi związkami robotniczemi przystą :>iły do energicznej Winę ponosi kierowca są pr~ep~łn.ione perony ~ramw?jów
a kej i, zmie1•zającej do poprawy bytu klasy robotniczej, jak również by
taksówki
grasuią. oni w _szczegolnośc1 w
•
1
•
•
·
•
k
•
t
·1
d
lk.
·
k
·
k
·.z..
tramwaiach
zdążatących ku dworwspo n1~ z 1nnem1_ zwuąz ami przys ąp1 y o wa 1 o Ja na1w1ę. szą • 1os,,
W związku z naszą nofatką w com kolejowym.
mandatow rnbotmozych w wyborach do kasy chorych, oraz wytęzyły wszy- numerze z dn. 16 b. m. pod ty.
w dniu wcrnrajszym Eljasz Bil
stkie siły w kierunku skonsolidowania się w jeden potężny obóz radykalno· 'tuł~~ .•.K~t~s.~rofa ~amochodo~a szkak zamieszkały przy ul. Pomor
12obolniczy ludu pracującego miast i wsi.
~ sr.odnuesciu • dowiaduje~y się, skiej 4, został okradziony w tramł . .
ze. me dyrektor f. Szenker 1 S-ka waju linji nr. 8 w chwili gdy tram
.
•
.
• d
R
I
ezo UCJę powy~sz~ prz_YJ_ęto Je nog osnie.
w
_
n:iiie~hał na !aksówkę, lee~ prz.e· waj ten dojeżdżał do dworca Łódź
Zaznaczyć nalezy, ze m1eJscowy zarząd NPR. prowadzi pertrakcie z c1w~1e, .taksowka w~róclła s1~. Kaliska. Nieznani sprawcy wycią·
m~ejscowym komitetem PPS •• lewicy w celu złączenia się tych dwuch ugru• gdyz ?aJ~chała w duzem .temµie gnęli mu z kieszeni portfel zawie·
powali politycznych w jeden obóz.
na woz firmy! przycze!ll me pry· rający weksle na sumę 1000 zł.
•
•
•
_
watny wóz 1~chał meprawi.~ło· i dwa pierścionki wartości 250 zł.
Jak su~ do~1~du1emy, ~ertraktac1e te w dniach najbliższych zostaną "":o, lee~ taksowka, k!ór~ muała
Również w dniu wczorajszym
za kc ńcz:one wyn1k1em pomyslnym. (p)
n1epri;twidłowo trBfllWaJ, Jadąc "". w tramwaju tej samej linji Herszo
nadm1ernem te~pi.e. !'rotokuł ~p1 wi Taperowi, zamieszkałemu przy
s~no s;oferow1 tak~owkł, kt~ry ul. Kilińskiego 15, nieznany spraw
nie posiadał ~rawa 1.a~dy,
procz ca wyciągnął z kieszeni portfel za
teJ:!o ..sl?orządz1ła pohcia pcotokuł wierający weksle na sumę 1000
w 1nstytuc·ach wojsko• o za1sc1u.
złotych.
(p)

przy pracy

1

Sza1·ka kieszonkowców

'

Echa
samochodowe)

Bezdomnemi ofiarami onegda1·szego pożaru ru~ma
tła

zaopiekował się magistrat łódzłli
razie otrzymali prowizoryczne mieszkania
i

żywność

W związku z groźnym pohrem, który strawił w dniu wc.zorajszym trzy budynki mieszkalne,
pozbawiając dachu nad głową
iiętnaście rodzin z warstw robo„niczych i rzemieślniczych, podję-

wał

również na miejsce

pożaru

wyższych urzędników
wydziału
opieki społecmej dla zebrania da-

uos~d dozo~ców

wych.
Ostatnio do władz wojskowych

napływają liczne podania osób cy-

wilnych. reflektujących na posady
dozorców i wartowników cywilnych
w instytucjach wojskowych. Wo
bee. teg~, D.0.K. wyjaś~ia, że ubienie s1
t
d
t b
gl a
dę ? e podsa Y l~S
ezc~owe, g yz posa y 1a oe naraz1e
nie wakuj·ą.
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Tak Io 1·est

,,
,
Jeszcze tylko
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do soboty wie-

MUZYK.A
TEATR MIEJSKI,

DZliś o godz. 9 wiec~orem i do soboty włącz.nie teaitr mit~iski i'rać bę·
-'-1·e legendę z'ydow~·
k"„ H· L"'lw'"·a
wL
·
"' m i
A. Marka „Golem" po cen.ach Zlltacznie
m~zych tak, it naidrotsze mieisce ~
tcatl're koSizitować będ!zlie 4 d.
B't1 et Y w "'"""1er·ru
-·•··
.
,....~t_...._
Ułl~:&1e10
przez cały dz.ceń do 7 W11eczorem.

