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ojna polsko -niemiecka
jest niemotliwa
nigdy nie wytoczą wojny przeciwko żadnemu państwu.
Tak wyraźnego zobowiązania
nie przyjęły na siebie Niemcy z
własnych pobudek ani w Locarno,
ani przy podpisywaniu paktu Ligi
Narodów. Mówiąc o stosuul<:ach
z Unią sowiecką, minister spraw
zagranicznych stwierdził, ie są
siedztwo z Rosją niejednokrotnie
daje powód do obaw.
Wrogie Polsce oświadczenia
moskiewskie st0ją częstokroć na
przeszkodzie do zacieśnienia stosunków pokojowych Jakkolwiek
a gitacja komunistyczna nie jest
dla Polski niebezpieczna, gdyż
kom unizm nawet w Rosji traci

ysł

serdecznie przyjmowana
MOSKWA, 9, 9. (PAT). Dele ·
przemysłowców
polskich,
która w niątek po południu przy.
była do Moskwy z p. Stanisławem
Lubomirskim na czele, podejmowana była w piątek wieczorem
bankietem przez prezesa Targów
Niżno-Nowogrodzkich i moskiewskiego komitetu giełdowego, Małyszewa. W czasie bankietu pp.
Małyszew i Lubomirski wygłosili

1~oasty

okolicznościowe, podkreśla

HC owocność bezpośrednich oso)bi stych kontaktów dla rozwoju
polsko-sowieckich stosunków go1
spodarczych. W sobotę polska
!delegacja przemysłowców zwiedzi!ła szereg fabryk moskiewskich oraz
1
złożyła wizytę w komisarjacie han-

zaciętą walkę,

Posterunkowy

Beszczyński

dał
się w jej towarzystwie
wskazane miejsce.

u-

I

Kaz"rmi'erz Kam"lA
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Już zdała dochodziły go krzy- • :

••
zasypanych zostało 5 górników. ków Hertla, nawołując ich do ~a • •
Wszczęta zaraz akcja ratunkowa, przestania bójki - ci pozostawili
doprowad z iła do wydobycia dwuch w spokoju swą pobitą do krwi ._.,
•
zasypanych górników, których od- ofiarę, rzucając się na policjanta.
wieziono natychmiast do szpitala.
Post. Bes~c~yński jeszcze. r~z 1• •
Dzisiaj w ciąg u popołudnia wydo- '!ezwa ł zbirow d.o uspokoil~e~a1··
byto dwu ch dalszych gó -ników, się, ecz napastnicy rzuc 1 się • •
jedn a k ż e nie daj ących już o znak nań z laskami. Policjant stoczył A
iyci c:: 5-go górnika nie zdołano "'aciętą . wal~ę ?- prz~.;i":nikami, .....
jeszcze wydobyć.
• wreszcie chwycił u. bron.

1

ANGORA, 9 września. lP ATJ.
W odpowiedzi na zaproszenie do
przystąpienia
do paktu KeHoga
T f'k
R hd B
ł
1
ew
u i e1 wystosow:i no
tę, w której stwiedza.
że rząd
turecki jest zdania . iż duch paktu
Kelloga nie narusza w niczem
traktatów 0 neutralności, które
Turcja w swo·i m czasie podpisała.
Rząd turecki przyjmu:~ wyjasmenia, podane przez notę amek , k
d · 2 ...
1928
ry ans ą z ma .„ czerwca
r. i jest gotów podpisac pakt bez
żadnych zastrzeżeń. Ambasador
t
k'
W 3
.
ł

W tym jednak momencie .napa-' zów zadanych przez zbirów nożastnicy otoczyli &u ze wszystkich 1mi.
&
stron, wyn:achując ui:brojonemi w
Wezwano niezwłocznie pogotonoże rękami, powalili go na zie- wie ntłunkowe, które zajęło się
mię i usiłowali wykluć mu oczy. rannym policjantem.
Jeden ze zbir~w istotnie zadał
Jednocześnie przybyli z pomoBeszczyńskiemu cios nożem w o- cą funkcjonarjusze policji wszczęli
kolicę lewego oka.
momentalnie pościg za uciekają.
cymi napastnikami. Został on uPodmec~ne walką .m~ty spo- wieńczony ujęciem dwóch zbir1Sw,
łec~ne byhby b~zwątpie~a wyko niejakiego Jana Wieczorka i Jónah swe zbrodmcze zamiary &d...f K . , k'
· kał b
.
.
. • ' 6 J ze a amins tego, zam1esz
yc
by ~ie zost~h na hztlzęsciehspło- przy ul. Myśliwskiej 29.
u1;el~o~o;nion; zy~~to~dpf~:~ia
poObydwóch zaaresztowanych O· paktu
·
'
szeml dp~z~z przbecł 0 hzącyc
1eml' .u z1
· se
·1 d czym d o
·
t, i przy y yc z p~mocą sa d zono w areszcie
po lCJan ow.
dyspozycji sędziego śledczego.
Beszczy~ski le~ał bezprzytom- S!an. zdr?wia . r~n_nego Besz~kl'
!lY w kałuzy .kr~i. Twarz, głowa1 czynskiego Jest c1ęzki.
.
u,.
i ręce były silme pokłute cd ra- el ~akończył życie

na • •

~~s?. ~ ~;,ł;ż:· ~dko~~~~wi~~~i ki ~d~a:~::ą;w;n!~~i~zu napastni-

zastrzeżeń

podpasze pakt Kelloga

na policjanta i chciały mu wykluć oczy

Zgon hr. BrDCkdOrf
Ran f

wypadeł\

Turcia bez

Krwawe zbiry podmiejstiie

napadły

0

skorzystać

zumienia ma charakte= w-vłącznie
obronny,
wymierzo:iy przeciw
wojnie napastniczej.
Mówiąc o pakcie Kelloga, m.inister zwrócił uwagę, że oitkt
podpisała także Rosi'a sowie':ka.
Podpisując pakt sowiety pragną
zademonstrować swoją gotowość
odrzucenia wojny. jako czynnika
polityki państwowej . iednocześnie polityka rządu so~ieckiego
opiera się głównie na wzniecaniu
konfliktów zbrojnych.

"u
p
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·ich
l
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BERLIN, 9,IX (PAT) Dzisiaj
o godz. 6.18 wieczorem wyjechała
z Berlina delegacja niemiecka do
rokowań handlowych
z Polską,
W nocy z soboty na niedzielę
·udając się pod przewodnictwem Cho1'ny stały sę widownią
wieidr. Hermesa do Warszawy.
kiej awantury oraz krwawego na
padu kilku zbirów na pełniącego
normalną służbę policjanta.
Około godziny 12 do obchodzą
Z80
cego tę dzielnicę posterunkoweBERLIN. 9.IX (PAT). W sobofę go
Aleksandra Beszczyńskiego
o godz. 10.1 !) wieczorem wskutek zbliżyła się jakaś dTiewczyna, któ
ataku apoplektycrnego zmarł ba- ra zanosząc się płaczem, ogromwiący w Berlinie na urlopie wy• nie przerażona, poprosiła go o
·
.
.
poczynkowym ambasador niemle- szy bk ą mterwenCJę. Dziewczyna
cki w Moskwie hr. Ullrych Brock- oświadczyła, że kilku osobników,
dorE Rantzau. 'smierć zaskoczyła~ mając jakieś osobiste porachunki
· · H
ambasadora w mieszkaniu brata I, z narzeczonym 1e1,
ert1em, napa
jego radcy tajnerro hr. Ernesta I dło go znienacka koło cegielni
v. R~ntzau. Zmarły iiczył lat 60• Ko~iga na _Ch~jnach, usił!l!ąc za.
Z końcem lipca opuścił Moskwę, kł~c go nozami.. W chwili,, ~dy
przybywszy na urlop wypoczyn- dz1ewczyn:i pobiegła w_~zwac po:
kowy do Niemiec.
mocy, Jul1an Hertel miał stoczyc
e zbirami w obronie swego życia

