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żyje łódzka straż

Niech

orłowa

,,Gazeta S

Serce Łodzi otwarło się . na przyjęcie

ogn·owa!

jej dzielnych

synów

Wczoraj do póinego wieczora miasto rozbrzmiewało wiwa=>
taDli i ok.laskami na cześć zwycięzców
nie
o tej grze,
fO\Vtlanie WPiotrkowie
Powrócili wczoraj do Lodzi nasi dzielni strażacy, którzy imię Polski i tJdzi rozsławi
co tu
Ale moje
Pojęcia

Redakcja „Głosu Polskiego", na
spotkanie zwycięskiej drużyny wy
delegowała swego przedstawiciela,
który imieniem czytelników
„Głosu"
powitał powncających
strażaków w Piotrkowie, gdzie 3 a
dworcu oczekiwał zwycięzców pre
zes wojewódzkiego związku straży pożarnych p. Kazimierz Mniew
ski w otoczeniu delegacji straży
piotrkowskiej i kolejowej, Obie te
straże przybyły ze sztandarami i
orkiestrą.
Pociąg przybył na stację

li szeroko po świecie.
. . . Przyjechali smagli od włoskiego sł..ńca, poj którem sławę zd•)byli, jako pierwsi w
sw1ec1e ratownicy mienia publicznego.
na twarzach zwycięzców zawodów turyń.
Pomimo zmęczenia długą podróżą,
s\uch przebija uś 1niech wesela i du:ny.
Sztandar o barwach włoskich niosą na 1 przedzie. To znak ich zwycięstwa, znak mistrzostwa świata w pożarnictwie.
. '
·
·
. ..
Zł~t_y medal z podobizną następcy tronu włoskiego -to nagroda za wielki wysiłek
J~Kl uczynili by pokazać światu, że · w Pl1\sce żyje naróri zdolen do czynów i do zwy·
c1ęstwa.
·
.
Szland~r i medale to tylko widoczna 11a ~ rnda za trujy i poś.vi ę.~enie na jakie się zdo
byh. Moralną 1 prawdziwą na;;rodą n1ecba1 bę 1zie dlJ rlzielnych strażaków wdzięczn ) ŚĆ wszys
tkicb obywateli kraju, a szctególnie łojl1an, z kt0 ry111 1 tyle serdecrnych węzłów kh łączy.
z goJeszcze raz Was \\ itamy zwycię 5cy str ai..acy, witamy serdeczt1ie!

dzinnem opóźnieniem.
W chwili, gdy ukazała się lokomotywa międzynarodowego pocią

gu,

wiozącego drużynę,

asi

orkiestra~

zagrała marsza powitalneg •

·i
•
Gdy pociąg stanął,
z wagonJl I
wysiedli zwycięzcy, których po- f
witał na terenie województwa łódz
kiego prezes Mniewski. Życzenia
złożyli:
wicekomendant straży
piotrkowskiej, starosta piotrkowski p. Kaczy6ski oraz szereg wybitnych osób z tamtejszych ster
towarzyskich.
Odpowiedział na powitanie
p.
naczelnik Brzozowski, poczem dro
żyna zajęła z powrotem miejsca
w wagonie, a wraz z nią przedsta
wicie! „Głosu Polskiegou,
który
rozdał nasze pismo
z artykułem
powitalnym wszystkim zawodnikom.
Tutaj dopiero rozpoczęła się
obszerna pogawędka
na temat
zwycięstwa w Turynie.

'

strażacy

•
urynie

..

drużyny

Dr. med.

M

wa r ·h a f t

•
Choroby wewnętrzne i dzieci
przeprowadził si~

na ul. Gdańska 23
telef. 75-45.

chło

starczyło, .

Do meczu stanęło po cztere~h
zawodników w każdej drużynie.
Dwuch prądowników i dwuch pomocników. W naszej drużynie prą
downice trzymali: plutonowy Nip
pe i topornik Rosołowski, pomocnikami byli topomicy: Wilczyński
i ćmiela. Gra trwała 7 minut i
WYGRALiśMY Z NAJLEPSZĄ
DRUŻYNĄ WŁOSKĄ STRAŻY

TURYI"JSKIE'J W STOSUNKU
j:O.

Z\VYCięskiBi

Niezmordowany naczelnik p.
Brzozowski chętnie dzieli się z na~
i mi wrażeniami z zawodów o straiackie mistrzostwo świata.
- Przedewszystkiem muszę pa
nu powiedzieć - rozpoczyna dowódca zwycięzców - iż nasi wło
scy druhowie przyjęli nas wspaniale i, że pomiędzy turyńskimi
druhami a nami zawiązała się wiei
ka prŻyi'aźń, którei· nie zamąciła
nawet konkurencja w zawodach.
Ulokowali nas doskonale w iłym i schludnym lokalu, gdzie stały czyste i wygodne łóżka
•
111~aeft
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robić?

paki się meldują:
- PANIE NACZELNIKU GRAMY
Widzieli oni tegoż dnia przed
południem taki mecz
pomiędzy
drużynami włoskiemi i to im wy-

Drugi sukces odnieśliśmy podczas szkolnych ćwicze6. Ogroonnie
nas włoscy
druhowie straszyli
trudnościami wynikającemi z tych
ćwicze6 i twierdzili, że nie zdoła·
my ich wykonać w przepisanym
czasie, t. j, w ciągu 30 minut. Tym
czasem
PO 23 MINUTACH ZAMELDO.
W Al.EM KONIEC.
Trzecie zwycięstwo
i to naj·
wspanialsze odnieśliśmy w gasze·
niu pożaru, co uskuteczniliśmy
W CIĄGU 9 MINUT, PODCZAS
KIEDY INNE STRAŻE ZUŻYŁY
NA TEN CEL OD 12 DO 45 f,ilNUTI
Tak olbrzymia :óżnica czasu
wynika z tego, że wszystkie straże, biorące udział w konkursie, ga
siły budynek stojąc na ziemi i bijąc hydrantami wodę na dach, my
zaś dostawaliśmy się do wszystkich otworów i stamtąd dopiero
rozpoczynaliśmy akcję ratowni·

Rozmowa z naczelnikiem

więc

mieliśmy

czą.

PIERWSZE MIEJSCE UZYSKA·
W RATOWANIU CZLOWIEKA
z płonącego budynku oraz w in•
nych łatwiejszych konkurencjach.
LlśMY RóWNIEż

Zdjęcie nasze przedstawia stadjon turyński w chwilę po uroczystym
wręczeniu pierwszej nagrody reprezentacji polskiej

J&FSZ J UW:

a

(Dokończenie na str. 3 -ej).
Od reki lewe) ku prawej stołą: Ołówny ~ornendant stra~y turyńskiej Viterbi z proporcem z
herbem Łodzi - darem od łodzkiej strazy; dyr. Wolczynski ze sztandarem _ ł·szą nagrodą·
honorowy konsul polski w Turynie p. Bergey, nacz. Brzozowski oraz prezes delegacji poi~
sklej p. Waligórski.
--::--::---:-:-:-.- - - . : - - - - _ , ,_ _ _ _..;_;..,__ __;;;___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - Dr„ med.
Dobrodzie1stwo tak wygodnego miasta. Następnie książę Aosta po rozpisywała się 0 dim, jako 0 pięk
wypoczynku ?'1czu~śmy do.piero w~tał prz!byłe. d~ż~ny,, Straża- nym geście delegacji polskiej.
podczas zawodow, kiedy nas1 stra kow powitał rOWDleZ głowny kożacy, nie przywykli do panującego mendant straży turyńskiei i główIBSPO Zie\V808
Choroby wewnętrzne
we Włoszech gorąca, powracaii z uy organizator konkursów inż. Vi- \VJgran~ W
Specjalność 5 er ca.
ćwiczeń kompletnie ~czerpani
terbi, któremu
.
_Faktyczne zawody rozpoczę- Przeja~d. nr. 30, tel. 54-68.
. Zawody odbywały się. w. specjał WR~CZYLiśMY PR01:0RZEC ły się_ ciągnie dalej nasz uprzej
Przyimu.ie od 5-7 po poi.
Dle wybudowanym stad1ome, na OD ł..oDZKIEJ STRAŻ~ OGNIO- my rozmówca - meczem w t. zw.
k~órym stan~a wielka spinalnia i WEJ I JEJ KOMENDANTA D-rd.hydrobal. Gra polega na tem, że
.~
kilka bud!nkow, pr.r.ezb?.czonych
ALFREDA GROHMANA.
strumieniami wody bijącemi z by.•
.
do spalerua podczas konkursów„
Moment ten przyjęty by.I przez drantów trzeba dużą piłkę gumoZielona 8!,. Tel. 37-25.
Bezkrwawa walka
w l'urynie włochów z wielkim aplauzem i na wą przeprowadzić do bramki prze
Chorobv kobiece i akuszeria
rozpoczęła sie defiladą po ułicach t wet cała prasa włoska szerok..:> d wnika,
powrócił„

n·

Adam Bender

d.

bydrObal
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czyli snobizni konstytucyjny,
czyli jaka konstytucja nam grozi?
oświadczenie,

Ostatnie

jakie rozdziałów. W rozdziale 99-ym P• stu. ,,Projekt wprowadza tę zmia-

na majątku. podatku etc„ ale na

złożył premjer Bartel na łamach tyt. „Pszczoły a pclscy ludzie" nę - pisze autor o swym tworze

prasy podczas kuracji w Mańenb d , b
. ł
•
•
a zie rzmia o w .naJistotruej•
szym ustępie, jak następuje:
- Prace nad przygotowaniem
zmiany konstytucji ~-1 w toku. Są O·
ne P;łow;Wzone zd inłcJaptywy IBl·)kU
wsp" pracy z rz:t em. o mo m p0
wrocie za1>0znam się z tymi pro]ektaml. Mo:e pana ledynle zapewnić,
- powiedział premier do łntewłewującego IO dzłennlikarza, - że
zmlany w obecnym tekście ustawy
konstytucyjnej nastąpić muszą a fakie zobaczy pan w Jesieni. '
Zmiany w konstytucji muszę
nastąpić - powiedział premjer a więc bez wątpienia nastąpią...

• * •

z krótkich notatek dziennikarskich dowiadywaliśmy się od czasu do czasu o kilku warsztatach,
w kt6rych odbywa się praca 'nad
wypracowaniem projektów zmian
konstytucji. Pracuje nad tem podobno prof. Makowski, pracował
nad tem prof, Jaworski („Achtundachzig professoren, o Vater·
land, du hist verlorenl") i cały
klub „Jedynki". Prace te by~y
trzymane w tajemnicy. Ani jeden
szczegół nie przedostał się do
wiadomości ogółu. Wiadomo było
tylko: wzmocnienie włamy pre·
zydenta, stworzenie zdecydowa·
nej większości, ograniczenie wpły
wów parlamentu na formowanie
rządu i t.p. Niedawno ogłosiliśmy
zmiany, jakie chciałby wi.izieć w
konstytucji klub Chadecji, Również ~'itos ma liczne zastrzeżenia
co do obecnego brzmienia ustawy
17 ?1arc~ 1921 roku. Kto ma ręce 1 nogi, chce zmieniać konstytucję. Je~t to uważane ~ dobry
ton. Snobizm konstytucYJny!

• * •

Naprawiaczy konstytucji mamy
~ęcej niż się zdaje. Ostatnio wydał imć pan Franciszek Malicki
książk~ o pszczelnictwie. Książka ta bezy blisko 500 stron i 100

autor wyłuszczył cały szereg opiaki
.
b
•
nji: j · powiluen yć seJm, pra·
wo wyborcze powinna mieć tylko
głowa rodziny, a najlepszy ustrój
to monarchja. Tako rzecze pszcze
Iarz.„

*

•

•
Prof. Jaworski uchylił przyłbi·
cy i pokazał nam z czem zamierza przybyć na jesienny turniej
k
•
p f J
ki
onstytuCYJny.
ro • awors kJerownicx.a osobistość wśród k ~n
serwatystów krakowskich, którzy znów ze swej strony stano·
wią trzon intellektualny obozu sa
nacji. W trzech wielkich artyk:.i·
łach na łamach" starego
z.kl podwawel
skiego „Czasu
ro ada przed
nami część bagażu, z którym ma
się udać do Warszawy. Tylko
część„. bo całość w postaci książ
ki p. t. „Projekt konstytucji" ma
się znaleźć niebawem na półkach
księgarskich..

*

<

Dla otjentacji pragniemy zazna·
czyć, że konstytucja polska zestarzała się wyjątkowo prędko, bo
już po siedmiu latach istnienia,
przyczem od paru lat mówi się o
jej bezużyteczności.
Dla tych, którzy nie pamiętafą
wypadków i dat, notujemy, że
francuska
dożyła późniejszego
wieku, bo oboiązuje już 53 lata.
Angielska liczy swoje istnienie na
stulecia: Wielka Karta z 1215 roku i Statut Oksfordzki z 1258 r.
jeszcze dzisiaj nie straciły swej
m?cy .ustawowej. N~e moż~ ~owiedzieć, aby Anglia, pos1adaJąc
blisko. 700-letnią konstytu~ę, . była kraJem zacofanym lub złe rządzonym. Przeciwnie„.
•
Ale wróćmy do projektów prof.
Jaworskiego. Jest się czem na·
cieszyć: Prof. Jaworski bierze się
do rzeczy obcesowo, prosto z mo

*•
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RÓŻA SYRKISOW A
Piotrkowska 88, tel. 29·71

Modes Maison Nouvelles
Warszawa, Królewska 35.

Po powrocie z Paryża, właścicielka przyjeżdża jutro, w niedzielę. z dużym wyborem pięknych modeli i ńowości.
Lódz, Moniuszki nr. 1, m . 12, telefon 4•84.

•

P A 'Eł "R.. El:E L E N ó "'VV'
Dziś

i jutro o godz . 3 30 po

południu odbędzie się

Wielka zabawa dla dzieci

połąc zone z

koncertem orkiestry pod dyr. kapelmistrza K T?jLGA.
Mnóstwo atrakcji i niesp ~ dzianek. Gry i t11ńce z dziećmi pod k1erun Idem znakomitego baletmistrza p. Ma1ewskiego. Przelażdzka na osioł·
kach. Pochody dz.ecinne z chorągiewkami i latarkami. l:{akiety i ognie
ben\lalskie. :::>ensacyjna atrakcja, Wielkoludy i różne niespodzianki.

----------,-----------------~--!'"------i--------=

---------------------------------------------------------~

PRACOWNICY UMXSŁOWI!

Dziś

ostatni dzień sprawdzania list wyborczych do l\asy Chorych
Sprawdzajcie, czy jesteście umieszczeni na listach.
Występujemy do wyborów samodzielnie !

Komisja Porozumiewawcza Związków
Practtwników Umysłowych w Łodzi.