czorem bawić będzie publicznośt
świetnie wystawiona rewja - wo·
nych co do ilości osób i rodzin
.
dewil ,,Tak, to jest Lódź" z upozbawionych dachu nad głową,
d . ł
D
•
ki ~ J k
. k ań i
zi.a ki
em. pp.:
akiucelem dostarczenia im m1esz
b'.
N. •unaJews
ki e,,
T
1ns eJ,
tennr.zan '
atar ~to wczoraj u władz miejskich sze pomocy w postaci zasiłków ,piewicza, Szuberta, Mr<>zińskiego,
reg zabiegów, celem zajęcia się niężnych i żywności.
Fabisiaka, Krzemieńskiego f in.,
-mlosem nieszczęśliwych pogorzelNa specjalnie odbytem po·sieSubsydjum 1000 zł.,
oraz znakomitej pary baletowej
ców.
dzeniu magistratu upoważniono
a koszta ••• 90.000
Wojnar _ Soboltówn111 •
łódzkich
. Rod~iny pogorzelców, po wyra ~y~zia! opieki społecznej, do. za-, Departament służby zdrowia
Początek 0 godz. 9-ej. Kasa
tO'":&ntU
re~zte~ ~ca.lałego do- Ję~a s~ę l~sem po~orzelcow 1 U•' min~iterstwa spraw wewnętrz- otwarta od 8-ei. Wejście do ogrobytKu, rozmieściły Je naokoło do dzi~lema im nagłeJ pomocy, W nych przekazał wydziałowi zdro I du _ 1 zł.
,,Książęca kochanka"
S!orywają~ych zgliucz na szero- pierwszym rzędzie wydział opieki wotności publicznej sekcji do
W „Casinie"
kim placu.
z od
pogorzelców,
?:decydował,
Onelfda1'sza
premi'era „Casina",
. . Wielu
.
.
,
.aby rodziny pogo- w alk'i z gruz·1·icą, 'su b syd.ium w
"CHATA ZA WSIĄ" „W PARKU
o
przewazme głowy r ztn, robo- rzelcow za.nueszkały czasowo w k 0 ·
ł 1 OOO
·
k
„WENECJA •
którą
wypełnił
film „Książęca
1928' Ja o U „.
.
. poszli. do pracy, gdyz. lokalach
,
na
.
k oc h an k a „ (w ł aściwy
.
t y t u ł : ,,D ra
tn.i-:.:y·.
raie
szkol
powszechnych, w 'łcie
k z. •
d r..
h
rząuwne
przez t ea1lr popwar.ny
0
·
· 1· k
t
'ć dl
'I k ,
.
„
zasie na prowa zeme przyc - wuelce oiekawe i ·efektow.ne wido1wisko ga Maszin") należy do wybitnych
nie mi;- ' ogo zos ~wt.
.~ pt· tor_e obecni~ z powo.du fer~l są dni przeciwgruiliczej.
! na wolnem powietr.ziu „Chata za wsią" sensacji sezonu zimowego na enowama dobytku i rodzenstwa. wolne. W dmu wczora1szym 1eszz
· I . · · b d. et ! grane będzie w dalszym ciągu da sobo- kranach światowych. Obraz obfi„
Sytuacja ich iest na.der tragiczna. cze w godzinach wieczorowych
~z n a~ zyct na hezy,. i~ k'uhz naj ty włącznie. Malow11JLoz.y teren, piękllle tujący w momenty silnego napię·
PQJic}a ITI komisatjatu zaijęła odbyło się przeprowadzenie sprzę r.
.r:ec 1:1~eis ie przy- chóry i muzyka, efektowme tańce, lin.te- cia dramatycznego, przy'kuwa U•
się. wc:wr11j Iosem nieszczęśliwych tów i dobytku pogorzelców wo- c~odm przeciwgruzhczych wyno-i resująca al(ic:ja i znai~omita .gra cafego wagę, ~idza .. od pierws::ei do O•
. '·o r.~,;, ~• "~palonych doszczętnie zam1. ma g·is t rac k'1m1.
do l ok a 11. s1 w wydatkach złotych 90,000. !. zespołu
z. oz-0lowem1 „ silanu na czele,• statnie1
lok "'
f •
t
hchwili,
k a gra ·asow
· drama
'
•.•
t~
·
• 0
I Ił dl
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h
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·
'z ·ozy1Y się na ca 1osc wysoce arty. ycznyc
e ranu teJ miary, co
6
oo-~ "•. s.~r~)ąc się. ~oc ~.s a sz o powszec nyc na a utach.
„
•
l styczną. To też publiczność gorącymi Magda Sonja i F. Koertner nalekob;et ! dz;ec1 u sąs1adow 1 obyOfiarom katastrofalnego pożal oklaskami nagradza wykonawiców, da- ży do wysokiej klasy.
wit~H Bałt\L Mężczyini spali na
d z1"ś d o przeg I ą d u.
I iąc wyraz swego zadowolenla.
t,
• b'
ru magistrat dostarczać będzie
.
•
1
1
1
p~ nu1ąc sprzę ow 1 Ie· żywności i pomocy do czasu. jak
w środę, dnia 18 lipca r. b..
uzyskają one zatrudnienie. rcl)
stosownie do przepisów o eksplo··~i c;:;t.:•r\lj ':1'1~istrat wydelegoatacji dorożek samochodowych w t111SPekrtior s~ttaLn1icbwa 111ieisk!ego, przemysłowo•handlo•
m. Łodzi, wydanych przez magi- dr. Edward Muttelstaedit, z Cll11. 17 b.
wej
strat, a zatwierdzonych przez radę mLes. roZIJ)ocząr doroczny urlop Wl'PO·
Jak się dowiadujemy, w bieżą•
miejską, w kolejnym dniu dorocz· czynkowy.
cym tygodniu ukaże się rozparzą·
nego przeglądu samochodów odbi:dzenie ministra przemysł11 i han·
dzie się pomiędzy g. 8 rano a 1 po
dlu o wyborach do łó~kiej izby
&południu na Placu Wolności prze-l
galer1'"ł
przemysłow~-handloweJ.
.
·
Natychmiast po ogłoszeniu te·
• gląd dorożek samochodowych od
.M..iasto Kutno wstrząśnięte zo. "-7 pułku piechoty, w uniesieniu M 211 do 225.
i
go zarządzenia, utworzona zosta·
stało w dniu wczoraiszym zhrod„ wydobył rewolwer i strzelił do
nie główna komis1a wyborcza, na
21!f\, której dokonano w jednym :i młodszego brata swego Michała.
•
Dnia 18 liiPoa r. b., t. j. w środę. <> czele której stame naczelnik woje
domów przy ul. Warszawskiej, raniąc go ciezko w brzuch i w le·
godz. 6-ej po pot w miejskiej galerii wódzkiego wydziału przemysłowe·
W dom.u tym zamieszkuje rodzi· wą rękę, któ:-ą się instynktowniQ
.,
.
.
. Si22l1Lbkl w parku Sienkiewicza zostaje go inż. Bajer i składać s1ę ona b~
na nieiakich Marciniaków. Od casłonił
. Dz!:- w n.ocy dnia}, hpca dyzu · otw1arta nadZJWyozaij ciekawa ł uroz- dzie z przedstawicieli przemysłu
p~wnego czasu panują w me1 ni~
Powiadomiona o tem hndar- ruią następujące apteki.
maicona wystawa prac znanych arty- i handlu na podstawie już poprze
:zna.ski na t1e stosunków majątko· rnerja aresztowała niezwłocznie
L. Pawłowski Piotrkowska 307, stów po1lskiich, a mian<>w1icie: A. Ber-· d11io opracowanego klucza wybor-.
1Vych. Również wczoraj o godzi-lr.brodnicze6o kaprala, zaś Mich11- S. Hamburg Główna 50, B. Głu- mana. W1a'S't. ttoffmana, W. Skoczyla- czego.
(b)
c.i~ 10-0i wieczor~m wynikła. kłó. ta Marcini;ka w stanie bezna· chowski Narutowicza 4, J. Sitkie sa, N. Dąbrowskiego, Lechows·kiego, :O::O::O:~:O:AA:O::O::O;:O::Oł
inio n.a tle P_Owyzsz~m J?Om1ędz)'. rłziejnym przewieziono do szpita· wicz Kopernika 26, A. Charemza .Poduszki, Puffil<ego, A. Ter_pifowskiiego,
brc.ćcu Marcm1akam1: J0zefem J la mie;skiego. Józef .Marciniak Pomorska 10
A. Potasz Plac Terleckiczo.
Siedleckiego,
Kal•erta,
Michniem Podczas kłótni tej Jó ~tanie przed okręgowym sądem Kościelnv 10.'
(p) Szyka, Szwarca, Bl<'ierita. oraz l.liCZlniów
ł
il ,
<J.&! Mardniak. kapral zawodow; wojskowym w Łod::i. (pJ
•
„ • • •
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Sokół (Zgierz) 5:0 (3:0)
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Program dzisiejszych

Wspaniałe zwycięstwo

fioletowych.-• Tabela gier
o mistrzostwo klasy A

Sokół

GONITW A PIERWSZA.

należy

do
nie

der.

