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Łódź otrzYmała pierwszą nagrodę

międzynarodowych

konkursach

straży

ogniowych w Turynie 1

Akcja , Głosu Polskiego" w celu wyświetlenia tej sprawy jest kontynuowana
'
przez sfery h.ierowni~ze naszej straty
Specjalne wywiady z l<omendantem dr. Orohmanem i jednym z członk6N drużyny polskiej na zawodach
W związku z wiadomością, po-!
We wczrrajszym nu·nerze "Głos Polski" pierwszy zwrócił uwagę na fakt, iż w pisma~h depeszę do honorowego konsula
daną wczoraj · przez .,Głos Polski" zagranicznych pojawiły się i nfJrmac1e, jakoby drużyna łódzka na międzynarodowy~h
za wo- polskiel!o w Turyni'! p. Bergey'a z
za dziennikami francuskimi, jako- dach strażackich w Turynie Il zyskała nie pierwszą, leci dru ~ą nagrodę. M 1 anowicie cytowa- prośbą ) sprawchenie faktyczneby pierwszą nagrodę na konkur- liśrny notatkę z paryskiego „Journala" z dn. 6 bm. dcnosząca, rż pierwsze miejsce zdobyła
go stanu rzeczy.
sach straży ogniowej v: 1urynie straż paryska, a dopiero dru..i;ie strażacy lódz.:y. W następnym numerze z dn. 7 b'TI. „Jour- Depes;znwaliśmy rówrueż

otrzymała straż paryska, zwróciliśmy się do komendanta łódzkiej
straży z prośbą o wyjaśnienie.
- Nie wiem sam, co to ma
znaczyć - mówi komendant dr.
Grohman.
Pierwszą wi'3.domość o zwycięstwie naszej druży!ly otrzymałem
bezpośrednio z Turynu, lecz to
mi nie wystarczyło. Upewniłem
się dopiero pn •) trzymaniu depeszy od głów9eg0 związku st!·aży
pożarnych w
Warszawie,
potv.rierdzaiącej całkowicie zwycięslwo drużyny polskiej.
Dalej wyj~tkowo dziwnem mi
się wydaje fakt, że według infor-

•
•
•
mac11„ prasv. za 6ń ramczne1,
pierwszą nagrodę miała otrzymać wiaśnie s-tr.1.ż paryska, która jak
mnie informowali moi strażacy,
w konkursach strażackich udziału
nie brała
Rola straży pa.rys,kieij na konkursie w Tm·ynie
ograniczała się tylko do ćwiczeń
gimnastycznych,
notabene ćwiczeń takich ża<lna
inna straż nie robiła, a następlllie
paryżanie pokaiza1i tylko d.zi.ałanie ich pompy moto'rowe1' i to
i..ez wielkiego sukcesu.
, Za dobrze wykonane Cw:icze.n.fa

na!" potwierd7.il t-. iniormację i zamiPŚcił zJj~cte br0nzowe1 statuetki-dar miasta Rzymu, któ
utrzymali trancuzi 1ako pierwszą nagrodę.
Obecnie otrzymal śrny również odnośny egzemplarz poczytnego i poważnego dziennika
„Corriere della Sera", wychodzącego w M:;d1olanie, który w numerze z dn. 4 wrześ i lia rb.
podaje szczególo-we sprawozc1 anie z międzynarodowy..:h Konkursów strażackich w Turynie i
na zakończenie poda1e kła5yfi kację uzyskanych nagród, potwierjzającą niestety wiadomość
,„Journala" o zdobyciu pierwszej nagrody przez straż µarys ką.
W doslownem tłumaczeniu z włoskiego wiadomoś: ta brzmi:
rą

R oz d anie
• nagro' d s t razan.om
• 1.r
•
w T urynie
1URYN 4, wrleśnia

100 stypendiów

głównego związku

straży pożarnych

p. W aligórskiego,
który ~ ramienia Poilski wchodził
w skład sądu konku:rsowego.
Następnie współpracownik n:tszego pisma zwrócił si:ię do jedne"
go z obecnych na konkursach w
Turynie oficerów straży, który w
następujący sposób opisał nam
zdobycie pierwszej nagrody przez
drużynę łódzkich strażaków.

i

Rada miejska m. Turyna wyjala dzi5 o go ?:. 1-e; śniajanie, dh przdstawL~ieli rlelegacji oraz dla drużyn strażackich, Drzyoyłych d•:i Turynu na mię izynarodowe zawody. Sniadanie miało miejsce w salonach Palazzo Madarna. 0Jecne były wszystki~ osobistości m1e1sK1e
oraz korpus konsularny m. Turynu, za wy1ątkiem lrnnsul_a trancuskiego który wraz z komen·
dantem strażaków z Paryża powstrzyma!
przybycia, · nap znak żałoby z powodu kata, . . się
. · od B
strofy lotniczej, w której znalazł s merc m1mster '.)Kanowsk1. odczas uczty burmistrz Turynu
wzniósł wzruszający toast na cześć siostry latyń :>Kie1, .kt?rą SJotkał11 tak .w.ielkie nieszczęście.
Dziś wie cz orem w stadjonie w obecnoś~t przedstaw1c1elt władz; w o~ecnosc1 \V szystkich dygnitarzy miejskich, miało miejsce rozdanie nagród drużynom strażackim, które najbardziej od znaczyły się na konkursie strażackim.
Drużynie strażackiej z Medj©lanu został wręczony puhar miasta T uryrm, drużynie straża.
ków z Rzymu zloty medal księcia Genu.1, str~ży z N~::i.Jolu ou :rn.~ k:;ię.cia d'Aasta. Wręl)zone
zostały także puhary drużynom strażackim m 1ast: Pa?wy, Wenec11, Udine, Trydentu, Palermo,
medale zaś strażakom, Ferrary, Como, M Jdeny, Reg10 eh~.
Korpusowi strażackiemu z Paryża została wyznaczona l•sza na•
groda w postaci wilczycy z bronzu, d ar gubernatora R zymu. Straźa•
li
kom z Lodzi (Polska) została wyznaczona •ga n:.groda, wi elki medal
zloty księcia Piemontu. Strażakom z Lugano trzecia nagroda --złoty medal od władz
l
miejskich Turynu, strażakom z Be linzony-czwarta nagroda, srebrny medal od władz miejskich Turynu.
Mamy niepłonną nadzieję, iż władzom naszej straży ogniowej uja się wyjaśnić ostatecz•
nie to przykre nieporozumienie, które coprawda nie umnie]iza w niczP-rn sul<cesu naszych
dzielnych strażaków, ale ktore jednak wymaga odpowiedniego wytłumaczenia się przed opinją
publiczną, w jaki sposób powstała ta odmienna klasyfikacja drużyn na za wodach w Turynie

J>airyska straż otrzymała nagrodę
w postaci broozoiwej sitaituetki,
wyobrażającej wilczycę, symbol
Wiecznego Miasta. Statuetkę tę
ofiarowało miasto Rzyłll.
Trudno zresztą przypuszczać, następ~ę tronu posiadał znaczenie
ażeby. w pańs~ie. o ustroju mo- mnieisze, aniż~li statuetka ofiaronarch1cznym, 1ak1cm są Włochy, wana przez nua.sto Rzym.
medal ofiarowany przez księcia
Zresztą - kończy
kom. d4".

do inspektora

• * .

- Po ukończeniu o·s tatniej kon
kurencii. w której wyraźnie zarysowała
się
p:;:zewaga polskich
strażaków, podnio,sły S'\ę z trybw
głosy p~ naszym adresem:
- Pńmo! Pńmo!
.Były to jednak tylko głosy publiczności, więc czekaliśmy na
wyrok sądu konkursowego.
Wkrótce potem przybiegł do
nas prezes delegacji polskiej p.
WaHgórski i potwierdz,ił opi.n.j,
tłumu.

Sąd przyznał

naszej reprezentacjj

pierwszą nagrodę.

Co tam teraz się stało tego nie
wiem, ale przypuszczam, że
agencja Stefani'ego albo przez
mylne informacje swego korespoa
denta, albo też przez złośliwość
puściła w świat ~łamliwą po-

· głoskę.

Zresztą muszą dodać, że tylko
clelegac}i polskiej wręczał na~rodę
w postaci medalu złotego z podo

• biz.ną księcia Humberta, delegat
Grohman - Stprawa ta ba~dzo le- wyjechał do Warszawy inspe~br następcy tronu generał a,rmji wło
ży ~ na s~rc~ i mogę p~n~ ~ woiewó.dzkiego związ~u ~traży skiej, innym deleg.:wjom nagrody
koreunt.-::owac, ze po wyiaśmema
pozarnych p. Rusiecki.
wręczali włoscy c-złc-;;kowie s!j,du
w tej !:prawie
Próc.z tego wysłaiiśmy konkurs<.-wego.