Do dzisiejszego dnia niema

u-

odrzuca proporcjonalność",
tycznego. Stronnictwa polityczne I
•
J
y
stają się kurjaml„. Przynależność znaruowychl
drzuca. A oto motywy: Demopartyjna jest najszkodliwszą ze
Mieszkanie obywatela fest nietykracja polega na zasadzie więwszystkich, dających się pomyśleć
kalne. Naruszenie tego prawa przc:i:
kszości. Usunięcie tej zasady jest
kryteriów kurJałnoścl".
wejście do mieszkania, rewlzJę donegacją demokracji. Proporcjonal
Prof. Jaworski nie rozróżnia
mową I zajęcie 1>a1>lerów lub ruch<>ność zrywa z . zasadą większości, dwóch różnych rzeczy: że jakakol
moścl, poza koniecznością wykona•
•
•
wiek k · ( .
nia zarządzeń admlnlstracyjnych.
a wskutek tego Jest mstytuc1ą an
Ul'JB maJątkowa, podatkoopartych na wyratnem upow:iżnictydemokratyczną". Jakie to pro- wa czy inna) jest narzuconym zgó
nlu ustawowem, może. nastąpić tyt.
stel
ry nakazem, któremu wyborca
ko na polecenle włddz sądowych ...
Słusznie ktoś zwrócił uwagę, musi się podporządkować na~o·Każdy obywatel ma praw(} swo.
.
.
• t al · · d
!
bodnego wyrażania swych myśll i
ze argumentac1a prof. Jaworskie· m1as n ezerue o stronmctwa po
przekonań, o ile przez to nie nar:igo przypomina żywo scholasty- zostawia mu mimo wszystko zusza przepisów pra.wa..
ków, którzy dowodzili np., że pi· pełną swobodę przy składaniu
Ziemia, Jako ]eden z naJważnlejjak jest święty. Dlaczego? Bo kto głosu: może złożyć pustą kartkę,
szych czynników bytu narodu J
pije - śpi, kto śpi - nie grzeszy, a może nawet wotować na wropaństwa, nle m<>że być przeJml-0kto nie grzeszy-jest święty. Er- gów swego stronnictwa.
tem nteogranfczonego obrotuh.
Reforma rolna śpi. Prof. Jago: kto pije jest święty.
*
p f J • ki
worski przekreśla ten artykuł
Doprawdy dziwić się należy, że
ro• awors ' jest dla nas bat
poważny uczony w poważnem pi- dzo łaskawy: utrzymuje nadal w konstytucji, ja~~ wzrusujący pod
śmie kontentuje się podobnie ta· konstytucji instytucję parlamentu! ;tawy. wł~snosc_i -- wy~łasz1;zanią argumentacją.
„Zatrzymuję parlament- pisze - Jacy ziemię, nie normu1ąc spra1 to parlament powszechnego gloso- · wy odszkodowań. Jetlnem słoDziwne jest doprawdy stanowi1
k
f
t
k
t
·• kt 0
waniia (Jednaik nie proJ>OrcJonalne- wem - zdaniem prołeso.-a - res o re orma ora ons ytuqi,
go), bo nie mam go dzJslaf czem za formę rolną należy wstrzy.a'nć,
ry widzi
antydemokratyczność
stąpłć. Poprawiam go przez zrówPoręcza się wolność prasy_
proporcjonalności.
Wszak ona
nanle ze sobą dwóch izb".
eo lat 25 po uchwaleniu konstY·
gwarantuje mniej licznym ugru- Pan profesor łaskawie zgadza się
tucJI ma być ustawa konstytucyjna
powaniom politycznym uzyskanie na dalsze istnienie parlamentu.
podddana rewlzJł.~
miejsc w przedstawicielstwie na· Pozostawia parlament jako zło
•
rodowem, co nie może być uwa· konieczne!
Co 25 lat!
żane za sprzeciwiające się zasa·
•
*
My to czynimy JUZ po latach
dzie demokracji. Być może, że
Z projektem prof, Jaworskiego siedmiu, chciaż wiele jest jeszc7e
proporcjonalność w naszych sto- jeszcze nieraz . będziemy mieli o- do zrobienia, aby konstytucja w
sunkacb utrudnia s~worzenie sta· kazję się spotkać. Prawdopodob- całej swej rozciągłości weszła w
łej większości w izbie, ale prze- nie nie jest to projekt „ubóstwia- życie.
dewszystkiem jest to .:;jawisko ny i wybrany". Jesteśmy przygoI właśnie tu kryje sie różnica
chwilowe, nieszczęśliwy zbieg o- towani na wielkie niespodzianki, między nami i anglika:ni, że ci o.oliczności, wynikający z układ~· ale nigdy na to, aby rząd dał mu statni mają konstytucję - stary
stosunków w kraju 0 charakterze swój „placet", a sejm aprobatę.
grat, ale napełniają go coraz nomieszanym rolniczo - przemysło•
*
wą życiową treścią; my zaś 1&18wym, stan, który w innem pańZmieniamy konstytucję, ale 0 • ~y nowocześni~ nak~eśloQe .prze:
stwie lub w innej epoce mógłby hecnej jeszcze nie zdężyliśmy ptsy, kt6rych me mozemy czy tez
nie mieć miejsca. Pozatem niema wprowadzić w życie. Mówimy, nie c~cemy wykon~ć •. Stary _grat
żadnej pewności, że zruesienle że nic nie warta chociaż nie za- pulsu1ący sensem zyc1owy"ll 1 no
pr?p~cjonalności da w przyszłym cŻęła jeszcze ob~wiązywać. Czy wy mebel, st?jący b~z użytku,
se1mie zdecydowaną i bezwzglę- znacie niektóre przepisy ustawy przykryty papierowenu maksvmadną większość pewnemu obozu- marcowej?
mi ••• Czy mamy tworzyć drugi ta·
wi. A więc ten ustęp profesorki sam bezużyteczny luksus dla
Wszyscy obywatele są r6wnil d k
„
b
t •ć g
. h
, .
l .
.
sk 1~ . wynu.rzen_ ?'1e l'a ezy bynaJ·
wobec prawa... ·
e orac11, a Y pos awi
o w
mrueJ do szczęsbwych.
Wszystkim obywatelom l>Ol'QCZa muzeum obok eksponatu nr. 1?
się wolność sumienia i wyznanb_
Jan Urbach.
Co nam chce dać prof. Jaworski zamiast proporcjonalności?
Okręgi jednomandatowe. Twier·
'
dzi, iż w ten sposób zbuduje izbę,
O

że

*

* •

*

*

• * •

.

zdolną stworzyć większość,

TANCZĄCY WIEDEN

Skąd

Wobec małego uu nas po wsiach i
miasteczkach byliby wybierani
nie przedstawiciele wielkich uz najnowszymi modelami na sezon jesienny i zimowy.
grupowań, ale osoby popularne i
„zasłużone",
jak aptekarz, rejent, ksiądz. I ci mieliby dać sejm
.:----------------------------------------------,----------~ politycznie skonsolidowany,

Powróciła z Paryża

I

przynależności do stronnictw~ poll- stawy wykonawcze'" dla bez'~ _

ta pewność?

świadomienia

Jl SER.JA

„Nad modrym Dunajem"

LYA MARA
BEN LYON"·
.
-

dający większość?

Są

. * .

w wywodach prof. Jaworskiego inne jeszcze kwiatki.
,Jeżeli demokll'acl, którzy uważa
WKR.6TCE
ją, te wybór prezydenta RzpllteJ od
być slę może tylko
wedle zasady
większości,
że każda
ustawa w
parlamencie m<>że przyJść do skut.
GL6WNA 1.
ku tylko większością I to urządze.
nie uwaq;ają za sprawiedliwe i jedynie możlLwe, jeżeli więc ci de.
mokraci uważają wybór J)OSłów we
, · '(') 't o;(_O~(c.:){Q.l(9)@@@@)@@@@@)@@@
die za.sady wlększoścl za niespra- ~"''>)(9)(v..' ...;
wiedłliwy I dlatego domagają się
proporcjonalnoścl, to w tel nlekon.. !
sekwencji tkwi nie trudna do od· ,
,adnlęcla ząadka. Inaczej nie uzy. ,
skallby mandatów, a ta obawa czyni Ich wraHiwyml na nle51>rawie· 1
dllwość, którą gdzielndzlei ze spokoJem moszą".
,
Albo:
wznowił leKcje gry fortepianowej.
„Niema lnstytuqi bardzie.i piętno
wanej przeri stronolstwa demokra·
tyczne, błż kurialność. Tymczasem
proporcjonalność iest zaprowadzc..
Zapisy od 2-5 p. p.
Sienkiewicza 20
niem kurjalnoścl, a tylko kryterjum

•
,,-VVC>DE-VVIE....'+

I

Prai. Feliks Halpern

orz.waaleblości ~ kur.ił

nie Poieea

··-----------------------------1
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zwycięskiej drużyny

Przed trybuną główną zapa- sław Rapalski; w pięknych a trePochód przy dźwiękach licznych
samochód
osobowy.
Włosi ściwych słowach podkreślił zasłu orkiestr przy świetle
dziesiątek
Mcszę dodać! że wszystkie zagasili
i
nic
Myśmy
stali
w
pobliżu.
gi
łódzkich
strażaków,
którzy
zdo
pochodni
ruszył
udekorowaną
flagraniczne straże ździwione były
Jeden
złapał
„total"
i
pożar
ugabyli
prym
przed
34
innymi
narogami
narodowemi
ulią
Piotrkowdyscypliną w drużynie polskiej.
sił.
dami. Wiceprezydent Rapalski za- ską.
Wszystko szło jak na zegarku.
kończył
swą mowę okrzykiem na oklaskując i "iwatując na cześć
Jeszcze raz zaznaczę, że kole- lnym l'azem powracamy już
dzy włoscy przyjęli nas wspaniale do domu. Nagle wybucha ogień w cześć łódzkiej straży ogniowej oTłumy zaległy obie strony ulicy
i nawet specjalnie dla nas urządzi budynku,
który przedtem gasHa chotniczej.
zwycięzców.
Okrzyk ten podchwyciły kilkuli b.:nkiet, na którym nasi chłop jakaś straż zagraniczna. Włosi za
Przy ul. Emilji strażacy-mistrzo~
tysięczne
tłumy publiczności. Roz
cy popisali się również dzielnie częli lać na dach, ale to nie wiewie świata powitani zostali przez
le pomagało. Skoczyło nas czte- legło się gromkie „Niech żyją!"
tańcem.
chór V oddziału, poczem pochód
rech i w mig było po pożarze.
Mowy wygłosili również przed został rozwiązany.
~ zwycięzców - No, a jakże się tam żyło - dworcem w imieniu stow. technipytamy dalej.
ków p. Przeździecki w imieniu
Na zakończenie miłych wywo- Byłoby zupełnie wesoło, tyl- „Resursy", b. poseł Szybiłło, oraz
Rzpłitei
dów nacz. Brzozowskiego otrzyna zakończenie dr, Alfred Groh·
Inż. Brzozowski, komendant stra
mujemy listę zawodników pol- ko nasz naczelnik krótko nas trzy
mal, ale to nic i tak czas dobrze man.
ży ogniowej fabrycznej w Lodzi.
$iCh, którą podajemy poniżej:
Wśród oczekującyc~ na dworcu
Warszawa.
Naczelnik drużyny Tadeusz Brzo przeszedł. Włosi byli gościnni, czę
przedstawicieli
władz
widzieliśmy
stowali
winem,
tylko
ich
potrawy
~owski.
Z okazji zaszczytnego zdobycia
Naczelnik oddz. topomików J. trochę naszym żołądkom dały slę wicewojewodę dr. Lewickiego, wi- pierwszej n~gr-ndy r.a międzynar Jceprezydenta Rapalskiego, sekre- dowych zawodach strażackich w
we znaki.
Koszade.
tarza Rosickiego,
prokuratora Turynie ślę panu i jego dzieln~j
Zawod.niey: Burhard, Nippe, RoSzmidta, starostę grodzkiego p. drużynie powinszowania i życze
'lSołowski, Gl>rgiel, Wencel, ćmie
Strzemińskiego, insp. Niedzielskie
nia dalszej owocnej pracy
la, Szmidke, Owczarek, Rzetelski,
Lódź„fabryczna
go, nadkomisarza Wajera, b. koAugustowski,
Berent, Maluch,
IGNACY MOśCICKI.
0 godz. 3 m. 50 pccląg, wiozący misarza rządu p. Iżyckiego, b. inLank, Grzelik, Jackowski, Kreczy,
naszycb zwycięskich strażaków spektora Ferstera, dyr. GorczyńSabela, Wilczyński, Rogaszewski,
wjechał na pięJr.file udekorowany skiego i in.
ZPB~za
Rohr, Erdman i Szwarcholc.
dworzec st. Lódź - Fabryczna. Or
JaSZCZOłf a
kiestra zagrała marsza powitalneCieszę się i gratuluję z powodu
Włoszech go. Panie wręczyły kwiaty, po- Ulicami Narutowicza, Zieloną, świetnego sukcesu łódzkiej druży· z nacz. Brzoz 0 w- czem zwycięzcy przywitali się z Zachodnią
· dzynarodowyc h zawop o rozmowie
i Ko;.„stantynowską ny na mię
skim wdajemy się w pogawędkę z rodziną,
przeszedł pochód strażacki, na I dach strażackich w Turynie oraz
·
· ofi ceramt· s t razy,
· • kt,orzy
Wśród
,
.
·
·
da Iinnynu
d . ~romkich
~
l wiwatów
d . kwy. czde ktore?o
kroczyli. zwycięzcy,
skl a dam serd eczne zyczema
0
•
•
•
,
•
1·
d
d
1~aq"
polski'eJ'
na
szła
ruzyna
na
p
ac
prze
pię
me
•
•
d
·
.
ł
'd
•
Z
I
n a e e 1 o e ~e 1
d k
d
~d .
do s1edz1by strazack1e1, gdzie w szcgo rozW!)JU
zie1neJ o zk'l~J·
nł'V11t'e
Dowt'aduJ'emy
u
e
orowanym
worcem,
zie
u.
.
.
t
.
·
·
k
6
Zawody W T - J - •
.
.
. k
k . sali
reprezentacyineJ
spozyto s razy ogn10we1 u ch wal c R zesię od nich o kilku ciekawych mo- stawiła się naprzeCiw o ocze u1ą- i
'1
b" d
czypospoliteJ'
h oddzi ł
ł, d k' . t .
wspo ny o ta •
mentach.
cypc dł k a ówdao zBteJ s r~~i.:
Podczas cbiadu wygłosił piękne
WŁADYSŁAW J ASZCZOŁ T
a a omen : „ acznosc.
, . .
. •
Delegaqa polskiej straży z łożyNacze1m'k Brzozows k'1 oi.1c1a
. 1m·e przemowieme
powitau1e
prezes
za
•
,
. .
.
.
•
fa wieniec na grobie r.ieznanego zameldował komendantowi dr. rządu łodzk:eJ strazy pozarneJ p.
Łódź p rzeżyła wczoraj pięk·
żołnierza, zwiedziła w Turynie b. G roh manowi. o zwyc1ęs
. t·wre
• oraz Jarzębowski,
poczem
wreczono
ny
d zi '-"' ń • nelen
. : erdeczne D:J"O
. •
• . • •
·
"
b
ciekawą wystawę powszechną, a
ł d b t
ń od
przy- druzyme repre:zentacy1ne1 pam1ąt- nastrni·u Jeszcze może niady
•
W
dz'ł
f b
wręczy z o y ą na6 r
ę,
•
· ·
.:-.
wt 1a w
enetji, zwie 1 a a ry- czem obaj
kowe znaczki.
łódzka ulica nie wykazała tyle
kę samochodów „Fiat" i wiele in·
t ·
· ·
DOWóDCY SERDECZNIE SIĘ
Następnie komendant dr, Gro!i- wzrusza1ą ~ e g o en uziazmu 1 me
nych. W powrotnej drodze straża·
la 18 J< g1o ś no SWEJ· raUCAŁOWALI.
man odczytał nadesłane depesze wy1aw
cy przez kilka godzin objeżdżali
·
W
d · b ylo na twarzac h
Następnie w imieniu rządu po- w liczbie kilkuset wśród których dośc1.
1 aC
autobusem Wiedeń, gdzie odwie- witał zwycięzców wicewojewoda znajdowały się depesze gratula- poc:1 z1w,
·
a zarazem dUtnę z od
dzili tamtejszą straż pożarną.
C zulo
dr. Lewicki, który dziękował 24 cyjne od prezydenta Rzeczypospo-i niesionego zwycięstwa.
wybrańcom Lodzi za rozsławienie litej i wojewody Jaszczołta.
się zes µolenie dusz 1 serc z
Trochę
imienia Polski po świecie.
Po bankiecie uformował się ol- powracającą drużyną. Jeszcze
Po tem przemówieniu serdecz- brzymi pochód wszystkich oddzia- raz rrzekonaliś · ny się jak silStrażacy - zawodnicy z humorem opowiedzieli o kilku faktach nemi słowy powitał „Łódzkie dzie łów straży, wraz ze zwycięzca=ni ne więzy lączą społeczeństwo
ci"
wiceprezydent miasta Słani- na czele, obdarzonymi kwiatami. łódzkie z jej bohaterską słiażą
z zawodów.

w to

Co pisze prasa włoska1

-

lił się

nazwiska

Pisma włoskie szczeg ółowo opisują zawody straży w Turynie, wie
le miejsca poświęcając strażakom
łódzkim, którzy zdobyli pierwszą
nagrodę za odwagę, szybką orjen·
tację

dworcu

D

woiewody

Pochod przez miasto

Co widzieli we

l

*•

humoru

Pogrzeb

Mistrzowi Kaz.Kamińskiemu
amputowano

marszałka

i

sprawność.

Tak samo świetnie zdały egza.
min światowy wozy ł.ódzkiej Stra
ży Ogniowej Ochotniczej, wykona
ne we własnych warsztatach.

Depesza prezydenta

na

•
Zł

Strażacy nasi pracowali w Turynie w niezwykle trudny ::h warunkach.

Pisma włoskie unoszą się nad
karnością i inteligencją polskich
strażaków. Tłumy,

które przypa-

trywały się polskiej akcji ratowni
czej, wpadły w istny entuzjam, wi
dząc szyblrnść i nadludz;ką niemal
zręczność

polaków.

Co dziwniejsze, że łódzka straż
pożarna pracuje u siebie w bardzo
cię żkich warunkach. Jak ~viado
mo, Łódź niema ani kanalizacji, ani wodociągów. Przy pożarach mu
si się jeździć po wodę do bardzo
nieraz
odległych
miejscowości.
Akcentują

ma
ma
szą

pewną ironją pismiasto, które niewodociągów ma za to najlepstraż pożc..mą na świecie.

to z

włoskie, że

.„a prasa warszawska?
Natomiast
prasa warszawska,
poświęca
bardzo mało miejsca
sukcesowi naszej straży. Pisząc o
reprezentacji polskiej w Turynie,
świadomie przemilcza fakt,
.;e
zwycięska drużyna składa się

z

samych łodzian. Jedno z poczytnych pism warszawskich popełni
ło nawet świadome kłamstwo, za·
znaczając, że w drużynie zna1duje się ... wielu łodzian. Inne dzien·
niki piszą tylko
o reprezentacji
polskiej straży, nic nie mówiąc o
tern,
że Polskę reprezentowała
Łódź.

Francji Fayolle'a

nogę

W 11.l'sz. koresp. „Głosu Polskiego" (St. Gr.) telefonuje:
;

;/

,,,,'

#'.; .

-~~

\{~~~~

W zdrowiu mistrza Kaz. Ka miń
ski ego nastąpiło dalsze pogo rsze
nie.
W dniu wczorajszym w godzi
nach popołudniowych trzej chirur
dzy przystąpili do am pu ta ej i lewej
nogi wielkiego artysty. W nodze
tej wytworzyła się gangrena, która
doszła prawie do miednicy. Dalsze
zwlekanie z amputacją doprowadzi
łoby do niechybnego zgonu przez
zakażenie krwi.
Jest bardzo słaba
nadzieja, by Kaz. Kamiński mógł
przetrzymać tę operację.

Mimo wysoce poważnego stanu
zdrowia i osłabienia serca, lekarze
zmuszeni byli eh wycić się tego ostatecznego środka dla ratowania
życia wielKiego artysty.