nie uznaje bramki. Jeszcze szereg
bez środkowego na- rzutów rożnych dla fioletowych i
pastnika i prawego łącznika Mar- sędzia oznajmia koniec gry.
Turyści jako całość zaprezentoczaka:
wali
się bardzo dobrze, szczególnie
W pierwszej połowie gra równa,
podobał się Frydman, Szulc, Z1epoczątkowo nawet Sokół przewaliń~ki i obrońcy. Wszyscy spełnili
ża, lecz w ataku brak wykończe
swe
zadanie należycie, a jeśli któ·
nia strzałowego i wspólnej myśli.
był słabszy w pierwszej
poło
ry
Natomiast wizyty ataku fioletowych są bardziej groźniejsze. Pier- wie, zdradzał wybitną poprawę po
przerwie. W Sokole trudno kogoś
wszą, najładniejszą bramkę zdobywa niezwykle celnym i silnym wyróżnić: kondycja fizyczna b.
dobra, brak jednak jeszcze precyzji
strzałem z 16 mtr. Frydman, który
w grze i arkanów techniki. Brak
świetnie wywiązuje się z zadania
dwu
najlepszych napastników dakierownika napadu, dając sobie
wał sie im poważnie we znaki
i
doskonale radę ze swym »anionie
pozwolił na zdobycie honorołem-stróżem", Ka pi czakiem, starym
wego chociażby punktu.
i rutynowanym graczem.
Sędziował bardzo dobrze p.
W niedługim czasie ostry strzał
Wardęszkiewicz. Dość powiedzieć,
Stolarskiego grzęźnie znów w siatce, gdyż był niemożliwy do ohro- że owa opisana i sławna już dziś
ny. Do przerwy wynik ustanawia publiczność zgierska nie zakwestj oKowalewski, plasując ślicznie pił nowała ani razu jego orzeczenia.
kę do siatki z wysunięcia Frydmana.
Tabela gier o mistrzostwo Ł. Z.
Po zmianie pól Sokół, przez O. P. N. klasy A. po uwzględnie
pierwsze 10 minut atakuje, lecz niu niedzielnych wyników przedpóźniej rutyna i technika fioleto- stawia się dziś następująco:
wych dominują. Turyści opanowupkt.
gier
bramek
ją zupełnie pole, akcja Sokoła
1. Turyści 22
12
44:20
ogranicza się tylko do paru wy· 2. Ł.T.S.G. 21
12
45: 13
padów, które kończą się na obroń 3. Orkan 15
12
32: 16
cach fioletowych, gdzie Niewia· 4. P.T.C. 14
12
28: 27
damski pełen poświęcenia stanowi 5. Ł.K.S.
13
11
30: 17
twardą zaporę.
6. Widzew 12
12
21: 17
Długi czas wynik
pozostaje 7. W.K.::L 10
10
22: 13
niezmieniony, dopiero w 30 min. 8. Hakoah 9
11
17: 30
po rzucie z rogu następuje główka 9. Sokół
8
12
22: 32
Frydmana: piłka trafia w głowę 10.GM.S.
6
11
14:26
stojącego opodal Kapiczaka i my- 11. Union
5
11
l3: 37
ląc bramkarza wpada do siatki. 12. Prosna
l
10
11 : 37
Sokół zaś

1. Arlekin og. K. Krukowskie·

Wielopolskich.
2. Dziarska kl. K. Dzierzbickiego.
3. Radlok o,g, E hr. Henckel v.
Donnersmark.
4. Estramadura kl. ,,Topór".
5. Danina kl. J. Strużyńskiego.
6. Eskorta kl. Grona oficerów
7 pułku Strzelców Konnych.
7. Asnan og. J. Budnego.

2.
ben
3.
go.
4.
5.

poważną rolę.

w.

typy

1

IV. Andiamo, Estramadura.
V. Polish Cob, Kirkee.
VI. Baroness, Nac:arat, Amor.
VII. EpisocL
,.__CJD__..
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Co

Huntera

usłyszymy dziś

przez radio!

Warszawa, (1111).
17.00. Program dla młodzieiy. T.ransmisla z Krakowa.
17.25. Odozyit p. t. „Wsi:>6ticzesne ogrody Z10ologlozne" - ~. etr. Pdotr
Słoo:imski.
18.00. Koncert Pol>Ołudn~wy muzyiki

lekkiej w wiykona.niu orkiestry tea1ru
,,Mors-kie Oko" pard dyr. Zdzisfawa
Gór:zyńSkiego.

19.30. O~zyt \P. t. „Karpaty Wsclto•
- wygl. p. Stan. Lenarrowdcz.

..l

~1

dn~e"

20.05. Odlczy1t ;p. 1. „O

mieiskiem" ski.
J

~!
.,;.

:t·.;·.

!

•
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.,Piramida" w wykon&niu uczniów jednej ze szkół w Nowym Jor]
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Kronika
Hasze

drużyny nłimpiJ„

skie

Na nadchodzącą olimpjadę \\
Amsterdamie skład drużyny bel
serskiej, która będzie reprezenk
wała Polskę jest następujący:
Górny, Arsksi, Majchrzycki i ło
dzianin Erwin tibbe.
Drużynę

zapaśniczą

będą:
. qał~~ka, Pła.szczyca,
sk1 i Z10łkowsk1.

stąnowir

Cieniew

'*•

Olimp~jska Arużyna . ko~ars~a

.!!l!i@Jł'i!J!!lii•l~a„@l"'"„M"""''lllO"'"*'''*""''''''f!N składać się będzie

.Zjednoczone zakłady Scheiblera i Grohmana, w których tysiącz
ne
rzesze pracują postanowiły
stworzyć klub sportowy pracowników tych zakładów, w którym każ
dy pracownik-rob.otnik czy robotni
ca znajdzie opiekę sportową, kulturalną i rozrywkową Przy naprawdę ciężkich warunkach udało się
wreszcie tymczaiowej komisji or•
ganizacyjnej klub powołać do ży
cia.
Przed kilku dniami odbyło się
w lokalu firmy walne zgromadzenie delegatów wszystkich odd:dałów fabryki. Ramowy statut opracowano na zasadach demokratycznych, dając w ten sposób moż
ność robotnikom wyboru swych
przedstawicieli do zarządu.
Walne zgromadzenie zagaił
p. Grohman, poczem przystąpiono
do obrad. Piękne przemówienie
wygłosił p. Wagner, dowodząc, że
tylko :;>rzez fizyczny rozwój Poiska stanie się potężnem państwem. Doskonały tennisista amerykal'lski,
,Pk:.zykiem .Niech :tyje Pobka•. partner Tildena. w grze podwójnej.

Baroness kl. J. hr. AlvensleSchonborn.
Murman og. W. Karbowskie~

Nacarat kl. K. Rómmla.
Amor og. Grona oficerów j
pułku Uł. Krechowieckich.
6. Irena kl. K. Koźmińskiego
Nagroda 800 zł. Dystans ukoł9
G. Jaszwili..
2100 mtr.
7. Flos og. K. Dzierzbickiego.
1. Flos og. K. Dzierzibickie110.
8. Dalila kl. J. Strużyńskiego
2. Arystokratka kl. M. Róga.
GONITWA PIĄ!A·
9. Happy Jack og. J. Strużyń·
3. Monte Catini OR· K. KapiNagroda 1200 zł. Gomt· r~ z pło skiego.
szewskiego.
tami. Dystans około 3200 mtr.
1. Umizg og. T. Falewicza.
GONITWA SlóDMA.
GONITW A TRZECiA.
2. Jazzband og. Grona oficet. Bosfor og. st. „Ktery-Szepie·
Nagroda 1000 zł. Dystans oko- rów 1 pułku Uł. Krechowieckich. tów".
ło 1300 mtr.
3. Kirkes kl. J. Strużyńskiego.
2. Episod og. Margr. i A. br
.
1. Cecora II kl. S. Endera.
Polish
Cob
oJ!.
Sza'SZkieWielopolskich.
4
2. Moorwind og. K. Kapisl'ew- wicza.
łtasze
5. Cetynia kl- J. Strużyńskiego.
skiego.
3. Juljusz og. M. Róga.
I. Monte Catinl.
GONITWA SZóSTA.
II.
Flos.
Nagroda 900 zł. Dystans około
GONITWA CZWARTA.
III. Cecora Il, Juljusz.
Nagroda 700 zł. Dystans około 1 2100 mtr.