KATOWICE, 9. 9. (Pat) Wczo-

LONDNY, 9 września. (PAT).
Sekretarz stanu spraw w~w:::iętrz
nych, sir William Joynson Hick
wygłosił w Hunserston Castle w
Szkocji przemówienie, w którem
dał krótką charaidervstk<>
na1·1
"'
ważniej.szych wydarzen politycznych chwili.
Minister odrzucił na wstępie z
całą st::.tnowczością pogłoski o ma
iącej nastąpić zmianie gabinetu.
Mówiąc o pakcie Ke!loga, minister sir Hick ostnegał przed
zbytnim optymizmem i zwrócił
się do słuchaczy z następującemi

grunt pod nogami, p. Zaleski uwaza jednak, ze Rosja sowiecka stanowi poważną przeszkoeę „ ,1 drodze do powszechnego pokoju i
rozbrojenia. z tyck też wzgledów
· t wa, z z. S . s. R. są~1a
· d u1ące,
·
pans

Tragiczny

Delegaci&1 niemiecka

zasypanych
,,Kfeofw
as''kopalni

przemówienie angielskiego sekre·
tarza stanu

* *

w drodze do Warszawy

• "k 0\.11
'
5•gornl

podpisów pod paktem Kelloga''

z dobrodziejstw rozbrojenia.
w sprawie „Anschluss'u" minister Zaleski oświadczył, że stanowisko Polski uzależnione jest z
natury rzeczy o:i punktu widzenia
związanej z nią węzłami p zyjaźni
Francji, jakkolwiek
Polska nie
- .v ma
szczególn}ll:h
zastrzeżeń
przeciwko połączen:~ się Austrji słowami:
c~ożki WYQ8d8k
z Niemcami„Nie możemy się spodziewać,
'l
.
.
.
że położenie podpisów pod pakPoh negr1
tern Kelloga zmieni naturę ludzPAR~Z. 9, 9. (Pat) Z?ana arką. Mimo paktu, wszystkie pań- tystka kmowa Pola Negn uległa
stw.?. świata uzbrojone są od stóp przy~remu_ wypad~owi. w czasie
·
!
do głów, a sam p:.i.kt powin1~n przejażdżki konneJ w Lasku Bubyć pojmowany jedy:.1ie jako no- lońskim wierzchowiec artystki, prze
.
wy wyraz opinji, uznającej woj- str::iszony przez przejeidżająay auW sow~etach
nę za niepożądaną. Te!i wyraz tomobil, zrzucił ją. P. Negriznaj.l
opinji w przekładzie na język dowała się 1 godzin w stanie odlu i uczestniczyła w zebraniu, s zych ośrodk ó w przen •słowo-han- 1 pr~ktyczny powinie;1
oznaczać m~len~a .. Pol!1imo t.o jednak wyurządzonem we wszechzwią z k o wej dlowych zwiazku s :nvieckiego.
I dązenie do dalsze?o powsze.: hne- da1e się, ze me odmosła ona obra1go ograniczenia zbr:'.l;eń".
izb1e handlowej. Dele!:\'acja po„
żeń poważniejszych z wyjątkiem
dejmowana była również przez toMO.:)V,VA 9.9 PAT. Tass. Omi. I O .dyskusjach angielsk? -. fran- wewnętrznych kontuzji.
w:irzysb.-o dla hc:;ndlu z Poi.;ką, w1ają sorawę przyiazdu delegacji c~1>k1ch na. te~at :-?zbro1~~1a m1Sowpoltorg. W so '.)Ol-= wieczorem pols'. <iej na targi w Niżnim Now- ll!ster pow1edz1ał, ze tresc porona cześć sowieckich sf ~ r przemy- gorojzie, „Izwiestia" oświaoczają
słowo-handl . wych poset polski w że delegację polską oczekuje w
M~skwie, p. minister Patek, wydał ZSRR jaknajserdeczniejsze przy·
obiad, w którym uczestniczyły li- jęcie. Pismo wyraża nadzieje, że
na zawodach samo·c 1odowych o m•słr.zostwo
czne osobistości ze sowieckiego przy1azd
delegacji wywrze zbaświata gospodarczego.
w1enny wpły w na stosunki p0lskoEuropy
Po obiedzie w poselstwie dele· sowitckie. Co do u~egul iwa ni a
gacja przemysłowców polskich wy- stosunków hand!oNych pomiędzy
MEDJOLAN 9. (PAT). W dniu dzisiejszym odbył się bieg
jechała wraz z ministrem Patkiem Polską a Sowietami piszą „!zwie- samochodów o mistrzostwo Europy. :,tartowały 22 wozy.
i radcą handlowym przy poselstwie stja". Rząd polski, znając stanoW czasie zawodów zdarzyło się straszne nieszczęście: kierowca
polsk1em w Moskwie, p. Zmigro wisko rządu sowieckiego w tej
t·
·
T lb " · d
bk · · ''0'.) kl
d
dzkim, do N1żnego Nowgorodu, sprawie, może wziąć na siebie Massera i na masz:yn:e." a o , J~ ą~ z. szy osc1ą {.. .
. na go z.
celem. zwiedzenia Targów, poczem inicjatywę
w uregulo Nan i u tej wpadł w tłum ludnosc1 przygląda1ące1 s1ę .zawodom, zabijając 19 i
uda się na zwiedzenie ważniej-sprawy.
ciężko raniąc 26 osób. Kierowca Masserah zginął na miejscu.

prze

~acja
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pałożenie
2namienne

•

nieprędko będą mogły

i LITERACKI~

,,Nie zmieni natury ludzkiej'

Co oświadczył min. Zaleski dziennikarzowi wiedeńskie mu?
Onegdajszy
.Neues Wiener
Journal ~ zamieszcta wywiad swego p aryskiego korespondenta z
ministrem Zaleski'TI. W związku z
podpisaniem paktu Kelloga, p. Zaieski oswiadczył: „Możemy powiedzieć ze spokojem, że dzięki pakłowi Kelloga, usunięta
została
wszelka możliwość połsko-niemieckiej wojny. Pakt daje oddawna oczekiwaną gwarancję, że Niemcy
uszanują swe wschodnie granice.
Dobrze nam znane koła niemieckie, które ci~gle marzą o gwałtownej rewizji granic, muszą się odtąd l_iczyć z paktem Kelloga. W
pakcie tym przyrzekły Niemry, iż

Rak XI

10 Września 1928 r

.a..

WARSZAWA 9. (PAT).
Dzi·
siaj o g. 5 rano zmarł znany i za·
służony artysta dramatyczny, Kazi·
mierz Kamiński.
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i. Adam Bender

Salon mód p. f. ,,Au Petit Paris''::
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Linje reformy konstytucji
według

projektu w

łonie

bloku bezpartyjnego

Jedno z pism warszawskich zej Naczelnik państwa wypos~żony
str ony
powołanej
otrzymało ma być w prawo veta zawieszanastępujące informacje o pra- jącego. Rząd jest odpowiedzialny
cach nad reformą konstytucji:
zarówno przed naczelnikiem pań
Rząd po:wstawił, jak wiadomo, stwa, jak i przed parlamentem, z
Blokowi bezpartyjnemu inicjaty- tą odmianą, że prawa sejmu i ~e
wę opracowania projektu nowej natu są pod tym względem zrokonstytucji i dopiero po przed- wnane.
stawieniu mu wyniku narad wyWniosek o wyrażenie rządowi
n nuriP swoje zdanie.
v.otum nieufnofoi głosowany mon 1J1iesięczne obrady 81oku że być dopiero w 30 dni pp zgłoadziły narazie do ustale- szeniu, oraz wymaga większości
ku zasadniczych „typów" liczby ustawowej zarówno pokonstytucji. W konstytu- słów, jak i senatorów. Istnieje
'tomisji Bloku proiekty nie również projekt, aby wniosek 0
lotąd wcale głosowane. votum nieufn-oścl mgół być ogło:
ęta jest dopiero pierwsza szony tylko w czasie doroczne)
1rad.
w
usta-1 sesii
dlka głównych wniosków
Wszystkie projekty są zgodne
lano je do .rozważenia i z tern, że w razie śmierci, chcro:>wania marszałkowi Pił-1 by lub ustąpie~a naczelnika pań
mu.
stwa, urząd jego sprawuje zastękty te wyrażają niejako: pczo kanclerz, a nie, jak ~o bycały vachlarz" typów ustrojo-' ło dotychczas, marszałek se1mu.
"''1 c
Są wśród nich projekty} Natomiast bardzo różn.olicie
1,asadniczych, są również i traktowany jest wybór naczelnidóre pozostawiają dzisi<?j- ka państwa. Jeden wniosek pro1 prawny, a tylko wprowa jektuje wprowadzenie wyboru pl~
robne „retusze".
biscytowego
pośredniego, t. I·
t
wszystkich projelktów przez specjalnych elektorów, inny
enie do wzmocnienia wła- przewiduje wybór plebiscytowy
·zydenta oraz zreformowa bezpośredni z pośród dwóch kan
atu. Charakterystycznym dydatów, przedstawionych przez
iosek przywrć<:enia naz- zgromadzenie narodowe,
trzeci
zelnika państwa 'oraz naz- wreszcie zachowuje 0 b ecną forprezesa rady ministrów - mę wyboru.
~em.
Projektowana reforma senatu