Lekarz naturalista
zniewolił dziewczynę

KATOWICE 7. W dniu wczorajszym do niejakiej pani M. zgło
sili się dwaj domokrążcy, handlują
cy mydłami toaletowymi. Jeden z
nich, niewidomy, nazwiskiem Py·
towslti, oświadczył, że jest lekarzem-n~turali~tą, oraz zgłosił chęć
zbadania pani M.
Po dokonaniu tego łajdak badał w osobnym pokoju
15-letnią
córeczkę pani M., Gertrudę, którą
przy tej sposobności zniewoli~

Za

trumną kroczą marszałkowie:

,,Pól czarnei''

„Lekarz-naturalista" został, o- przec„odzi do historji?
czywiście aresztowany i osadzony
Warsz. koresp. „Głosu Polskiew więzieniu do dyspozycji sądu.
go" tK) donosi:
--X-Właściciele cukierni I-go rzędu
zdecydowali skasować w swych
BERLlN, 7 (Pat) Dzisiaj o g. zakładach sprzedaż kawy t. zw.
spadł na linji Ehrfurt-Monach „pół czarnej". Cukiernicy uważają
jum samolot pasażerski D. 150. bowiem, że przy wielkich nakła
Lotnik i dwa1 pasażerowiP oonie dach cukierni stołecznvcb. sprzedaż ta sie nie opłaca.
śli śmierć.

Katastrofa lotnicia

Ilf!

f och, Petain, Lyautey, franchet d'Esperay,
i rząd francuski .

Międzynarodowe

Biuro Pracy

obradować będzie
Warsz. koresp.

„Głosu

generałowie

w Polsce

Polskie.go" (St. Gr.) telefonuje:

Na zaproszenie rządu polskiego, ses1a rady ad 1ninistracyj„
nej międzynarodowego biura pracy w roku bieżącym odbę·
dzie się w Polsce,
Rada obradować będzie w Warszawie i Krakowie zaś ofi
cjalne otwarcie sesji rady nastąpi w ini!J 5 1.rnżdz1~ri1ika w
palącu prezydium rady ministrów,

•
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Gene~-ie

decyz·e w

H.anclerz Miller

Hiszpan ja pozostanie w lidze

iąda opróżnienia Nadrenji
BERLIN, 7 września. (Pat.) GENEWA, 7 września. (Pat.) -

dzięki specjalnym uchwałom w Genewie
GENEWA 7. (Pat.) Na dzisiej- W tym roku przyjęto postanowie·
„Vossische Zeitung" donosi, że w Na· dzisiejszem popołudniowem po szem po~iedzeniu zgromadzenia li nie w ce.lu uł~twienia Hiszpanii

ciągu dnia jutrzejszego kanclerz
Miiller odbędzie konferencje
z
przedstawiciela.mi Francji, Anglji,
Bel(Ji i Włoch.
Po tej konferencji kanclerz pos~!'wi ~ądanie op:różuienia Nadr~n11, kto!e przedtem było p~z~d1Dlo
łeJ?l
Jego roZ1nów z nunistrem
Bnandem.
, •
G~NEWA,
WTZesma, (~a~.)W, piętek
'!leczorem
mmISter
Bnand ~~wizytował
kanclerza
Rzeszy Mullera.
, ..• "„.,..- ,,,..-,

?

siedzeniu zgromadzenia rady ligi
pierwszy zabrał głos kanclerz Her
man Miiller, wygłaszając dłuższe
przemówienie o pokojowości Nie
miec i dążności do rozbrojenia.
BERLIN, 7 września. (Pat.) _
Nacjonalistyczny „Deutsche Tag 2 s
zeitung" w depeszy
z Genewy
twierdzi, że Bńand w rozmowie z
Miillerem miał postawić łądanie
wprowadzenia kontroli N'~drenji .la
wypadek opróżnienia II-ej strefy
Nadrenji.

Bernard Shaw
w Genewie

ktsry prowadził samolot ministra francuskiego I spalił się
GENEWA, 7. Na posiedzeniu
wraz z nim.
Acistmblee sensację wywołało zja·

.„„„......„ „ „

wienie się w kuluarach Bernarda
Shaw'a. Początkowo policja Ligi
nie chciała go wpuścić, nie wiedząc kto to jest. Później jakgdyby
lękając się złośliwości znakomitego
pisarza, oddała mu wszelkie hono
ry. Opuszczając salę Reformacji,
po zwiedzeniu gmachu r3ernard
Shaw spotkał się z p. Briandem,
go powitał demonstracyjnie.
który
Warsz. koresp. „Głosu PolskieK:ról paradoksu opowiedział frango (K.) telef.:
cuskiemu ministrowi spraw zagraPowrót marsz. Piłsud nicznych dowcipnie o swojej przy
skiego do stolicy z urlo- godzie.
pu wypoczynkowego w

Powrót

Marszałka Piłsud

skiego

Rumunji nastąpić ma dn.
IB•go b. m.

••w•

Chcesz

Pik. Boerner

l& . N. WU!Aiał EZ~

grać

w ru1ete?

dyrektorem „Polminu•• Musis:?? jec'l1at do ZopWarsz. koresp. „Głosu Polskiepot.

io" (St. Gr.) telefonuje:

Z Warszawy donoszą:
Nowowybudowane kasyno w
Otwocku na zamiar Z\Vrócić się
do ministerstwa spraw wewnetrz·
nych o pozwolenie na zorgan-izo·
wanie ruletki.
Apetyty i nadzieje pomysłowe
go magistratu ótwocldego spotkaią
si~ ze srogim zawodem,
bowiem
ministerstwo spraw we'wnętrznych
zajmuje w tej sprawie stanowisko
nieprzejednane.

Wobec zgłoszenia
rezygnacji
przez dr. Pilata ze stanowiska dy·
rektora .Polminu• minister K:wiat
kowski
powierzył
kierownictwo
•Polminu" naczeln.ikowi samodziel
nego wydziału wojskowego w ministerstwie przemysłu i handlu puł
. kownikowi sztabu gen. inż. Boer' nerowi.

niemcy

jadą

na rokowania z Polską
Warsz. koresp. „Głosu Poiskieio" (Zast.) telefonuje:
Dowiadujemy sic:, że w poni~
działek spodziewany jest przyjazd
delegacji niemieckiej do rokowań

z

Polską.

Na czele delegacji tej stoi dr.
Hermes.
W związku z tem podsekretarz
stanu w M.S.Z. dr. Wysocki przy
jął przewodniczącego delegacii poi
skiej min. Twardowskiego.

Dziś święta

Dzień

niema

Matki Boskiej Siewnej
czyli Nar. N.M.P. przypadający dzi
· siaj, dawniej świętowany, obecnie
jest dniem pracy. Wszystkie biura
·~ądowe i prywatne czynne.

Przypomnieć należy, że z analogicznym projektem zwracała się
grupa osób z Gdyni, Helu, Zako·
panego, K:unstancina, lecz po zbadaniu gruntu w ministerstwie, po
mysłowi przedsiębiorcy sami podania wycofali.
~-~'"-'

__....,

·

Na rowerach

jest tuż zała~w.1one.
.
. Co do n.ue1sca dl~ przedstawi·
c~elstwa AZJI "! radzie, prowadzą
s1~ ukła~y, kto:e wykażą c~y do
rady w~1dą Chiny, cz~ Pers1a. W
razie. widoków dla Chtn pot~zebna
b~d~t~ uchwała . zgr?madzem_a co
do Jt::J p_onowne1 ?bteral~ośc1, po·
dobme, 1ak dla H1szpan11.

Liga narodów

f olski

przeniesie się do inne
go miasta szwajcar•
skiego?
etapi-e

n·

PrzemysłoWcy

polscy

no
paczek

godłem

państwowem

Warszawski koresp. „Głosu Pol
Gr.) telefonuje:
przybyli d O Mos,łwy
Minister poczt
i telegrafów
MOSKWA, 7 września. (Pat.) - zwied:.::1 Moskwę
i inne ośrodki zwrócił uwagę urzędów pocztoPrzybyła iu z posłem PaUdem de- przemytłowe Z. S. S, R.
. , wych, by nie przyjmowali do wyIega~ja przemysłowców polskich, ••~ycieczka przemysłowców 1est syłki żadnych paczek prywatnych,
powttana na dwo~~u przez preze- m1c1atywą czysto. pryw~tną,
..la które są
pieczętowane godłem
i:;a Targów
w N1znym Nowgoro- skutek zaproszema, ktore otrzy- państwowem przez odbicie na ladzie ~ał~~„ewa,
przedstawicieli m~ły, slery przemysłow~ polskie 5 ku monet lub bilonu.
Nadawcy
orgamzacJ1 gospodarczych, człon- m1es1ęcy temu od komitetu orga- pieczętujący w ten sposób przeków poselstwa poJskiego i innych. nizacyjnego
Wielkich
Targ5w syłki będą pociągad ponadto do
Delegacja składa .się .z pp. Stani- ~schod~~c~ urządzanych .rok rocz odpowiedzialności karnej w myśl
sława ks. Lubomusk1ego, prezesa DI~ w Nizmm Nowogrodzie. WJ· przepisów 0 nadużyciu óodła ań„Lewiatana", Skępskiego z „Pol- "czce tej nie należy przypisywać stwowego.
·
"'
p
rosu", Słabosiewicza , wiceprezesa wielkiego znaczenia dla rozw'lja
izby handlowej polsko-sowieckiej, stosunków handfowych polsko-sodyr. Ewerta, Ocetkiewicza i Misu- wieckich.
Zwrac:a uwagę brak
ny.
przedstawicieli przemysłu wł5k1en
Delegacja udaje się do Niżniega niczego.
J&k się dowiadujemy, rozpoczę
te zostały próby polepszenia akuNowogrodu na jarmark,
poczem
styki w sali posiecb:eń sejmu. We
dług opinii fachowców, którzy po
~. . . -ort,•·---""----- wołani zostali
do zbadania tej
sprawy, będzie można uzyskać po
prawę
warunków akustycznych .
przy zastosowaniu pewnych przeróbek przedewszystkiem na galeriach ewentualnie także w same·
sali posiedzeń.

i

lskiego" (St.

fatalna akusty.ka
w seimie

Na miejscu strasznej katastrofy

w

SłrPjki

Cze~hmstown~u

W miesiącu lipc11 r. b. zanotowano w Czechosłowacji ogółem
43 strejki (w miesiącu poprzednim
55), przyczem strejkowano o g ółem
w 82 fabrykach.
Wszystkie te fabryki zatrudniały 12,850 robot?ików, z której to
liczby 7,960 osob strejkowało, a
1,070 porzucić musiało z powodu
strejku niedobrowolnie pracę.
Na skutek strejków robotnicy
stracili w miesiącu lipcu Ll4 875
?ni roboczych (w czerwcu-161,548 1
1 4,244,178 . koron z tytułu
niewy·
płaconych im zarobków (w czerw·
cu - 5,416,C84 koron '·
Wynik streiku dla robotników
był w 7. ~ypadkach pozytywny, w
W-częsc1owo pozytywny, w 14negatywny.

pod Malborgiem

amerykański

·• •

p~zostania w hdze. Przed ~y?ora
m1 trzech człot?-ków rady hg1 ~
tym r~ku będz1~ po wybor.ze Hts.:panJ~ poddane głosowamu prawo jej ponow~ej obieralności, co

czwarty w pierwszym
PAR.YZ 7. Pewien wysoki U·
· Warszawa - Lublin
rzędnik rady ligi narodów zapeLUBLIN 7. (Tel. wł. ,,Gł. Polskiego").
wnił o zamiarze przeniesienia sieWczoraj odbył się pierwszy etap wielkiego rai dziby ligi z Genewy do innego
du kolarskiego dokoła Polski.
miasta. Dotychczas nie znaleziono
Trasa Warszawa-Lublin wy11osHa 157 kim.
odpowiedniego placu na budowę
Lodzianin Kłosowicz przybył do mety czwarty nowego pałacu ligi, zaś plac kuzużywając na przebycie drogi 5 g~ulz. 51 minnt tj. piony na ten cel okazał si~ za
zaledwie o 7 m'inut więcej od z "lwodnika z warsza mały, a miasto nie chce wywła
ws fr i ej L~gji, któr ;r przybył pierwszy.
szczyć właścicieli pry-vatnych do .
Dzisia 1 o go!lz . 7 rano zawodn cy wyrus%a i ą \mów położonych obok. W każdym
na 2 etap, który prowadzi z Lublina do Lwowa.
razie że nowa siedziba ligi będzie
Zaznaczyć należy, że wszyscy zawodni i;y pr t:e również w Szwajcarji.
byli trasę Wa rszawa-l.ubJ n w świetnej formie., M'"W*±
*„1&'191
!WJUłłE
Zaledw e dwuch kolarzy !Ila ogólną liczbę S1.U kil·
·1
~
ć
kudziesi~ciu wycof ało się z raidu przyczam Jeden 18 WD
PlBCZę•DWa
z powodu pęknięcia kierownicy.

BERLIN, 7 września. (Pat.)
Prezydent
Hindenburg przybył
dziś rano z Berlina do Malborga.
Prezydent Rzeszy, któremu towarzyszy jego adjutant major Hindenburg, udał się do majątku Januszowa, gdzie jest gościem :mianego polityka prawic·ow~go von
Oldenburga.
Pobyt prezydenta Hindenburga
ma charakter prywatny.

Komitet

dokoła

Łodzianin , przybył

Prez. Hindenburg

sf&nansuj e drugi lot pol
ski przez ocean

gi narodów przyjęto 44 głosami
na 49 głosujących na skutek propozycji angielsko-francuskiej postanowienia przejściowe z roku
1926, co do wyboru niestałych
czł,mków ra~y ~igi narodów.
Postanow1ema te uchwalon.e
były w r. 19.:.!6, w ce~u .nadania
Polsce prawa ponown~J obieralnoś
ci po upływie trzyletmeg~ manda
tu. Wymagane są ~ talnch w.v·
pad kach 3 I 4 głosow członkow
zgromadzenia. W rok~ . zeszły~
odmówiono tego przywileju Belgp

,

NEW-JOR.I<. 7. Wczoraj opuNew .Jork udając się do Po l&lc!i~~iiłiiltilfiJfiJ[iJfilfiJlil
ski przedsfawiiciel komitetu organizacyjnego II lotu transatlantycDyrektor lotnictwa w Le Bourget Reuvolse nad s2czątkami spalonego samolotu, z pośród
kiego Kubali i ldz.ikowskie.go inż.
których wydobyto zwęglone zwłoki mln. Bokanowskłego i jego tewarzyszy.
W eisblatt,
który wiezie albumy
hołdownicze dla prezydenta Mościckńego i marsz. Piłsudskiego.
Rodzina tragicznie zmarłego c~wili przed odl?tem ubezpieczyłoj wany w Paryżu na cmen tarzu w
Komitet objął całkowitą odpo- min. Bokanowsk1ego z ostała przy min. Bokano~skieg~ na 300 tys. Montmartre. Modły od praw Jl naczel
wiedzialność finansową za zorgani padkowo ubezpiec ż ona na wypa franków bez 1ego wiedzy.
ny rabin Parvża dr. lzr a,~ I L:: vv.
od l~t 18 do nocnej pracy w dru·
(zo~_anie . drugiego lo~u polskiego.
dek jego śmierci. Francuskie Tow.
karni. Zgłaszać się do administr.
•
Zee:lugi Powietrznei w ostatn'.i:>i
Min. Bokanowski został oocho- .
„Głosu Polskielł;o•. Piotrkowska 10.
ścił

POTRZEBNY

•

CHt.DPIBC

•

Mr. MO

Toaleta

8.IX ..._ GtÓS POLS:CO

zwierząt

Zwięrzęta posiadają

bardzo wy-

czystości i natura
wyposażyła większość z nich w
dostateczne środki, mogące zadość·

robiony instynkt

uczynić

ich hygjenicznym

zabie-

gom.
Posiadają one cały arsenał na·
rrędzi i przyborów toaletowych,
które są stale do ich dyspozycji.