Legalizacja nowej sportowej placówki robotniczej
podchwyconym przez licznie zebranych robotników, zakończył p.
Wagner mowę.
Przeprowadzone wybory do za
ządu dały następujący wynik:
Protektorem został p. Grohman
Prezesem dyr. Kokelli, wice-prezesem p. Steltwik, sekretarzem inż.
Brzozowski, gospodarzem
inż.
Kroh, bibljotekarzem p. Bednar·
czyk, kierownikiem sekcji sportowych p. Kardasz (prezes ŁOZLA.)
zastępca
gospodarza p. Stiller,
zast. biblj. p. Kridisz. Członkami
zarządu zostali: inż. Wagner robotnicy Sank i Klepsz.
Dotychczas klub posiada sekcje: bokserską, ping-pongową, krę
glową, piłki siatkowej i koszykowej
W organizacji są sekcje piłki no·
żnej i lekko-atletycznej. Klub został zatwierdzony przez władze na
dzorcze i przy1ęty zostanie do
związków państwowych ŁOZLA. i
ŁZOPN. oraz Bokserskiego.

konnych

t. Andiamo og. Margr. i A. br go.

naśladowania

Tętno życia sportowego oraz
rozwój placówek sportowych zmusiło szereg poważnych osób do
wytężonej pracy nad organizacją
nowych placówek. Myśl utworzenia fabrycznych klubów sportowych na zasadach demokratycznych poddana została społeczeń
atwu przez płk. Ulrycha, dyr. pań
stwowego urzędu WF. i PW.
Łódź, jako ośrodek wybitnie
przemysłowy, winna posiadać jak·
największą ilość klubów sportowych o charakterze robotniczym
z ideą państwową. Ze dotychczas
słabo poszczególne zarządy fabryk
interesują
sic: rozwojem sportu
wśród swych pracowników, winić
należy samych pracowników, którzy do wysiłków w tym kieru!lku
odnoszą si«: z pewnem niedowierzaniem. Tymczasem we wszystkich większych fabrykach ośrodki
sportowe naprawdę się rozwinęły
i spodziewać sic: należy, że już
wkrótce zajmą w życiu sportowem

Łódź

18 lipca 1928 r.

wyścigów

'*.

Fakt godny

POLS t~Q'ił

•ew

1600 mtr.

rzę- W niespełna 5 minut znów rzut
Nagroda 800 zł. Gonitwa z
du tych drużyn, które
lubią rożny dla fioletowych,
w zamieprzeszkodami.
Dystans
około
przegrywać na swoich śmieciach, szaniu podbramkowem strzela Szulc
2,400
mtr.
to te~ wysokie i bezapelacyjne i mimo wysiłków bramkarza pod·
1. Monte Catini og. K. Kapizwyci~stwo
fioletowych nabiera wyższa wynik do 5:0,
specjalnej wartości.
Znów atak fioletowych: dośrod- szewskiego.
Turyści wvstąpili w osłabio- kowanie Federa chwyta Frydman
2. Erica kl. S. Dowgiałło i C.
nym składzie: Michalski- Niewia- i strzela w poprzeczkę, nadbiega Juścińskiego.
damski, Włodarczyk Zieliński, Bałczewski i główką skierowuje
Szulc-Trajdos-Kowalewski, Bał- piłkę pod poprzeczkę, bramkarz j~ż
GONITW A DRUGA.
czewski, Frydman, Stolarski, Fe- za linją chwyta piłkę, lecz sędzia

zgierski

,,or.os

z

następujących

na Ohmp1adz1e
zawodników:

mistrzostwo krótko-dystansowe:
Koszutski i Podgórski (rezerwa
Turowski) bieg drużynowy na 4
k 1m, iange, Reul, Oksiuti~z i Szym
cz'j'c (rezerwa Zybert), bieg tande
t6w; Koszutski-Podgórski (rezer
wa 'Turowski- Oksiuticz), bieg 1
kl n. Lange i Zybert (rezerwa Q ~ul).
Jak widać z powyższego Łódź
'.csygnowała do drueyny reprezen
1cyjnej Polski na IX Olimpjadę
~wuch zawodników-kolarzy, mia
uowicie: Reula z ŁKS i Zyberta z
f LiS. Pozatem Kalisz daje jednego Koszutskiego, mistrza województwa łódzkiego i moralnego
mistrza Polski.

I

-----

Międzynarodowy turniej tennisowy
w Łodzi
Dowiadujemy się, że Łódzki Klub jest amatorom nalężącym do
Lawn-Tennisowy urządza w dniu FLILT.
5 września i dni następnych w Turniej odbywać sit; będzie na
Łodzi
międzynarodowy
turniej kortach w Helenowie.
Lawn·Tennisowy.
Puhary wędrowne w konkuren
Program następujący:
cji gry podwójnej panów o miGra pojedyńcza panów o mi- strzostwo Łodzi przechodzą na
strzostwo Łodzi, gra pojedyńcza własność po trzykrotnem zdobv._ciu
pań o mi~trzostwo Łodzi, gra po- bez zachowania kolejności. DotyCh
dwój na panów o.mistrzostwo Łodzi czas zwyciężyli: w roku 1924 pa:Nagrody wędrowne), gra podwój- ra Lange-Bauer z Gdańska, w
na pań i panów, gra juniorów do roku 1925 para Stolarow·Steinert
z Łodzi, w roku 1926 para Prennlat 18.
M. Stolarow, w roku 1927 para
.
· Gry z wyrównaniem: gra po- bracia Stolarow Jerzy i Maks.
jedyńcza panów, gra pojedyńcza
Komitet turniejowy stanowią:
pań, gra podwójna panów i gra
8tolarów senior, Kuntze, Sche1podwójna pań i panów ·
bier, L. Grohman, dr. Grohman,
Zamknięcie listy zgłoszeń na dr. f\inderma:1, Art. Kinderman,
stąpi dnia 2 września.
r~ernl„ rd, .1 Kinder::i;.in i SteiUdział w tu~iej11 \ Uv2. rruonn..ei

to.

budoWinicittwie

wygi. ill!ż. Jan Chmieleń.

20.30. Koncert wi~my. W~ooaw
cy: Lucyna Robowska (fort.), Ju}Ja Me
chóWllla (sQJ>ra.n), Kazim.ie11Z Butler
(wtiol~:mozela). Leopold DW10rakowiski
(skr.z.) i prof. Jerzy Lefeld (akornp-.}.
I. 1. August Chapui•s: Trio, paur PJano,
Violon eit Vioioncello: a) A.n.uime, pas
trop, tres express, b) Assez vite, spiritueJ, leg·r e.t chantainfl, c) Calm, s.ain:s
lenetur, conteimµlatif, avec tlll grand

sentiment,

d) Gainnent,

dans L'allure

d'une rnnde p.opulaJre. II. 2. a) CoJUJerin: La PateLilne, b) Cb. łf. Ail<an: Comme le vent, c) Saint-Saens: gomance
sai1s paroles, d:) Duibussy; Minstrel odegra p. L. gobowska. III. 3. Massenet: Arja z IV aktu op. ,,Manon" odśp.
p. J. Mechówna. 4. Sai'n·t-Saens: Rondo
caJ)'Iiccioso ode.gra p. L. Dworakowski.
5. Meyerbeer: 2 arrje .królowej OiP. ,Jfu.
gonoci" odśp. p. J. Mecbów•na.
Paryż (l 750) 15.45. Koocert („Les Heretiques" Le~
vade'g-0, Sonata wiolonczelowa Hura,
So,nata skrzypcowa Schumana, Suita

nr. 2 Jacque~a).
Rzym (447)
21.00. Koncer't (M.in. kwa!rtet O-moll
Debussy.ego, PieŚllli;, WarjacJe Tairttinłe
go, Sonatina Pagani111~ego, rragmenty z
opery Gluelka „Orfeusiz i EurJ'dyka")
Ryza (526,3) 19.00. Koncert s}'lltlroniczllLy pod dyreikcją Bronislaiwa Sziuica (UW'ertura
„Egimolll.t' ' Beethoven~ ,,Don Juan'
Suraussa, SYl!llfonja nr. 2 Skiriabina).