Ujęto

formę

budżetowej.

?oty.czy zaróv.:no jego up:awnień,
Jak 1 wybo:'U 1ego członkow. Jest
wniosek, aby cały senat · pochodził z mianowania przez nacze~nika państwa, inny, komp~omisow~, wprowadz~ w poł?wie wybor, w poło~ie --;- mtanow~nie. Sz.ereg wni~s~~w przyzna!e
senatowi prawo 1ruc1atywy ustawodawczej.
Do projektów ~ołąc~ono t~ż
wniosek, proponu1ący mstytuci~
pośrednią między parlamentem 1
rządem: radę stanu, powstającą _z
mianowania i powołaną do opinjowania wniosków us.tawod~wczych zarówno rządu, ~ak seimu
czy senatu.
Wszystkie te projekty są niejako wyrazem różnych .-nożliwości reformy konstytucji i żaden z
nich nie może być poczytany za
ustalony wyraz większościl klubu

B. B.
Dopiero

marszałka

po

wyrażeniu

przez

Pił~udskiego
~pinji,
Blok bezparty:ny przystąpll do
narad końc-owych, tym razem już
w łączności z rządem.
Nie jest wykluczone, że wnio-

Może nareszcie ustana... szykany celne
Słuszny

okólnik min· skarbu

Z Warszawy donoszą:
puzportów, przyczem specjalną
Minister skarbu
wystosował uwagę zwracać należy na osoby,
do prezesów dyrekcji ceł okólnik podróżujące za paszport;imi dyw sprawie nieodpowiednieg-o za- plpmatycznymi. Wobec tych ochowywania się urzędników wo- statnich jakoteż turys·~ów, oraz
bee interesantów w urzędach osób podróżujących w celach nacelnych.
ukowych, sporfowych , zawodoJak się dowiadu.jemy, okólnik wych i t. p. odnosić się należy
zwraca uwagę na wzl"ost prze- ze ST.\':zególniej.szą • uprzejmością, •
stępstw i nadużyć, naruszających załatwiać je możliwie natychinteresy państwa, jaki w osta- miast.
tnich czasach daje s.ię zauważyć
Rewizja osobista, o ile mu3i
w poszczególnych urzędach cel- być, winna być dok-onana z taknych, który spowodowany został tern, bez przyczyniania zbytnich
w wielu wypadkach brakiem e- przykrości 'osobom rewidowanym
nergji i inicjatywy ze strony prze i bez obrażenia ich godności osołożonych, pociągającym Z!' sobą bistej.
rozluźnienie dyscypliny sł~boZ jaknajwiększą troską o nalewej, a nadto i przedew~zystkiem żyty d-obór pracowników inteliniewłaściwe nastawienie służbo- gentnych i taktownych winna
we funkcjonarjuszy celP-ych.
dokonaJr..a obsada
na
Stosuje się mianowicie często- stacjach granicznych przy główkroć zupełnie niewskazane utru- nych szlakach międzynarodowych
dnienia i szykany względem t:J. i portach. Prace tych urzędów
rystów, czło11ków i urzędników poddać należy specjalnie czę
korpusu dyplomatycznego i po- stym kontrolom, ażeby uniemodróżnych -wogóle przy zalatwie- żliwić absolutnie dotychczasowe
niu rNYkłych formalnoaci cel- niewłaściwe zachowanie się urzę,
nych, z drugiej strony zaś zupeł-.dników celnych, tak szkodliwe
nfo bezkarnie szerzy &ię szmugiel dla interesów państwa. Cała zauprawiany na wielką skalę.
tem tak pożądana niezmiernie eRewidowanie osób względem nergja urzędników celnych winich bagaży winno odbywać się z na być skoncentrowana na walce
zasady po uprzedniem zbadaniu z właściwem przemytnictwem.

być

urzędów

sek o zmianie konstytucji będzie
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zdrowia Kazimierza Kamińskiego
·
do Rzeszy niemieckie1·. Ale w rze- pytanie. ~ Pol~ką czy bez Polsk1. I
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Dr. nied.

Klinger
Choroby wenerycz!'e skórne::
; włosów

LUBICZ
Cegielniana 43
Tel. 41 32.
powróc'ł•

Specjalista chorób
skórnych, weneryc~nych i moczo·
I Andrzeja nr. 2 płciowych. Naśw1 e
T 1 32• 28 _
tlame lampą kwar·
e
.
co wą.
rodziny przyięć:
p
· · d 8
Jd 1.30-2.50 dla l:'ań f rzy1mu1e o . g.
Pe.nów
do 10 ran<;> 1 od
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W n1edz1e1e 1ś1w1ę·
Dla pań od 3 _ 5
ta od lO-t~
oddz1t1lna . poczeLeczenie lam·
. p- Kwarcow~

H.

Kijeńskiej

w Lodzi

Traugutta 9, tel. 30·86
Konserwatorjum muz. H. Ki·
jest w wykazie szkół prywatnych, w których nauka upra.
wnia do zwrotu opłat szkolnych
za dzieci funkcjonarjuszów pań
stwowych i wojska z po...vołat;iem
na punKt I 01<óln1ka p. Prezesa
R.ady Ministrów z dn. 4 wrześr.ia
19~5 r. (Nr. 95) 14604. Uczący się
w Konserwatorj um korzy.btają także
z uig kolejowych i wojskowych.
jeńskiej

kalr1a,

„

P• t.

<l orzedsl. g. 7.45. 9.45,

„ Ostatni program
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Rhcia ekonomiczna
związków

WB ATNIEJ MOGILE

zawodowych

Jak wiadomo, związki włókien
nicze postano w iły wypowiedzieć
umowę przemysłowcom przed 15
b. m. i od 1 października żadna
umowa obie strony JUŻ obowiązy

spoczęły

prochy bohaterów

poległych

Wczorajsza uroczystość ku czci Florczaka i F abisza
łka wynieśli przedstawiciele mło· i krewni
\V nll!Bb"an"rO\VłB
ft~
li
dzieży socialistycznej zorganizo .va

wać b~dzie.

W bieżącym tygodniu odbędzie
Wczoraj na Polesiu Konstansię wspólna
narada wszystkich
pod oomnikiem oo·
tynowskiem
trzech związków za\\o:iowych i uległych za ideę wolaości bohatestalony zostanie plan akcji, jak
rów, nastąDiło uroczyste pochowarównież terminy poszczególnych
nie prochów dwuch bojowników,
jej etapow.
(b)
I< tórzy
na polach Beł:lowa za
Aleksandrowem padli na posterun ·
ku od kul moskiewskich satrapów.