5

1928

lidy wParyżu wybuchnie rewolucja...
W • k
OJS

O

i

}
po icja obraduji\ nad systemem
obrony stolicy

. .
PARYŻ, 7 wr.zes~~a. (Telegr.
wł. „Głosu Polskiego }.
Wydawany przez
senatora
'k
.
,J~·u1
d
vene
a
tygo
ni
„Des
Vivant
· .do
. .
.
nos1, ze w ostatruch czasach międ zy sztabem
p
. . guberna
,
· k generalnym,
t o rem WOJS
owy
aryza
1 prefed:. „ db ł .
t em po..1tCJt o y s1ę szereg
. konf erenCJt na temat zaibezpieczenia
stolicy francuskiej na wypadek
l'O:Druchów.
·

. .
.
.
.
celem. odb1c1a za~ęteq stolicy:
Pro1ekt powyzszy natrafił . ~
gwałtowny opór prefekta pohCJt,
który zwrócił uwa:gę, że nie można wydać
. na pastwę losu banków,„ dzienników,
środków. loko. .
.
moc1·1, gaz·o wm 1 ele1drowm. Mtmo. to sztab
genettąJny postano.
wił zmmejszyć zat.ogę Paryża z 29
bataljonów piechoty i 20 szwadro
nów konnicy nca. 11 bataljonów

Rotpoczniemy od obserwacji ko·
tów. Wszystkie zwierzęta należą
ce do rodu kociego, począwszy od
zwykłego kota aż do tygrysa z
d1ungli i ryczącego lwa, są do
przesady czyste, a nawet próżne i
wyrafinowane w sztu:>e upiększa·
nia się. Są one zresztą wspaniale
w tym celu obdarzone. Język ich
jest szczotką, łapy zastępują im
Dotychczas obowiązywał plan, piechoty i 12 szwadronów konnipuszek do pudru, pazury są wspa- według którego w całem mieście cy.
niałym grzebieniem, ogon zastępu
Partja komunistyczna zwbłała
je odkurzacz, a ślina ich jest piechota i konnica skoszarowana
być
powinna
w
niewielkich
gruwielką
antymilitarystyczną dewspaniałym mydłem!
pach. Oddziały człongów i kara- monstrację na p:rzyszłą n.iedzielę
Psy ogromnie lubią wodę. Ką·
b:inów maszynowy.eh miały ufrzy- na przedmieściu St. Denis. Wczo
pią się one chętnie i suszą się
potem tarzając się po ziemi. Wy- mywać łączność między poszcze- raj wieczorem odbyła się konfe. h
.
. d
. . t
.
daje im się wprawdzie nieraz, że go·1 nem.i· k oszaram1.· W os tatnic
rencJa nuę zy mm1s rem sprawie
piasek uliczny jest pudrem Cotye· czasach sztab generalny uznał za _
_
__ ~ __
go, ale to nie jest ważne.
wskazane przyjąć inny plan 0
Myszy, szczury i inne gryzonie charakterze
wprost rewolucyj~••I&
~
Ylf\!B
są zwierzątkami bardzo czystemi, n'Yllll.
PO.~QJ
co zresztą jest wynikiem ich in·
b
l
k
bl
• .
Plan f.il1 przeWtdu1e o•hronę wojo szerny, e eganc 0 ume ostynktu samozachowawczego, gdyż
· ·
·
wany frontowy z telefonem
'
,:k. •.
d .
są one bardzo wrażliwe i najmniej sk ową tylko dla mm1sterstw 1 pał
El'
.
k.
d
d
oraz wsze~ iem1 wygo ami,
szy bakcyl może je zniszczyć.
acu tze~s 1eg.o, po czas g y połącznie z utrzymaniem
d
• Kokieterja wiewiórki i dzikiego zastałe miasto ma być oddaille w
O ·wyna1ęc'a
dl
w·
d
'ć· p .
królika znana jest każdemu myśli ręce rewolucjonistów. W między.
.
. a pana.
la omos · rze
wemu. Zwierzęta te lubią wodę i
czaste ma1ą być. w Wersalu ~on.:
1azd 19, m. 7, od 8-5 PP•
myją sobie twarz i łapki.
centrowane
woiska
z
prowmc:i1
•
-~
Nietoperze oblizują i czes~ą
się. Utrzymują nawet niektórzy, '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!.!•!!!!•
.;;:
że żądza podobania się jest u nich
-- - - ·
tak wielka, że zacz-esują one swą
sierść na przedział, który biegnie
wzdł11ż ich grzbietu.
W celu wywołania tego efektu; posługują się
one swemi pazurami. '~Na czele wielkich zwierząt kro·
czy niedźwiedź. Lubi on kąpiel i
prysznic, nacierania i masaż~, oraz
czesze .się i szczotkuje. -\•/
Niedźwiedzica kąpie swoje mło
de,,. trzyłnając je w pyskµ i zanu~
riając kil!Cakrotnie we wbdzie. * ·"1
Słąń ma również ·· szczególne.
1 upodobanie do prysznicu, a znawcy
1życia zwierzęcego twierdzą, że udając si~ w podróż dłuższą, przechowują '! swej trąbie duży za pas
wody,. w celu; z~yt~aiz siebie ku·,
rzll ulicznego. 3:/: ·, ,
·
·
Małpa jest zwierzęciem bardzo
~ptóżnym. Niektóre odmiany myją
siebie i swoje młode, inne zaś
~olą czyścić się · na sucho. Małpy
czyszczą paz.nokcie;::-:, dłubią w zę·
bach, wycierają po jedzeniu . usta,
czeszą włosy, czyszczą uszy i u'śmiecha ~, słę f do !'· swego \ odbicia
iw .,lustrze! :• · ...:'4(! ·
'
.~
TA owady? ·', Któż nie . obserwo}
wał muchy podczas toalety, jak
1
sobie czesze główkę, · ociera pysz'c zek i gładzi swe ciało i skrzydełka. Nie są one widocznie ego
istkami, gdyż pomagają , sobie nawzajem przy toalecie.
A może damy dworskie pow·
stały na wzór owadów?

•
.
•
d1twośc1
Ba.rtohou,
min1str~
spraw wewnętrznych Sarraut l
prefeiktem policji Chiappe · Postan·owiono do tej demonstracji nie
dopuścić •
.
Po:Datem zorganizowano rozległą służbę bezpieczeństwa,
której zadaniem będzie aresztowanie każdego demonskanta.

Po zgonie min. Boks1nowskiego'

w roku 1927?

Prace komisji szacunkowych dla
spraw podatku dochodowego posuwają się szybko naprzód. w
niektórych urzzędach skarbowych
wymiary podatku na r. 1928 (a
więc od dochodu osiągniętego w
· · u ko ń czone, w w1ę·
·~•· 1927) są JUZ
kszos· 01·· ie
· dna k urzę d ow
·
db
o ywa·
· ·
• d
·
·
Ją się Jeszcze pos1e zema zarow.,.. o podk om1s11
· ·· (s kł a d a')ącyc
·
h się
· 1
rzeczo .......„,...
...... „ ,„, cow
• ) Ja
· k 1· w ł asc1wyc
· ·
h
k omis111
· „ szacun k owyc h . (z)

...

--

1

Dz1· adelrn poety

Słoni·

msk1· ego

był wynalazcą maszyny do rachowania
?na.ny po.eta, Słonimski, pocho- miejscowości przed oblicze modz1, J~~ wiad~o, ~ .rodzfo;r. ży: natchy, razem z jego maszyną.
dowsk.ieJ. O .tei. swo1e1 rodzm.1e i
Monarcha zdadał jakies ~noże
~z!::°ii~U: :ł~ge~i~t::O.tn~phwW~a die, ak:ówn?cbześniet ~zidął. ?łó~ek
ic " ta o rę i, aze y s wier z1c 1ego
domościach Literackich". Zwłasz- ścisłość.
cza wiele miejsca poświęca sweLedwo tylko car ujął ołówek,
mu dziadkowi, który, zdaniem uta stary Słonimski dokonał iuż ~zyb
!entowanego . ~nuka, miał być ko potrzebnych manipula~ji i miał
Jeszcze zd<?lme1szy.
.
. gotowy rezultat.
Jakkolwiek był głęooko wie-; - Już mam! - zawołał żyd z
rzącym żydem z l ł
t I ~t
f
·
. .
. • ~a a~ na Y e; ryum em.
hartu 1 c1erphwoś.::i, azeby zapo-t Na te. słowa car zmarszczył
ć ·
ł
.
. d • b . . .i. • .ł .
znał s~ę z ca _ą o.wcdzebsną . W'le zą.ł "".111hoa~roci s1ę o~ wynalazcy
2 na s1ę zarowno · 0 rze na a- z mec ęmą. Było bowiem przekro
stronom1"
· k 1· na c h emp,
·· by ł u- czemem
·
L!
.
1,. Ja
e t YK'lety,
i:G zwycza1ny
mwersalme wykształcony . Cecho- żyd mógł dokonać prędzej tego,
wał go też :mvsł. ~alazczy.
czego nie dokoinał cą.r.
Wśród kilku roznych wynalazOdesłano więc Słonimsk"iego '4
ków dokonał też konstrukcji w niełasce, cytując mu n'a drogę sło
zupełnie samodzielny sposób ma- wa cara:
szyny do rachowania. Sława tego
- Maszyna choro.sza, no źy'd
wynalazku dotarła aź do can. Za płoch (maszyna d~bra, ino żyd
wezwano żyda z małej, litewskiej zły).
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Austen. Chamberlain
na Pacyfiku
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FRANCISZEK

MOLłłAR

RYCERSKOŚĆ

Naprzód skreślę sylwetkę oso·
by, która tu występuje, a potem
zupełnie krótko samo zdarzenie.
Dawno, dawno przed wojną był
sobie pewien baron B„ węgierski
rotmi<:trz huzarów, nauczyciel szer·
mierki w akademji w?}skowej. Mę~
c~yzna dwumetrowe! . wy~okości.
Ciało:. ~uskuły, kośct 1 skora, bez
na1mme1szego śladu tłuszczu. Pomimo swej szczupłości watył 100

kilo.

Wielkie, szczere oczy.
Oryginalna dowcipna głowa. Nieokieł·
znany temperament, któremu żoł·
nierskie życie w czasie pokoju nie
dało dość okazji do wyszumienia
się.

kach i panie w toaletach balowych
o 5 zrana w powozach do ogrodu
zoologicznego, aby pokazać im
swych ulubieńców.
Wciągał specjalne rękawiczki,
tk e
cieniutkiego stalowego
~ru~~ i ~chodził do klatki z czte-.
rema wilkami.
Rzucał się na nie
bił się- z niemi i bawił
jak
'łk
pi ą.
. •
.
Od wilkow t~war~ystwo. mus~ało iść do niedźwie~z1a. N1.e mie·
szkał on w ogrodzie ~o?log1cznym
lecz w koszarach pohcj1, któ!a O·
trzymała go w darze o.d rotmistrz~
gdy był jeszcze zupełnie młody i
odhodowała.

Mus,ał na to znaleźć radę. HoRotmistrz tutaj również wcho·
dował wilki, jak inni hodują psy. dził do klatki i mocował się z

W budapeszteńskim ogrodzie zoo·
logicznym utrzymywał własne 4
wilki.
Po przehulanej nocy pr{)wadził
swe towarzystwo: panów we fra·

Gdy rotmistrz mijał młodzieńca to przypadek i że jesteśmy przy
ten uderzył go niechcąca w gło- jaciółrni. Musimy odegrać tę kamiejsce).
' We wszelkich zawikłanych afe- wę i. zrzucił kepi oficerskie na medję, gdyż jeśliby się rozniosło1
że ktoś mnie, rotmistrzomi
huzarach pojedynkowysh rotmistrz mu- ziemię.
. R?tmistrz zatrzymał się. Mło· rów, zrzucił laską kepi z głowy, a
siał odgrywać pewną rolę.
Był
kierownikiem pojedynku w najpo- dziem.ec sp?jrzał .nań, poznał go i ja go nie zabiłem lub nie wyzwa·
łem na pojedynek
to moja repuważniejszych i najcięższych wy- srał się śmiertelnie blady.
W jednej chwili otoczyła ·ich tacja byłaby strac~na raz na zaw·
padkach spotkań z bronią w ręku.
·
Był mistrzem w boksie i zapasach. setka gapiów. Każdy był przeko- sze.
nany,
ż~ poleje ~ię krew. Jednak
I
dalej
ciągnął ze sobą bladego
Naj.dzielnie_jszy jeżd~iec, jakiego
że rotmistrz; zanim jeszcze pod- przerażonego na śmierć młodzień·
mozna sobie wyobrazić.
Szabla, ~tórą nosił u b~ku, by· niósł czapkę, objął nagle serdecz• ca po ulicach, i opowiadał mu ze
nie młodzieńca, i ucałował go ser śmiechem anegdoty.
?o lO·tej
ła dwukrotnie ~zer~z~. mz te~~ decznie
w
oba
policzki.
rundzie
zwolnił go.
Młodzieniec
wym~ga.ł ~rze~is; JUZ samo 1e1
- Jak się masz, kochanie! - dopiero teraz wpadł na pomysl,
podmes1enie me było łatwe.
krzyknął
do młodzieńca, którego że nalezy się przedstawić.
Chętnie nie sypiał po nocach i
:- Dziękuję-odezwał się rot•
przesiadywał wówczas w nocnem widzi~ł po ra.z pi~nvszy w życiu.
towarzystwie literatów i artystów, Podmósł kepi, u1ął swą żelazną mistrz - nie czuję potrzeby za·
skromnie przysłuchując si~ rozmo· dłonią młodzieńca pod ramię i po warcia z panem znajomości. 8iech
wom z naiwnym zdziwieniem ciągnął g~ ze sobą wśród wesołej paa nie przecenia mej uprzejmości
pogawc:dln.
.
gdyż jest mi pan wysoce wstrętny.
dziecka w wyrazie oczu.
Przerażony
młodz1eni~c
towaUczyniłem to jedynie dla:ego, że
Wypadek zdarzył się na ulicy
Gdy według mnie pojęcie rycerskości
Baci, która jest dla budapeszteń- rzyszył mu automatycznie.
czyków ulubionem miejscem spa- już pozostawił! zbieg<;>wisko za so- wciąż jeszcze istnieje to samo, jakie było w czasach średniowieczcerów południowych.
Rotmistrz bą, odezwał się rotmistrz:
.
r.eraz
musimy
jeszcze
conych: t. j. w obronie słabych. ina·
przechadzał się po ulicy.
Przed
nim szedł jakiś młodzieniec w najmniej 10 razy spacerować tam czej jak w ten sposób nie mógł•
przyjemnym nastroju w towarzyst- i z powrotem i gtośno się śmiać. bym pana uchronić od mej szabli.
1 oddalił się bez p ożegnania.
wie damy i energicznie wymachi- Każdy, kto był świadkiem tej sce.
ny, musi być przekonany. te był
wał w powietrzu laseczką.
przyszywać skórę

niedźwiedziem.

(Niedźwiedź ten
razu serdecznie po głowie i przy tej okazji przesunął mu trochę na bok
cały skalp.
Dwu lekaru nwsWa,
pogłaskał go pewnego

na

jej

dawne
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i
eksploatuiacem linje lotnicze

spółce

Samorzad nasz partycypuie w

Nr. '2 5\J

1928

POL8KI -

przedsiębiorstwie,

'
Wiceprezydent Rapalski i prezes rady miejskiej inż. Holcgreber inter~

wenjują

u min. Kuhna w sprawie

Z inicjatywy ministerstwa komu
nikacji odbyła się w Warszawie w
dniu 6 b. m. pod przewodnictwem
ministra Kiihna i przy współudz.ta
le wiceministra p. Czapskiego, kon
ferencja z udziałem przedstawicieli samorządów . sześciu większych miast, poświęcona sprawom
żeglugi powietrznej w Polsce.
W konferencji brali nadto udział przedstawiciele ministerstwa
spraw wewnętr,znych i ligi O. P. P.
Z pośród miast wydelegowały
swoic~ ~rzedstawicieli: Wa.razawa., Łódz, Kraków, Poznań, Katowice i Lwów, a prócz tego Bydgoszcz wydelegowała samorzutnie
swojego przedstawiciela do udziału w konferencji ..Miasto n8:s2.tC reprezentowali na konferenc11 pp.:
prezes rady miejskiej, inż. J. Hole
greber i wiceprezydent St. Rapa.Iski.
PRZEMóWIENIE MIN. KuHNA.
Zagajająi:: obrady .zamajomił p.
icinister zebranych z. celem kooferencji. W związku z upływającym
w roku bieżącym terminem koncesji, wydane; w swoim czasie za
gra.niczneinu towarzyst'\l'.TU żeglugi
napowietrznej, staje się aktualną
~rawa rozwiązania problemu ieglugi napowietrznej w kraju. W
związku z tem w racjonalnym roz
woju lotnictwa ;;ainteresowany jr.st
zarówno rząd, jak samorządy wię
kszych m~ast, położonych na szla
kach lotniczych, rząd doszedł do
wniosku, że przyszła koocesja po
winna być powierzona spółce, zor
ganizowanej przez samorządy za-

interesowanych miast z udziałem
państwa, przyczem rząd skłonny
jest partycypować
w kap~tale
przedsiębiorstwa w stosunku
60
procent.
Powierzanie przyszłej koncesji
prywatnemu przedsięb~orstwu z
wymienionych względć.w rząd uwaźa za n-iepoządane.
Zadania
spółki _ zdaniem p. ministra _
powinny ograniczać się d<> eksp1oatacji Hnjj lotniczych. W 2 ak.:>ń·
czeniu p. minister zwrórił się do
przedstawicieli samorządów 0 wy
powiedzenie się, czy samor.tądy
wezmą udział
w projektow":tnei
spółce.

MOWA

WICEPR RAPALSK!EGO.
.
.
Pi.erw~ zabr~ł. głos. wo1ewoda
~razyński, ~~za~ą~ .s1 ę z uzna:
niem o pro1ekc.1e mmtsterstwa 1
oświadczając,
że województwo
górnośląskie
zdecydowane jest
wziąć .u~iał .w projektowanem
prz~dsiębiorstwie, przyczem ~otowe
~rtycypować w ka.pible
pr~edS'lęb1 orstwa nawe-t w :wysokości 50 proc.
Z kolei zabrał głos P• wiceprezydent Rapalski, który oświad·
czyi, że należy powitać z uzna·
niem dążenie rządu do tworzenia
spółek mieszanych z udziałem r.z:ą
du i samorządów. Samorząd zdaje
sobie sprawę, że spółka nie bę~
cizie miała CC:Ch prz~iębiorst wa
dochodowego, ma ona Jednak cha
rakter państwowo - twórczy, dzia
łalność jej bowiem, zazębia się w
sposób jalmajściślejszy zarówno z

Jes!