I
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Wizyia•:e::id~rkolnym

Tajemnicze aresztowanie we Wiedniu

ufundował minister kolei p. KUhn
został mianowany
W więzieniu osadzono wybitną osobistość
Warsz. koresp. ,.Głos~ Polskie- wie 3 po 100, w Krakowie 3 po
p. Podgórs&ti
gospodarc:zą
go·· fSt. Gr.) teh.:onuje:
100, w P00naniu 7 po 100, w wyż
Warsz. koresp. ,,Głosu PolskieBERLIN, 11 września. (Tel. wł. bitną pewną osobistość wiededsze1·
szkole
hatt11dlowe1'
6
po
120 go" (St. Gr.) telefonuje:
Gł
. . gospo d airczego a.reszto.Monitorze
.
.
,.
w· t t
k I
p I • " OSU p O•1s k'iego ") . s·1e d z t WO w s k ą zyc1a
We wczorajszym
0
Stypendja udzielone w tym roPiodzy ~ ork' sz otn! nad • esmt sprawie skandalu z obligacjami wano. Nazwisko trzymane jest w
.Polskim" ogłoszono r~~orządze· ministra komunilcatji o utwo- ku utrzymane będą do ukon' 1,;.,.
~ 'e - P• źd , gors
·
k wo·1· ennyc h mem1ec•
· · k'1ch tajemnicy.
01e
ikaI zos aJe
. . z ntem
d k ·I pozycze
0
pa ~tem ł.podzirz~ruestony
u- przybrało większe rozmiary.
Równocześnie stwierdziło śledzrzen:iu 100 stypendjów dla sludcn nia sfodjów.
.
1
"-ł
J_ • d
ratol'}um
w
•
P
l'
·
b
l''
k
tów, a mianowicie: w poHtechniPocLan1a na eży SIK a11.W.c o paż
o iqa
er ms a przeprowa- two w B er1inie, że z po 1ecerna
ce warszawskiej 40 stypendiów dziernika w odpowiednim : \fa~
dmła w porozumieniu z austrjacką Hugona Stiinnesa dwaj jego urzępo 144 zł. miesięcz;nie, we Lwo- dzie naukowym.
śledztwo domowe kilku wybit- dnicy, Waldow i Nothmann, zakuwie 20 po 120 zł., w Gd.atisku 6
Stypendyś<:i obowiązaini są do
n:ch wiedeńskich przywódców ży- 1 pili obligacji pożyczkowych Wał'·
1
1
po 144 guldeny, w szkole nauk odbywania w czasie ferji płatnej
c:t.a gospodarczego, które dopro- tości nominalnej 80 miljonów mk.
politycznych w Warszawie 1 l pe praktvtki koleiowej.
Cegielniana 39
waidz,iły do wykrycia
wielkiej Obecnie wz;rosły „z.ko.dy, które
120, w Wilnie 4 po 100, we Lwo„
,..
~ entr~li o~ust~ z obl.igacJami po pon~~i skarb państwa Rzeszv, do
1zvczk1 WQIJenne1 w Wiedniu. Wy- 9 m1honów mk. złotvcb..
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•
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Londyn, we wrześniu do ograniczenia francuskich zbr.>· sten Chamberlain podaje szkic u· nów), a następnie pakt Kelloga. życia alkoholu grasuje intensywDopiero wtedy, gdy pakt Keilo- je6 na lądzie, a Francja przychyl- mowy, jest sfałszowany, A jednak Partja republikańska była w jed- niej, niż w czasach barbarzyńskich
ga zostanie przedłożony senatowi nie zaczyna patrzeć na angielskiP. pozostaje pewien niepokój. Takie nakim stopniu gotowa potępić woj gdy Stany nie były jeszcze ,,su·
amerykańskiemu
do ratyfikacji, zbrojenia morskie.
Ale . tylk!> sprawy nfo są przecież przedmio- nę i przygotowywać ją, aby tylko che". Picie stało się romantyczną
dowiemy się dokładniej,
dokąd dwuch
sprzymierzeńców
może tem rokowań między ministerstwa dziać się to mogło w imponującym przygodą i nigdzie z te~ strony A·
świat zmierza. Wpłynie on do te- chcieć chętnym okiem patrzeć na mi spraw zagranicznych: pozosta· stylu. Ta nadzwyczaj giętka par· tlantyku nie moil\a spotkać wiego senatu w chwili, gdy namięt- wzajemne zbrojenia bez granic. U- wia je się sztabom generalnym i tja może się jeszcze raz przysto- czorem tylu na umór spitych mło·
ności partyjne, podniecone wybo- dział angielskiej kawalerji w ma- morskim . .Mimo to nastaje czas go sować, zanim walka wyborcza hę dych ludzi obnjga płci, jak w No·
rami prezydenta, osiągną punkt newrach francuskiej armji okupaft dziny niebezpieczeństw, jak np. w dz!e skończona, Ba, sądząc z prze wym Jorku. Prz:emycony „towar"
kulminacyjnyj i demokraci zapew cyjnej w Nadrenji zdaje się po· 1914 roku, gO:y takie t.mowy mor- mówienia Hoovera przy okazji jest poczęści niebezpiecznie trują ·
ne tak samo spróbują odrzucić le- twierdzać to porozumienie narów- skie i dżentelmeńskie przyrzecze- przyjęcia kandydatury na prezy- cy i handel tymi artykułami za·
karstwo na pokój światowy swych ni z oczywistą obojętnością an- nia zostają preze;;itowane
i gdy denta, już to uczyniła. Wśród god chęca do wszelkiego rodzaju o·
przeciwników, jak republikanie w gielskiego gabinetu w sprawie dal- się zaczyna opcwiadać, że w grę nych uwagi punktów tej mowy na szustw, gwałtów i innych przewchodzi honor narodu.
szczególną uwagę zasługuje jego stępstw.
swoim czasie, z wielką szkodą dla szej okupacji.
ludzkości, odrzucili ligę narodów
3. To wszystko ma swoje zna·
Wszystko to
jest oczywiście żywa obrona gotowości na morzu.
Dotychcza" jeszcze żadna z par ·
prezydenta Wilsona. Czy ulegną czenie, zresztą dość .ponur~, dla przedewszyetkiem ważne dla AnMr. Hoover jest z dwuch wzglę- tji nie odważyła s\ę spojrzeć praw
tej pokusie,
zależy w znacznym Europy. Znowu AnglJa popiera he glji i dla Europy. Ale doniosłość dów w trudnej sytuacji. Po pierw- dzie w oczy.
Republikanie obastc.pniu również od ich poglądów gemonję francuską na kontynencie, te; kombinacji wybiega daleko po sze jest kwakrem, a gdy kwaker wiali się purytańskich uczuć zana uczciwosc
rządów europeJ· opierając się na systemie wersal- za Europę; może ona zadecydo- chcę być głową administracji, za- chodu. Demokraci są przeważnie
skich; a „rządy europejskie" ozrui skim i na obowiązku służby wo:- wać na p!'Zeciąg całego pokolenia rządzającej jedną z dwuch najpo- partją południową, a południe toczają w danym wypadku rząd fran skowej. Ale dla Stanów Zjednoczo 0 stosunkach Allglji do Ameryki. tężniejszych iłot świata, to musi leruje istniejący stan rzeczy, który
Zastrzeżenia nych oznacza to, że podstawa u- Jeśli Anglja nie zdoła rozchwiać odeprzeć oszczerstwo, że lgnie do umożliwia białym picie, zmuszając
cuski i angielski.
Chambe~laina i Brianda. zrobił~ kładu waszyngto6skiego
została podejrze6, które już zaczynają być z<>sad. Po drugie jest atakowany jednocześnie murzynów do abstyz~e WTazeni~. Ale skut.k1 .zawart~J po.dkopana, Arytmetyka, na kt~~ przyjmowane za pewniki, to gru- dlatego, że większą część swego nencji. W ~odobny sposób rozumedawno m1ędz! ~nglJ~f 1 Fr~ncJą reJ ta um9.wa. spo.czyw~, wycho~zi- pa zwolenników wielkiej floty w życia spędził zagunicą; opowiada- muje klasa pracodawców w całym
umowy urozbro1en1oweJ są Jesz- la z załozerua, ze kazde z wtel- Ameryce będzie miała argument, ją nawet, - niewątpliwie bez kraju. Prohibicję dla pracobiorców
cze poważniejsze. Przydługie zwie kich mocarstw stoi samo. Aby od na który niema odpowiedzi. Go- podstaw - że ongiś starał si~ o uważa ona za warunek amerykańkanie z opublikowaniem, tuszowa powiadać temu założeniu Anglja rzej j~szcze: wtedy Anglja potwięr poddaństwo brytyjskie,
skiej siły gospodarczej.
nie i trzymanie w tajemnicy nie- z~ezygnował~ z.e sojuszu z. Japo- dzi najbardziej cyniczne po1!lądy
Ci, któ~zy g~ znają, uwalniają g~
Trzeba mieć sporo odwagi, .ab}
:11 ruestosownych
uczuc ten system zaatakować, Rozw1ąza
potrzebnie pogorszyły jeszcze WTa nJą. „Ale, mow1ą amerykarue, za. na jej uczciwość w sprawach miężenie, które i tak nigdy nie mo- warliśmy coś, co, przynajmniej w dzynarodowych i zniweczy całko- przyjaźni dla imperjum brytyjskie- nie zagadnienia przez gubernatora
gło być korzystne.
skutkach, jest aljansem morskim wicie wszelką możliwość rozbroje go. Ale faktem jest, że demokra- Smitha polega przedewszystkicm
tyczni mówcy przedstawiają go, na tem, aby zawartość alkoholu w
Spróbujmy oddzielić to, co po· z Francją". Jeśli tak jest, to An- nia na przyszłość.
zytywnie o tej umo~ie wiemy, od glja obeszła umowę, mającą na ce
ł
t jako pr'zyjaciela Anglji. Więc i to zakazanych trunkach unormowa~
,
•
t~go, co jej się przypisuje:
lu utrzymanie równowagi. Francja 1 • Ta.,re~e1acJa ~e mofk~ wp~os i będzie musiał obalić przez odpo- tak, by lekkie wina i piwo były
1. Wiadomo, że Londyn i Paryż nie posiada może pierwszorzędnej · ZJa~c się wk' ogh nhtu .wah 1d wy kor· 1wiednią rezerwę w postępowaniu. dozwolone. Smith ukazuje się wo. . a b y we marynarki , a1e ma d osc
• , ok rę t,ow, czeJ,
wt1ac . kemo
NaJwtę~a
. . 1 ___ nasza na dz'1e1a
. po1e go'le w swem przemow1emu,
, • .
. ko
d oszł y d o porozum1ema,
. . a w tak te c ·u
. „ ra
1a
wszystkich ewentualnych rokowa· portów, łodzi podwodnych i hydro CJa Jest. t~ ~~az ';' Ja. . ~mtJa, ga jeszcze obecnie na tem, że te uczciwy i postępowo myślący liniebezpieczne kontrowersje mię- berał. Opowiada się on za upańniach na temat ograniczenia zbro· planów, aby pozorną równość An- gdy, zmiem~ s orę.blik ~t Ję
fe6 uznawać wzajemnie swój punkt glji i Ameryki przekształcić w b~ro~ rar_t1a repu. k ans„ ~- d me dzynarodowe zostaną przez inne stwowieniem gigantycznych sił
widzenia na to, co ma być uważa- gwałtowną przewagę,
wiedzia a Jeszc~el Ja ~ P?JSC t ro- sprawy usunięte w cień- Dzięki an wodnych dla celów elektryfikacji,
ne za zbrojenia, Anglja zaakcep·
4. Wreszcie opowiadają, że mię- gą. Potrzebne Y 0 cos gigan ycz- gielsko ·francuskiemu szaleństwu, które obecny rząd (a więc niewąt
towała pogląd Francji, że wyszko- dzy obydwoma sztabami admira- nego, Ale co?
republikanie nie mogą się spodzie- pliwie i Hoover) chętnie wyda w
lonych rezerw nie wolno li~yć - licji doszły do skutku umowy, któ
Wyprodukowano w okresie za· wać wdzięczności ze strony swych ręce wielkiej własności prywatnej.
co oznacza, że w przyszłości żadna re
daleko wybiegają po za to ledwie 2-3 miesięcy wielki pro- współobywateli za to, że wręczyli A fragmenty, dotyczące spraw mię
koncepcja rozbrojeniowa nie hę· wszystko. Mówią, że morza świa- gram morski (który został zniwe· światu gałązkę oliwną ameryka6- dzynarodowych, należą wogóle do
azie mogla dotyczyć
obowiązku ta zostały podzielone i że każde czony przez kongres dzięki za· skiej dekackncji. Ale miejmy na- najlepszych części tej niezwykle.
służby wojskowej.
Francuzi ze z mórz zostało przekazane części biegom środkowo-zachodnich sta- czieję, że inteligentny wyl;>orca b~ prostolinijnej deklaracji. Mówi on
dzie zaabsorbowany sprawą, kt6- otwarcie o imp2rjaliźmie·, który uswej strony uznali, że nie należy zjednoczonej floty francusko-anaumować tonażu .zalej łlot}', ale że gielskiej. Byłaby to organi12acja i
rą odważnie wysunął gubernator cz1nił z Ameryki centralnej pndrozmaite klasy okrętów muszą być podział pracy, przypominające ży
Ił Smith. Odważył się on mówić o wórze Wall Stteet, i uznaje, że pra
sumowane oddzielnie, co odpowia wo dyspozycje admirała Fischera
(polskiej i niemieckiej)
kwestji, dotyczącej codziennego ży wo samoobrony, przyznane sygnaCła życzeniom angielskiej admira- w wigilję wojny światowej. Fra"lcia przeciętnego obywatela. Zwró- tarjuszom paktu Kelloga, uczyniło
wyucza systemem przyśpieszolicji.
cuscy socjaliści, którzy jeszcze w
nym
cił on uwagę na jeden z najfatal- z całego dokumentu rzecz bezwar·
2. Już ta umowa, jeśli pozatem Brukseli patrzyli sceptycznie na
niejszych skandalów amerykańskie tościową.
nic nie postan<>wiono, rodzi wra- takie opowiadania, potwierdzają
Henryłi
go życia publicznego,
Czuje się, że z tym człowiekiem
zenie czegoś
w rodzaju aljansu. je obecnie, a ich przywódca, Leon Kilińskiego 93. -Telefon 36·05
Machina ustawodawcza okazała łatwiej można będzie dojść do
że za- Blum, uważa je w ,,Populaireu za
Zapisy i informacje codziennie
się całkowicie niezdolna do prze- porozumienia, niż z mr. Hooverem,
Oznacza ona con&jmniej,
istniała pełna zaufania współpra- fakt,
od 6 do 0 wi ecz.
prowadzenia zakazu picia alkohoMożliwe jest jednak, że i z nim
ca angielsko • francuska dla ochro
W Ameryce sądzą, że jednym z
lu. Na stołach stanu średniego wi- już nie będzie można osiągnąć re·
ny pokoju.
Tak itresztą ujął to wypadków, których te kombinaDr. med.
dać tyleż niemal alkoholu, co w zultatów, jeśli angielski rząd to„Temps0. Inny publicysta francu- tje dot:·czą, jest wojna ze StanaAnglji, i już powierzchowne rozej- rysów w ten sposób określi przy.
ski wyraża się nieco inaczej: „An- mi Zjednoczonymi. Trudn9 jest w
Ni~Wiażsł{j rzenie się po Nowym Jorku wy- szle stosunki między obydwoma
starcza, aby wiedzieć, które Idu- narodami, że jego następca, prz-y
glja jest marynarzem Francji, a takie bezgraniczne szaleństwo uFrancja żołnierzem Angljid,
W wierzyć. Chętnie przyjmuje się Jo Spe~~~~~~achc~o~~c~~~~~fuc~y~hene· by, a nawet restauracj~,
podają najlepszej woli i energji, nic juz
każdym razie oznacza to, że An- wiadomości oświadczenie foreign
Przvjmuie od ">do !:l wiecz
cocktail i wino, oczywiście w„. fi- nie zdoła zmieni~.
~lja wyrzeka mę swych życzeń co office, że list, w którym sir AuSienkiewicza 34, t-.tl. .;ę ..4.0,
liżankach. śmierć wskutek naduPoor Yorick.
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Raid kolarski

Dmdejskia sceny na miejscu katastrofy koldjowej
n~~esiątlii

pasażerów

dokołą

_::~

Polski

~~l

gr~

kona) pod
ze mi rozbitych wagonów

BERNO, li wrześn~a. (Tel. wł. „Głosu Polsk.").-W związku

____________________

straszli•

Zl!

t'lfą katastrofą koletową, która wydarzyła smę na stacji Zajęcim pod Lutlen•
bu::rgiem, donoszą, że na miegscu katas'\!rofy znajduje się olbrz!fmiie rumowi
s~:.:o :i!elaza i drzewa. Szyny n'I R<ilkumatrowej długośnii podnio· ły shi w górę
11 o te] c :-. wili z pod gruzów wydobyto 24 za il'iiych i 25 ciężko rrannych.