Reiestracia roczn:ka
1910

W dniu dzisiejszym winni stawić się dla rejestracji w biurze
wojskowo-policyjnem przy ulicy
Piotrkowskiej 212 mężczyźni rocznika 1910 zamieszkali w obrębie
3 go komisarjatu policji o nazwi·
skach na litery E, F, G, oraz za·
mieszkali w OJrębie 8-go komisa·
rj etu policji o nazwiskach na litery
N, O, P, ~' S, Sz.
Jutro winni stawić się zamieszkalt w obrębie 3-go komisarjatu
policji o nazwiskach na litery H,
Ch, I, J, K, oraz zamieszkali w
obrębie 8·go komisarjatu policji o
nazwiskach na litery T, U, W,
Z, ż. tb)

łłncne dyżury ap:e~t
Dziś w

nocy dyżurują apteki:
(Piotrkowska 193), E,
Millera (PiotrKowska 461, W. Gro.
szko111skiego (Konstantynowska 15)·
A. Perelmana l Cegielnia:::a 64),
.!(. Niewiarowskiego (Aleksandrowska 37J, Jankielewicza (Stary I<y·
nek 9).

M. Lipca

-ao-

Teatr i muzy a
TEATR MIEJSKI.
Dziś,
po.niedzialek,
przed.stawienie
<lla związków robotniczych. Dana bę
dzie po raz 9-ity baśń wschodlJJ.ia Emila Zegadtowdcza ,,Księżlliilczka Turandot", urozmaicona wesolemi intermedja
mi „comoetlii dell'arte" w kapitalnej
porywa.jącei
interpretacjj całego zespołu z H. Sbz-yodlowską, Damięckim,
Mrozińskim.,
Zniczem, W-0skowskim,
Karczewskim i Winawerem w rolach

za

Olbrzymi

u stó

grobu

P"ze11·1·e„1·en;B pruchu'

w sprawie

obrork6v

Po akcie pogrzebania z trzec~
ustawionych trybun wygłoszono
przem )w1enia, w których podkre·
ślono znaczenie boiówek socjali·
stycznych w walkach z caratem c
deę Molności.

Przemawiali prez. Ziemięclu 1
pos. Zerbe, w1ce·prez. Raoalski,
radny Milman i prez. Grz~cznar<'
wski.

ur 1czvsta

0

środę

bohaterskich

wolności.

Tymczasem w Aleksandrowie , nej w TUR., Fabisza - bojowcy
czyniono przvgotowania do prze- ze st1warzyszenia b. więźniów po·
wiez;enia zwłok tra:iicznie zmar- litycznych.
łych b')iowcńw Florczaka i Fa bi.Załobnv kon 1ukt wvruqzyt o
sza, ktńre od ub. soboty, o czem godz 11-ej do Łodzi przez Kon·
donosiliśrnv
wczoral, ushwione stantvn 'lw, gdzie orzv rogatkach
bvłv na wieltdm kabfalktt w ude· mia<>ta o-:::zekiwany był orzez ko'l·
korowanei szbn iardmi soclalistvcz c:tantvnowskie onanizację social iuochńd
nem i i oięlrnie ilu'lllno-q,·anei sali styczne z burmistrzem Gryzlem
Już od samego rana na Wori- aleksandrows'<iej rady mi~is1dei, na czele.
nv Rynek schodziły się oddzialv ni:i mieisce ostatecznego sooczvn·
Przy ?olec;iu Konstantynowrobotników, zrz szonych w orga· 1cu r10 mocrny poległych w roku 5kiem <:>rszak ze szcząt1c1mi oołą·
niziiciach s0cialistycznych i 7wiąz· 1905 i 190n.
czył się z oochodem
łódzkim
kach zawodowych, z sztandarami
Jednocz1>śnie or!r!ano hnld oa · Trun:i'lY poniesiono na barkach do
i orkiec;trami aa czele.
mieci noległr->cro oo1cza<> krw<iwei moiz1ły.
.
Około go1z. 1·• w oołu·foie 1walki ood Belrtow~m insfru1<tora
Na czele D'l ·bodu kroczył ko ·
wyruszvł stamtąd olbrzymi oochód I oi~tki bo 'owdw A1olfa Heimana mitet organizacyiny uroczysto.ki
w którvm wzięło udział około 4o · oseudoni'll „Snhn'.
oochowania zwłok bohaterów walk
tysięcy ludzi. Pochód P0'1rzedzał
O godz. 9 rano delE>cracie or re•.volucyjnych, w skład którego
orszak,
niosący nienrzeliczoną t)'anizacji, bioracych u1ziat w ża- ~chodzili: ~rezes ~omitetu-radny
ilość wieńców od ooszczególnych łobnv'11 obchodzie, komit~t organi ~owako .vsk1, bur:ntslrz Andrzejak,
orv,anizacji robotniczych.
zacv'ny z oreze5em stowarzysze· posłowi~ Szcze~kows1<i . i Zerbe,
Na przedzie pochodu niesion':l nia b. więźniów politycznvch No- radn.Y. L1~htenstein, burmistrz Grysztannar nol<;kiej parti socialistv- wa ko wskim oraz org-anizac;e ro zel 1 rn01.
cznei z 19o5 roku oraz sztandar bntnicze aleksa'linwskie uformo·
centralnego slowar7.vszenia bylvch u 1 ały się W DOChó1 ze sztan1arami
'li
więźniów politycznych. Awslę i wieńcami i u1anr> się na cmert·
ia
orzy sztandarach tych sta1owili tarz żvd 1wc;ki w Aleksandrowie do
Po prawej stronie pomnika wybyli więzniowie politvczni. Dal"i rrrobu Heim<tna, przy którym wy- ko9any był szeroki grób Przy
szłv delerzacje ze szla1dararni i głosznne zostały okolicznościJwe ciźwiękach międzynarodówki odda
orki~stram ; w nastę ri u:ącei kolej- prze'11ówienia i złożono wieńce.
Il) ziemi śmiertelne szćzątki ofiar
nośc1: OKR. PPS„ p0łowa zwi~zNastęonie pochód powrócił do walki bełdooskiej. Trumny obków d?.ielnicowych PPS., NSPP. Aleksandrowa przed budynek ma- rzucono wiązankami kwiecia.
Bund, Poalei Sion, dru~a związ~ gistratu.
Pierwsz~ grudki ziemi rzucili
ków dzielnicowych. Zamykały pow otwartą mogiłę burmistrz Alekchód delegacje związków zawodom s~ndr.owa. ~ndrzejak, prezydent
wych.
l
w ·u • l ,
WłZ1em1ęck1., wiceprezydent Rapalski,
Ulicami Główną, Andrzeia, Ze·
bDłO \llCO Jl
0rezes rady miejskiej inż. Holcgre
romskiego, Cmentarną i SrebrzyńWyniesiono trumny ze szcząt-1ber, prezydent m. Radomia Grze·
ską przeszedł ol~rzymi sznur po- kami i ustawiono ie na samocho- c.znar?~s~i, połowie Arciszewski i
chodu. na Polesie Konstant ynow- dzie przybranym kre~ą i barwami ~ledzmski.
nowskie.
socjalistycznemi. Trumnę Florcza·
Przy grobie obecni byli rodzice

W

wolność

a~ldem~a

Wieczorem w sali straża ' '
przy ul. Konstantynowskiej oc
się uroczysta akademja ku
poległych bohaterów.
Po zagajeniu akademji r
przewodniczącego stow. b. w
nolitycznych w Łodzi ra Jne5
Nowakowskieg•), połączone '
T. U. R. i N. S P. P. oraz <
stra symfoniczna wykonali mi
narodówkę, poczem przem )w
zebranych prez. H.Jlcgreber s

dzając, iż uroczystość

WOZOl

stanie się piękną kartą w h
Łodzi, której ani rządy, an
padki dziejowe historii nie d
zdobyła ią sobie trudem i
robotnika.
W dalszym ciągu wygłosił
mó~ienia . posło~ie Sled
Arc1szt>.wsk1, ławn~k Purt~I,
Z~rbe i. radny Ltchtenste.1n
ktestra 1 eh ry oraz koło hte
dramatyczne • T. U•. R. WY_
szereg ~twor~Y;' okohcznośc1
Akadem1a uko~czona został

śplewamem m1ęd

„

•

Jut 20 wrzesn1·

zapadnie decyzja

odbędzie się

pociągu „Paryż "Warszawa"