Robotnicy wracają do pracy
Przemysłowcy

usuwaią

Wczoraj na tle wywieszania ta·
beli kar, wybuchły strajki w fabry
kach
Barcińskiego, ::>teigerta i
Freidenberga, natomiast zdjęto ze
ścian fabrycznych te tabele w fabrykach Stolarowa, Eiserta i Leonardta, wobec czego robotnicy w
lych fabrykach przystąpili do pracy
Inspektor pracy wyjaśnił przed
stawicielom związków, że przemy·

tabele

łlar

słowcy nie są obowiązani
szać tabeli kar, a jedynie

wywie·
regulakarach w

min pracy i te punkt o
tym regulaminie. przemysłowcy
mają prawo skreślić.
W nowych regulaminach, punkt
o tern, że przemysłowcy mogą na
kładać kary na robotników, będzie
ominięty.
(b)

Brak przepisów
opóźni przejęcie

przez magistrat
paszportowego

wydziału

pociągu Paryż-Warszawa-Moskwa

interesaml państ:wa, jak i z rozwojem gospodartcizym miast i dlatego samorządy zainteresowany:::h
miast wezmą ud;tiał w przedsiębiorstwie.
Wskutek braku. czasu sprawa
akcesu do spółki.
ro~trywan.a
była tylko prza 1JrezydJum magistratu m. lodzi, które uchwaliło
wstąpić do spółki, nie przesądza-

greber podkreślił z uznaniem mo- wytwórni i warsztatów.
ment wyeliminowania kapitału pry Przedstawiciel lotnictwa wojwatnego z przedsiębiorstwa o tak skowego wyjaśnił, że w przemydoniosłem znaczeniu społecznem i śle lotniczym zaszły w ostatnich
wyraził nadzieję, ie miasta podo- latach wielkie zmiany i te istniełają ciążącym na nich zadaniom. jące obecnie 4 wytwórnie aeropla
dalszym ciągu dyskusji o~a nów, są w~orowo pr~wadzone.
wiano sprawę klucza, według ktoReasumu1ąc dyskusJę
p. mm1rego poszczególne miasta party- ster oświadczył, ze w najbliższym
cypowałyby w kapitale przedsię- czasie będzie OI?racowany
projąc wysokości udzi..ału. OczywiśC:~ biorstwa, przyczem przedstawiciel jekt statutu i rozesłany zainterestano~i.sko 1?agistiratu °:": Łodzi Bydgoszczy
propono:vał pr.zyj_ąć ! sowanym instytucjom,
poczem
uzalezmone Jest od decyZ}1 rady za podstawę wysokości udziałowizamknął obrady.
~ejskiej, ~t6ra nieiwątpliwie zal- - ogólną s_umę wpł~ów podat- l
mie stan~wtsko pl'Z}:rc~ylne. .
kowych. kazdego z za.m.teresowaAnalogiczne
ośiwiadczeme w nych m~ast, przedstawiciel m. Poimieniu m. st Warszawy złożył znania - wysokość budżetów powiceprezydent Szr,M>tański oraz szczególnych miast.
Po zakończeniu konferencji pp.
przedsta~ciele wszystkich pozoUDZIAŁ ŁODZI W SPół.CE.
wiceprezydent Rapalski i prezes
stałych 1D1ast, repre\Zentowanycn
W imieniu m. Łodzi wiceprezy- inż. Holcgreber uzyskali audjencję
na konferencji, a w ·tej liczbie i dent Rapalski wystąpił z projek- u p. ministra komunikacji, podczas
wiceprezydent m. Bydgoszczy.
tem klucza w zależności od licz- której poruszyli sprawę
INŻ. HOLCGREBER O PRZEMY- by ludności, a zarazem zapropo- ZAMIERZONEGO POMINIĘCIA
śLE LOTNICZY.l\t.
nował, aby ministerstwo komuniŁODZI
W obszernej dyskusja, w której kacji opracowało statut, przyczem w projektowanej nowej międzynabrali udział wszyscy obecni, mię- zgłosił szereg postulatów, a mia- rodowej linji kolejowej .i wręczyli
dzy innemi
nowicie: 1) do akcji powinny być zarazem memorjał magistratu w po
prezes rady miejskiej h11ż. Holcgre zaprosżone
wszystkie większe wyższej sprawie.
ber, zwrócił uwagę, że spółka nie miasta w Polsce, 2) przedstawicie
Pan minister przyrzekł, że rozmoże pominąć dziedziny przemy- le obecnych na konferencji miast waży postulaty Lodzi po zapoznasłu lotniczego, gdyż od racjonał- i instytucji
będą założycielami niu się z opinją p. inż. Budkiewinego rozwoju tego prze1nysłu za- spółki,
3) współudział kapitału cza, który w dniu 5 b. m. bawił
leży w znacznej mierze 1rozw6j sa prywatnego w spółce
powm1en w Łodzi w celu zaznajomienia się
mego lotnictwa. Smutne doświad- być stanowczo wykluczony,
4) ze sprawą.
żegnając p. ministra
czeuia z „Latającemi trumnami" spółka powinna mieć
charaikter przedstawiciele miasta nadmienili,
wskazują, że spółka powinna
w przedsiębiorstwa udziałowego a że upośledzenie Łodzi przez wła
równym stopniu mieć na widokul nie akcyjnego, 5) spółka powinna dze centralne daje się dotkliwie
o~ga~zację od~wi~nich wars~!a w pr~szl~ści . objąć • wszystkiełodczuwać również w szeregu intow i wyłwórm, gdyz w p1rzectw• szlaki lotrucze i wreszcie
6) dolnych dziedzin i że w krótkim czanym razie zadania jej nie wielelzadań spółki.
powinna należeć sie samocząd wydelefuje swoich
odbiegać będą od zada6 ligi O. P. nietylko eksploatacja linji lotni- przedstawicieli w celu szersze~o
P. W zakończeniu P• prezes Hole- czych,
ale równi et organizacja omówienia bolączek Lodzi. (m)

Prezydium miasta
u ministra kolei

Tragiczny pogrze'lJ
ofiar
katastrofy kolejowej
Onegdaj późnym wieczorem od
był się pogrzeb tragicznie zima. łych podczas ostatniej
katastrofy
kolejowej w Andrzejowie~Bra1ndli
Chmielnickiej i Rywki Drukier.
W pogrzebie wzięło udział kil
ka tysięcy ludzi.
Na cmentarzu rozegrały
się
wielce tragiczne sceny.

Wspomnieć

należy,

dzień

Reiestracia rocznika
1910

reklamacji

przy wyborach do liasy chorych
Dziś o godz. 8
mknięte zostają biura

wieczór za- zgłoszony w kasie chorych przez
reklamacyj- ubezpieczonych.
ne dla wyborów do rady kasy cbo
Od jutra rozpoczyna się drugi
rych.
okres przedwyborczy i kasa choDotychczas dość duża ilość u- rych załatwiać będzie zgłoszone
bezpieczonych sprawdziła swe na- reklamacje.
l:<ównocześnie rozwija się już,
zwiska na listach wyborców i wnie
siono wiele reklamacji, głównie i szczególnie w fabrykach, agitacja
powodu nieodpowiedniego adresu , poszczególnych ugrupow~ń partyjk tórv nie został w swoim czasie n}' eh i zwią.zków za wodowycl:lr

śpieszy

ni~zamoinej

niezamożnej młodzieży,

rtocne

dyżury

·ap!ek

Dziś w nocy dyżurują apteki:
O. Antoniewicza - PabjanicKa

50, K. Chądzynskiego-Piotr.Kow·
ska 164, W. SokolewJcza-Przejazd
19, R. t{embiehńsk1ego-Ąndrze1a
~6, J. Zundelewicza-Piotrkowsica
25, M. Kasperkiewicza-Zgierska
b4, S. TrawkowskieJ - Brzezińska
56.
lb)

z

pomocą

dziatwie szkalnei·

Na posiedzeniu w dniu 6 bm.
magistrat zatwierdził projekt przepisów o udzieleniu zapomóCT na
opłacenie wpisów szkolnych dla

że zwłoki

:---

Ostatni

Magistrat

kształcą-

cej się w średnich -zakładach naukowych. Projekt powyższy skierowany będzie w ńajbliższym cza·
sie do rady miejskiej,
Rodzeństwo
zmaiłych
wśn~d
Według projektu zapomogi na
wstrząsającego płaczu nie pozwala
opłacenie wpi.;ów szkolnych mogą
ło zakopać grobów, nie chcąc się
być przyznane uczniom obojga
rozstać z umiłowanemi istotami.
płci łodzianom, kształcącym się w
Wiele osób, nawet zupełnie
szkołach średnich, posiadających
niepokrewnionych z ofiarami kata .
prawa publ. przedewszystkiem zaś
strofy, zanosiło się od płaczu.
w szkołach społecznych, zarówno

Chmielnickiej poddane zostały
wskutek zarządzenia prokuratoraseKcji w prosektorjum, skąd prze
Na ostatniem posiedzeniu ma- wanie dowodów osobistych nale- wieziono je na cmentarz żydow
gistratu w dn. 6 bm. rozpatrywa- żeć ma do kompetencji gminy.
ski. (d)
na była sprawa wprowadzenia w
Jednakże wobec braku rozpożycie r9zporządzenia prezydenta rządzenia wykonawczego, które ma
Rzplitej z dn. 16 marca 1928 ro- określić sposób i tryb postępowa·
ku o ewidencji i kontroli ruchu nia przy prowadzeniu ewidencji i
ludności. W myśl tego rozporzą-1 kontroli ruchu ludności magistrat
W dniu 'dzisie1szym winm się
dzenia, które ma wejść w żyCle uznał, że wprowadzenie wspomnia stawić dla re1estracji w biurze woj
z dniem 19 września rb., ewiden- nego rozporządzenia w tycie w o skowo • policy1nem tPiotrkowska
cja i kontrola ruchu ludności, a znaczonym terminie jest niemo· :l!~) mężczyźnt rocznika HHO za
w związku z tem również wyda- żliwe.
m1eszKali w obrębie J -go komisariatu policji o nazwiskach na Hte..._,...
ry A,B,C,D, oraz zamieszkali w obrębie 8-go kom1sarjatu policji o
nazwiskach na litery H,Ch,l,J,K,L,
Ł,M.
(b)

I

.w

ogólno-kształcących, jak i zawodo·
wych w Łodzi wzgl. w innem mie
ście, jeżeli w Łodzi niema szkoły
odpowiedniego typu. Zapomogę
otrzymać mogą tylko uczniowie i
uczennice wyższych klas szkół śre
dnich od IV-ej gimnazjalnej wzgl.
od I-ej specjalnej w szkołach za.
wodowych. Pierwszeństwo do za.
pomogi mają abiturjenci publiczny.eh szkół powszechnych i wycho
wankowie miejskich zakładów opiekuńczych. Zapomogi będą przy
znawane na półrocze szkolne w
wysokości całkowitej opłaty szkolnej lub jej części.

D@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@®@@@)

Gó

ą

.
ezerw1sc1
.,

(Piąty jeździec'

yd

Apokalipsy)

aplin
WKR6TCE

Odeon„Corso

GŁOS

8.IX -

TE.A TR

\~iadomości bieżące.

O

•

I

POLSKI -

7

1928

MUZYKA
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nawet powinna postaoać
„TEATR MIEJSKI
(Po.większooetl scenie w czwartek przy- niia ml!ych ~rcyst~k i arwstć~, ktćr21'.
luksusowo wydany
~
„Księżrucz:lca Turandot"
cieszy się szJe.go tygodlnia.
tak Wlele ciep!~ i serdeiczn.ośc1 doznah
.
wzrastającym powodzeniem.
Na in.augurację pójdzie śwlieitna ~OOle- od łodzian.
,.PRZEWDDłHK PRZBIWIYSfa U
Dr'. Aleks.ander '.'fargohs, tawmik~rze- Publlczność przez caly w~eczór po- dia satyryczna J. S:za.nfawskiego „Pai HIHtDhU PDLSKIEDO"
w.?idmo.ząicy w~dzialu ~rowotności :PU- zostaje pod urokiem fascynującej baśni, pierowy kochanek".
ZABAWA DLA DZIECI W HELENOWIE
hhczne1, w druu wczora1s.zym 'POWil'ócil zaś zręcznie wpleciona w akcję część
Zwyczajem lat ubiegłych dziś i jutro
.z urlopu i objął urzędowa11Jie.
groteskowo _ humorystyczna W!Ilosi ele„OONO".
o godz. 3.30 odibędzle się w Hel.enowJe'
ment szczerej, beZPośredllliei wesołości Dziś i codziennie pożegnailna ostatnia wdelka zab3Jwa dia dZJiecl.
na widownię.
wielka pre.mjera p. t. „Pożegnanie „Gon Za:bawy te połączone będ~ z mnóPoozątek o godz. 8. m. 30, koniec pa- gu", w. której bi·erze u<lziiał cały zespół s:wem atrakcji, tańcami, poc~odami dz.le
re minut, przed dwunastą.
Dyrekcia przygotowala szereg atra:kcyj_ 1c1 i kO'llc~rtem. Gdy się ściemni park
R orznłk 11-gf.
We wtorek p0 cen.ach pof!)ularnych nych numerów i piosenek z.wiązanych z oświetlony zos~·a·nie ogniami benga.ls.kile- który jest P.rzestlądem życia go&po·
„OOLEM".
po.żegnaniem miłego
i ta:k serdecmie mi i rakietami. Zttpełn1ie zroQ:umlałe, że
aarczego Polski.
przez publiczność tód!ziką po.pieranego zaba·wy te wyw<Jłały wśród naszych Redakcja· Warszawa, Sto-Krzyska J'\
bieżącym
TEATR KAMERALNY
teatrzy,ku „Gongu", który z dniem 15 b. milusińskich wiielk-ie zdnteresowanle i [ Reprezent.: Łódź, Piotrkowsk'a 5fi.
otworzy swoje podwoje w przerobionej, m. za,myka na pewien czas swe pod w.>- park nlewątpliowje w te c11:i zapełni sle .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.
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olna Wszechnica w Łodzi

w

I

rol<u

akademickim

Akademicka grupa pra odnoWllonej widowni ora.z Aa ulepszonej,! je. Jest to wiec jedyna okazja robaczecy w Lodzi z upoważnie•
n a rektoratu
Wolnej
szechnicy Polskiej w
li'
Warsza~ie
komun!kuje,
uśtaw
:ee Oddział Wszechnic~ wł
!-cdzi ~r!"chomiony zosta są imprezami o wysokiej wartości artystycznej?
·
d 'ć
ie w b1ezącym roku akap o d ate k wi.'d·OW1s•
. k owy ::ia kł a da- d a1ące
.
. b
demickim.
się a so 1utnie uzasa m •
Biuro Oddziału przy ny jest przez władze komunalne w
Ostatnio w Łodzi idzie „haussa
ut. Mowo· Tar ;rowej 24 U• bardzo rozmaitej wysokości. Punk- na lunaparki". Są to oczywiście
dzielać będzie inf_ormaoii tern wyjścia i podstawą przy okre imprezy,
których wartość artypoc~ą.w~zy( odd dn n 710 go) ślaniu tego podatku jest, jak wia- styczna w najlepszym wypadku
wrzesnaa go z. 4 domo, wartosc
. . ar t ystyczna llll.pre.
.
·
A ie
· dna k t e prze d
dania przyimowan'!PP·
bę
rowna się zeru.
:: od dnia 17 września. zy. Im ona jest niższa, tern poda- siębiorstwa karuzelowo - huśtawW bieżącym roku aka• tek bywa wyższy. Skala sięga od kowe opłacają zaledwie 10 prodemickim uruchomiony 10 do 50 procent ceny biletów cent podatku, podczas gdy kina
z. ;;ta e pierwszy rok stu we1scia.
Trzeba zaznaczyć, że muszą płacić 50 procent. Ta łago
dJO~ nta Wydz·a~c~k
wpływy z podatku widqwiskowe- dność w stosunku do lunaparkó.v
man1s ycznym,
.~
. .
.
· ·
b dz' ·
·
dn'
litycznych i Społeczync, 1 go zas11a1ą w powaznym stopnm 1est tem ar ieJ meuzasa 10na,
edagogicznym.
budżet miasta, a więc źródło to jeśli zważyć, że są przedsiębior
jest koniecznością i nie może być stwa przemijające ob<:ych impre-
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po brzegi.

Sierżant okradł kasę
25

pułłiu

piechoty w PiotrKowle

Piotrkowski korespondent „Gło
su Polskiego" telefonuje:
Energiczne dochodzenia w spra
'Nie wykrycia sprawców obrabowania kasy 25 pp. w Piotrkowie
na sumę 14.000 zł. uwieńczone zo
stały pomyślnym rezultatem.
Po żmudnem śledztwie i dokład
nej obserwacji aresztowany został sierżant Antoni Zieliński, któ
ry już przyznał się do winy.

„Próbę" kradziieży zrobił Zieliń

na tor wyścigowy. Wówczas Zieliński wyjął z kasy 100 zł. zapomo
cą dorobionego klucza, a po upły
wie niespełna tygodnia skradł 14
tysięcy złotych.