Uczba hl!ej rannych nie została ustalona.
Pomoc nadeszła dopie1•0 w 3 godziny po katBsi:r@fie. Wad !tk miejsca
CH~tas\:rofy przedstawia się w sposób wstrząsaj~cy.
Z pod gruzów słychać przerażające wołania o ~on11oc. Rannyi::h wydo·
'1,wA się przy pomocy pił i siekier, gdyż wagony wrllłY s:ę w ziemię ii ~od
11 esiieniie ich jest niemożliwe. Wielu z pośród rannych kona w na st:raszniej
szych męczarniach wskutek niemoż!iwości wydobycia te~ s:zyb~o z po 1 grll
zów. Domek S\rażnika kolejowego zamieniony zostaoll' na kns~nicę. Zwłoki są i
;al:]~ełnie zmasakrazwane, wskutek czego trudno usia!iió id ~nty.nzność z11bi
'flli·ch. Wśróri zabitych znajduje się maszyn~sła 1 pa la~z oraz 3·ch fun·kcjonar ,uszów kolejowych.
·
Pomoc i przeszukiwanie gruzów nie doszła jeszcze do pierwszego i
1tku-giego wagonu, wobec czego należy przypuszczać, że por§ gruzami tyci?
B'.lrwny korowód wyrusza w dale :<ą drogę z Warszawy.
wagonów są dalsi zabici. Ciężko rannych jest 50 osób. Wo sko eh. 0111 i miej•
A
ME'FW
NAWll"„llJ
sce katastrofy od cisnących się tłumów i najbliższych rodzi n ofiar kata
strofy.
Winę ponosi zwrotniczy, który nastawił fałszywie zwrotrnicę. Mimo, że
kierownik pociągu, zobaczywszy fałszywie nastawioną zwrntni::::ę, puiicił w
ruch wszyst.kie hamulc?, nie zdołał jednak przeszkodzić k :.ł:astrofie. ZwPDł
o 1 naczeni zost;.ną z~służeni obywatele
niczego aresztowano. Usiłował on popełnić samobójstwo przez powies~<!·
Warsz. koresp. „Głosu Polskie- stopada, t. j. w 10 rocznicę odzy·
nie. Zdołano go jednak w czas odciąć.
go" (St. Gr.) telefonuje:
sikania niepodległości.
PrzedeSzkody materjalne bez uwzględnienia prełensii posz'r-odow~nyl:h po•
Doiwiadujemy się, że minister wszystkiem będą brane pod uwa·
dróżników wynoszą 3 miliony koron czgs.?c.ich.
Składkowski zwrócił się do woje- gę zasługi, związane z faktem.

I
I

0

W IO rocznicę niepodległości

ad zbliżeniem Ameryrti z
pracować
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(PAT) i hecny poseł niemiecki w Warsz.:t-1 inny podjąć si. ę m. isji nawiązania
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wodów o przedstawienfo kandyda- i odrodzenia państwa, a
tów do odznaczenia orderem „0-1 następnie prace na polu
drodzenia Polski" w dniu 11 li- wem.

dopiero

państwo

Chluba hippiki polskiej

mjr. Toczek. ciężk r> ranny
TORU.'I .l l.. (p.at; W dn_iu 10 potknąwszy się, przewrócił się
1zrzucając z siebie mjr. Toczka, któ
bm znakom.ity 1ezdz1_ec polski, ~do 1
b)'.WC.i; nagrod w krai u i ~agra111cą ry doznał ogólnego pottuczenia
mir. focze~, z ~entr1lne1 szkoly oraz ciężkiego rozbicia głowy. W
art~lerJI .w. r.or.u111u, w_ czasie ran- 1stanie. ba.rdzo poważ1~ym ran~ego
ne1 prleJazdu1 konne1 uległ wy· przew1ez1ono do szpitala w~·"kc
pa dkowi. Mianowicie podczas ska wego.
'
ra jego uważana jest za odpow>~- skwie mialby być przeniesi-0ny na kania przez rampę kolejo.vą koń,
Dzienni,k twierdzi, że na pie•M.V- dnią dlatego, ponieważ mógłby je:go miejsce do Konstantynopola
szem miejsicu wymieniany jes•t ja on, jako znawca stosunków ame- poseł Rausd1er z Warszawy.
ko kandydat na stanowi'.".ko to .J-. rykańskich, pomyśln~ej niż ~do

ł

.

1

.Król Polski Zygmunt IV

Uratowany

pracu ;.~

K11misi~
na.1 tra;ctatem

okręt

ki>rzys ·~a 2

~obrociz:ejstw

ustawy prasowej

koresp. „Głosu Polskie- zdanie z jednego z procesów Sil•
&..J..:.l~5ta go"Warsz.
(St. Gr.) telefonuje:
dowych, w których zamieS>zany

niemaeddm

W dniu wczorajszym w sądzie był p. Wilski, przyczem nazwaino
Warsz. koresp. „Głosu Polskie-, dl~ spraw prasowych w Warsza- go w sprawozdainiu niepoczyta·ł·
go" (St. Gr.) telefonuje:
wie rozpatrywana była sprawa nym.
redaktora „Epoki", oskarżonego
Sąd pr·zyichyliił się
do wywo·
.
.
W d
· ~ W'l
· s ł awe t - d ów os k arżyc1e
· 1a i s'k aza ł red ruk·
ł . k mu
. . wczora1szym
k i
„ pracowa-l1 przez rnz.
is k'iego, t . J.
J
om1s1e on erenc11 i;>ołsko - nego króla Zygmunta IV, o obra- tora „Epoki" na 50 zł. grzywny,
niemieckiej. Mian-owicie węglowa, 1zę w dru:ku.
80 zł. g·r zywny, 80 zł. kary i za·
do której wchodzi ze strony PolPowodem skargi było sprawo- płacenie kosiztów sądowych.
ski jako przewodniczący p. Cybalski, zaś ze strony niemi ~ckiej
•
. p. Kralik; prawnicza, i;>rzew:.clni1 czący ze strony polskiej p. ,'Y\ar'
pnwrac:ają do łask Stalin a
chlewski, z niemieckk•j p. l\1.arMOSKWA, 11 września. (Rps.). mał równocześnie prawo wykłada
tius. W czwarkk zbi.:>r~ się 1·oCentralny
komitet sowieckiej par nia w komunistycznym instytucie
misje taryfowo - celna i węglo
lji komunistycznej powołał by- moskiewskim im. Kar-0la Ma!'ksa.
wa. W sobotę wzterynaryjna.
łych przywódców opozycji Zino- świadczy to o całkowitem pog-0BERLIN 11.9 Przedst:iwicielom
wjewa i Kamieniewa na kierow- dzeniu się Stalina z wymieniony
prasy niemieckiej udało się uzys·
kać wywiad u de:egacji
niemiec- nicze stanowiska w centralnym mi byłymi opozycjonistami, któkiej co do pomyślności rokowań sowieckim urzędzie statysty:-z- rzy zgodzili się na potęp:cnie
handlowych polsko - niemieckich. nym w Moskwie. Zinowjew otrzy Trockiego i jego po;;;:ai:Jń„
Delegacja niemiecka jest pełna
optymizmu i sądzi ona że tym ra
zem rokowania zostaną zakończa·
ne realnym wynikiem. Według ko
mentarzy prasy na zmianę stano·
wiska delegacji niemieckiej wpły·
ot! bywaj.-ący
lot nad oceanem Lodowatym
nęły uchwały kilku
izb handlowo-gospodarczych, żądających li·
RYGA, 11 września. (ATE). Z go lecący w kierunku wysp Wra"
kwidaCJi sporu gospodarczego mię Moskwy donoszą, że samolot „So r g1a.
wiecki S:ewier", który odbywał
Władze sowieckie zwróciły się
dzy Niemcami a i:>olską.
loit nad wybrzeżem oceanu Lodo.il do kapitana amerykańskiego stat
watego w rejonie Andys, zatoka ku „Elezyt", znajdującego się w
Kołyczyńska, zg1nął bez wieści. pobliżu wysp Wrangla z prośbą o
na
e>skar Samolo·t był osfatnio widziany 19 dopomożenie w akcii rat owniczej
sierpnia koło przylądka Północne-

Zinowiew

Okręt „Monte Cervantes", któ ry, uszkodzony w czasie wycieczki na półn~c, otrzymał pomoc od łamacza lodów „Krassina"

Zamach na ministra wojny
Na auto gen. Dauliantasa rzucono granat
RYGA 11 (ATE) Według nade-jazdu przez lwie nieznani sprawszłych tu wiadomości z K::>wna docy z okien jednego z domów rzukonano w miejscowo~ci Iwie "amacili na auto granat, który jednak
chu na mmistra wojny gen. Dau-że nie wybuchł. Sprawców zama
kantasJ i szefa sztabu µeneralne-chu dotąd me wykryto.
go Plccilav.c1usa. W czasie prze

Zaginął samolot sowiecki

I

1111 komun:sro
.u
fajka pokoju zadymHa w Katowi.cach zasaadło
ławie
-~-

i

tndjanie zawarli przymierze z burmistrzem
KA TO WICE. 11 września. _ Bytomiu p. Malhomme.

Hamieniew

I

żonych

BUKARESZT, 11 (Pat) W Cluj
Wczoraj w południe odbyła ,,;ię
Trupa indjan, występująca rów- rozpo:-zął się dziś proce~ przeciww obecności kilkunastotysięczne- nież w cyrku Sarrasaniego, po ko ta1nym stowarzyszemom. komu
go tłumu ciekawa uroczystość na wykonaniu tańców, zawarła wiecz nistycznym .:-Ja .rawie oskarzonych
?ania imion dwu młodym lwiąt- ną przyjaź1'i. z Katowicami. Przy- ; zasiadło 1 ~4 <?s~b. ~o rozprawy
rl:OL"l,
podarowanym Katowicom Jaźń tę przypieczętowano wypale ~ezwano 600 swiadkow. Akt G>~karprzez cyrk Sarrasaniego, wystę- niem fajki pokoju, którą w ilnie-lze~1~ za.rzuca podsądny~ działa.L
puj~;:·l obec:ii~ w. Bytomiu.
. \ ni~ Katowic wypalił pr~zy;de. ?t n.os~ skiero~aną przect': ~~~~p1:
Uroczystosc1 teJ asysto„wała zo: miasta dr. Koc~r,
w 1m1em!.l LZen:itwu _ranst~a, oraz sto~„· ·KI z
na prezydenta m. Bytomia, pamtszczepu wódz Wh1Łe-Buffaln-Man. 1 ) m1ędz\ narodowkCJ
1
Kna.eckrickowa ! konsul t>olski w

Ilf WaWO
I~

rOZPOCZ!l,ł paDOWa Jr~ ~'\.
l~

Achmed Zogu Król Albany· j

TIRANA (ATE)

11.9

Wielkie ders1.wa

dokonano

na

i._

•-

wyrażny

wrażenie wywarła w Tiranie wia· rozkaz króla. Rod:i:ina zamordowa·

do mość o_ zamordowaniu, prezy- nego posiadająca wielu pczyjaciól
denta. n~1~sla Halla, ktory był szykuje się według zwyczaja al·
bańskiego do krwawej wmó.etty.
· 1rzeciwn1k1em .Achmeda Zogu.
Według krażąc.Ych wersti mor·