·

pierwsze posiedzet
mieisłUet

Jak wiadomo podczas audiencji u minist.i-a ko•
ważniejszych.
lei
przedstawicieli
zarządu m
skie~o, P• minister
Aktualne i pifne sprawy samora
Jutro po cenach po.pularnyich „GoWobec zakończenia się letnich
Tematem
posi(
a
lem", który po itiem przedstawieniu na obiecał jeszcze raz rozw :t żyć niefortunny pomysł
czas jakiś zejdzie z afisza.
skierowania pociągu Paryż-Mo10kwa przez Kutno, ferji i bliskiego rozpoczęcia się nor mie-jskiej będzie w i
-J
We środę i czwartek „Księżniczka z pominięciem Łodzi.
rnalnych prac plenum parlamentu dzie jedna z najt ... .iziej
Tu ran.dot".
Obecnie dow adujemy się, że w środę sprawa miejskiego Łodzi, dyrekcja rady obchodzątych i oddawna
miejskiej rozpoczęła energiczne wanych spraw, mianowicie ·
W sobotę, dn. 15, premiera „Dzie.
jów grzechu" Stefana Żer-011T1skiego w ta b~dzie r.rzedmiotem narad w ministerstwie ko• przygotowanie, celem przyśpiesze- planu konwersji pożyczek
opracow.a.niu scenicznem Leona S. munikacji gdzie zapad nie ost tec _na decyzja, czy nia terminu zwołania pierwszego dzi zaciąi;;niętych przez mi<
Schillera. Reżyseruje J. Bonecki.
na konf renc i międzynaro~owej we w ·edniu pro• po wakaciach posiedzenia.
pami~tnym okresie inflacji,
f<iiłljljDTłlW«iil!lłl!i49!i•I"~""'"' •.. „.j'iljliB.
ekt ten prze r! stawić, czy też w inny sposób uzy•
W c!ągu u~. tygodnia i jeszcze rokiem 1921.
TEATR KAMERALNY.
sk"lć przy s plesz~nie jazdy łeg~ pociągu.
przez ktłk~ dm prowadzone będą
Następnie zostaną prze.
D
•
_
•
•
.
• roboty związane z remontem salt rozpatrzone kwestje,
do
W piątek bieżącego tygodnia nastąpi 01twar_ci_e . ~rugiego sezon.u drugiei
_owiaduJ-:my su; r~wn ~~'
nawet w łonie obrad rady.
pro1ektowdnych
zmian
d~gn1ta~zy min._ komun1ka~J• pro1ekt ten est o bee•!
JednoczPśnie odbyły się w cią Spół!d Akcyjnej Łódzkiego
sceny m1e1sk1ei "': ~rand~ttotelu. .
Na przedsta.wiienm. maugura~yinemlme pr:i1ekt ten Jest obecnie mocno niepopula ny:gu ub. dni konferencie prezesa rzystwa Elektrycznego, prz
od·egrana będzie świetr.~ ko~oo1a sa-, tak że jest nadzie,a, że afront ten m.asta nasze rady mie ;skiej inż. Holcgrebera z jące ustalenie wysokości l
tYryczna Jerzego S.zaniawskiego „Pa-'
•
tk
I dyr. Rundo i przedstawiciel
· zakładowego elektrowni
.
k h
k"
.
go n1 e spo a.
(b)
ami
~1erow~ oc a~~
w opracowa.nm . re
prezydjum magistratu na temat podział akcji.
zysersk1em św1ezo pozyskanego rezy.
ł
pierwszych prac rady miejskie' i
Pozatem zostaną rozstrz
ZIS
porządku dziPnnego obrad ~le· sprawy natury kulturalno·c
sera, b. ki~rownika e~speryrne111talnei
sceny Nowe1 w P.oznar.m.
• num który objąć ma cał
wei, mianowicie sprawa zatwier•
Warszawa (1111) wie biuletyn „Messager Polon:iis" w bież'c eh
Y szereg d
·
'O'~IO'@· @@@@@IO'@@ 12.00. Koncert z pl~"t grame>fono- języtJrn francuskim. Część I. Koncert
ą Y . spra~. .
. zenta sta~utu 6-ci~l styoendjów
~~~ \.':'.J
wych. t. R. Wagner: l'wcrrura do op. popularny orkiiestry filharme>nj,i war- . . JJkr s~ę do~1adu1e!11Y . ustalono tm. sen! L1manowsk1ego dla aka·
2. Brahms: szawskiei organizowany wesipół z t>CA· 1uz. e tmtywme termin pterwsz~I?:? demików - łodzian.
Towarzystwo Szerzenla Pracy Zawodo· „Ta•nnhaus.er" (całdć).
wej i Rolnej wśród Zydów
Walc <>I>· 3~ n.r. 15, skrzypce solo (w skiem ra<ljo. Wykonawcy: Ork.ies.nral p~s1_edze~1a plenu~ .r ady mtej·
Jak wiadomo, r<i.da miejska
-.::::. mł'
wykonaniu F. Kreislera). 3. Paderew. po<l dyr. Aleksa.ndra Junowicza. Janina • s tej, ~tore odbę~z1.e s1ę w czwar· uchwaliła iuż wspomniane slypen·
' ' O ~ ..a..
ski: Aria z op. „Ma.nru'· w wyk Stan. Strzelecka \:;.op.ran) i prof. Ludwik Ur- tek dnia 20 wrzesma.
.
. dja. określając każdą na sum~
Jł Łodzi, Wólczańska N!! 27 . Tel. 11 ·23 Gruszczyński ego. 4. łfalevy: Arj.a Ele- stein (a.komp.). I. L. Marsz: „Lorrai~o.~atem zwołano. pos1e~zeme 1.200 złotych Statut, którv zonrzyjmuie zapisy na następujące od-. azara z op. „Żydówka" w wyk. Enri- ne". z. P. fauchey: Uwertura „en Po- k~rt?ISJI. dla spraw ogolnych t !co- stanie przedtotony radzie do za·
działy do nauki rzemiosł:
co Caruso. 5. Liszt: f(aipsodJa węgier- logne", 3. WaJ<lteufed: „Ga'llz Aller- rn1s1~ f1~;insowo • b~dżeto:w-ą. Na twierdzenia, zaznacza kto bedzie
Dla Kob!et:
:;ka na. 6 (catość) w wyk Lewickiego. liebst", walc. 4. Bo:to: Pantazla na te- wszystkich t:ych pos1ertzemach zo- móO'ł t<orzystać ze styp~t1~;
n Szvcie I Krój bieliznv,
6. Muzyka Je!<ka.
maty z oP. „Mefis.•<>feles". Cz. II. 5. sta~ą zał.atwtone sprawy z okresu Łodzi.
'..!l Haft ręcrny biały i kolon~ wv
13.00. Sygnal czasu, hejnał z wieży Weber: Jubel _ Uwertura. 6. Rach- ferp letmch.
.\'asfęnnie załatwi się i
5\ Haft maszynowy biały i kolorowy, Marjackiei w Krakowie.
mani.now: Serenad.a. 7. a) Czaikowskl: 1"1SOG>C';)Oc:>000c:>000c:>Ot;>C1 ~prawę stvnt>ndiu'll mieisl<:e
4) Manicure,
fi) Ondulacja,
15.00. Komun i~aty.
. Aria Lizy z aktu III opery .,Dama Piuczczenia k0n-:h t11c•1·· m3rc0
6) WHób relrnWlczek O'ł maszynach
16·'.'°· Tygodmo~y przegląd komum·lkowa", b) Glier: „O gdyby smu•ek
med.
-nrawv te SCI obecnie a1<·
sariecz\<owvc'1.
!(acyiny - wyglos1 referen: prasow;1 mój" - odśpiewa p. Strzelecka. 8. Mo. I speciahsta chorób uszu nosa. "ardle wnbec hiis<iego ro:>: OC?.:ęci
7) Cerowanie towarów,
min. komunikaicii p. Tadeusz Strzetel- 1rena: „:Extrawaganze", potpourri. Cz.l
roku ~7. 1<0:nE'..,.n i st11 ii6 V
1 płuc. '