Suma ta w zna-cznej częśc-i będzie uratowana dla skarbu państwa. Zieliński, który jest tonaty, o·biecu}e zwrócić wszystko, co
mu jeszcze z<>stało. 1000 złotych
ukrył Zieliński u siwego ojca pod
Sulejowem która to suma zosta•
ła już zwrÓconą. Kilka tysięcy ulokował na książt<:zkę P. K. O.
w Warszawie.

ski dni~ 19 b: m. w niedzielę, gdy
z okaz}1 przYJazdu prezydenta Rze
I
dyskusji na temat jego racji bytu. sarjów, podczas gdy kina stanowią czypospolitej, powatna czę§ć praW związku z bliskiem otwar· Zastosowanie skali
jest w zasa- przecież stałe lokalne źródło do- cowników biurowych pospieszyła
ciem oddziału Wolnej Wszechnicy dzie szczęśliwą próbą racjonalne- chodów,
a więc
nie należy im
Polskiej w Łodzi dowiadujemy si~ go i sprawiedliwego stosowania przez niskie opodatkowanie stwaz kół dobrze poinformowanych,
Można prowadzić rzać konkurencji. Nie ulega wąt1
•
że kwestja przyznania uprawnień tego podatku.
spór,
c~
kino
w
stosunku
do
tepliwości,
że
to
nieporozumienie
absolwentom Wolnej Wszechnicy
Polskiej w zakresie służby urzęd atru lub koncertu powinno być u- zostanie przez czynniki miarodajniczej i nauczycielskiej \est w za ważane za imprezę o da·leko niż- ne wyświetlone i zlikwidowane.
nożowa zakt-ńczyłasię
sadzie przesądzona.
Jeśli chodzi o sam podatek wiW rzeini m!ejskiej przy ul. czenia podwórza na co ten
r .
W króbim czasie należy ocze szej wartości artystycznej. Można
przytem
za.jąć
w
stosunku
do
X
dowi.c:kowy,
pobierany
od
teatrów
Radwańskiej
mie1sce
krwawa
bój·
mnie
oburzony
w
przypływieog
s~l
kiwać
ogłoszenia rozporządzenia
zaliczającego
Wolną Wszechnicę Muzy stanowisko negatywne i moż świetlnych, to wartolty może, dla 1 ka ~omiędzy żydo'."'skimi robotni nego zdenerwowania chwycił nót
rzeźnicki i sił nem pchnięciem ude·
PolskL do szeregu wyższych u- na taki swój pogląd od biedy o- położenia kresu toczącej się od lat I kami przem)'.słu mu:snego.
d k ·· d
'b 0 b ·. •
Krwawy mcydent powstał z te rzył Janowskiego w plecy.
czel ni.
b ront'ć •
ys .us1i, rogą pro Y
mzyc na go powodu, że niejaki Chaskiel
Ranny wszystkiemi siłami br()
Nadmienić należy, że już obecNatomiast istnieją imprezy, co pewien czas trochę sto~ę tego po- Fridrich usiłował dostać się do nił się zaciekle.
nie r-teczywiści słuchacze Wolnej
Wszyscy robotnicy, na widok
Wszechnicy korzystają z ulg woj do których wartośd porównaw- datku, aby przekonać się, czy rze- rzeźni w celu otrzymąnia pracy,
s\rnwych narówni ze studentami czej nie może być dwuch zdań. A czywiście proporcjonalnie wzroś- nie będąc członkiem związku zaw. pokrwawionego koiegi usiłowali
jednak władze podatkowe,
za- nie frekwencj·a jak twierdzą wła- robotników przemysłu mięsnego. zlinczywać Fridricha. Lecz w tym
L'niwersytetów.
pewne wskutek jakiegoś nieporo- ściciele kin. '
Pom~ędzy F.ridr~~hem a .z~romadz~ momencie przybyła policja, która
.VJ·s.
nymi
k
· na dziedzmcu
· rzezm· robotni aresztowała Fridricha, wybawia1·ąc
Cl
ami zrzeszonymi w związku po- go tern sąmem od nichybnej śmier
sąd okrę· zumienia, zajmują stanowtis k o, nie
wstała zażarta kłótnia.
ci. Do Janowsk'iego zawezwano
łiodzi
Jeden z robotników, niejaki pogotowie ratunkowe, którego le
Na odbytym w urzędzie wojeMatys Janowski w sposób ka tego- karz ustalił 2 głębokie rany w ple
wódzkim w dniu 5 września b. r.
Warszawa (1111) śni „Piękna młyna.d~a", KM!l.t·et forte- ryczny wezwał Fridricha do opusz cach.
przelargu na budowe gmachu są11.00. Transm~a z Czę..sitoch<YWY u- pian.owy z kontrabaiSean).
du okręgowego w Łodzi, utrzyma- roczystiości .zi.azdiu EucharY\Sll'Ycz.nego.
Praga (348) @@@@@@@@@@@@@@@@@©@@~
ła się firma .Paweł Hole i S-ka",
13.00. Sygn.al czasu, hejnal z wieży
2D.OO. Utwory Dworzaka (Kwi1JJ1tei forktóra też niezwłocznie podejmie MarJaokiej w Krakowie.
tepianowy, Pieśni, Uwertura hussycka,
roboty po zatwierdzeniu wyniku
17.00. Odozyit p. t. „Koia ipolonisitów - „Wodnik",
RaipsodJa
slo.wiańska
Szkoła
przetargu przez ministerstwo robót s~emitów ~wersytetu warszaw~ilde- O-moll}.
w Łodzi
publicznych.
go wygłosi p. Tad. Burakowski:
--:xZ
Lnicjatywy
stowarzyszenia właściProto kół przetargu przedstawio
172?. Odczyt p. !\'.. „Lotnictwo, !,ako
„
•
1
cieli
skta<l6w
a.ptecznYOh
w Łodzi, w
ny został niezwłocznie do zatwier- czynnik ootęgi i dobrobytu państw.a miru ubledY'!Tl powclano do życia w
dzenia ministerstwu.
(pat)
wnłoot PUrk. Miecz. Pietraszek.
• „
18.00. Program clia dzieci. TransmiiSia
5·ła
klasa-2 dz1en
naszem mieście koedu:ka.cyjną szkołę dl.a
drogisnów w Łodzi. Powstanie tej pla~ rz Krakowa.
Główniejsze wygrane
SZKOLA .RYTMIKI, PLASTYKI l TA • 2o.IS. Koncertl pOJ)Ularny. org. prze.z'
cóW1ki zawodowego wyks?Jtatcenia naleul. Piotrkowska 79.
CA ARTYSTYCZNEOO
orklootrę fii[harmonii wars.:z.aiwis·kiej we25.000 zł. nr. ~42225
ży również w lwiej części
do .zasług
H. Krukowskiej I L Borudskiej.
S1P6l z po)skiem .raidJo. Wykooawcy: Or
15.000 zł. nr. 6462
.wydziału oowiaiy i kultury przy magiGodz. przyjęć od 9-J t i 3_71/ 2
Powiróci.wszy Po lcilkotyigo<foniowym kies-tra pod dyr. Zdz.islaw1a Górzyński:e5.0GO zł. n-ry: 14625
66348 stra.cie m. Łodzi, gd'YŻ dzięki udZ1ielen.iu oraz w lecznicy Piotrkowska 62
pobyde w szkole .rY1tmlCZltl~tanecz:ne9 go, oraz soliista,
93982
tej szkole odpowiedniego loka.lu i labood godz. 11-2.
w Laxenbergu Pod Wiedniem, kderow- 22.30. Tramsmisda ttntl'ZYki tanecznej z
0.000 zł. n-ry
79960 140580 latorium chemicz.neit<>, urzeczywismioo<J
Telefon
Nr. 31-53.
niczOO! szlkoły przyjmują z~y na bie:t. restauracji ,.Oaza".
147626 159265 150539.
doniosły ten plan,,
rok S?Jko·lnY i ro2iJ>oc.zyn.aJą lekcJe
w
F
(42S)
2.000 zł. n-ry
45359
45482 Szkoła ta w swym programie przedniu 15-ym Wl!'ześnta r. b. Zakres vrara~k 1łirt.
.
.
67757 79707 92134 97382 115127 wdduie wsz.echst.ronne prznotowania . •
b . . k
bor ki dl dzl
20.1.'.l. Wieczór ku czci Tolsto1a (ReO
•••••••
ucznlów z wiedzą zawodową handlowąc~ o eimUJe ursy amai, ~ e
a
e- cytacie, Szkic biograiilcroy, Trio fo•rte- 11941 150989
20875 i ogólną, co jest wielkim krokiem na- ·
c1 od lat 4 panienek pad „ vanów oraz .
A 11 C 'k
kii
N
1.000 zł. n-ry
18888
k~rs pedaog~gbcz,ny z' zakresu ryt:mikli I pia~wel G-:o „ ;;aJ OWlsk.ego,) ·• oc 31934 41066 4lż85 48481 56998 przód w dzJi.eJach zawodu droglstow<Skieplastyiki, l<~ztatcący nauczycielki i tan- na J15e
rze
uss0irgs ie.go·
59f39 64951 91150 95747 100258 go. Tak dyr. szkoly p. lilii. Wacław O.zie
~
cerki. Po końcowyeh egzaminach wy- Królewiec (303) 103275 111516
111 ?60 133819 nlakowskl, Jak równrleż caly zespół nao~~
daje szko~a d'Ypl001y. Szk<>la ma na ce- 21.03. Recital s~rzyipoowy Beerwa1- 133970
135622 137286 142823 uczycieli tak gorJi.wie zaię:li sle szkolą, każdy kvll.urnlny dom ~........~
lu rozwój i kształcenie ciab omz umu- da. (So11aJ!.a f'-dm Czerepina, „Ori'e11ta- 148472 150045
iż s~koła !ódz.ka będzie drogowks.azem ?~i <lytb
~ '\.•
:ZY'kalnienie. Prograim obejmtl'je: ry.tmi.kę, I~" Cui, fa11ta;!a ~or:alroiw.a, „S01lve-+ 6CU zł., n·ry 201
433 10289 dla innych szkół w :R.zeczypo.sipolitei Pol
A
gimnasty.kę, akrobaitykę, 1flaniec zes.po- mr de Morcol!l W1eruawsk1ego).
16276 24.46 41063 41285 484Gl &!dej.
~'?
Iowy, instrumer.ty perkusyjne, zabawy
Rzym (447).
56998 59639 64951 73335 74482 Szkota miieśoi się obetonle w oowym 1URUOfOO·OOA'f.POł.S'Km;Q
i kapelę ~oziectlęcą oraz przedmioey te21.00. Opera Sari·n•t-Saensa „San1Soo i 7638'3 84782 95351 96410 98886 lokaJu, przy ul. Cegfelnlanel 70 gdzie k'Wo\RUl.NW o !.<:r::ił'w ZA n 6 •.SO <.o~
oretycwe. 'l apisy codziennie od 12 - 1 Dalila".
100C30 100079
108174
125J:35 w poniedzialki, wtorki i środy od godz. liii'iio.!OJI)!~ 61 •-~:~·O• - 9 .1 1)
i 5 - 7 w sekretairJaoie szk-Oly, Wćl-1 Wleded (517) 133 2) 146499.
6-8 przyjmuje się zapisy nowo,wstępu-1
cz:ańska 57, tel. 20-11 oraz 12-69.
19.45. Uuwory Szuberta (Z cyklu pieJąc~h uczniów.
• ••
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Rrzecz zrozumiała, że z nie- pełnie zrozumiałe, zainteresowanie ważnia osiągnięty przez nich ub.
dzielnych imprez sportowych uwa- w łódzkim światku sportowym, bę niedzieli sukces nad robotniczym
gę wszystkich zwolenników piłki dzie ono tym razem spotęgowane zespołem Widzewa.
nożnej
absorhuje zapowiedziany tym, iż spotkanie to już jest reZ zawodów o mistrzostwo klawyst ę p Legii warszawskiej. Druży wanżowem. Jak wiadomo w pier- sy B mamy do zanotowania spotna wojskowych ostatnio osiągnię wszej rundzie Turyści
odnieśli kanie Ł. K. S. B. W. z Samsonem
temi wynikami, a w szczególności wspaniały sukces bijąc swego na boisku Ł . K. S. godz. 4 po porozgromieniem Hasmonei lwow· groźnego rywala w stosunku ó:2. łuć n iu, oraz mecz Hasmonea skiej (7:1), dowiodła wielkiej po- Jaki będzie wyaik spotkania prze- Kraft na boisku W. K. S. godzina
prawy swej formy. Doskonała dys- widzieć dziś trudno, liczyć się ie- 4 po południu, przyczem obydwa
pozycja linji ataku, wreszcie usu - dnak należy z ponownem zwycię spotkania te odbędą się w dniu
nięcie stałych braków w tyłowych stwem fioletowych, do czego upo· dzisiejszym.
linjach przez pozyskanie drugiego
obrońcy Martyny i środkowego po- !"!·~~~~-~~*!M!!*~!!!!~!!~~~~-!!~'~!!!~!!!!!!!:~:_!•~
mocnika Przeździeckiego, wyrównały drużynę jako całość. Legja ma
jednak ten minus, że wszelkie pociągnięcia jej są obliczone na rozmiary wąskich boisk, szerokie natomiast sprawiają groźnej trójce
ataku pewien kłopot, z którym nie
Dzień wczorajszy posunął
1uz stein - Luxenburg 6:2, 6:4. Gra nie
zawsze potrafi sobie dać radę. znacz.nie naprzód rozgrywki we była tak łatwa, jakby się to wyCiężka. przepr~w~ _czeka gosp.od~· wszystkich konkurencjach. W grze dawać mogło z wyniku. Warszarzy, ktorzy wc1ąz 1eszcze zna1du1ą . . d ,
.
.
. .
· .
sią w strefie zagrożonej spadkiem po1e ync~eJ ~anow wy~azme l~ wiacy grali wcale dobrze i z dużą
do klasy A. Zdobycie choćby zarysowuie się układ sił. Do poł ambicją, szczególnie p. Goldstein,
jednego punktu wyjaśn i łoby tą finałów wejdą
bezsprzcznie pp. jednakże bracia Stolarow są dziś
groźną niepewność, to też zawody M. Stolarow i Stadtlander, oraz bezsprzecznie najlepszą pa-rą tenniedzielne zapowiadają się bardzo J. Stolarow
i prawdopodobnie nisową w Pnlsce, a wczoraj mieli
ciekawie. Sootkanie odbędzie się
., .
,
. .
na boisku Ł. K s. 0 godz. 4 po Warmmsk1,
ktory musi 1eszcze swój dobry dzień, to też obaj, a
połudmu.
przedtem zwyciężyć p. Goldstei- szczególnie Jerzy, brali każdą pił
0 m;strzostwo klasy A Ł . L. O. na, co nie jest zby'c łatwe. W każ kę z całą pewnością i całą siłą,
P. N. wakz~ć ~ędą drużyny Hako- dym razie walka będzie zacięta.
tak, że były prawie nie do odbihu z pab1an1cklm zespołem P. T.
W grze po1edyńczej pań odbe- cia.
C. .dna boisku
W. K. S. godz.
11, d Z'le
. się
. d zis
··'spo tk anie
· p. scarpo· Bardzo ładne zwycięstwo odnio· k u przy
W l zew z so ko ł em na b 01s
.
. ..
ul. Wodnej 0 godz. 11, d alej nie- weJ z p. Poradowską o we1scie ".I.o sła również para p. Scarpowa zwykle ciekawe spotkanie W. K.S. finału. Zwyciężczyni tej walki bę M. Stolarow przeci\'.'ko parze p.
z Orkanem na boisku W. K. S. o dzic walczyła o pierwsze miejsce K. Richterówna - Steinert, bigodz. 4 po połu_dr;iu, wre_szcie z p. Richterówną. Rezultatu dzi- jąc po zaciętej walce; szczególnie
sesnacy1 ne spotkanie Turysto~ z siei' sze.1 walki nie można przewi- w drugim secie, 6:2, 7:5 i kwalifiŁ. K. S. Zawody tych druzyn
.
•
zwykle budzą wieli<ie zresztą zu· dz1eć, gdyz p. Scarpowa pokazała kując się w ten sposób do półfi
'
I we wczorajszych spotkaniach, że nału.
R'i AMP
1&..1n;; B
ma grę bardzo pewną i ostrą, zdra
dza.jąc przytem dobrą orjentację
taktyczną, zaś p. Poradowska wy-

·XIII turniej tennisowy
na kortach helenowsliich

I

wycofała

Dowiadujemy się, że A klaso
wy zespót kaliski nPro sna" wycofała sit; z dalszych rozgrywek o
mistrzostwo klasy A.
Wszystkie kluby, którym pozostały jeszcze spotkania z "Prosną"
otriymają walcovery tj. :l punkty i
stosunek bramek 3:0.
Jednocześnie dowiadujemy się,
że B klasowe kluby prowincjonalne Radogovia i Konstantynowski
Kl. Sportowy wycofały s1ę rów·
nież z dalszych rozgrywek o mistrzostwo klasy B.

Skłiid

la. K.

przeuwko

s.

Legii

. Dowiadujemy się, że przeciwko
Legji warszawskiej, która przybędzie do Lodzi w niedzielę, 0 godz.
11 przed południem, wystawia kie
row!iidwo
LKS.
następujący
skład: Mila,
Jerzewski, Cyll,
Trz.miela, Kubiak, Jasiński, Durka, Moskal, Król, Aldek i śledź.
Spotkanie odbędzie się na boisku
ŁKS. Początek meczu 0 godz. 4-ej.

rtiezwykly iubileusz
sooidY
$;.ietiny pomocnik W a'l'ty powielokrotny reprezentant barw Polski, Marjan Spojda
o•bchodził na zawodach Warta Wisła w Poznaniu niezwykły jubileusz 300 meczu w pierwszej
drużynie zielonych. Jubilat jest w
szeregach Warty najstarszym graczem, rozpoczyna bowiem 14 rok
gry w jej pierwszej drużyn•ie. W
ciągu swej kariery
piłkarskiej
Spojda 18 razy reprezentował
barwy Polski. Tak wielką iilością
zawodów mo·że poszczycić się do
tychczas tylko Tadeusz Synowi~c, _były gracz . CracovjL.
a;u._„„.„, .. ~;;. .... ,...,.,.,-ur.A,.~
znańskiej,

Dr.

Dr.