..,,

r· -

____ _
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stacia
radJotelelonii

naiwiększa

POLSKI

Wcześniejsza

była

Fr.~ ·; ment

GŁOS

w Kootwijk.

ewakuacja Nadrenii

Jednocześnie prasa berlińska
dooos.i, że członek delegacji niemiecikiej, poseł so<:jaHstvczny i
referent w komisji spraw zag,l"a·
nicznych Rei<:hstagu, dr. Breiidscheid, zaproszony wczoraj wieczorem przez Bńanda, odwiedził
go dzisiaj przed południem,
Prasa berlińska twierdzi, że
rozmowa
między Brda.ndem i
Breiidscheidem dotyczyła kwestji
francusko - niemieckich, jakie się
wczoraj wyłoniły.

wCZ\VarfBk
rOZi8d8
• '
d (

Się w~ć go będzie ba,ron Monche..:r.
Bnand wyjeżdża z Genewy do1
pie.ro po koruerencii wiieczorem
GENEWA, 11 W\t'\Ześma. (ATE).
Komunhlcat urzędowy o konfeRo,z mowa przedsfawid.eli 5 mo- re.ncji dzisiejszej' jeStt baird.zo krót
caJl'lstw z kainderizem Rzeisizy Miil- ki i zawfora o·świadczenie, że
lerem tirwała od god.ziny 5 do 7 konfere:.1cja dotyczyła ewakua·;;i
min. 45 wieczo,r em.
Nadrenji i że w tej sprawie 111Następna konferentja odbędzie S'tąpiła wymian'a zdań.
się w c,z wartek 1 ponieważ belgij-vski minister spraw z.a grarucznych Hymans wyjechał dziś .:io
Brukseli. W czwartek zastępo-

YP

omac

Po poduisaniu pak•d
Kelloga..•

Minister Zaleski w Genewie

nową ewakuację,

NANCY, 11 wt':ześniia. (A WJ.Minii.ster wojny Pa:i.n1leve udał się
wraz iZ .szeregiem wyższych tlił'\Zę
dniików do Metzu, celem odbycia
konferencji w sprawae umocnień
półn.oono - W!S<:hodllliej
granicy
Francji.
Na cel OOln aisygoowia.no 200 milj01I1ów f.raJtllków na ~ok bieżący.
t Praice nad stwionzemiem nowoczesnych umiocn-ień na ~nicy fr>M.lcuistko - niemieckiej już się roz.
poczęły, iaik na teraz, na odcinku
Metz - TMonwlle.
iliffnm••••••-mll!!l'l!m•m•~-

Pont~czne śniadanie

u Brianda:-

BERLIN, 11 wl"ześnia. (PAT).
„Vossis'Che Zeitung" po1dlkreśla w
deipeszy z Genewy, że VI dziisie,js·zei inairadizie pO!połucLniiioM<ej pomiędzy
przedS1tarwicielami mocairsitw okupaicyjnych, a p~zeds1ta
wid·elem Niemiec
brał udmał
taikże delegat japoński,
dor AdacH, dziięki czemu naraida
Budynek stacji w Kootwijk
przybrała charakter konferencji..
OOOOOCOOCCCOOOO
Jednocześnie ,,Vossische Zeitung" podnosi, że minister Be-

endeckie
•
.

w1cz

1

radz1ływczora1 w se1m~e gośćmi

j

I

---- _22!!!1!___________

P.\.~.K

2]EJfti]Fll!Jl!IEJEJEJl!lP.Ji!lE"
uaaje

s1~
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Elegancko umeblowanego

na plenarne posiedzeme ligi narodów.

Były poseł

1

airSiZ.

na tereny

Wa~z. ko,r esp. „Głow Polskie·
.go" (St. Gr.) telefonuje:
Jeszcze w ciągu września prze.
widywruna jest wyciecZ'ka prasy
krajowej i zagra1111cznej dla zwie:dzernia terenów pows,zechnej wysitawy krajowej.

poseł rumunsk1 byli dz1s1a1

ministra Brianda, który
Koresp. ,,Gł?su Polsik1e- wraz 'Z Paul Boncour'em podejgo w(Sd~i~.)w~~;~·:i~ ukazali mował ~eh śniad~nie~.
się w sejmie po·słowie klubu na„Vo.ssi·s che Ze1.tung przypisuje
rodowego i odbyli na.radę w cha- temu śniadaniu duże znaczenie
k b
rakte·rze pr~zyd~~-·1 lu ~·
polHyczne, wyrażając przekona. W naradZ't~ wzlęły udz.iiał sam~ j me że pozostaije ono w związku
'
.
.
.
filary stronmctwa: 'P'P· Trąmpczyn
ski RymaJr1S1ki i Sfa-oński i t. p.
z Iliaradrum1 popołudn1owem1 w
'
sprawi·e ewakuacji Nadrenjii.

Y/

się

uda

.ll~Z„ .minister Zal~sk~, ~ari~o:

•

m

Wycieezka dziennikarzy
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tematem konferencji kanclerza Miillera
z przedstawicielami koalicji

GENEWA, 11 września, (~AT),
Szwajcarska agencja telegraftczna
donosi, że we wtorek wieczorem
odbyła się 2 i pół godzinna konierencja, w której wzięli udział lord
Cushendun, Bńand, Scialoja, kanclerz Miiller z sekretarzem von
Schubertem .Hymans i Adacti,
Na konferencji tej nastąpiła wy
l miana poglądów na sprawę przed
1terminowego opróżnienia Nadre1nji przez wojska sojusznicze.
Dalszy ciąg narady, która toczyła się w atmosferze przyjaciel
skiej, odbędzie się w czwartek
przed południem.
Koła poinformowane utrzymują,
że konferencja dzisiejsza miała
raczej charakter ogólny i że dotychczas ze strony niemieckiej
NIE PRZEDSTAWIONO ŻAD
NYCH KONKRETNYCH PROPOZYCJI
co do kompensat za przedtermi-

olbrzymiej anteny

.~r.

1925.

pokoju
w centrum miasta z

niekrępującem
możliwie
od klatki
schoaowe1 poszukuje młody

Anusz

wejściem,

człowiek.

Warsz. kores,p. „Głosu Polskiego" (St. Gr.) telefonuje:
Wczoraj don.os~!iśmy •. że b. poseł Anusz obeJillle wyzsze 8tanowisko w 1·edne1· z instytucji, podległych ministerstwu skarbu. Do-

Oferty sub. ,,Młody"

'iif!jJłil@lłiiliillelł!loJł:tmlmlłi:mOOml"'Ci!li

wiceprezesem Banku Rolnego

Stan1s• aw N•trns te1n'

wfadujemy się, że p. Anu~z został
Profesor
miańowany członkiem rady pańł
stwowet Bamku :oln~go i wk:·ótce otrzyma nomurn<.0Ję na w1ce-1
prezesa tegoż banku.
wznowił lekcji ~ry fortep. ianowej

uf.

T

raugutta
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front Ili p.
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Miasto wyśle delegację do Bazylei
celem zapoznania się z tow.5-Elelitroanlagen'
Jeden z członków zarządu tow.
„Elektroanlagen" zwrócił się do
magistratu w Łod2li z propo,zycią
zamiany zakupionych w swoim
czasie od komisji reparacyjnej w
Paryżu akcji to~. elektrycznego
1886 roku na akci,e nowopo.wstał~
go towa1rzys,t wa ,,Elekt.roanlagen
w Bazylei.
Dla omówieniiia tej sprawy zwolana wstała konferencja w magistncie pod przewodnictwem wiceprezydenta Ra.palskiego przy
udziale przedstawicieli poszczegól nych frakcji radzieckich pp.
Szwankowskiego, Bialera, Lich ten
szteina, Holenderskiego, prezesa
rady miejskiej inż. Holcgrebera,
radneg o Hartmana, ,r adnego Kempnera, radcy Tujakowskiego i inż.
Brzozowskiego.
Sprawę zreferował adw. Kempner.

..:a••

am
=
I

Paweł

W dyskusji głos zabrał radny
Bialer, któ:ry wskazał, że nie można oddawać . aikcji tow..86 :01~u
bez wprzedn11ego zaznaiom1en1a
się z całą sprawą.
Radca Tujakowski uważa, że
tranzakcia pmpo1noM<a'11!a byłaby
dla mag,~itra1:u korzystną, natomiast ,rad.ny Hairtma.n wyjdniał
sprawę tę. z puniktu .. widze:.nil
P.rawne~o 1 w kookluz11 uwaza '
1~ nalezY: ~e sprawą t~ z.1;poznać
s1ę na mieiscu w Szwa1ca1")1.
p
- . ·
·
den 98e6Mee&&e&ee~e~
ta
prlk1?owlena.~wtc':prezyiZ z
. ap::U St 1 ~g~ poiS . ndwdnoB
Dokt med
00
' .mienia mi:as ~ WYJa ~ 0 • azy,~
1e1d w ro-wrzr~ek.sprad1e B:~ipre:
zy en
ie ms' 1• ra ny ta eir 1
I
a:dw. Kempneir. (b)
Piotrkowska 81 tel. 12·81
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Al eksan d. er• Margo
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Piętno hańby
(IYJllość,

ktora

z~blla)

Historia młodej dz:ewczyny, która
w dzień po ślubie została kochanką
innego mężczyzny!

2 pp.

w niebywałej komedji

W roli

p. t.

~Górą Rezerwiści"

ucieszna farsa w 10-ciu aktach

(Piąty jeździec

glówneł:

Lya Mara i Ben Lyon

c::I

Publiczności

Syd Chaplin

-

Q.

•O
......

rekordowa obsada następnego rewelacyjnego
filmu „LUNY" p. t.

Ulubieniec Sz.
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Wegener
Greta Mesheim
Frieda Richard
Antoni Pointner
Adela Sandreck

Apokalipsy)

Gaumor.ta.
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GŁOS

POLSKI -

1928.
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Jest
„lio wszystkiego'•
Połic!a •lal

~a łamach prasy poruszana już
była sprawa upośledzenia policjan-

ta polskiego, który przy zbyt skrom
nei płacy - musiał spełgiać kilka

Choroba

ś. p. Kazimierza Ka-

WiBłl

''
• ' tr•

łła

l\kltłilłY~lU

W wychodzącym w New Yorku
,,Kurierze N;,.rodowym" czyt.;my
naistępujący telegram major0w t<u
, bali i Idzikowskiego:

"•"'-

dziesiąt

nowy pod~ó1

przeróżnych czynności, mińskiego trwała około 2 tygodni,
niewiele niekiedy. mających _wspó~- Artysta zachorował początkowo
nego z utrz_Ym.amem bezp1ec~en·. na grypę,
która nie miała zbyt
I
stwa, spoko3u 1 porządku pubhcz· ~,.. rozne
, t'i o przeb'iet'i u, t a k , ze
· s.
, p.
l
6
6
6
lI
nego.
Konsulat R. P., Komitet,
Kamiński pozostawał w łóżku zaNew York.
Policjant był .do wszystkiego"
do rozno5zenia listów, pilnowania ledwie parę ostatnich dni, resztę
l
„Prowadzimy pertraktacje w
obj ektów państwowych przeróżne- zaś choroby przepędził w mieszsprawie zakupu już gotowego
go rodzaju, doręczania wezwań, kaniu chodząc, a częściowo na·
aparatu. Cena około 35.000 dol.
nakazów płatniczych, sporządzania wet pracując. Z grypy wywiązała'
Dostawa mniej więcej za trzy
dla różnych władz spisów i wyka- się jednakze groźna niemoc, która
tygodnie
po wpłai::e~iu zadatku
zów, zbierania informacji dokony- spowodowała wreszcie zgon. W 1
wania -;.1ywiadów o osobach ubie·
,
w wysokości jednej trzeciej S'lgających się 0 zapomogi państwo· sercu wytworzył się na tle sklero· 1
my. Dokon;;nie lotu jeszcze w
we, o kwalifikacjach osób starają· tycznem skrzep, który następnie'
tym roku, zależne jedynie od
cych się o posady i td.
urwał się i wpadł w arterję lewe~
was~~j natychmiastowej decyzji.
Temu nadmiernemu przeciąże- nogi, tamując bieg krwi w koń
Jet.·)i warunki będą sprzyjające
niu policji i pomieszaniu funkcji czynie. Dla lekarzy było odrazu
odlot możliwy po 15 września.
kładzie kres rozporządzenie Prezy- widoczne, że zachodzi potrzeba I
Dziękujemy serdecznie komitedenta Rzplitej, które jasno i wy- amputacji, chodziło jedynie o wy-:
towi oraz wychodźtwu polskieraźnie określa cele i zadania policji państwowej, jako "korpusu, tworzenie się granicy pomiędzy I:
mu za zrozumienie doniosfośd
przeznaczonego wyłącznie do u· zdrową częścią n-Ogi, a chorą, do
lotu i wysiłku w celu umożli
trzymania bezpieczeństwa, spokoju której krew nie dochodziła, wskuw
wienia nam jego p<>wfó&nego
i porządku publicznego".
tek zatkania arterji przez skrzep.
dokonania".
W zakresie bezpieczeństwa i Tymczasem
serce chorego byk
KUBALA I IDZIKOWSKI•
.spokoju publicznego - brzmi roz- tak dalece wyczerpane i osłabio·
porządzenie policja spełnia swe
Na skutek tego telegramu ko·
zadania bezpośrednio, w sprawach ne, że przez kilka dni nie mogło
lonja amerykańska zebrała owe
zaś porządku publicznego - przez być mowy o operacji, gdyż chory
wspieranie organów państwowych, nie przetrzymałby jej. Tymczasem
35 tys. dolarów. A więc po 15.ym
powołanych do tego celu.
wytworzyła się w lewej nodze gan
września maj. Kubala i IdzikowKazimierz Kamiński na jednej z ostatnich fotografji.
Wszystkie inne czynności poli- grena, która powoli posuwała się
ski podejmą nowy lot przez A.
cji mają być w myśl powyższego
tlan1:yk.
rozporządzenia, przejęte od 1.4. ku górze. Stan chorego stał się nie
-OD1929 przez odpowiednie organa mal beznadziejny. Z jednej strony legią skalę - od ról kom!czno - charak giej, jednocześnie prowadząc też pracę
państwowe.
ciężkie osłabienie serca, które pod terystycznych do dramatycznych w no- reżyserską.
w związku z tem w minister- trzymywane zastrzykami nie po- woczesnym dramcle psyche>logicznym. Sposób I metoda !ego gry były orystwie spraw wewnętrznych czynio- zwalało na stosowanie zabiegów Rzecz ciekawa. że w tern rozwói ta-lginalne 1 jemu tylko właściwe, a róż·
Dyrekcja konserwatorjum lenin• •
•
h
d
• •
•
lentu Kamińskiego przypomina rozwój nlące go od dwuch wielkich „rówieśni.
d k'
• .
.
d ni
ne są odpowiednie przygotowaw• h'
8
C U'Ul'gicznyc ' z
rugiey zas wzra talentu Ludwika Solskiego, któ•Y rów- ków": podczas, gdy frenkel tworzył kre gra z iego zwroct1a się prze
cze prace.
stająca z każdym dniem martwota nleż swoją karierę aktorską zaczął od acie szerokim gestem I naturalnością, dawnym czasem u pośrednictwem
Poszczególne resorty państwo- nogi wyczerpywała organizm, sta· ról krotochwllowych. · Kamiński jednak ISolski patosem I ekspresją dramatyczną znanego rosyjskiego kompozytora
we, których przedstawicielem dla nowięc poważne niebezpieczeń- nigdy właściwie nie sięgał .'JJ r~le b~-1- Kami~skl o~iera_ł grę s\;~ią przede- Głazunowa, do słynnego skrzypka
szerokich ma~ był dotychczas po• stwo życia. W takich okoliczno- haterskle, w których Solski mo.ze n~~·I wsz~stk1e~ na na1~okładmeiszem prze: czeskosłowackiego Jarosława Kolicjant-mają do tego czasu prze- • •
•
bardziej zabłysnął, podczas, gdy Kamm- s:udJowamu szczegołów nietylko dane1 .
.
'
• •
•
kazać funkcje policjanta odpowied setach dokonano w piątek ampu- ski do końca najwię.iszą skłonność wy.I rnłi, ale i danej postaci odtworzonej z ctana. proponuiąc mu obyęcie kie·
nim organom.
tacji nogi.
kazywał do ról o charakterysfycznem wielkim iealizmem. Szczegółów tych by rownictwa szkoły skrzypcowej na
?ozatem wojewodowie otrzyma
Operacja, którą ~rzeprow~dził zacięciu. Tego też r~zai~ ~reacie Ka?1i~ fo mnóstwo, każdy odd~ielnie :'iw letnie konsc.rwato~ju~ . w Leningradzie.
li instrukcje szczegółowe oraz plan gen. dr. Chorodyński, powiodła sk.lego pozostają na1głęb1e1 w pam1ęc1 1•zaohscrwc-wany l wystud10-wany, ale od- Wbrew domes!emom prasy zagradziałania w jaki sposób prze pro· się szczęśliwie i pacjent czuł się ~ubłic:i:noścl teatralnej, pamiętającej nai: t~orzony. z t~kiem mis_tr.zostwem l, w ~a! nicznej, jakoby Kocian propozycję
wadzić w praktyce rozgraniczenie
. •
. swietmejsze czasy pracy artystyczneJ kiem zlamu się szczegołow w całosć, ze .
,
. .
funkcji policji.
nawet lepteJ. W sobotę nastąpiło Kamińskiego.
cała ta przygotowawcza praca artysty I konserwatorium rnsyysk1ego przy.duj·e polepszenie stanu serca,
a pod Po Krakowie Kamiński wrócił do War uchodziła uwagi widza, który miał przed! jął, pras;i tutejsza dowiaduje się, że
W instrukcjach tych Znal
się ścisła definicja terminu praw· wieczór ogólne wzmocnienie sił, szawy, by tam stać się ied.n~ z nadświet sobą tylko iei wspani>ałe rezultaty. Była pomimo konysinych warunkó""'
nego, określającego drugą część jakkolwiek stan chorego był w dal niej.szych sił sceny. dramat~cznej. Było to star~ szkoła ~ktorska, połącz~a- z na jakich nastąpić miało pcdpisaobowiąz\tów policjanta - wspiera- szym ciągu bardzo groźny. W no- to ieszcze przed ~•elką woJ~ą, .kiedy w nowemi metod~i-a .zr.:r.azem wielki a- nie kontraktu profesor Kocian do
nie organów powołanych do wyb t
. d . I k ł ,{
Warszwie pod uciskiem rosy1sk1em wla- ktor. Jego kreac1e takie, 1ak „Prokurato-j L . t'i d
:
. d •
cy Z so 0 Y na nie zie ę 0 0 0 & 0 • ściwie nie wolno było zajmować się żad ra Hallersa" to znowu „B(}gatego wu- entne,ra 11 me poJe zie.
konywania przepisów porządko · dziny U, chory zasnął spokojnie. nemł wiełldemi sprawami społecznemi, 'ja~zka", „Mandaryna Wu" czy „Rewi- ·
.
. •
wych.
Przy łóżku czuwał dr. Steiano;v- ani kulturalno - naro<lowemi i kiedy te- zora z Petersburga", zostaną naprawdę
W tych dniach zmarł· w Patzau
Nailepiej zilustruje to przykład ski. Około godz. 3 nad ranem dr. atr był jedną z tych nielicznych dzie· na długo niezapomniane.
w 64 roku życia liryk czeski, Andozoru drogowego.
Nadzór nad Stefanowski zauważył że oddech 1 dzln życia, którą w stolicy Polski wolno Urodził się Kazimierz Ka•mińskl w toni Sowa. Poezja czeska traci w
drogami publicznemi wykonywa t.
. . ł b'
. , _~się było zajmować, ale i entuzjazmo- Warszawie w r. 1863, umarł więc stosunzw. dozorca drogowy i jest za chorego staye się s a szy. 1 wow wać. W tej atmosferze sprzyjającej rnz- kowo młodo, prawie w pełni sił, gdyż nim jednego ze swych najgorętpracę swoją odpowiedzialny. Bez- czas zastosował zastrzyki, wzmac-, woJowl talentów aktorskich, Kamiński w 63 roku życia.
szych, a przytem najwrażliwszych
pośrednio ·11 sprawach drogowych niające serce. Nie udało się jednak~ szedł od jednej wielkiej kreacJI do druprzedstawicieli. W zbiorkach jego
policja interwenjować może, gdy uratować już gasnącego życia. O
poezji odzwierciadla się głębokie
dozorcy niema bna n;tiejsc~ uchy- godz. 4.45 rano w ~ ~edzielę ś. p.
odczucie spraw społecznych i cier
g{fc~i:e~fata ezpieczens wu pu- Kazimierz Kamiński zmarł. śmierć
pienia osobiste, które uczyniły
nastąpiła spokojnie, bez żadnych
zeń samotnika.. Największą popuPozatem wojewodowie upoważnieni są jut dzisiaj - w miarę cierpień,
Kamińskiego
lamością cieszy~y się jego książmożności - do wydania rozpo•
ki: „Zmęczone dusze", „żniwo•:,
rządzeń, odciążających funkc!onar·
Z Kadmlerzem Kamińskim ubywa sce
Pogrzeb z;marłego airtysty odbę· mińskim, która znalazła się w „Powrócimy...", „Liryka miłości i
juszy policyjnych.
nie naszei iedeu z najwybitniejszych ar- dziie się w Warszawie jutro, o trudndnem położemk·u fiina.nsowem, życia", „Walka i przbeznaczenie„,
tystów dramatyczoych tej świetnej doby orrodz1'n1'e 10 nu·n. 30 r"""O,
Zwł-,-i
je oraz.owej wię sizej zapomogi. „Trzy pieśni dnia dzisiziszr.~".> i
;;'.:=~
.....
Uti.
teatru polskiego, która, mijając już obec wyprowadzone będą
z k,ośdoła
Jak się dowiadujemy, sprawa .
.
„ J .
ł
Dśłl~\VB oca~
nie, wciąż Jeszcze świeci terafnfejszoścl ,
.
ta podobno znaiduje się na dobre~ yutrze1szego •
uz same tyfu y
'I
h'
kllkoma talentami aktorsk.leml nadwłę- sw. Antoniego, przy ul. Senator- drodze i wkrótce zioaść ma o:ł- charakttryzują istotę jego twór·
kszej naprawdę miary. l\\ęsk·lch przed- skiej dokąd przeniesione zostaną powiednia decyzja.
czości.
.
.
.
stawli.cleli sztuki aktorskiej tego okresu zapewne dzisiaij wieczorem.
• •
•
.t • ~ nz1edz1elłę. por P?łudmu
~a i teatr polski ma wśród żyjących trzy W drodze na cmentarz Powąz·
l.JO~d01~Bn"YJ-DB Miasto Amiens, "'' kt6rern mie:s~1ame amar ei.
urm rozegra a wielkości rówr:eJ „rangi", jeżeliby moż. kowski kondukt pogrzebowy zaIJ.
Il n
11
się nowa traged3a turystyczna, za- na się tak wyrarzlć lecz każda w swoimj
.
ir
ł
t.
- szkał Juljusz Verne, święciło uro
1
kończona tym razem szczt;śliwie, rodzaju odrębna': frenkel, Kamiński, Sot-1 trzyma Silę przed gmachem teatru
czyście stuletnią rocznicę śmierd
bez wypadłt!.1.
ski. I oto z tej świetnej trójcy wielkich Wielkiego. Umieszczona na halko
W dniu 10 b. m. z: oowodu zgo- znakomitego pisarza, która t>rzy.Znany
narciarz zakopi~ński, artystów Jeden zeszedł nietytko ze sce- nie orkiestra Opery odegra mar- nu wielkiego artysty dramatycz- pdła w lutym r. b. Cykl urc~zyStanlsław ~otyk~, wybrał SI~ w ny teatru, ale ł ze sceny tycia.
sza żałobnego Szopena i prawdo- nego Kazimier~a Kamińskiego wy stości zakończył się dopiero w ulowarzyslw1e ~~och młody.eh tur}'.·
Kazimierza Kamińskieso, jako akto:a 1podobnie
wygłoszone zostanie słał magistra! ~o związku arty· bie<fłym ty<fodniu. Punktem kulmi
• • . •
• •
• stów w Warszawie craz ~o ~eatru
st~w na. P.rzejsc1e Zam_arłeJ Turni, znała cała Połsha - tak samo, jak zna
e •
e
1
na1trudme1szym szlakiem, t. zw dwuch innych z tej r-lejady. Pierwszy e- przemowterue przedstawiciela mia Narodowego w Warszawie yedno- nacYJnym było
potężne korso
„południową ścianą".
tap swej artystycznej kariery odbył Ka sta.
brzmiące depesze
następującej kwiatowe. Dwadzieścia woz6w, z
W czasie spinaczki, Motyka miński w Warszawie, gdzie występował
Na cmentarzu wygłoszone ~o- treś-:i:
których każdy przedstawiał ży·
znalazł si~ w pewnej chwili w bar na scenie małe~o teatru ogródkowego lu staną przemówienia przedstawi„Z powodu zgonu Kazimierza wy obraz z jakiegoś z utw ::-rów
dzo trudnem miejscu i nie mając dowego. Później- jak notują kroniki te- cieH rządu, miasta, Z.A.S.P., Zw. K ·, ki
k 't
oparcia na nogi zawisnął w po· atralne - grywał w prowJncJonalnych art. dcamat. .i in.
amins ego, .zna omi ego . arty: Vernego, przeciągnęło
ulicami
. t
.
.
k . .
kic
sty scen polskich, wyrazy zalu 1 miasta do ratusza. Na zakończew1e rzu, uczeptwszy się rę ami gor ze~połach tea~ralnych, we wszyst h
*
*
współczucia zasyła magistrat m.
nego chwytu.
w:1ększych mJastach Królestwa, skąd
Depa,r t. sztuki min. w. r. i o. P· Lodzi. Wiceprezyded dr. E Wie- nie urządzono rewję iluminacyj. Towarzysze
Motyki wszcz~li pr~eszedł do .. wędrownych teatrów poi- zwt"ócił siię do prezydjum rady mi liński".
nych łodzi i czółen.
alarm. .
.
.
. . sk1ch w l{os11. ~r~ w Odesłe i w Pe- r.~·trów z l'lośb
..,
ł'Z ~nanieł
,
Ralph.
Z~wiadom10!10 z Hall Gąs1e.m- tersb~rgu, a był JUZ wtedy artystą zna- wdowie p: ś. p: Kaz~ie~zu Ka·i-.Ł',--=~:::::" :·. ~ -_.::._:-::;;_~_-,
coweJ pogotowie ratunkowe, ktore nym 1 uznanym, tak, że mógł wyjecha"
uwolniło go z niebezpiecznej po· na występy gościnne do Ameryk.I, do M5"&'0'ro"V0"'0'@@(3)@@(Si)@(2."@@@©@@@@@@@@
zycji po kilku godzinach.
Chicago. Z tą renomą dobrego aktora ~~~'.J~
\V zimie Stanisław Motyka u- pozyskał Kamińskiego dla teatru krakow
legt poważnej katastrofie w czasie skiego Pawlikowski i na krakowskiej
po~ll~i:;; Rogazińsłlich
skoków na Krokwi.
scenie spędził Kamiński nieprzerwanie
Jest to więc drugi w tym roku przeszło lat dziesięć. Tutaj jego talent
ft
ul~ Ciłówna 9
wypadek popularnego narciarza.
nietylko zmężniał, ale rozwinął się ~r::::-itr:\rr;v,...,
.
V.-.'l@~~/'ń'\rn'Vń'tr,;v. Zap'1sy dz1·ec1· oboJ'ga płci' od lat 4 do 7.
wszechstronnie, obejmując bardzo roz- ~&~(8)6
. ; . :.')~!..&:.& O ~~
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A