11
8) Pełnv knt~ 1m1c rwnocnic-zych rrzy ski.
III. 9. a) W. friemann: „Noc m:;.jowa". OiłSTAłiTYłlDWSKI\ 9, Cl. Z7·3J, mict·ich.
przPmV~'e wlóldennirz\•m
1~ OO p
p rzY1muie od 1~-..:. I t>- 7
P orrn rl PK. d z1enn
.
a)
ni1wiianie mPchanic7.nc na Trelb
'· . rogram dl'a dz1·u;·i. p . zuzan- b) L. Różyicld: Ca:.on" - od~piewa p.
• ·osi ,
ma<:?Vnie, Snnlmac:zvnie
na Rabska - wygłosi szereg własnych .J. Strzelecka. 10. Iochfold: Po:ipourrl •
rady m· eiskiei ob~iirde 1ec; C
i Schlanchmasnulmaszynle,
baiek.
operetkowe. 11. Lehar: „Gdz;ie słowiki .t::::_-=~-='=:.==:ri-:-=-::::i=-"'Sł oewne kwestje, do1vcz:i.ce n
b) s~re~anie i pr~ewleka11ie
17.25. Odczyt org. staraniem min. W. 1 śpiewają", walc. 12. WitUtz: Blues
Monachium (5~} zacji ustawy przemy:lowe'.
\:I) ~~~~=~~i rr~~:;;~~~~ dla wyrobu R. l o. :.· p. Ł „urn."' ersytety ludowe I foxtrot. 13. fucik: Marsz flore.myńs.ki.
16.45. Muzyika kameralna (Sonafa domo i u.ż _naszym C.tytcln' ko
w. P?lsce - wygfos1 dr. Eustachy No 22.00. Sygnał czasu, komunikait Jotnl· , Glucka na 2 skrzypiec, wio.\on.czelę i ł rada . m1P1sk:a uchw.altłi:I f
Dla Kobiet 1 Męfczyzn
w1ck1.
c:w - metoorolo.giczny.
l fortepian; Sonata skrzy·pcow.a A-dur I przeciw wprowadzeniu ustav
fi')) Wvrób sweatrow,
18.00. Konc:.ert P01Po!udniowy. Muzy.
22.05. Komunikaty Polskiej agencji te- . Mozarta, Uwertura f-ćur na fortepian I obecnym brzmieniu, domat?a.
11) Tkactwo mechaniczne,
) Mechaniczny wvrób pończoC'h na ka taneczna..
legraficznej.
.' Szubert.a; Sonaifla na fortepian, skrzyp- jei nowelizac i z uwzględni
12
maszynach okragłych.
19.00. Rozmaitości.
.
22.20. Komunikaty: policJ<iny, spo.rto. ce i wdolaaczelę Szuberta).
zniesienia ąredniowiecznej ir
Dla Męiczyzn:
19.30.
Lekcja języka francuskiego. wy, nadprogram.
Paryt (1730) _
cji cechów.
) Kur! kroju dla krawców meskich, Leki~~ Lncien ~oquigny:
Berlin
(483} i Konigswusterhausen
20.30. Operetka An<lrana „WaeLki
Naskutek wniosku rady o
. J·
13
19.:i.::i. Komunikat rolniczy.
(1250) _
Mogot".
Iwano memoriały protestują•..:, a
14 ) Kurs kroja dla krawców dan]sl<ii;:h,
i5) mechaniczny wyrób nończoch na
.za.os. „Chwilk~ !Qtn'1~z:i" -:-- .vy~u.: 20.00. Dramat T0tstoia „I niechaj Praga (348) obe.cnie parla~ent Ło~zi rozpatrzy
maszynach kotirncwrh ,
\\'IC
reu'.,cz~:;rip1sm;i „Mtcxh Ll}tnik -<wiatlo zaświeci w cic11111ościa ch" .
I 21.00. Kwan ~·t y o.m11~.1kl1w·e: Dwo- projekt znowelizowanej w powyż•
16) Kurs dokszt:ilcaiący dla trykociarzy J
na tak~rd·maszynsch i 1•. u.
erzy osinski ·
Hamburg (394) .
.
"I r~~a C-dur. i Sm~tanł'. ,,Z moieio źr- Iszvm duchu ustawy przemysłowej,
:..::
.2Q.!P. il$:on~rt _wieczorny, W: pr.z.er- 20.00. Dramat Tolsil•O!a „Zywy trup . eta •
(g)

e
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GAZETA SPORTOWA
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Klub

ki. Ł.K.S. miał kilka okazji na niezmordowany, centrę iego Ci·
zdobycie prowadienia, wojskowi szewski główkę skierowuje
do
zaś przez Łańkę oddali jedyny bramki, lecz Gałecki broni na sa·
wspaniały strzał, lecz zbyt wysoki. mej linji.
Przewaga Ł . K.S. wyraża się w kil·
Dwa rzuty wolne, bite przez
tłum publiczności zgromadził się ku rzutach różnych niewyzyska· Sledzia, nie zmieniają
wyniku
na boisku, śledząc uważnie prze- nych. Pod koniec pierwszej po· Gra ~pływa. bez~ramk~wo aż do
bieg grv.
łowy grę często orzerywa sędzia 82 mtn. C1check1 odbiera piłkę
Legji dał się poważnie odczuć interwenjując
w
obustronnych Trzmieli pocciąga niemal do linji
brak zdyskwalifikowanego Ziemia· foulach;
autowej i chce centrować, widząc
na, iego zastępca, Madejski, zaPo zmianie str:m Legia ma jednak, iż nikt mu nie przeszkawiódł zupełnie i rywalizował 1 oo- wiatr za sprzymierzeńca, zaczyna dza, przerzuca piłkę na prawą nowodzeniem z Gosławskim o tytuł bardziej intensywnie pracować i gę i silnie strzela po ziemi. Piłka
naj~orszego gracza
na boisku. jest częściej przy piłce. Ł. K. S. grzęźnie w siatce dziwnym jakimś
tanko, jak zwykłe statvstował na przeprowadza kilka ataków: pit!rw- trafem znajdując dla siebie miejboisku, dopiero w ostatnich 15 szy strzał Durki przechodzi nad sce między stojącym obok siebie
mi nutach wykazał pewną chę pra-j poprzeczką, drugi-Trzmieli, broni w bramce Milą i Gałeckim.
cy. Pomoc pracowita, szcze„„ ·inie l Akimow. Legia odwzajemnia się
Legja, zachęcona powodzeniem,
Nowakowski, który utrzymać po-; silnym strzałem Łań ki obronionym atakuje dalej, Gałecki na skutek
trafił Durkę. O wiele słabiej wy-; przez Milę na róg. W 12 min. decyzji Cylla, opuszcza boisko.
padły pojedynki Szallera ze Sle-J śliczny przebój Wypijewskiego, Wojskowi po ładnej kombinacji
dziem.
~który podciąga od połowy boiska, zdobywają bramkę, nieuznaną przez
W ataku nadzwyczajną praco·' u wieńczony przyziemnym strzałem odgwizdanie spalonego. Rezultat
witością wyróżnili się Cichecki i idzie na aut.
1:0 dla Legji pozoztaje niezm ie Nawrot. natomiast spodziewanych
Legja zawzięcie walczy o każdą niony. Sędziował p. Nawrocki z
pięknych i celowych pociągn : ęć piłkę, atak zaczyna naDrawdę pra- Poznania, zbyt drobnostkowym.
świetnej trójki napadu zabrakło, cować, szczególnie Cichecki jest
co było wobec slabP.i formy Go- 1 ....,.
wm
uaa•
sławskiego tembardziei dziwne.
W Legji trudno
tą drużynę, która z łatwością uoo.-:
:
rała się z Turystami i rozgromiła
Hasmoneę, nawet walory technifinałowe
wejście
czne, których przecież nie brak