Różaner

Choroby skórne i weneryczne

Narutowicza 9
powróciJ'

S września I 928 r.

obiadzae

Dowiaduje1?y się_, ż_e w związ~u
W zespole drużyny Czarnyc h
c:.osc pow-ażn-:
z rozpoczyna1ącem1 się spotkama- (Lwów) zaszły
mi o wejście do extra klasy, za- zmiany, dotyczy to przedewszy:.t
rząd Ł. Z. O. P. N. wyznaczy Ł. kiem linji ataku. Ze starej obsaT. S. G. spotkania o mistrzostwo dy pozostał jedynie tylko Naskklasy A. Ponieważ Prosna wyco- la. Lewy łącznik Sawka zosta1
fała się ~ dalszych rozg~ywek mi-1 z~yskwalifikowany przez kierowstrzowsk1ch, pozostał_Y 1esZ'cze Ł. nictwo klubu,
prawy łącznik
T. S. G: do rozegrania. tylko dwa 1 Chmielowski już drugi mecz desp~tkama z G .. M. S. 1. W. K. S., 1 bjutuje na obronie, obydwaj skrzy
k!ore .odbędą się w .drue powsz~~I dłowi zaś Domiczek i Ostrowski
me, azeby rnzgrywk1 doprowadzic niewiadomo dlaczego
zażywają
do końca.
odpoczynku. Obecnie Jinja ata!rn
Czarnych zestawiona jest nastę
pująco: Wronka, Winnicki I, Nastula, Harysymowicz, Winnicki IL

Giebartowski zasila
Pogoń

~8~888888889„

Giebartowski,
gracz
Pogoni
Dr. med.
lwowskiej, reprezentacyjny obroń
ca Polski, po dłuższej przerwie,
wywołanej chorobą płucną,
wystąpi
w dniach najbliższych w
barwach
swego macierzystego Speqalista chorób skórnych, wene·
rycznych i moczopłciowych
klubu. Pogoń zyskuje w ten spoPrzyjmuje od 5 do 9 wiecz
sób poważne wzmocnienie swej
Sienkiewicza 34, tel.. ~ę -.40
reprezentacyjnej drożyny.

S.

Niewiażski

--

<:empora rT\Ula[ltUr

„.„„

<>•••••

kazała ogromną rutynę meczową,

się z rozgry• wytrzymałość i spokój,

wek mistrzowskie h.

P :n.~.~ ~'

ł..ódź

fllecze c mistrzostwo Atak Czarnych wno~u~j

Jutrzejsze mecze

„Pro:na' kaliska

,,oto::

przytem
potrafi
narzucie przeciwniczce
swój styl gry. Najwidoczniej dało
się to wczoraj zauważyć w spotka
niu p. Poradowskiej z p. Wottitzóvmą w grze z wyrównanie:n.
P. Wottitzówna grała wyjąkowo
ładnie, to też wygrała pierwszy
set 6:0, jednakże nie zdołało
to
wyprowadzić z równowagi p. Po-

Doktór

PERL IS
POWRóCJL

.•.•„ ....•.......
Lo GOLDLUST

&~~

-·.

Dr. med.

'

Choroby wewnętrzne
6-go Sierpnia 2

radowskiej, która z całym spokopowrócił
jem, wytrzymując tempo do ostatniej chwili,
wygrała ostateczn:e t~!!S-:=.1J:==:::=1=~
6:3, 6:3. Jeśli p. Scarpowa wytrzy

1

Prozfesour LI\
J zo
I

Przed wielu jeszcze latami takie stroje modne by.
Jy na plażach angielskich. Dziś wywołałyb~ !
·
śmiech, a może nawet zgorszenie.
-

t6)UUUUUQU~UUWW~WUłff.IUWUUQQUUQW~W~UQU~UUUUIMJ

ma do końca tempo i zdoła narzucić ostrą grę, to może uda się jej
wywołały wielki
pożar
w łUjowie
wyjść z tego spotkania zwycięsko.
I
W
d ,· ·
, d 0 fi
I
grze po wo1neJ panow
W Kijowie na bulwarze mbi-1 stracja hotelu tego przez szereg
.
.
.
.
?ału ':.e~zli bracia Stolarow, bi- wznowił lej{qe gry fortepianowej ~?wskim znajduje się o.~brzymi. ~- mi~,sięcy z~uszona była prowa1ąc w shcznym stylu parę Gold-Południowa 24, od 10-12 rano piętrowy hotel „Palace • Admm1- dzic energiczną walkę z„. beząs
M
domnemi dziećmi, które ze stry2
*'E~-,. . ,.._
c?u hotelu „Pałace" urządzii:y sob1e dom noclegowy. Pomimo wie!
kiej czujności ze strony zarządu
5
hotelu, dzieci przekradały się wie
Czott'em na strych, gdzie spędzały
całe noce. Nie widząc innego nun
ktu wyjścia, zarząd hotelu ~ró
cił się do miejskiej milicji, która
„urzędowo"
wysiedliła nieproszonych lokatorów. żeby zin•Jbiec powtarzaniu się podobnvcb
, wYP,a~ków na przysz~ść, przy
,,,:e1scm na poddasze unue<;zczono
. :jalne żelazne drzwi. Bezdom- dzieci znalazły jednak pota·j em
. ne jakieś schody, prowadzące na
! dach hotelu i tą drogą dostały się
; ponownie na strych. Przez pe~wien czas nikt o tern nie wie11· dział.
Dopiero przed kilku dniami służba hotelowa poczuła zapach dymu, wydobywającego się z
poddasza. Okazało się, że spały
tam znów bezdomne dzieci. Któreś z nich rzuciłp na słomę niedo
pałek papierosa i spowodowało w
ten sposób pożar. Niezwłocznie
we~ano
st~aż ogniową,
której
po kilku go~zma·ch wytężonej pracy udało s1ę og·ień umiejscowić.
Oi;irócz poddasza spłonęło doszcze
tme najwyższe piętro hotelu, ~
Minister r :·zemysłu i handlu E. Kwiatkowski w otoer.eniu.6'11~ rządu zwi~dzl!' Targi
dwa następne zostały poważnie
w chwile: po otwai·ciu i wygl<?srenin ~am!enn~g!> przem?wienia, .ktore wywołało. ozyw1one ko·
uszkodzone.
mentarze w prasie krajowej i zagT~ mczneJ. M1n1ster KW1atkowsk1 oprowadzany Jest po wysta·
·
1vie Jli:zez dyr. Gr~a.
--0-

Dzieci bezdomne

TarAi Wschodnie We L'WOWie

•

9:TIC.:.:.... Gtus I'DL-sKI' -
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1928.

I„ DOMOSCI HANDLOWE
.
Kap]al pry~u~tny
Układanie list kandydatów buduje
domy w Sow•
di> izby

przemysłowo-handlowej

depji

9

•

•

•

Rynek

p1en1ęzny
-

.

-Dyskonto prywatne w

Łodzi

W związku ze zna<:znym oży- no ostatnio
znacznych obrotów.
wieniem w handlu towarami włó- Stopa dyskontoiwa nie wykazuje
kiennicz~~i, ilość dokonywanych odchyleń i wynosi przy dyskontranzakc111 na prywatnym rynku cie weksli z żyrem firm pierwszodyskontowY!ll wykazała poważny rzędnych 1,4 do 1,7 proc. w stowzros1.
W podaży znajduje sięl sunku miesięcznym,
przy
weprzeważnie drugo.rzędny materjał kslach zaś drugorzędnych 180 do
wekslowy chocia.Z i materjałem t. 2,2 proc. miesięcznie. (.z)
zw. pierwszorzędnym dokonywa·

Moskiewska „Prawda• ogłasza
C. K. W. sowietów RSFSR
o ulgach dla kapitału prywatnego
w przemyśle budowlanym. Prywatne przedsiębiorstwa budowlane,
które prowadzą w Moskwie i Leningradzie budowę domów o ogólnej przestrzeni mieszkalnej powy~
żej 700 metrów kwadratowych, zaś Ceduła giełdy pienJężnej
.Pdrley 68.50, 68.75
w innych miejscowościach RSFSR
warszawskiej
Lid.pop 40.75
- powyżej 200 melrńw kwadrato•
Ostrowiookle serfa U B 120.00TÓWKA:
Sta.racltowdce 54.75
wych, będą mogły zatrudniać roDolary 8.88 i pól
botników bez ograniczenia liczby.
Również skasowane zostaje ograPAPIERY PAiqSTWOWE I LISTY
CZEKI
ZASTAWNE:
czenie
liczby
robotników
w
przed·
wykazuje zmni ejszenie zapasu walut
Belgja 123.95
.Dollar6wdca 88..50, 89.50
siębiorstwach prywatnych, w któ·
HolandJa 357,50
Bilans Banku Polskiego za trze zapasów Banku stan polskich mo rych prowadzony iest wyrób ma5 proc. kOllLwe.rsyjną 67.Lon-Oyn 43.25 d trzy CZ3JW'I'te, 4.3.Z.5 ł
dą dekadę sierpnia r. b. w pozy- net srebrnych i bilonu zmniejszył terjałów, niezbędnych dla prze·
5 proc. koow. kole}owa 61.10
Jedna cz.warila, 43.2'5 l trzy C1JWWte
cji kruszec (606,6 milj. zł.) waluty, się o 3,5 milj. zł. (1.1 milj. zł.) In- mysłu budowlanego. Lokale w
Koledowa 104.Par~
34.82 i pól
4 i pół proc. Tow. Kred. m. Wa-r·
dewizy i należności zagraniczne ne pozycje bez większych zmian. gmachach, postawionych kosztem'
Praga 26.42 i póf
szaw:y zł. 52.75
(479,5 milj. zł.) wykazuje zmniejkapitału prywatnego, odnajmowane
Szwajcaria 171.69
8 proc. Tow. Kred. m. Warszawy zl
szenie o 11.8 milj. zł. do łącznej
być
mogą
na
dowolnych
warunPliędzynar
Wiedieó 125.62
I
74.-, 73.75, 74.sumy 1.086.2 milj. zł. Wailuty i de
kach. Właścicielom tych gmachów
Wl.ochy 46.69
wizy niezaliczone
do pokrycia
związek
przysługuje prawo pobierania od·
Marka llliemiecls:a 212.40
zmniejszyły się o 3.3 milj. zł. (199.5
stępnego od lokatorów.
przedstawicieli
Onegdaj oµbyła się naradil organizacji kupieckich w sprawie wy
borów do izby przemysłowo ·handlowej . W naradzie wzięli udział
przedstawiciele stowarzyszenia kup
ców (Piotrkowska 73), centr. zwią
zku kupców (Piotrkowska 10), de·
talistów i mniejszych organizacji.
Celem nprawnienia działalnoś·
ci wszystkich stowarzyszeń, zebra·

no spisy członków tych organizacji według kurji i na tej podstawie zostaną ułożone listy kandyda
tów z uwzględnieniem przedstawicieli organizaoji kupieckich na pro
wincji.
przyszłym tygodniu oabędą
się dalsze narady, już nad listami
kandydatów na radców izby.
(b)

uchwałę

w

I

--

Bilans Banku Polskiego
od owy

milj. zł.) Portfel wekslowy wzrósł

handlowych

o 52.1 milj. zł. (633.2 mi1j. zł.) rów

W wyni1ku konferencji samodziel :IOOOOO OD ODDOOOD<Df'D Cl><I>

nież

i pofyczki zabezpieczenia pa
nych przedstawicieli fum handlopierami wzrosły o 9.9 mil~ złot.
która to konferencja odbywych,
Lekarz-Dentysta
(74. 7 milj. zł.)
ła się w roku ubiegłym w Amster
Natvchmiast płatne zobowiąza- damie, utworzona zo5fała w ubie.nia (553,5 mili. zł.) i obieg Mletów głym miesiącu międzyna.todowa li
bankowych (1.206.6 milj. zł.) wzro ga związków samodzielnych przed .ffowo-Cegielniana 2ł, tel. 73-97.
sły łącznie o 38.1 mil). zł. do su- stawicieli handlowych z siedzibął
powróciła.
my 1.760.2 milj. zł. Przyjęty do w Amsterdamie.

E. Szacka

1;.;;;;·;~:;

AKCJE
Bank Polski 180.-, 180.50
~ije.wski

Profesor

85.-

Stanisław

Cuklier 65.-. 66.Węgiel 100.50, lOZ.Modrzejów 42.75
Parowozy 40.25
Zawiercie 27.Ban.k Z~hocfui·i 3.3.50
Czę.s bocice

, wznowił lekcji gry fortepianowej

uf. Traugutta 12
front Ul p.
co)@)@@@)@@~

58.-

- -- 292. sil Qi

Wolne miasto ' • • • • •111

Po powrocie z Wiednia

Gdańsk.

Plirra l\łpernówna

Prrttz rofy rok
otwarte

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

'Ro u lelie

Baccara

przyjmuje zapisy do kompletów kultury ciała i
gimnastyki rytmicznej dla pań, panów i dzieci

~.::::~Ci
~
,.,_::i::
l'I 7ft "'.!!.. 1 •
~ IO :i;

""
en

I p. fr.

.
am1ast
zd a1emy
.

I

.

szumnychd

n7 towar.

p1erwszorzę

:'- "'m e

'*+

rek lam

Kto tylko dba o hyg!enę i gwiezogć swego ciała winien ~wa6 tylko Mlirdlo pierwszorzędnej jako~ci

·-·- 'f1 „

'OWe>czesny nowowybudowany hotel,
Piękne połołenie z widokiem na mom.
Cstatni komfort. Ciepłe kąpiele morskie.
l't'i,dzynarodowa kuchnia.
-------------
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Drzewnego

.Maksymilian
Jakubowicz'
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Zapisy od 2-4 Andrzeja 28, m. 3.

ff

Przemysłu

oo

ac... -0""....
~a;
_ !;;i:.

na dzień 31 grudnia .

ut Głów n.!._ 9,

Cegielniana 43
Tel. 41 32.
Zapisy dzieci obojga płci od lat 4 do 7. 90-2
powrócił.
Specjalista chorób
• ł
·
t
skórnych, wene-

I Urząd Skarbowy podatków i opłat skarbowych
ogólnej wiadomości, że w dniu
godz. 10-ej rano na pokrycie zaNa WYJ3Z( zagranJCę po rzebna ryc~nych I n!OCZO•
ległości skarbowych odbędzie się publiczna sprzedaż
ruchomości, zasekwestrowanych u niżej wymienionych dłużników:
1. Zylbersztajn Majer, Zgierska 118 - 5150
Jesek różnych rozmiarów, oszac. 6400.- zł. Zajęte
Swiad.ectw_a,. lu_b dobre Dla ~a; ~~c~-s
ruchomości można oglądać w dniu licytacji od godz. znająca _dobrze szycie.
rete~enc1e wymagane. Zgłoszenia: I<1hnsk1ego 177, oddzitilna pocze9-tej _rano przy ul. Zgierskiej 118.
98- 2
kaJrla
2. Lewkowicz Józef, zam. przy ul. Wesołej 4 1 p„ od 9-11 i od 2-4 po pał.
- - t 2 skrzynek świec., oszac. 420.- zł. Zajęte ruDr. uied.
chomości można oglądać w dniu licytacji od godz.
9-ej rano przy ul. Ogrodowej 28a ·- w składnicy
Łodzi podaje do
18 września r. b. o

w

8.201.40
)00.058 65
20.489.60
103 019.87
83.1129.24
15.317.49
46.748.25
179.304.44

338 ~19.!:12

559.~68.94

złote

Kasa
Towary

Zaprząg
N.1erucho mości
Maszyny i narzędzią
Ruchomości
W k 1
e Se

Dłużnicy

Papiery procentowe

o•o•~•,R•~1 ;•Y•ia•~•?•~".:1:1ra~.:b•~•c•z:r.:.~c.~.ćs•u•;•:g•ę•n•a-na„z•w•ę„I KO !@i~!t!~!!u'!!.Ski L;Biiz ~~~·przechodnie
Rogozińskich,

1926 r.
gr.
891.83
30.256.65
16.826.99.486.35
77.849.11
14 083.30
7.501.25
87.689.67
2.800.350.1.185.66

St an czynn7

1
•..

OGŁOSZENIE.

. ~ .lU!!!!L--

BILANS

~; ~
·- Q
~... t>~·ao
~1
al

Stan blern7

Kapitał zakładowy

Kapitał zapasowy
Wierzyciele
Zysk do podziału
z roku 1924/zł. 3.560.-

27

1926 r.
gr.
175.000.600.119.567.23
złote

Zd oIna pan na służąca I~~~;~~~~~:~~ ~~~~~racja bl:d~~k:w .i :.:yo

rządowej.

NACZELNI!<

URZĘDU:

(-) z.

Szałański.

HEMDGEN

Południowa

KLAWE

Komplety dla dzieci od lat 4. ·- Gimnastyka
hyg1eniczna dla pań. ·- Zapisy codziennie,
prócz niedziel, od 12-2. - Tel. 57-66.

ORYGINALNY TYLKO Z

LECZNICA
lekarz„ specjalistów i gabinet
dentyst:yczny vrzv Górnvm 1<ynlrn

PiotrHowslS.a 'Z94, tel. 22-89

Szpital staroz. fund. małż.
Poznańskich w Łodzi
poszukuje

wykwalif,kowanych
Zgłoszenia

pielęgniarek.

do Szpitala.