"Ul"~ "óknia

cja

„Praca"

również zerwała umowę
20 proc. podwyżki

zy

Krótki
podczas

!lwiąt w wvtw;>r·11 m

,

pens:onAcie

i żąda ,,Sródborowianka''

w Sródborowie, (l·szy orz\Stanelt z~
Otwockiem) upewni wszy~tkich . że j„~r
to jedyny v.~ całej Polsce oensionat.
Komfortowe nrzadzen1e. Hy\l1e11a po .I
Wczoraj związek włókienniczy ,,Praca" wystosowal do z.w•ązków wszelkiemt
wz~lędami. Ciepła 1 zimn'ł
przemysłowców pismo na•tqpującej tresch_
,
.
wo!la w ka:tdxm pokoju. Idealne ::;5 mi
„Niniejszem _wymawiamy o.bowił!zuJąc ~ w ~rzem_ysle włókiennitzym nutowe połączenie z Warszawą. <> par
umowę i jednocześnie zgłaszamy ządan1a o podwyzazen1e obecnych płac ta pociągów dziennie. Chorych grużllcz
nych pensjonat nie przy•muje. Uprasza
ryfowych o 20 procent.
się o wczesne zamawianie
pokojów
Niezależnie od *qdati podwyżki płac, zgłaszamy żądania 01
na święta.
208-1

I) skasowanie pracy na 3, 4 1 5 i

więcej

krosnach1

robotników w ~
fabrykach;
t.óó.ź, PiotrkQwska 142
3) przywrócenie normy wrzecion w przęr.h~alniagh do n :>rm zawartych
ochroną
TELEFON 15-57,
w taryfie z roku 19.231
•
•
•
•
4) stosowanie pełnej zapł2ty za postoJe nie z winy robotn1kaf
Ceny nisklB-Dngodne spłaty
Dla ukrócenia szykan ludności
5) uznanie delegatów związkowych we f:-br,kach;
..
wiejskiej
względem ruchu automo·
Jako termin ostateczny zwołania wspolneJ konfe1•encJ• u łalamy
@(~ ©@@@@@@@)@)@@)
bilowego na drogach publicznych,
dzień 27 b. m.
2) cofnięcie bezprawnych tabeli kar nakładanych na

Samochód pod
prawa

.*.