Sztokholm (454) i Motała (1380) 20.00. Opera Offenbacha „0,poweścJ
Hoffmana",

Berlin

(483)

Konłzs wu.sterhause11

(1250) -

20.10. Qperetka O. Str:i.USiSzt ,,Dok-0la

mHoścłi".

Wrocław (322) i Oliwłce (329) 20.15. „Wuelka cesar.zowa" - opęret.
ka Waltera Kołlo.

Hamburg (394) 20.00. Kon.cert (Symfonia Raffa „W
lesie" i symfooia Goldm~1 iu „\Ves~ . ~
wdejsikie").
Stuttgart (379}.
20.00. Komedia Nicodeni'cgo „0;'1,;.i.
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ożywienia Sytuacja w przemyśle

bawełnianym

R.ynek łódzki pod znakiem upałów.-Tranzakcje W ubiegłym roku nastąpiła znaczna
poprawa
taniemi gatunkami. „. Dzika konkurencja
Ogólna sytuacja w światowym gja - 1.736.ooo; Szwajcatja -

Upały dają się Łodzi silnie we
znaki. Przyniosły one iedna~ !la
rynku łódzkim pewne ożywienie.
Oczywista te obroty, jakie w cią
gu paru ostatnich dni na rynku
włókienniczym doszły do skut~u,
nie powetują strat i szkód, poniesionych z tytułu zmarnowanego
sezonu. Był to zapewne jed~n z
najgorszych okresów dla kup1ect·
wa, które wyczerpało swe zasoby
kapitałowe, topniejące zresztą stale już od fatalnego roku 1925,
Zjazd klijenteli prowincjonalnej
jest do~ć znaczny, a dni najbliż
sze przyniosą niezawodnie dalszv
wzrost tranzakcji.
Przedmiotem obrotów są w
pierwszym r.t«;dzie materjały letnie
zwłaszcza lekkie i w tańszych gatunkach, jak kretony, opale, muśliny, markizety oraz matcrjały ko
szulowe. Poszukiwane są jednak
i towary letnie w lepszych gatunkach, których ceny nie uległy zna
czniejszym wahaniom.
Tranzakcje towarami letnimi
przyniosły jednak na rynku łódz
kim tylko częściowe odpręże:-iie.
Nie zmieniły się bowiem warunki pokrycia przy tranzakcjach,
a weksel długoterminowy uzyskał
już sobie, niestety, prawo obywatelstwa w obrotach handlu włó·
kienniczego.

Z drugiej strony, nagromadze·
Cenniki towarów zimowych nie
nie zapasów zmusza kupców do zostały jeszcze ustalone i obecnie
wyzbywania się towarów nawet po poszczególne tranzakcje odbywają
cenach nie wytrzymujących żadnej się na warunkach określonych inkalkulacji. W tych warunkach wy- dywidualnie.
twarza się dzika i bezwzględna
Wypłacalność pozostawia dużo
konkurencja, która przyczynia się do życzenia, a protesty napływa
do dezorganizowania rynku.
ją wciąż licznie.
Tranzakcje ostatnich dni objęły
R
również i towary zimowe.
~QQ898CiMiKMłQ8Q8QQQQQQQQ4iMHiM~9QQQQQe889QQQQQQQGQ8UQ888Qe

Rynek

•

Dolar i akcie

Nowy Jork 8.90
34.90 i pól

PaTY.Ż

Kursy walut obcych na giełdzie
warszawskiej nie uległy nadal żad
nym zmianom.
Na giełdzie łódzkiej przedmiotem
tranz1kcji były wyłącznic
drobne banknoty dolarowe, notowane po kursie zł. 8,87.
Na prywatnym rynku walut ob
cych przy niewielkim zapotrzebo·
waniu i dostatecznej podaży materjału dolarowego kurs dolara wy
nosił 8,87 i pół w płaceniu 8,88 i
pół w oddawaniu.
Bank Polski kupuje dolary po
kursie 8,85 i 8,84.
Na giełd7ie akcyjnej w Warszawie przy minimalnych obrotach
kursy akcji kształtowały się w dal·
szym ciągu zniżkowo.
••••••••••••••••••••••••••
.Bank Polski• obniżył się z
przędzy ~~8 5i~ 175,5, .Starachowice• z 54

Cisza na rynku

· · O!ywienie na rynku łódzkim w
ostatnich dn1.clch, wywołane ustaleniem się b. ciepłych pogód - nie
objęło przędzy, gdzie panuje nadal
cisza.
Fatalne warunki pokrycia wyra
żające się ldtlkumiesięcznemi wekslami (do 8 miesięcy) wpływają
na depres1· ę w teJ' bra„....1•.
""'
Ceny przędzy bawełniane}
nie
·
. .
~dle~ały wydatnie1szym wahaniom..

Najhardziej poszuliiwanvm nufherem były: 24 pojed. i 32 pO'jed.

Prollukcia ietlwabiu
w r. 1127

•

•

p1en1ęzny
Praga 26.42
S11wajcaria 171.63
Sz'tokholm 238.60
Wiedeń 125.68
W?oolry 46. 70 a póJ

M<CJE.
Bamlk Jl.ol&ki 176.-, 175.50. 177.75
Ban.k Zaroblmwy 811.Bank Zadtodarl 34.Sita i SWliatto 154.65
· ce~e1.ski 45.0stroWlieokie A 117.-, fI3 111.Zawiercle 26.25

przemyśle bawełnianym uległa zna 1.518.ooo; Polska - 1.372.ooo; Ho.
cznej poprawie w ciągu roku u- landja - 1.002.000;
Szwecja -

biegłego. W roku tym było czynnych 164.500.00 wrzecion w stosunku do 163.700.000 wrzecion
czynnych w r. 1926-ym. Konsumcja
bawełny dosięgła 25.900.000 bel,
czyli o 5 proc. więcej. niż w r.
1925-26. ~ t~j pozycji pierwsze
mt~Jsce z~1mu1.e bawełna amery.
k~~ska w. tlośc1 15.800.000 bel, ~alei 1dą Ind1e z 5.200.000 bel, po nich
0
Egipt z 1.000.000 bel.
Ilość czynnych wrzecion dzieli
się następująco: W. Brytanja 57.325.ooo; Niemcy - 10.800.000
Francja - 9.367.oooo; Rosja 6.945.ooo; Hiszpanja 1.873.ooo; Bel

;I

Ograniczanie zaliczek
na podatek obrotowy
Ministerstwo

upowa-,ści należy wnieść w terminie pła·

skarbu

żniło naczelników urzędów skar- tności tej zaliczki.

bowych do ograniczania wysoko
ści zaliczek kwartalnych na poWęg.iel 98.~, 97.datek obrotowy za r. 1928 do
L~ 35.25, 35.75
kwot, odpowiadających istotnie
Staraaho-wke 53.50, 53.osiągniętym obrotom. Ogranicze~
I<luoze 7.10
nie wysokości zaliczek nastąpić
może tylko na indywidualne poPAPIBRY PAiqSTWOWE I LISTY
dania płatników, wniesione przed
ZASTAWNE.
terminem płatności każdeJ zaliczZ. papierów lokacyjnych obni-' Dolarówlka 79.MJ, 81.25
ki kwartalnej i nie inaczej, jak po
żył się kurs dolarówek (z 82 na
uprzedniem stwierdzeniu, że fak5 proc. J>Oż. konwersytjna 67.81, 25) oraz 8 proc. listów zast. m.
tycznie bieżące obroty przedsię5 proc. poż. lronw. lcolej-Owa 61.50
Warszawy (z 73 na 72,5).
biorstwa znacznie się zmniejszy10 proc. Poi. dcolejowa 104.(w)
4..5 proc. ll.sty za.st. Tuw. Kred. ły. Jeżeli chodzi o zaliczkę za I
kwartał r. b., to ewentualne po·
ZiemS'k. 52.50
8 Jll'OC. oblig. Tow. Kn~d. m. War- dania o ograniczenie jej wysoko-