87--2

przy przvstanku (tramw. pabian1ck1ch)
,irzyjmu e chorych w chorobach wszystloch specjalno~c1 od $! l:J rano do 7 -e1
po pot. ~zczepienie ospy analizy (moczu, !talu, l{rwi, plwc;cm etc.) operacje
opatrunk1.
Porada 3 złote. wizyty na miesc111
Zab1eg1 1 operacie od umowy. Kąpiele
~w1etlne. Elel;.tryzaqa.
1\iaświe11an1a
. a mpą J{Warcow11.
t<oeutgen. L ę oy
sztuczne, korony złote platynowe 1mosty
W ruet:lz1ele 1 święta ao ~eo.i i. oo po

Sumy przechodnie
Zysk

FIRMĄ

~októ„ .

gr•

2.8~0.-

1927

r.

złote

gr.
175.000.7.600.26.800.-

6 260.-

249.539.89
10.469.77 27.321 .64
5.306.01
3.206.57
21.716.81 70.400 84
338.919.82 559.668.94

1926 r.

Winien
Koszta handlowe

· złote gr.

34 062.08
12:582.93
na ul.
Amortyzacja budynków i maszyn 9.48J.93
6 Sierpnia nr.
Weksle protestowane
1.419.80
(Henedykta)
Straty na dłużnikach
2.080:11
Telef. 40-26 Podatek od obrotu
10.561.05
Specjahsta
Prowizja
2.641.40
chorób skór• ?odatki
1.257.85
nrrcr~~n':!:~· ?ensja
22.030.12
Leczenie sw1attem Robocizna
42.601.76
(Lampą kwar• Różnice kursowe
504.75
cową).
Procenty i dyskonto
4.33&.57
Przyjmu1e od S.1 1 Utrzymanie fabryki
_r._1_o_d_s_s_p_o_o_o_1 Zysk
2t.716.8t
DotUór
16:> '.281.16

J

Wołkowyski

K11nger CEglElntana
powrócił Z5

1927 r.
złote

Rachunek Zysków i Strat.

przeprowadził siQ Utrzymanie zaprzęgu

przetwor·ielaza

fBimnastJkl nnmika i Taniec Artistyczny

Zina Hruszówna
3, tel. 57·66.

BRAUN

LECZY

Nirnstein

1927 r.
złote gr.
31.820.60
13.562.53
16.851.87
1.099.33
21.602.95
5.626.44
2.:.ao.a8
34.018. ·71.754.74
12.192.76
16 968.34
711.400.M
29~.168.76

19.!6 r.
1926 r.
złote gr.
złote gr.
Przewyżka ze sprzedaży
14 9.876.14 297.897.95
,
tel. ~6 >37
Przychód
z
utrzymania
fabryki
10.184.40
Choroby WeneChoroby skórne
Zysk z podziału
ryczne skórne
ł weneryczne.
1 włosów
Leczenie lampą
z r. 1924/zł.
43.08
Leczenie lamkwarcową.
1925/ • 5.072.54
5.115.62
P~ .Kwarcową Przyjmuje od godz
Przychći
z
papierów
procento..vych
105.Andrze1a nr. "J. 8 - 10 r. l:l - li
Pozostałość z roku J 926
Tel. 32·28.
i 4 - 8 w.
270.81
lioaziny przy1ęć : w niedziele i św1e
165 281.16 298.Hi8 76
od 1.31.J.2.30 dla 1:'21ń
ta od 9 - l, •
od b -~ dla Panów Dla pań od4 5.
W niedziele 1 św1ę·
Oddzielna
Bach alter:
ta od lu -h!
T)Gczel;ahlia
l-) Podpis meczylel ny

Ma
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GŁOS POLSKI -

Nr 25i>
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Najbogatszy, najbardziej wystawowy, naj·
piękniejszy arcyfilm produkcji francuskiej.
Wielki szlagier sezo.nu, który przewyższa
wszystko· cośmy dotychczas widzieli! p. t.

MARK TA

•

-

-

-

ekranów europejskich: -

-

-

,, Dziewczęce usta ca łowatem niera „,,

Następny

Huguette Duflos i Jean A.ngello

następnych!

u·strzłsający drnm3t \\I lfl aktAc~ •.
miłości i szatu, dramat który p1erwdłuższego czasu o~iągnar ni szatarte
wrażenie W rol. czatowych naiwięl<Si artyśc i
Potężny

dramRt
SlY od

program:

•

I

Przedszkole i Komplety Przygot;;\;awcze
T;1;~;~wny
·1
-----------

Pauli:;

Gdańska 44,

0

parter.

Zapisy dzieci codziennie
od 4-6 po poi.

----------~---------~----

·1 KUPrtD i SPRZliDBż ~

MleUki Hinematograf Oświatowy

vyoctny Rynek(róg Rokicińskiej).
l el. 1826 Dojazd tramwajami 16 i 10,
Od wto1ku, dn. 4-go do poniedziałku dn. to września 1928 r . wł
DLA DORO!::>t, YCH:

.

Najniższe

Tragedja domul

I

Habsburgów
Dramat w 13 aktach

DLA

MŁODZlEżY:

Wilhelm Tell
jest w

jednoroczną gwarancj~

Ostatni model Chevrolet
odznacza się przestronnosciq
CHWILĄ kiedy samochód sta.I' się
środkiem lokomocji obliczonej na daleką metę, uwaga nabywcy przy wyborze
maszyny skupia się przedewszystkiem
na przestronność jej karoserji i wygodę
siedzeń, nietylko w głębi, ale i przy
kierownicy. Wystarczy wsiąść i wysiąść

Z

przez szerokie drzwiczki Chevrolet nowego modelu, ażeby stwierdzić że posiada oo te wszystkie zalety, dające cal·
kowitą swobodę ruchów wewnątrz samochodu i przy kierownicy.
Pozatem, oczywiście Chevrolet posiada
hamulce na cztery ko.ta, wentylację karteru filtr do smarów i benzyny, oraz
wiele innych udoskonaleń, specjalnie zastosowanych przez General Motors. Udoskonalenia te dają pełną gwarancję trwa-

-

tości t wykluczają wszelkie defekta, oraz
uszkodzenia w drodze.
To też nowy model samochodu Chevrolet może być bezwarunkowo uważany
za idealny typ wozu osobowego, który
poza wszystkieml wyżej wymienionemi
zaletami posiada przytem najważniejszą,
że przy swych rozmiarach Jest do nabycia za stosunkowo niską cenę.
Próba wozu, nie zobowiązująca do
kupna, jest dostępna dla każdego po
porozumieniu się z przedstawicielem General Motors Wyrób General Motors.

MOTORS

W

I

W poczekalniach kina codziennie
Qodz. 22 9udycje racli1>foniczne

oj

Zeńskie

-

z Przedszkolem (w ogrodzie)

ADELI SKRZYPKOWSKIE
l
123.
Łódź, Wólczańska

Podaje do wiadomości, że egzaminy wstępne systemem
lekcyjnym rozpoczęły się dn. I września r. b. o g. 9-ej rano.
Zgłoszenia przyjmuje kancelarja codziennie od godziny 10-ej przed poł.

ut Moniuszki I.
tel. 9·97.

@@@)@)@<2)(.o)(g)@@@@)_~Do akt
Komorn1l;

na kursach języków

nowożytnych

A. Kretschmerowej i A. Liebichówny
Wóiczańska
rozpoczynają się

123

dnia 10-go września.

Zgłoszenia przyjmuje kancelarja

Specjalny

kurs

1950
codziennie od 6-8 w.

literatury

polskiej

Sądzie

F. -oreitlernwa

Elegancko umeblowanego

pokoju

odoędzie s:ę
sprzedaż z prze-

targu publicznego
nale\\' centrum miasta z niekrępując,em żących do Scanislawa ChabroW·
wejściem,
możliwie
od
klatki
skiego,
schodowej pr 1 rn je młody
i skladającycb się
z kasy pomocniczłowiek. Oferty
.J. „Młody'' cze)
~...,..~C'
~~
j i +~„:--_:..~-..:- „~/JR
oszacowanych ne.
sumę ZL 5v0.Okazyjnie tylko za gotówkę Łódż, d. 3.\:J • '.28 r.
Komornik
maszynę
Rzymowski

Kino Spół. Prac.

Następny

ruchomości,

·na chodzie, w dobrym stanie do
·
S
p b' · k 0
sprze dama.
zosa
a Jamc :d~9 _ 5

M
Perlmutrowa
Cegielniana 9.
Tel. 29-39. l
•

powróc ~ ła

Okrę~o-

OO-~

ROZPl.1

progr:1m:

Ij

chomośc1, należą
cych do M1Jrnła1a

Od wtorlm dnia :dd s1erpa1a r. o
wyśw1c.tla się na sali.
w dni powszednie, z wyjątldem sobót. począteJ{ seansów o g 3 m oO,
zaś w soboty, niedziele i święta o
godz. 2-ei po poi. Ostatni seans o
godz 9.ou. - Nazl-szy seans ceny
miejsc niżone.

Gońców

rlondaruka
i

MANICURZYSTKA
z ul. Ceg1eln1anej N! rn, m. 1, powró•
ci la.
07~~

DYWANY
reperuie Tkalnia :::;ztuczna, Piotrkow•
ska 9~.
119-51

DOMOWE OBIADY

na

~o

maśle wydaję

60, m. 4, Il p.

od 1-6 g.

STROJENIE

Kilińskie•

121-5
-

fortepianów i pianin, lidańska 67 IQ, ::i.
tront l p. 'fnl. 7~. 71:.1·
!:i76 -I>
ZGUBIONO
w czwarte:., do. 6 v. m. w kinoteatrze
.Casino• pomiędzy !10.l z , 7-ą a 9-ą
torebkę damsi{ą, gran 1, 1v:1, w kwiaty.
Łasl<awy znalazca zechce' odnieść za
Wynagrodzeniem, K. Lubieńska Teatr
Nl.ieJSk1 1
'190-1

llaOJ(BbE i PłlliSZKIUłlB~

I

tysiąca uciech
w rola.:h gtównycn; KLARA ROMMER 1 PA Wt!:.. RICHTER.

I

.Ułosn Polsk1e~o·.

wym W Łodzi,
-------~~KRAWIEC
Tomasz Chorzel.
slo zam. w Łodzt, męski wykonuje robotę bard?o dobn e
przy ul. Konstan- i tanio z własnego materj~tu, Abra 111
Lewin, Szos1t Pabjanicka J~.
OJo-4
tynowskiej 5,
. na zasadz1e art. 103J U. P
C., ogłasza . że w
dniu 11 Września
192S r od godz. IO
rano w ~udzie
PRZYJMĘ
P:abjan1ckiej
odbędzie się ~prze dwuch panów na mieszkanie. Wiadodaż przez
licy- mość: Główna N2 5ł. Szcześni ewska
:.05-2
tację ruchomości od godz. b pp.
na l eżących do
Stefana Stypulkowskiego

I

Państw.

Miasto

L e k •• D en t ys t a

Sądzie

prawie nieużywaną 300/350 HP. - - - - - - Tandem-Compound z 2-rurowym Do akt.
kotlem Langashier 100 metrów .\ 9 45-1928 r.
kwadratowych powierzchni ogrzei składających się
Ogłoszenie.
z mebli, roweru.2
walnej i 10 atm. ciśn. Oferty: Warlrnni, wozu rolwaszawa, Swięto-Krzyska 35, m. 14,
Komornik przy 0r11 400 kr1 b
i·
Sadzie Okręgoó'
arwn
'
dla inżyniera.
8201-l
wym w Łodzi
ka. 100 kg. kwasu,
Tomasz Chorzelski '1 4 beczki syropu,
•
1 beczki oleju, :d
zamiesz k a ł Y w Ło
bec1.ek soli i 7 kadzi przy ~l:Konstan dz1 drewnianych
ti-nowsk1ei 5 na za oszacowanych n~
sadzu~. art. !030 U. sumę .li. 8130.SienlUewic~a 40.
p'. Ll., ogłasza,
zgodnie z art. 1070
0'1 wtornu 4 do pomedziallrn 10
ze w aniu 14
U I-' C ..
września 1928 r.
• · · nize) ceny
września wtącznie.
szacunkoWeJ.
od g. lO rano,
wśród
we wsi Szydłów, 1 Łódź, d. 13.8.28 r.
gm. Puczniew
Komornik:
PŁOMIENI
odbędzie się sprze
T. Chorzelski
daż z
przetargu
W rolach glównychi
publicznego ru-

Piotrkowska 24

L!eW0LJ0LJ0U0U00@00000

lewinsonowa

wym w
Rzymows1,1 zamieCegielniana 6
szkaty w Łodzt, .,
przy ulicy
•
Sienkiewicza 67,
Powróciła
na zasadzie art.
------K 1030 U. P.C., ogta (
'sza, że w dniu 14 f Do a~t
'wrzesnia 1928 r. od i
Ne. o?5 1928 r.
10
rano
w
Ogłoszenie
godz.
!* 1 M&+st&l
Łodzt przy ul.
.
•
K<_>morn1k przy
Piotrkowskiej 85,

Ruth Weyber i Alf red Abel

powróciła

Maria

Okręgo
Łodzi, Jan

'!ANIE.C

·.tekarz·Dentysła

Ford-taksówka

Dr.

przy

Sprze dam

Wykłady

FORD UżYWANY
na chodzie okazyjnie tanio do sprze•
dania. Uterty pod .c. C." do admin.

Kraju

do

Ogłoszenie.

WARSZAWA

SPRZEDAM
pokój stołowy, prawie nowy - niedro•
go. Kilińskiego 117. Mec:weldowsk.i.
112-4

TKANIE DZIUh
w garderobie. Tkalnia sztuczna, Piotr·
przyjmuje codziennie od 10-1 i kowska 9~.
110-10
od 4-7, w niedziele od 10-1 pp.

Upoważnione Zastępstu•o

POLSCE,

OKAZYJNIE
do sprzedania I óżka n<ł we, dziecinne,
białe,
drewniane, Sienkiewicza 54,
tapicer.
032-5

Dt;~.c!;ist~~!!~!!IN ' DDNlliSllifłlB

pówrócił

ZYGMUNT DMOWSKI i Ska,
Łódź, Piotrkowska 150, tel. 29-40 i 72-40.

.a••ett

Gimnazjum

Konrad Veidt; Xenia Desni,
Erna Morena, Herman Va·
Jentin i Jan Reiman.

M nl7-'928 r.

CHEVROLET
GENERAL

tle powieści F. Szyllera
Role 11lówne odtwarzają:

samochód Chevrolet zaopatrzony

WYPŁATĘ!

I--„ ......... ____ _

(Bojownill o wolność)
Dramat w 8-miu aktach osnuty na
Każdy

NA

ceny! Najdogodniejsze wa.
runki Towary na damsJ{ie, męskie
płaszcze, kostjumy,
ubrania, suknie
Crep-de chine, popelina we wszystkich
kolorach, towary na bieli żnę, firank 1
poleca Leon Rubaszkin, Kilińskiego 44.
844-9-800

skiada1ącycn się

I : 0111io~ PRBcr :: I
POTRZEBNY
grawerskiej; po·
od 5 klas ·szkoły
śr.edmej, ze zdolnościami rysowniczem1.
L.)!.laszać się z rodzicami: t'iotrKoWsl<.a
,\2 112.
170-:'.

chłopiec do pra1ayJ<1
źadane wyksztalceme

OSOBA
Wicku przyimie miejsce na
stalę w domu rodzinnym do mlodszych
dz1ec1. Po.;iada języki: trancuski, niemiecki, rosyjski z konwersacją oraz
muzykę.
Udzieli pomocy w lekcjach
i muzyce. Kil1<.oletn1a praktyka. Oferty
proszę ao admin. „Głosu Palskiego
dla „E. K"
Uilw

średniem

04

j ZBliCB. DOKUlllBHrY

z w1as11ym1 rowe·
rami na stalą tygoduiówkę
po~GUBlONO
szuKuje Szyoka książeczkę wojskową 1 kartę mobilizar'omoi: h.raw1ecka. cyjną, wydaną przez t>. K. U. Łódź, na
Pi-Jtrkowska 110, nazwisko Frontczaka Marjana. 67-3

~~§1

l§lt§lt@

~-t_.,,
-~

ZGUBIONO
książeczkę Kasy Chorych na nazwisko

@aDODCID(Jf)OODCD<DODODCJD Marianna Pietryka, zam. K1ilńs1c1eło~ 41.

~--~--~~~~-~~- -=~·----------~--=-~-::::-:-~~~~---~·~~----------------miesięczna „Głosu Polskiego"
ze wszystkimi dodatkami WY·
1!'1
.
.
Ogłoszenie za wiersz milimetrowy l szpaltÓWJ.
•
nosi w Łodzi z!. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z przęJ strona 1 wtekac1e łO groszy, strona 5 szralt. - NeKrologi 50 gr. str. :> szpalt. - Nadeidai.sylką pocztową w kraju - zl. ó.-; zagranicę - zł. 7.20.
po tekści_e 30 $?r._ strona 5 szpalt. - Zwyczajne 10 grosz:y str. t,O szpalt. - Or,!łounl• &arf,
~•il łrlL
___________________________....,,__________czynowe 1 zaślub-mowe 10 zlot. - Ogłoszenia zamiejscowe ol>ltc:z:ane '• 1> 50 r.>ro.~.
·

Pl'enumera a
L

.b

za;;,;Q;;,;,roiiaiilniiiicóilzn;;,;Y:.;C;,;;h-.o~t.;,00-.;;~m.ro;;c;=ent

Redaktor:

Gustaw Wassercug>

I

z krowy
oszacowanych na
sumę zł. ouu.- Łódź,d. l.lX 28 r.
lfomornik:
T: Chorzelski

v'vdawca: „ Wvdawnidwo Powszechne•. sp. z ogr, odo.

drożej.

.. _

~----....,,.--------------J drukarni ~osu ~~skiego", Pioirkowska 86..