minister spraw wewn~trzrtych po·
lecił wojewodom stosować jaknaj·
ijJo~.
Dotychczas związki włókniarzy wypowiedziały przemysłowi umowę samodzielnie - na własną surowsze represje za każde wykro·
prets1adził inspekcię rękę. W identycznych warunkach odbyło się wysunięcie żądań podwyżkowych. Zadnej propozycji w kie czenie przeciw przepisom o ruchu
.
.
.
zespolenia akcji wszystkich na terenie Łodzi istniejących związków zawodo_wych, nie ujawnił ani drogowym.
ekspozytury s1arostwa runku
.
.
.
.
"
Za małoletnich będą poc1ągmę 1
r:ror1zhiego.
zw1ązek klasowy, am chadecki, am też zw .• Praca ·
. .
.
.
.
do odpowiedzialności rodzice.
Sprawa rozwiązania nowej sytuacji ewentualne50 poro:-um1em~ się. z przemysłowcam 1. nastąpić O ile się nie da ustalić winowajcy
W poniedziałek w 1j~woda Jasz
czolt po oJjęciu urzędowania po może nie wcześniej aniżeli 25 bm. w którym to terminie ~łl. om z~bowtązam wyznaczyć termm wspól karę poniesie gremjalnie cała wieś
_ub osada.
urlopie w godzinach popołudnio· nej konferencji celem załatwienia spraw odnośnie podwyżki 1 uowe1 umowy. (d)
wvch w towarzystwie
starosty
'.:Jrodzkie)2'0 oraz sekretarza osobistego ndał się na inspekcję drugiej
~kspozytury starostwa
na ul. Moniuszki 8.
Pan wojewoda w dłuższej roz·
obniżona
pół
mowie z kierow11ik1em ekspozytury i poszczególnymi referentami
donosiliśmy, że delega- ; kierstein, ze strony właścicieli
Ło'dz'w
,.zładod1one1··'~orm1·e
interesował się biurowością, załat cjaWczoraj
łódzkich piekarzy złożyła w piekarń Wandachowski, Rue
1
wian i~m interesantów oraz biegiem
urzędzie
wojewórlzki:m
protest tenberg i Poznański.
Wywiad
z
p.
B.
Ciorczyflsklm,
~yrektorem
spraw, udziela'ą.:: wskazówek u~arządzeniu , ma~is!ra- Po zagajeniu konferencji zabrał
Teatru miejskiego
rzędnikom
oJdziału
miejskiego przeciwko
tu m. Łodzi, wecR11~ ktore~o cena ' gł
d
R
b g
•
·
. .
.
•
·
r.
os
ra
ca
ozen
er
•
wsirnzu1ąc
W
naibhższych
dmach
wysta- ło w Wairszaww p(.wne sprzec1hl b
·
b , · ·. "
~tarostwa Grodzkiego.
5
:J Żt;i ministerst·No spraw wewnętrz- wiia
teatr miejski
Dzieie grze- wy1 u nas inteqwetowaina będzie
Po inspekcji wo iewoda Jasz· c e a wm~ 5 yc znizorta
' grosza za 1 o- ! nych sprawą tą się zainteresowa-1 chu" żeromskiego w "znanej prze- nie w k~e.runku podkreśla.ni.a ja· ~zolt zwiedził lolo! VII komisaqa· groszy na
gram.
.
tu p. p.
1ło i chce w ,iaknajkrótszyn: cza-, róbce scenicznej L. S. Schillera. Śkrawości typu ulioznego. lecz
. Delegacja . g:oz!ła, ze w raz~e sie protest p1ekarzy załatwić.
Zapowtiedi ta wywołała wśród raczej typu urodziwego prostaka,
rnłil ·~fnl·
u
meuwzględru.em.a id· protestu i;>1e Następnie radca Rozenberg naszych teatromanów żywe zain.- którego uwod.adels~iej męskiej
·~
ull ..J
»
ka.rze zmuszeni będ~, wypowie- przeszedł do analizy kosztów, teresowanie. Niemniej tu i tam sile nie mogła e.ię oprzeć bobas _rejkuje U O eye ra
?zieć. ~wym, nr.:-r·· „. ·.:om •;mowę związanych z wypiekiem chleba. dają się słyszeć głosy, wyrażające terka powieści.
.
.
.
i obmzyc i·ch płace o ~5 do. 30 Wykazał dalej, że wypiek icdnc- wą;tp1iwości, czy słuS'znie postęTak samo rola Ewy pozbawio~ związku z ~ywie:z·eniem .t a- proc„ a nawet pn:erwac wypiek go bochenka chleba dwukilogra- puje dyrekcja, umieszczając na na będ.zie speojalnie podkT"dlabeh kar, zastre1kowah robotnicy chleba.
mowego wynosi 12 gr. co łączn~e afiszu sztukę, . która wywołała nych cech wybujałego erotyzmu
fabryki Geyera w liczbie 4,000,
Całą tę sprawę urząd woje- z kosztem surowych produktów i przed dwoma laty tyle hałasu i kobiecego, natomiam postać ta w
jak również stre:kują robotnicy w?~zki przesłał n.iezwbczme do doliczeniem 5 procent zysku nie polemi~ . 'Y'. prasi.e waiz:szawskiej. naszej interpr.etacp stać. ai~ ma
fabryki Barcińskiego,
· mm1sterstwa
spraw wewnętrz- powinno przekraczać 52 i pół gro
Zwro;1h~my się w1~c ~o dyr. sri;nbof~ tra'1czme sporuewte.ra,
b
t
.
nych,
które
wydelegowało clo za- sza za kilo<łram,
uważa przeto Gorczynsk1ego, by wy1aśmł nam ne1 kobiecości.
5
N k t k pro t est ow ro o nt· ł
·
. . zatargu ra d cę m1ruste· .
· k o w t e}· spra~e.
·
Sł owem ~L4!C~em
...&....--' .nę
• • uczrtn;
1 ...
, a s u ,e
atWlema
zarządzenie magistratu za zup~ł- SWO<Je
s-t anow1s
kow, cofnięto tabele kar w labry rjah:ego p. Rozenberga.
nie słuszne i oparte na realnych
Dyrekt<>: Gorczyński ośwUtd- ws.zy~tko, by widzawie UJl"Zeh na
kach Steigcrta, Wollsohna, StolaWczoraj w urzędzie wojewódz- danych.
czył:
scenie przedewsZJStkiem w.strząrowa i Leonarda, (b)
kim odbyła się koiilferencja, w
Po tern oświadczeniu deleRar:.t
- Doskonale zdaję sobie spra- sający dramat „dzie~w grzechu''
·--GD-której prócz radcy Rozenber~a ministerstwa wywiązała się dłu~- wę z odpowiedzialności, jaką na kobiecego", me z.U rotalny reaM .' 1
!lit '
f
b l' d · ł
·
d J
łt
d k .
'k
kt. . siebie bforę w zwią:l'Jlm z wysta- lizm samego „grzechu".
.
ua~liia , uiU!
ra 1 u z1a ; wo1ewn a aszczo . sza ys USJa, w wyni. u
or~J wieniem „Dziejów grze~hu". RozMimo wszysitko 1'ednaikże, by
radca wojewódzki dr. Grabow- przedstawiciele piekarzy wycofali
./
O~-trz~ '' rozle:za~t:itY się ski, ze strony związku p~acowni- protest, a tern samem sprawa ta ważył~m.. ~sżyst~ie argumenty być w zgodrie ze swojem sumie:
na wiecac • jest karalny ków żywnościowych Warcza~ow- została całkowicie ziilkwidowana. tern pdmeJt ~e sto1ę na czele tea- niem - kończy d~. Gorczyński
ski, ze strony koopere!yw _ Zięan, tru subwenc1onowanego,
- wydałem polece:me, aby szkolSąd najwyższy jcdnem z ostatalski, 2 ramienia ma..gistratu AnJako obywatel miasta i kiiet()w- nej młod2lieży n!e sp~ed.awano
tnich swych orzeczeń rozstrzygnął
nik instytucji kulturalnej posta.ra- biletów Mo r,rzedlS!tawiema 11Dzieciekawe zagadnienie.
łem się uczynić wszystko, by !lte jów grzechu '.
Chodziło o to, czy w.znoszony
narazić się na zarzut, it popieram
Tyle dyireikcja teatni miej-ski&
na wiecach politycznych okrzyk
na scenie tendencje amoralności. go.
,,Hańba!" może· być przedmiotem
Wykorzystałem tu doświadczeNa mM"ginesie
ewenitulnycb
dochodzenia sądowego, wszczęte
nia, poczynione przez teatT war- spa.rów o rao;ę wystawienia „Dzie
go przez osobę, przeciw której
szawski, i sam też na własną rę- jów g.rzechu' na 1Daszej scenie,
był skierowany,
a tern samem,
kę złagodziłem tak w tekście, jak nie od rzeczy będz;ie zMtotować
czy jest karalny.
W nadchodzący piątek o godz cznych, zw. zaw. techników prze i interpret~cii bardziej draS'tyczne na tem miejscu, iż to samo opraSąd
najwyższy
orzekł,
że 8. m. 30 wiecz. w Związku Han- mysłu włókien., zw. lekarzy w pań momenty akcji. Zachowując w cowalllie L. S. Schilleira słyn.ni?j
„okrzyk taki wyraża myśl, że dl owców (Piotrkowska 108) odbę · stwie polskiem, zw. zaw. farmaceu· przeróbce scenicznej cały okru- powieści Żeromskiego figuruje na
ten do kogo okrzyk się ten odno- dzie się posiedzenie wszystkich łów-pracowników, polski związek tny tragizm życiowy, wiejący z sez<m 1928-29 w repertuarze teasi, dopuścił się takich postępków organizacji pracowniczych umysło zawodowy pracowników instytucji kart powieści żeroms~•~ego, sta- tru narod01Wego w Pmdze Czetakiego działania, które mu hań- wych, na którem omawiana będzie ubezpieczeń społecznych i stowa rałem się wyeliminować z inter- skiej (Nairodni Divaidlo), a także,
bę przynosi, że postąpił on w spo-1 srrawa utworzenia wspólnego blo- rzyszenie pracowników notarjatu i pretacji scenicznej szczegóły, mo- iż jedna z naijpo·wiażniejszych asób hańbiący go, haniebny. Sło-' ku przy wyborach do rady kasy hipoteki.
gące urazić czyjeś drażliwsze po- gencji
teatralnych
memieckich
wa te mieszczą w sobie zatem ob chorych.
Po konferencji z innemi orga czude obyczajnoeci. Tak :np. ro- zw.róoiła się o to samo do autora
~inieni~ o c~v,ny hańbią~1e, haKomisja porozumiewawcza związ nizacjami pracowników umysło· la Pochronia, której ujęcie zbyt przeróbki.
01ebne i wyrazaią wzg~dę . .
ków pracowników umysłowych, w wych wyłoni się wspólny komitet nauralistycznie brutalne wywołaZ powy~sz~M wymka, ze. o- skład której wchodzą dotychczas: wyborczy, który zaj IT!ie się dalsze·
k1:zyk „hanba 1est cbrazą c~ci, a związek handlowców, zrzeszenie mi sprawami zwi<!zanemi z wybo
„TEATR MIEJSKI
JMarialll Lenk, Stefa.n. Michalak, Jacek
Dziś, środa, jUJtTO, czwartek., oraz w Wosrozero•wicz. Nadto biorą udział L.
więc tern samem może hyc ka- ur l ęd ników sądowych, związek ban rami.
(on)
niedzielę p0 południu o godz. 8 min. 30 NiemLrz.a.nka,
Chodecki, Gurynowkz,
rany.
kowców, związek majstrów fabry
dane będą ostatnie pawtórzenia z prze R.udnioki, Skorasiński.
Orzeczenie powyższe zapadło
,.,,.;. ,„_.,,..,.-11"'!\-...pychem wystawionej komedii - baśnJ E.
Kasa .z.aimawia1' s.pirzt'dade bilety La·
w sprawie wszczętej przez jedneZega<Uowicza
„Księżnnc,zka
Tura.ndot".
równo
na 1lrz.edstawtien!e inaugurącyfne,
go z działaczów t'olitycznych ma
Ceny i>oPularne.
jak l na sob0o!mie i niedzielne powtórzPłopolskich,
którego na wiecu
W piątek ll!'.Zedstaiwieaiie zawieszone ·nie szłnlk.!.
przedwyborczym jeden z mówców
z
powo.du próby generalnej.
„OONO".
przv,vitał okrzykiem „hańba".
W sobotę premJera przeróbki scenicz„Poiegnanie „Gongu" ostatnfa rawja
W sprawie o obrazę czci sąd
nej L. S. Schillera ze słynnej p0wie- sympatycznego teatr.zyku, l)rz,y ul. Cepowiatowy i odwoławczy wydał
,. We wsi Retkini pod Łodzią, stwie liczne naśladownictwo. W śc' Stefana Żeromskiego „Dzieje grze- , gielnianeJ cieszy się niesłabnącym po .
rok uniewinniający m5wcę, na- odbyła się uroczystość poświęce końcu swego przemówienia na·
1
chu".
wodzeniem, wszysiJkie dotychczasowe
tomiast sąd najwyższy orzecu- nia kamienia węgielnego pod buczelnik Dychdalewicz podziękował
oprzedstawienia O'dibyly się p.rzy wyprze.
Kasa sprteidale bi1\eey na soboitmie 1
niem powyższem wyrok ten ska1
dowę pierwszego domu ludowego inicjatorom budowy za wprowa· premierowe i niedzietne powtórzenie: danej do ostatniego miejsca WILd·owni. Pu
sował, wobec czego sprawa bę
dzenie w czyn tak pięknej idi:i.
w powiecie łódzkim.
„Dziejów grzechu".
P bJiczność entuzias·tyczm.ie ż.eg;na swoich
dzie ponownie rozpatrywana ;ivż
Na
uroczystości obecni byli: w
ulubieńców, którzy Ju~ za parę dni ona podstawie orzeczenia sądu naj
Starosta
Rżewski, który prze.
zastęp~twie wojewody naczelnik
TEATR
KAMERALNY.
oPuszcz.ają Łódź. Wszyscy wykonawcy
wyżs zego.
mawiał drugi z kolei, wskazał na
wydziału administracyjnego woje·
W t>iątek pierwsze przed.stawie.nie zbierają sute żniwo oklas-ków. Zwlasz.
wielkie znaczenie kulturalne takich
ti0C08 dyżury
wództwa p. Dyohdalewicz, kiero· placówek, jako wnoszących wiele drugleg.a sezonu w odn-0wiony;m tea- cza doskonale &kecze .,S,powioof prz.<idwuik wojewódzkiego wydziału bez
trze przy ul. T1augu1ta 1 (Gra.nd.- Ho- ślubna" .i przelromic2ltly "Węgielek:" i
Dziś w nocy dyżurują następu oieczeństwa
p. Syska, starosta elementów postępu w życie mie- teil).
„Hamburg - Ameryika" rw wyikonanJu
szkańców wsi.
JąCe apteki:
Rżew ski.
Dana będzie, Sak wJa<lomo, komedia Ustarbowiskiej, Bełskiego, Cybulskieio I
M. Epszteii!a, Piotrlrnwska 225,
Ksiądz
Bodnarenko dokonał
Po przemówieniu komenda stra satyryczna w 3 ak{ach z prologiem Je., Las.kow.skiego śmieszą publiczność do
r~„ BarlJ':·: e,\·.:;~i i:'go, p ;,)i~;~ow·;ka ak. tu poświęcenia, pJczem dłu~sze ży po.żarnej w Retk111i p. Klocka, rzego Szaniaw1'kiego „PalJlierowy ko-lrez. Ham.ka Runowiecka cza.ruje wdzlę
1
9?,, „.V:.. l~0z:::1:~'!1:-::c:,, _C('g~~:n_i:;:ia Drzemów 1e~ie wygło_sił naczdni~lodbyła
~ię wspJ1:ia hcrln tk~, któ· chanek", w którym zaiprezentuje się l ki em i urokiem młodości. a uluhi&nie<:
1:-, ..:.:... ~'-:.orom~ GY·~inJ Vvsc;;0d- Uvcndale w1cz, w ktorem wyr.iz1ł ra "' m1tym n 1,1, 11 • pr;::2c 1ą5n<;ła publiczności Lódzkiej szereg świeżo za-JŁodzl Gustaw Cybulski musi pow.:arzać
tti~ .[H , • J. hon~lł·~kie&o Nowo-,n~:.beję, że budowa pocloL):iych1 :::1~ d.) w1e-:.r:u«1
angażowauy<-11 sil ZJ.:>Pcl-11 teatru miej- na każdym pr.ze.distaw.ieniu swój boiaty
m1c~~ka 10.
placąwe.k ~.naidzie w społeczeń~ . .M#ia . W~ Jan H.Ji<ll!i~ L~..,.l..
.

Jaszczoll prze·

lei

Kapitulacja

właścicieli piekarń
do 52 i

Cena chleba

gr. za kg.

TEATR i MUZYKA

„Dzieje grzechu•'

u1·rzy

I

wyb1'tn1·e

1

k'I

4„n>OQ

kO'

I

ba.

Blok praco\vników

umysłowych

przy wyborach do rady liasy chorych

z.

Pierwszy dom ludowy
stanie we wsi Retliini

I

aptek

I

t2.IX. -

Dnia IO b. m. po krótkich i

ciężkich

GŁOS

I'OLSK1 -

'

1928.

cierpieniach zmarł w Karlsbadzie

P. p.

DAWID
LANDE
ARCHITEKT.
O strasznym tym ciosie
O dniu pogrzebu

nastąpią

zawiadamiają

.

zrozpaczeni

Zona, dzieci i .r odzina.

oddzielne zawiadomienia.

Dnia 10 bm.

.

„ Karlsbadzie

zmarł

B. P.

awi
inżwice-prezes
naszego

an

Zarządu.

Zmarły

jako gorliwy 'fowarzysz pracy cały oddawał się sprawom naszego Towarzystwa i był nam ·
szczerym przy,jacielem.
Cześć

jego

pamięci

!
2iAFł.Z.AD

Tow. Akc. GRAND-HOTEL w Łodzi

Dnia 10 bm.

rozstał się

z tym światem

B. P.

•

'

•

1nz. DAWID LAN DE
vice-prezes Tow. Akc. „Grand-Hotel· w

Łodzi

Zmarly zjednał sobie szacunek wszystkich swoich podw.Jadnych.
Wspomnienia po nim zawsze zachowamy we wdzięcznei pamięci

I:>yrekoja :i personel
Tow„ Akc. GRANll·nOTEL w Łodzi

Co

usłyszymy

dz1·ś

przez rad1· o?