Dyskonto prywatne

Spiess 161.-

l

Na prywatnym rynku dyiskon·
~s t at nio
ruew1elk1 ruch, a to w związku z
przerwą międzysezonową w handlu manufakturą wełnianą i bawełnianą.
Podaż materjału drugorzędnego jest dostateczna, natomiast brak jest w podaży t. zw.
weksli pierwszorzędnych. Stopa
dyskontowa nie uległa ostatnio
zmianom i wynosi przy dyskoncie weksli, zaopatrzonych w ży
ra firm pierwszorzędnych 1.25 do
1,5 proc. przy wekslach zaś drugorzędnych 1,8 :- 2,25 proc. w
stosunku miesięcznym. (z)

to.wy~ .uwi·dacmta
· się
·

Produkcja jedwabiu naturalnego w r. 1927-ym przewyższała
znacznie produkcj4= za r. 1926.
Osiągnięto bowiem w roku ub.
4.825.ooo kg. surowej przt:dzy
•
•
• •
•
jedwabnej, podczas gdy w r. 1926
wynosiła ta ilość tylko 2.010.ooo Ceduła giełdy p1en1ęzne1
kg. Głównie Japonja przyczyniła
warszawskiej
się do tak znacznego zwiększenia
produkcji; Francja wyprodukowała
DEWIZY.
o 55.ooo kg. więcej, Włochy o
Belgga 124.20
595.ooo kg.
(ap)
Holatlid(ia 3.58.70
pół

•••••••„•••• Po podwyżce
Kino Spół. Prac. Państw.
Sienkiewicza 40.

. KINO w OGRODZIE
W razie niepogody- na sali !
Od wtorku 17 lipca do poniedzial·
ku 25 lipca włącznie

Ostatni Wale

czyli „Ostatnia miłość nast~·
pcy tronu„ - Romans wg powieści z życift rosyjskiego,
W rolach ~lównych:

Liljaaa Haid, W,IJy Fritsch
i Suzy Vernon
Rzecz dzieje się na 13alkanie.
Początek

W dm powszectme, sonoty,
niedziele i święta o g. 1,1 po poi

„ ...........

Ostatnie

Teatr Letni
w Parku Staszica

Rekord

Ciesząca

stopy dyskontowej
w Ameryce
udzielonych pożyczek zagranicznych
osiągnięto

w roku 1928

Charakterystycznem zjawiskiem rykańskich ujawnia anormalne
jest fakt, iż rada zarządzająca no- runki rvnku amerykańskiego.

wojorskiego F ederal Reserve Bank
nie rno,!!ła dojść do pozytywnych
decyzji w sprawie zwyżki dyskonta. Narady w tej sprawie trwały
przeszło '1odzinę, co jest swego ro
dzaju rekordem.
Wall-Street zaskoczone zostało
n.agłą podwyżką stopy i uważa
krok ten za jedno z posunięć zrnie
·
h d
·
·
k
rza1ącyc
o ogramczen1a spe' u„ tł' łd
.
1aq1 ,..1e oweJ.
Przegląd

PW*Ei**W*M'N!&flt!t1MRUW*S*iflW.31RA W*Wł1Ał*'iiJ•pgm.~.

(Dojazd tramwajami Nr. Nr. 2 i 7)

Jako uzasadnienie faktu zmnie\
szenia się obrotu w I kwartale
1928 r. można powołać się na
wszelkiego rodzaju dowody, jak
wyciągi z ksiąg handlowych firm,
od których płatnik nabywa towary, ogólne warunki w danej gałę·
zi ·handlu czy przemysłu i t. p.
i t. p.
Podania o ograniczenie wyso•
kości zaliczki za II kwartał r. b.
należy wnieść do właściwych urzędów skarbowych w tenninie
płatności tej zaliczki, t. zn. dtt
dnia 15 sierpnia r. b.

'S!Zawy 72.flJ, 72.25

w łaodzi

Loodyn 43.34 1

602.000;
Stany Zjednóczone 36.728.000;
lndje Brytyjskie 8.714.000;
Japonja - 5.952.000:
Kanada Chiny - 3.568.000;
1.153.000; Meksyk - 838.000; Bra·
zylja - 2.593.000.
Wobec ogromnego rozwoju fa.
bryk amerykańskich i w Azji, kon
sumcja baweł-ny w Europie spadła
0 18.4 proc. w porównaniu z r.
1914-ym, Nafbardziej oclbiło się · to
na Anglji. Natomiast Stany Zjednciczone konsumują o 21.3 proc. wię
cej, Indje Brytyjskie o 19.S proc.
wlęeej, Japonja o 79.5 proc. więcej.
(ap.)

•

Pomimo trudności, jakie ostał·
nio na rynku amerykańskim pan~
ją w stosunku do pożyczek zagra·
nicznych - wysokość pożyczek :.,,
I pl'lłowie 1928 ujawnia wzrost w
porównaniu z takimż okresem roki•
ubiegłego.

. . d. d I · (
1053 m1 11ar ow o arow nowv
k rd!)
.
. d
·1·
re o
w porownamu o 794 mt 1.
d l .
o arow w r. 1927 .

Teatr Letni ·
w Parku Staszica ·

„

#,,,
Dz

(Dojazd tramwajami Nr. Nr. 2 i 7)

,

~.

Udział prz„jmują

*.

sytauoii banków ame-

się niesłabnącem powodzeniem
aktualna rewja G. Wassercuga p. t.

kapitalni odtwórcy typów

.~ .

łódzkich, PP·= ·

Niemirżanka (Dziewczę łódzkie), Jakubiń ~ka

wicz

·'

Tańce

(Konieid),

Winawer

i ewolucje

układu baletmistrza

(Maud). Dunajewska (Rozalja Konfeldowa), Tatarkie„
uolic1i),
Mroziński (Derauch},
Tartako~icz (Etuaner),
Rudnicki (Ol1wn) 1 Szub~rt (Plamiak) i inm.
.
.
(Komisarz

Zn a komita para

h>lletow .~

Soboltó na-Wojnar
w „Suicie ma.łoli"osyjskiej" i jałlo ,,Koral i Perła"

·

18 · 'SZiagierowych piosenek
-o-

Kłopotach i radościach lodzi!

Początek o godz. 9 wiecz.
Widownia zabezpieczo,na na wypadek
Broszurka z tekstama piosenek w cienie 25 groszy do nabycia u bileterów i w kasie.

Powrót tramwajami zapewniony

w•

deszczu!

GŁOS

18.VII. -

Nr. t95

19~8

POLSKI -

~----,-------------·--------------------------------------..---------------------·--------------------------------------------------------~~
Ogłoszenia

Do~!~~t~A~~;u. I KOPRO SPRZEDftż ~

· !! Najlepsze baterje radjowe ! !
w
y
c

y

K

A

A
J
N
A

T
R

c

w

DZIAŁKA

dla budowli letniska po 2.500 zł. do
sprzedania, 2 kim. od st. Zakowlce.
Adres: Piotrkowska 85, m. 5 od 10-12
'107-5

~. ···;.~.