.
.
.
"
. k
.
ł .
(Od spec1alnego wysłannika
WOJS owvm, nie rzuca y się w oczy.
.
. „Głosu Polskiego )
Ł. K. S. popełnił kapitalny błąd
Drużyna łódzka, któr~J nie Srodkowa trójka „atak~ doskowstawiają Gosławskiego na środek bardzo wrozono zwycięstwo, nale zgrana. Wyb11ał s1ę Franc·
··
rozczarowała publiczność war- man spokoi'em i wspaniałymi wyoomocy, na t e1 pozyc11 o wiele
lf·piej spisuje się Kubiak, zdaje szawską o sensie więcej niż do- robieniami pozycj>i do strzału par
si~, że i Sowiak lepiej wywiązał- datnim. Pokazała grę fa~r, kombi tnerom. Sam oddał parę śliczby :.-.ię z roli prawego łącznika na<:yjnie wykończoną płaską. nych strzałów, z kt~rych dwa z.a
niż 1o uczynił M)skal. Ł K.S. ce Ruch - to drużyna. 11 dobrze k?ńc~one goalem. Sro~ek Króliho ł
b
t t d0
·1k· zbudowanych graczy, 1dących o- klewicz (rezerwa zamiast Hoffec Wq szy szy s ar
pl 1' stro na piłkę i'ak i również na tło) doskonały taktyk strzelił i'eddzięki czemu zasilany w pierwszej
"'
pok· ·ie wiatrem miał więcej z gry kości przeciwnika.
ną bramkę. Najgroźniejszym w
13 na\\et przewagę.
Ł. T. s. G.: Tyły gości dosko- ataku był lewy Wiinsche, który
Drużyny wystąpiły w następu · nałe, pomimo braku Hildego. :'o- również osiągnął dla swej drużyjących ;<;kładach:
moc - Pogodziński - wszędo- ny 2 punkty. Szósta bramka była
Ł.K.S.: Mila _ Cyłl, Gałecki- bylski, bar.dzo pracow:ity, tw'.!r- dziełem Francmana (główką).
· I G ł
k' J · k
dy, był osią drużyny i podstawą
Rozpoczyna Ruch, szalone tern
.
·zm1e ,
os aws 1,
as1ńs 1 k,
W lf
W ,.,
ł
'k
uurka, Moskal, Król, Feia, Siedź. ata ow.
o ang~ 1 stary ruty~i- P?·
/ ~· strze 1a 1ewy ą:zni
Legja: Akimow-Martyna, Ma-, sta, był murem . me. do przebycia me bez wmy bramkarz.a pierwdejski- Szaller Przeździecki No- dla a~aku przeciwnika. Lewy po- szą a zarazem ostatnią bramkę
wakowski _ Wypijewski, N~wrot, moc~~ (rezer_wov;y) słabs~y, w dla gospodarzy.
.
.
Łańko, Cichecki, Ciszewski.
drugieJ _połowie się .poprawił.
.
~· T. S. G.. o~anow:uie. bo1sko,
Pierwsza połowa upływa pod . ~t~k czarno..• bia!ych - na1- gniotąc; przeciwnika az do sameznakiem przewagi Ł. K. S. Ataki silme1sza częsc druzvny, J?erk- go konc~.
.
"r . lych ko. c ł
.
man na lewem skrzydle w pienvBramki pada1ą w 13, 22, 25, 36
Cz ' wor.
n zy y się zwy<11 e
.
ł
.
ł
d ·
d ·
·
na obrońcach wo·~kow
eh szcze- sze1 P? owie ma o zatru mony o 1 5 , 34 po przerwie:
~ .'
t
dał wiele celowych centr, wycho
Zawody prowadził wzorowo p.
ólnie"
M t J.
g·ego l nad
ynie,ł ~ yz Jk~r ner dząc z poiedynków zawsze zwv- inż. Rosenfeld z Bielska.
J
z~wć 0 ~ 1
zupe me.
,imo:v cięsko. Prawe skrzydło - Frańc
Publiczność warszawska gorąpracy wyw ązu1e
b
m. a os. . wiele
b d
d b
'eh . man pokazał parę ślicznych ie- co ok!askiwała łorlzian.
s1.ę z me1
ar zo
o rze. .
?C gów,
zakończonych
ostrymi
niezbyt pewny był w chwycie p1ł- strzałami.

I

**'

było rozpoznać

Ruch 6 I (41)

ŁTSG

rozgrywki o
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do Ligi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

--

XIII turniej tennisowy

Punktów

Gier

e.

30

20

26
26
25

20
20

Cracovia
Legja
Polon ja
Czarni
Warszawianka
Ruch

25

19
19

24
23
21

2o
2o

17

17
19
2o
2o
2o
19
2o

Warta

l. F.

Pogoń
Wisła

Hasmonea
T. K. S.
Sląsk

14
11

ł.

10

Bo1·e 11· go-we
4

I.F.C. _

43:24
49:35
5o:4 l
59:25
41: .:8
5o:3o
47:38
36:34
30:33
26:32
37:40
37.45
35:53
35:64
14:67

-- .,-.

w Polsce

RUCH ńa Pogoni, dla któreJ' bramki' zdo
6

2:1 (1:0). Mecz o mistrzostwo ligi przełożony na prośbę obu
klubów z dnia 16 b. m. Zasłużone
zwycięstwo I. F. c., dla którego
bramki zdobyli Ko:rok I i Machi-

byli: Garbień (2) i Kuchar. Wyró
żnił się w Pogoni wspaniałą grą
Deutschman, Sędzia p. Rutkowski.
KRAKóW: WISŁA _
CRA-

nek. Dla Ruchu - Kałuża. I. F.
C. wystąpił do zawodów tych z
trzema rezerwo·w ymi.
WARSZAWA: WARTA - PO
LONJA 3:1 (0:0·). Do przerwy

COVIA 5:1 (3:0), Derby krakowskie zakończyły się zasłużonem
zwycięstwem Wisły, która prze~
szczególnie przed
W · pierwszej części meczu Cra-

ważała

pauzą.

przewaga Polonji, która nie wy- covia nie wykorzystała rzutu kar
korzystuje
dogodnych momen-i nego. Bramki dla Wisły zdobyli:
tów n4'1-dbra
r~
m k owyc h • p o przer- C zu1a k (2), Ba 1cer, Ad amek 1• M a
wie Warta
częsCieJ
atakuje. kowski. Dla Cracovii honorow
.
.
•
. ą
Bramki dla Warty zdobyb: Ro- bramkę zdobył Kałuza. Pubhczh ·
c ow1cz, zerfke i Staliński. Dla ności przeszło 5 tysięcy osób. Za
Polonji - Koch. Sędziował dr. wodami kierował p. Kosicki z Ka
Lustgarten.
towic zamiast łodzianina p. Mar
LWóW: POGO!il _ HASMO- czewskiego,
NEA 3 :0 C2 :0). Znaczna przewa----

s

Zawody o mistrzostwo kl • A

W i dzew-Sokół (Zgierz) zdobywa wyrównanie w 85 min,
1:1 (0:0)
przez Cieślaka. Sędziował dobrze
p. Wardęszkiewicz.
Ambitna i ofiarna ra ob d
g
Y wu
zespołów. Tempo gry mimo upału Hasmonea - Makabi
(Zgierz) 10:2
bardzo żywe. Do przerwy wynik
bezbramkowy, po zmianie stron
Zawody towarzyskie.
Wspapadają bramki ze strzałów R.otego niałe zwycięstwo Hasmonei łódz
i Ambroziaka
kiej, w szeregach której wystąpiło
Linje ataku obydwu drużyn tylko 5 graczy I drużyny. Zawody
zawiodły. Sędziował słabo p Cwirozegrano w Pabjanicach.
lich
•

Hakoah -

P. T. C. 2:1

Hakoah zwyciężył pabjanicki
zespół P . T. C., dzi"ęki" er.emu
~

Zawody o mistr1ostwo
klasy B

chwilowo nie grozi mu juz spadek Pogoń do B klasy. Bramki dla zwycięzców
padły ze strzałów Koplewicza i
Służewskiego.

TKANIE DZIUR
" siarderobie. Tkalnia sztuczna, Piotr·
11 o-1o Ca4kowite zwycięsłNo braci Stolarow Oziś spot•
'<owska 92•

Bramek

18

17
17

Turyści
Ł. K. S.

KATOWICE:

.:r

moo cnm

1928

Tabela gier o mistrzostwo ligi

Ciekawie 1apowiadało się wczo·
raisze spotkanie jubilata z Legją,
która ostatniemi sensacyjnemi wy·
nikami znów zwróciła na siebie
uwagę sfer sportowych kraiu. 4000

(1)<JD CD CD aooooao

wneśnia

10

LeiOa - Ł. K. S. 1:0 (O:O)

d

t? Jl.. .i 4~1~

Łói...t

S. S. K. M. 2:0

(0:0)

Samson -

G. M. 5.- Union 1:1 (0:1)

Ł . K. S. B. W.

2:1 (2:1)

Union zdobywa prowadzenie w
Krafi 411
13 min W 40 min. Welnie scho- Hasm Jnea (1:0)
dzi z boiska i już do końca zawoW dniu wczorajszym zakońc:w pań i panów po ładnej walce zwy dów zieloni grają w 10. G. M. S.
ne ~ostały walki o mistrz·ostwo ciężyła para W. Richterówna miasta
Łodzi na kortach helenow J. Stolarow 6:2, 4:6, 6:2.
tiłliJ~fiłłiJłillilfi!liJ!illilliłriJliJJY.l~L~~ciiiłJliliiJG!J~KilB
DOMOWE OBIADY
Z braku mie-jsca odkładamy
na ma§le w_ydaję od 1-3 g. l\11ińskie skich. W grze pojedyńczej tytuł
go fiO, ro. 4, li p,
121-5
mistrza zdobył p. Maks Stola- szczegółowe omówienie tych spot
syst.
J
•
row, bijąc swego brata p. J. Sto kań oraz całego turnieju do dnia
"
pr_of.
Nroowwyy ::rzki C./<.'eżoa~
ZGUBIONO
książeczkę Kasy Chorych na nazwisko Jarowa w •ślicznei' walce 6:3, 6:2, 1'utrze1·szeńo,
;:,
~rzy. g~m:naz;y~m
•
sześc10 cy!i.tdro·
MarJanna Pietryka, zem. Kilińskle <:! o 41. 6:3. Wynik ten jest całkowicie
konkurencji z wyrównaniem
wy z ł;ie~IClil 1q
200-3
miernikiem sił obu tych świet- zakończono jedynie grę pojedyń•
Południowa 18, tel. 68-82,
kil~z~t~;r~n~!~iR~~ ·
PREBLANKA
nych tennisistów.
czą pań, przyczem zwyciężyła p.
Zapisy dzieci obojga płci od lat 4 orzy jsię na duży r o ·
1
1
wykwalifikowana do 5 cioletniego chlop
Mistrzostwo
pań
m.
Łodzi
zdoPoradowska.
Inne
konkurencje
bę
muje
kancelarja
codz.
od
11-1
i
od
5-7
w.
~~
~~rz~;;;i~~~1 ~"~a
ca potrzebn!;l. Zgłaszać t:!ię Piotrkowska
u111i"r1;ow:rna <:-nę
lO m, 5 od 11-1 pp.
254- 2 była p. Wiera Richterówna, bi- clą zakończone dziś.
jąc łatwo p. Poradowską 6:1, 6:1.
Również w dniu dzisiejszym o
Bliższe szczr 1:l>i y
MASZYNĘ
N a1pię
" 1mieiszą
· ·
'
by ł go d z. 2 po po ł u dnrn
· o db ę d zie
· się
·
,~oWif';;z:c.~
~~
wa lk ą r1„nia
'-'·
K ..... :-:-1 ~-.C!\!
do pisania sprzedam tanio r.y le zaraz.
1
Niezbędny dla wszystkich!
Wy rnl;'i! · •
Przejazd 19 m 7 od 3-5 pp. 257-3 finał w grze podwójnej panów - międzymiastowe spotkanie tenni- Niezbędny dla wszystkich!
braci Stolarow przeciwko parze sowe Poznań - Łódź. Program
Polecam W. P. Tylko za 3 zł. z przesyłką
POKóJ
Steipert
Warmiński.
Po
nieprzewiduje
na
razie
6
spotkań
po
M
I l'
do wynajęcia od zaraz dla pana (izr.)
ICZRI • •
Lekarz·d~r.!y)ta
e~ent. dwóch,
Cegielniana 47 m. 7 słychanie zaciętej i ciekawej wal- jedyńczych i 3 podwójne. NajcietronL.
280-2 ce zwyciężyli bracia Stolarow kawszą będzie bezwątpienia wal- Blyskawiczn;e można mn,żyć, dzielić i wyliczać procenty.
FeliKs
Niezbędny dla wszvstkich
instytucji, przedsiębior ~tw,
1:6, 6:8, 7:5, 6:4, 6:4.
kap. M. Stolarowa z p. Warmiń· nauczycieli, uczących się, biuralistów, kasjerów, !Juchalrc.
DOWóD
Wreszcie w grze podwójnej skim.
rów. wszystkich urzędników i t, p. osób. - Dostępny dla
osobisty wydany w Łodzi. oraz ksią·
każdego bez straty czasu 1 energji, jak również bez sreżeczka wojskowa wydana przez Pł\:U
cialnego przygotowania się, Da1e siotowe rezultaty mnożc. Za•nad"'K'
10
Łódź· .',\1as:..i, na imię Alfred Zemler
nla, dzl.elenia i wyliczenia procentów automatyczną szybm
zostaly za~ubione .
~81- 3
11 ~oatletyczny
kością . czyta~ia. w wypadkach potrzeby momentalnych
tel, 39·26
POCO SPICIE
llll
obllczen iest niezrównany . -.ena tylko 3 z•. z przesyłką
nl!I slom .e, gay od -ó zł, na tydzień
Ausłrja-Polska 54:52
Listy i p~zekazy adresować: Hj'nryk Cukiersztejn, przyjmuje
JO 1 0
lrni<ly może dostać: otomany. mate.
.
.
.
Wa1 sza wa, Leszno N2 '2.l 141. Kun to czeKowe l:' 1\. U . ,\~ t :>oo.
7·
rac.e, leżanki tapczany 1 l<rzesla. so·
W dnm "Yczo~a1szym ro~egrany koatl~tyczny . dla k.ob1et Pol~ka - P, s. wysyła się po otrzymaniu należr.v$c!, można 1 za za·
-ll tlu:c w;.-lrnnane u tapicera P. Waisa, został we Wiedniu na boisku W. AustrJa.
Nieznaczne zwycięstwo liczeniem, w tym wypadku kosztują o I zł drożej (4 zt), (l':lli)('f{\r~
Łódź , u!. ;,1cnl<1ewicza 18.
514-'2 A. C. międzypaństwowy i:necz lek- w stosu~~ 54:52 odniosła Austrja..
16~-8 ~~~
i 8 nosi
uriesięczna „Glosu ł'olskiego" ze wszystkimi dodatkami WY·
Ogłoszenie za wiersz milimetro~ 1 szpaltoiey
-·~---·
11 Il ll W
Ir'
w t. odzi :il. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prze·
1 strona i wteklłcle 40 gros:::y, strona s szpalt. - Ne1m~l0Jii 30 ~r. str. S nP4łf,.
N.-~gylka pocz.tcw~ w kraju - zl. 5.-; zagranicę - zL 7.20.
po tekście W gr. strona 5 szpalt. - Zwyczajne 10 gron'l' n to ;.xoa!t. - ~-- =~
czynowe i zaślubinowe 10 złot. - Ogłoszenia ~an:iie!~'"-'j~ ..brł!c::•l'• ., o ~ "*"· "' ._
za!:'ranic?:nych o 100 l)rocent droż.ei.
·----~----.--~-----~-----~ ..._------------------------~~~--~--~----~i.MU-.;
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kanie międzymiastowe Poznan-Łódź

DYWANY
reperuie Tkalnia Sztuczna, Piotrkow•
ska 92.
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