Tkalnia sztuczna, Piotrkowska
.Ni 92.
·.
739-6

UżYWAJCIE!

POńCZOSZNICZE

maszyny ręczne do sprzedania bardz<l
tanio, Rokich\ska 10-12, Ludwik Tom·
czyk.
7~
PIEKARNIA
:z:

!1owocze~nie urz_ędzona,
Jentelą w śródmteSciu,

s

z

••ELEK,TRON••
w Krakowie,

Do nabycia we wszyskich

św. Łazarza

MIESZKANrA

pt2runzorzęd·i1YCJI

Ogtoszenie.

Komornik przy

Sądzie

odbędzie się

usuwa pieql.

;nne UJodvcer9
Do akt.
Nr. !:!92·1928 t.
Ogłoszenie

LOKAL FABRYCZNY
1000 mtr. kwadr. od zaraz

do

wvnajęcia.

Wiadomość:

sławski,

Tow. Akc. Jakób Wojdy•
Piotrkowska 214.
770-1

Prz~tar~ ni~~~rani~z~n~
~dbędzie się

dnia 27 lipca 1928 r. w 4. Okręgowym
Szefostwie Budownictwa (Zielona Nr. 20).
Bliższe szczegóły w Dzienniku Um~dowym
Województwa Łódzkiego Nr. 11 z dnia 15 lipca
1928 roku i Szefostwie Budownictwa.
760-1

Zginęły 3

weksle:

l) ńa Zł. 100.-- wystawca Simon Rosenberg,
Chrzanów, zlec. Natan Wolf, płatny 18 grudnia 1928 r.
2) na Zł. 100.- wystawca Chaim Mandelbaum
Chrzanów, ~lee . .Natan Wolf, płatny 25 grudnia 1928 /.
3) na Zł. 433.- wystawca Oscar Fischman
Warszawa, zl~c. Rubin, płatny 30 grudnia 192d r. '
Wszystkie weksle z żyrem A. Rubin, Bielsko.
Powyższe

weksle unieważniam.
Oczciwy_ znalazca proszony jest o zwrot za wyna·
grodzeniem pod adresem: S. Lipsz)c, Piramowi761-1
cza Il, m. 6,

Jesteś zakłopotaną?

zniszczyła się pod
pac11a11:1? ręce ~asz Wilgotne. Nogi
c1 się pocą. Nie martw się 1 stosui
I. fi pl}nny mezaWod ny
'•
U
środek od POTU
.
~ztś, a przekona~i:: się nazajutrz o jego
skutecznem dzt ał a ruu.
•

Sukienka

DIłł O

ie~zcze

z prze·
targu pubitcznego
rucho31ości, naie·
żących do Marcina
Sochy
i składaj11cych się
z 2 krów i konia,
oszacowanych na
sumt; ZI. 750.- zgodnie z art. 1070
U P. C.:. niżej ce·
ny szacunkowei,
Łódź,dn, 28.Vl 28 r.
Komornik
T. Chorzelski
sprzedaż

METAMORPHOSA
l'Jadvńa/m€!

Okrę~o.

wym w Łodzi, Tomasz Chorzelski,
7amieszkaly " Ło
dzi przY ul. Kon·
sta~tynowskiej 5,
na zasadzie art.
1030 u. P. C. ogla·
sza, że w dniu 27
lipca 1928 r.
od godz 10 ra!1o
we wsi Retktma,
~m. Brus,

az1m1

Komornik

Sądzie

przy

Okręgo·

wym w Łodzi,
Jan Jahczyk za·
mieszkały w Łodzi
przy ul. Południo·
wej .20
na zasadzie art.
1050 Ust. Post.
Cyw. ogłasza, że
w dniu 27 lipca
1928 r. od godz. iO
rano w Łodzi przy
Wolborskiej .\~ 55
odbędzie się sprze·
daż przez licyta-

Do aKt.
."-e 282·1928 r.
Ogłoszenie.

Komornik

przy

Klinger

s1dego

i skladającycb się

z prnnina tirm7
"Hartman~ W do·
brym stanie
oszacowanych n&
sumę Zł. 500.Łó
v
. dź, d.14. U :.:8 r.

Pil

K.warcow~

Andrzeia nr. 2
Tel 32-28.

Godzmy przyjęć :
od 1.50-2.30 dla l:'ań
od 6-H dla Panów
W niedziele 1 świę·
ta od 10-U
ł§(§lt§1
1

•..!~1-K_o_mJo~rn~iJk~~~Jl~
1.
Jan Jabczyk
lia~=ą~d~a~ć~W'~s~z~ę~d~z~i~e~·~~~~~Z~ą~d~a~ć~w·s•z•ę•d•z•i•e•
-„- ..
P fi e 11 U n-;:e Ir.' a fa nosi
n 1esięczna „G!osu ł'olsklego" ze wsz~stkimi dodatkami "'"Y·
w
4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prze•
... - -- "· - - - · -..... „ - „ .....

„.

.

1

Łodzi

1yłką pocztową

zł.

w kraju -

...... -

.zł.

Do akt.
Nr. 240-1928 r •

5,-; zagraniCfi -

·-· -

zl. 7.00.

ODNAJMĘ

Komornik przy
Sądzie

w

DYWANY

Łodzi,

przy ul.
Ko nstantynowskiej 5, na z asadzie art. 1030 U.
P. C. ogłasza,
że w dniu 27
lipca 1928 r.
od godz. 10 rano
w Konstantynowie, odbi:dzie si~ sprze·
daż z przetargu
publicznego ruchomości
należących do firmy
,,Grosbard, Heiman i S-ka"
i składających
się z 7 różnych
maszyn,
oszacowanych
na sum~ zł. ~.8QO
Łódź,

8etM8&~M8Bee&

DR. MED.

RAPEPOHT
(Urolog)

25
Pr. Narutowicza
Dzielna
telefon

++·

10

WPllRYŻBtłCE
ul. Kraszewskiego

KRYNICA
ordynuje przez

~:<l. MIKOŁAJ

cały

sezon

BOHMSTEIN

Dr. B. DONCHIN
Spec1"alista chorób oczu

pówrócił

do kra1o

ul. Moniuszki I.
tel. 9-97.

Choroby skórne
i weneryczne
oł. nawrot 2

,....••••••••••••••••• •••••
Dr med.

Dr. med.

Stup el

Zygmunt

Szkolna 12.
do 10 r. 1-2 i
Chorooy włosów,
5-8
Dla pań spec. od skórne, wenery CZ•
godz, 5-6 po poi. ne i moczopłciowe
.Naświetlania lam·
dla niezamoych

ceny lecznic.

pą

kwarcową

i prom. Koentgena
(ekzema.t7 no
wotwor7 zło•
ś1iwe)

Dr.

Sołowiejczyk
Specjalista chorób
skórnych i wene·
rycznych

P1otrkows1rn

99

Tel. 44'-92

Przyjmuje od 12-5
1 od 6-!,l po poi,

Gońców

z własnymi roWe·
rami na stalą ty.

godoióWkę

:po•

Przyjmuje w lipcu szuK.uje Szybka
w środę t niedzie- t'omo.: hraw1ecka,
lę odl0-2 po poi. Pbtrkowska 110.

-·- ------

Ili

KRYNICA-ZDRóJ

Pensjonat .Jerzy" tza kawiarnią .za,
lekarzy specjalistów i gabinet ciszea) posiada na miesiąc lipiec i
dent7st7czn7 przy Górnym ł<ynku sierpień dwa pokoje wolne. Kuchnia
pierwszorzędna, Cena zł. 12.- od oso·
Piotrliowska Z94, tel. 22·89 by.
Zamówienia przyjmuje si~ Orla 2:J,
przy przystanku (tramw. pabjanickich) m. 22.
755-6
przyjmu1e chorych w chorobach wszystkich specjalności od g l\) rano do 7 ·ej
ZAKOPANE
po pot. Szczepienie ospy analizy (mo·
czu, kalu, krwi, plwc;cin ęetc.)" operacje - pensjonat „Radion" ulica Chalubiń„
opatrunki.
skiego, pod zarządem Berenbaumówny.
Porada 3 złote. Wizyty na mieście Kuchnia wykwintna, Pokoje sloneaz.ne.
Zab1eg1 1 operacje od umowy. Kąpiele Ceny umiarkowane.
6593-5
świetlne. .t.:Jel\tryzacja.
Naświetlania
lampą lH\1arcową.
.Koentgen. Zęb}'
.
sztuczne, korony zlote platynowe i mosty maiący interesKAWALER
(wartości 50 OOO złotych)
W ntedz1ele I SWlęta <10 S/łłCb 'J !>O poł
poszukuje wspólniczki. Oferty sub.
.Jan• do .Głosu".
756-o

Choroby nerek,pę•
cherza i dróg mo- przyimuje~ poniedziałki,
wtorki,
czowych.
środy i czwartki od 10-1 i od 4-7
Przyjmuje
od 1-~ i 4-8 w.

Dr. Heller

l

reperu1e Tkalnia Sztuczna, Piotrkowska 92.
578-31

LECZNICA

d 2.J,Vl 28 r.

Komornik
T. Chorzelski.

757-5

IDDBIESllUHB RDZPI.

Okr~go

wym w Łodzi,
Tomasz
Chorzelski,
zamieszkały

Główna

meblowany pokój 2 panom,
Nt 46, m. 29.

Ogłoszenie.

Sądzie Okręg?·

wym w Łodzi
Tomasz Chorzelski, za·
mieszkały w Łodzi,
przy ul. Konstan·
tynowskiej 5,
na zasa·
dzie art. 1050 U.
P. C., ogłasza,
cję ruchomości,
że w dniu 27
należacych do
lipza 1928 r.
Henocha i Ruchli
od g. 10 rano,
małż, Wróblewwe wsi Retkiaia,
skich
gm. Brus,
i sktadającychsię z
meblt t innych, odbędzie się sprze
oszacowanych na daż z przetargu pu
blicznego rucha·
sumę zł. 8i:l5.mości należących
Łódź, d. 14.Vll 28 r,
do Marcina Sochy,
Komornik
i skladającyclt się
Jan Jabczyk z krowy, .:> koni
t 4 świń,
Do akt
oszacowanych na
N! 1016-1928 r.
sumę zł. 100.zgoanie z art. 1070
Ogłoszenie.
Komornil• przy u, I!. <.;. mżej ceny
Sądzie
Okręgo szacunK.oWeJ.
wym w Łodzi, Jan t.ódż, d. 2.j. VI 28 r.
Jabczyk,
zamie·
Komornik:
szkaly w Łodzi,
T. Chorzelski
przy ul. Południo
wej !.<O, na zasa.
iiioktór
dzie art, 1030 U, P.
C., ogtasza, że w
dniu ?Jl lipca 1928 r.
od godz. to rano
w Łodzi, przy ul.
Północnej N2 56,
Choroby weneod[Jędzie s:ę
ryczne skórne
sprzedaż przez li·
i włosów
cytacię
rucha· Leczenie lam·

~0°~!o~~~~żj~;~~

lokale, pokoje umeblowane poszukuje
i poleca Biuro Agenturowe „Połruch•
Piotrkowska 58, telefon 41..01.
500-15

lir ,na~ll !!

Do akt.
.M 291-1923 r.

wągry.~nJarszc:xńii

JLoKALll IPllESZKBNIRI

ć

23.

KREM,
•
•

kl!•

gu z 'powodu zmiany interesu od zaraz
do sprzedania, Wiadomo§ć Vł admin.
pisma.
648-3

T

FABRYKA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH

większą

w pelnem bie·

y

o
$
c

DYWAN

kupię.

2

A
L

Ż

.~

"';

z

.t:.

Uży1

osobowy
umeblowany
. pokój z tarasem, światłem
elektr„ używalnością kuchni,
w nowej willi, w pięknej
okolicy. Wiadomość: tel. 66-22.
"'
...... ::, , ..
.. :''

z

E

z
w

około

j

N
A
D

li
I

drobne

Datyner
Urolog.

I : lilłlLDI\
CHCESZ

PMCY ::

OTRZYMAć

I

POSADĘ}

Musisz ukończyć karsa fachowe kore •
1pondencyjne prof, Sekułowicza, War•
szawa, Zórawla 42. Kursa wyuczają
listo\\ nie: buchalterjł, rachunkowośc1
kupieckiej, korespondencji handlowe;,
stenografji, nanki handlu. prawa, kali·
grafjl. pisania na maszynach, towaroznawstwa, angielskiego, francuskie~o
niemieckiego. pisowni, lOrtografji). Po
ukończeniu śWladectv.10. Zl\dajcle pro•
spelttów.
702-4

- ·- POTRZEBNA .
slutąca

do wszysLkiego. Zgłosić alę a
.
Barta, Wółczdska 66. prawa oflc.
f piętro. od godz. 9-1. ,
751-2

_,.._.do POTRZEBNA
-reatauracji, Piotrkowaka

służąca
J'ł ~,.

763-3

POTRZEBNY

·-

-

robotnik do rozwożenia w~gla ręczny111
wózkiem. Zgłaszad sit: ·· Aleja 1 Maja
.Ni 451 Cukier.
772-l

Choroby nerek, pę·
.~-- POSZUKIWANI ~ SĄ ._·:.,_,_,
cberza i dróg mo•
elektromonterzy.
Biuro Biektr~tech•
czo wy eh.
niczne Praczka i Richter, Prnjud 6.
Przyjmuje od 1-2
762-1
I od 6-8 W.

Piramowicza 11

, dawn.

Olgińska).

Tel. 48-95.

IZl\GUB.DOKUPHlllTY'I

Dr. med.

Pikielny
Choroby nes:.,ek
1 dróg
moczowych.
Przyjmuje od 4-7
pęcherza

rt aWfOt 8
Teleton

1!:).9()

1111Wn.B1111

ZGUBIONO
dowód osobisty, wyd. przez I kom. P.
P. Łodzi dnia t0.5·192'2 r. za Nr. 54. na
nazwisko Hulda Spieltermann, zamies1·
.11:ałej w Łodzi, Rajtera Il, .
757-1

·~~·~.

kartę

ZGUBIONO

mobilizacyjną,

P. K, U
Bonifacy

t..ódź·Po'ł11at,
Prasta~ka·

wydaną

przez
na nazwisko
578-J

--'-,1 ·''
==
Ogłoszenie za wiersz milimetrowi l szpalto~)'
· ' '""'- · J -:/;':\
J strona i trtektłcle ro groszy, strona 5 szpalt. ·- Ne1<rologl 50 gr. str. 5 szpalt. - Nadesłallt
po tekgcie 50. gr. strona 5 szpalt. - Zwyczajne to groszy str• .IO szpalt. - O~łosztnis ·aart1
czynowe i zaślubinowe 10 zlot. - Ogłos.zenla zamiejscowe oi>llczane są o 50 pro:. ird Ir•
za2rani~nych o 100 i:irocent drożeł.