Warsza~a (1111) cloches - odśpiewa p. Sob. Arga5ińska.
:sygnał czasu, heJnał z wdeży CZĘSC II. 2. a) Othmar Schoeck: Se

13.00.

Mariackiej w Krakowie.
reoode, op. 1. b) O. Doret: Le pr!Ln.tempS
.
.
)
16.30 - Komunikait ha·rcersld
- wyko.na orkiestra; 4. a B. Jaques Dał
17.00 .- Proiram d:la młodzieży.
_ croze Les bles, b) V-Otkmar Andreae: 1)
Transmisja z Krakowa.
,,Nieriend ei.n Somnesctiein", b) „Der Be
17.25 - Skrzynka P-OCm.owa _ korc!- vorzuitte" - odśpiewa p. St. Arga,slń1>0,ndencJe bież~cą om6wt ck. Marla.n 1sika; 5. Bd. Hwser: PobpCl'Urxd na tematy
l
kich . śni
z6
St(}powsld.
~zwa ca~
pie
i mars~ w. - wy.
18.?0 - AudyQfa litera.oka. Tra.nsmlsJa ona or es.nra.
z Wilna
Tułuz (391 )
·
a
19.30 - Odczyt p•. ,.Nad Trockiem ie
20.30 Koocert for.te.pi.acnowy O-dur
ziorem" wygłosi 1>rof. Aleksander Pat- Beethovena.
kowslti
~
2()..30 Kooce-rt wieczorny, pośwlę„
eony muzyi:e szwaicarslciej. Wykona w.
~Ił
cy: Orktesor~ pod dyr. ~~zefa ,Oz1mm- ~
•
.•
~kiego, Stw~ława Argasmska tsopran)
.
1 prof. Ludw•'k Ursteln (akoanp.)
CZĘSC ł. 1. Gustave Doret: „La f frte lfa •l·o . "di.iu i 111 , . 11 „ \ I ) L~.~, <'nbroci
des Vigneronst" - wykona orkiestra; 2.
p· f k
1
71
Arthur Honegger: a) L'autorpne, b) Les • i' ; Uli , IO r OWS~a__.:

1

.
..

. .•

lifl
t

f .
___ ·- f , O.TJ.l!B

„Hotel TerkalJa"
.,
W ,, ft rarac,e
W •
.
ł
.

.Ty!ułowy skeoz,

.

t "ś
pracy naszej. pdos u~zru tl~.s. e my rozkazom Je yneJ par 11,
które' na imi - Lud!" 11 I w na. lt .
ę_ . . t . •
•
•
sz~ . worc~osci 1.es , esmy d~ier~!
k(.Pl~rwsz~J . z mięŚ,z~ar?• we '
oOrtoeJ nła imięk;- z\k a l"t
s owa 1erowm a 1 erackiego teatru „Ararat", poety M.
BroderSO!ll.a, r1ucone z powodu
t
.
b d
o warcia sezonu, a ę ące, naszem zdaniem
kwintesencją całej działalnośdi tego teatrzyku.
A
t" 'd .
. .
..
rara
• zie po 110)1 nais1 1niejszego oporu
eksperymentud ,b
!
• • t
.
Jąc 1 wy o ywa1ąc z mirua ur 11terackich max~mum walorów scenicznych. inauguracyjny program
jest potwierdzeniem tego, pomimo że naogół stoi on pod względem bogactwa tematu niezbyt
wvsoko.

"

·.

będący i~sce- (Doskonały

tere.et:

Rajnglas, ,.r>u-

ruzaOJą wtworu Szalom - Aleiche- ławer, Dz1gan) 1 „W wagonie .

ma, zawi~ra wiele hum~ru i dobroduszne1 satyry. Rezyser wydobył zeń wszystko, co n.ajwart . ·
W t
t
.
os~1owsze.
u worze . ym UJa~
wruł sporo talentu p. DzLgan, kto
ry odegrał bez zarzutu rolę gaścia. Dobre epizody dali reżyser
Puławer i p. Szumacher. Pierwsi
d .
. ·u .
. ..
WaJJ ki wzn:1~s s.ię Rrohmi:z :.~
wWyso. poztt ~m dw " oz 'lu nybct 1'
sceme eJ u erza mi e su ~ · · d
· ·
ł
ni 1 ie noczedik pe.na wyrazu
P astycznego
e orac1~ ~· Matys, zachowana w toI111e unpres'1onistycznym
•
Pani Szejne Mitjam która w
b
.
.
' .
u . sezonie P?pisywał~ s1~ w ske
czach, dała się poznac,. iak? dobra recytatorka utworow hrycznych.
Wymienić jeszcze należy „Kocią
serenadę", 11 Wśród chasydów"

Nieokreślone temat <:znie i w
wykonaniu są nume~y
B'te e
caJ'ten" Sedre Bałek" · N" /t ~.
, "
l „ Y• er .
Jest to jedyna tylko ciemna strona prottramu
6

•

Conferancierkę prowadził inteligentn:ie P· Nelken.

Esge.
-

-

1:a==le::::::=l=t
•=I
Art. Teatr Ke„
.
w) owo-Kameralny
K1erow. M. BRODEt<ZUN
- 43. Zachodma 4j. -

ARARAT"

Dziś

•

codziennie o godz. 9.30 punkt.
powtarzanie znakomitego programu p . n.
_
_ _,,
I

Hotel ,.Terka„;a
Bilety ulgowe są ważne.
Bilety do nat>ycia od godz u ej

p. p.

•=s===:;at=r--l=l===:!lt

iZ.1A. -

Tydzień

Gr.c:r.5

POLS~

-

-----

Nr

I9Z8.

I ot ri i cz o-· g c- z owy w s o
•

Defilada samochodów ,,Ruchu''

25·~

•

Pok.aZ' gazowy na Placu SasK1m

r
I'

L„•.--.. -----~-.., ...__...,..........___..........__

Wvnoszenie „zatrutych" z terenu,

objętego działaniem

gazu•

.·.··.···:::.

-

Wędrówki

w dni.u otwarcia • V Tygodnia Lotniczo-Oazowego".

graczy

Z końcem bież. roku krakowski klub „Garbarnia" traci dwu
swych najlepszych graczy Billa i
Nagralę, którzy na stałe wyjeżdża
ją z Krakowa. Doskonały łącznik
1.F.C. i najgroiniejszy strzelec w
Polsce, Kozok II, pracuje obecnie
zawodowo w Nowym Chorzowie
pod Tarnowem i nosi się z myślą wstąpienia do Tarnovji. W katdym razie Kozok II sezon obecny
zakończy jeszcze w barwach IFC.
Bramkarz Wisły, Ketz, z niewiadomych dotąd powodów zgło
sił wystąpienie z tego klubu. Doskonały pomocnik Cracovji Chruś
ciński obją1 posadę trenera-amatora w drużynie Czechowice pod
Bielskiem.

niesłychany skandal
w ubiegłą niedzielę odbyły się

- Kownie międzypaństwowe zawody w piłkę nożną między drużynami Łotwy i Litwy. Zawody
zakończyły się niesłychanym skan
dałem; przy stanie gry 1:1 rozwydrzona publiczność, nie bacząc
na to, iż są to zawody reprezentacyjne międzypaństwowe, wtargnęła na boisko i poturbowała
graczy oraz sędziego. Niektóre
ofiary litewskiej brutalności od·
niosły bardzo poważ~e obrażenia.

ł
. ,.Policjant konny wraz ze swym wiernym wierzchowcem,
obaj przybrani w maski gazowe.

--

PIBiOWilDY

W niedzielę odbyły się w Pary-

żu międzynarodowe zawody lekko

or. Pelfzer zawieszony
urzP.z niemi2cki
zek

f

••••••••••„.

gra w
w llodzi z

poznańską

ze>yskwalifikowany na
przeciąg roku

W nadchodzącą niedzielę odbę
dzie się w Łodzi mecz o wejście
polskiego extra klasy między drużynami ŁT

Wydział
sportowy
związku bokserskiego rozpatrywał
na ostatniem posiedzeniu sprawę

-~

uI. 1.1.1."""'Oni· 1z
~ spo„towa
ll ~
.11
t. ,. d ·
uO ZIU WYdZ i~ ł gier
Rekordy Ś\'J.aiOWB
i dY~CYP: ny zdnlUE5>·
nadf.ila
11
li
UJ

Dowiadujemy się, że w astat·
n!ch .dniach ~stąpili z wydziału at.1ety.:zne ~ udziale~ ~ajlepszy_ch
gier 1. dyscyph~y ŁZOPN pp. K~· ohmp1iczykow. Wy111k1 zawodow
walsk1, Rąbalski, ora~ .Koprowsk.i, są sensa·cyjne: skok w dal: 1) Caktóry od?ywa dwumiesięczną słuz-~ tor (Haiti) - 7 m. 93.7 cm. (nowy
bę w WOJSku.
· k cl ś · t
li) 200
1) K"
W związku z tym, w wydziale~ r~ or w~a owy„ ·
m.
~r
gier i dyscypliny pracuje obecnie. mg (N) - 20.6 s., (nowy rek. św1a
ludzi.
towy!l). 800 m. 1) Engelhard (N)zwią.:.. tylkoW czterech
najbliższym czasie dokoop-11 m. 51.8 s., bijąc Martina (Szwajtowani zostaną nowi członkowid carja), Ladomeguca (Fr.) i Ellisa
~ N
Dr. Peltzer. zawieszony został do wydziału.
I ( .) 400 m. 1) Taylor (USA)-50.2
przez niemiecki związek lekkoatles. 5000 m.
1) Maggride - 15 m.
tyczny, ponieważ odmówił brania
niedzielę
udziału w zawodach międzypańst łaTSli
wowych Francja-Niemcy.
Pogonią

Mistrz Polski w boksie

. ~:

::,G i

••

Fe

f.:1ła dymu „odcięła" część Placu Saskiego.:
M W
AMP
&*•
A
IM

W_l.EDEN.
W 1:11ist_rzostwachł
~UDAPESZT. Mistrz .piłkarski
Austrjl ogólną s~nSaCJą Je~t fa~t, Węgier, doskonała drużyna Feren
że dwu~rotny mis_tr~, Ad!Il1ra, m~ cvaros, już w pierwszem spotlrazd?był Jeszcze am Jedi;ieJ. bramk.1, niu tego sezonu stracił jeden punkt
a Jednak ws.ku tek .wymkow rei:ni· osiągając z Ujpestji wynik rem1so
sowych z Vienną 1 WAC ma JUŻ wy 2:2. Debiutujący w lidze Somo
dwa punkty. Na czele tabeli chwi gyj pokonał 13astję 2:1, Sobaria ulowo k~oczy Vienna po zwycięst- legła Vasasowi 1:2
wie nad Floridsdorfem w stosunPRAGĄ. w mistrzostwach Cze
ku 2:0 i WAG po wyniku remiso- chosłowacji źle zastartowała Spar.
wym z Admirą. Pozatem SJovan ta, osiągając z Cechie Karlin za·
pokonał Wacker 2:0 dzięki dobrej ledwie 1:1. Slavia bez trudu zwykondycji fizycznej, Austrja przy ciężyła Kladno w stosunku i:u,
dużej dozie szczęścia zwyciężyła Bohemians uległ niespodziewanie
BAC 3:2, nowicjusz w lidie Ni- debiutantce w lidze Libinowi w
cholson pokonał Sportklub 3:1.
stosunku 3:4.

Pogonią poznańską.

Zawody te zapowiadają się nie
zwykle ciekawie, ze względu na
to, ż,e Pogoń pobiła ubiegłej niedżiel! Polonję Bydgoską 7:3.
Zawody odbędą się o godz. 10 na
boisku ŁKS.
W meczu tym wystąpi również
Milde, którego w Warszawie zastępował na obronie Wypych.

Majshrz yckiego z K. S. \I arta,
który na jednem z oosiedzeń
związku zachowywał się nietaktow
nie.
Po dłuższej dyskusji postano·
wiono Majchrzyckiego, mistrza Pol
Dr. med.
ski w wadze lekkiej zdyskwalifikować na przeciąg Jednego roku.
Jednocześnie odbędą się n.astę
Wobec powyższego Maichn:ycpu1ące
mecze o wejście do extra
ki i1ie będzie mógł brać udziału
klasy:
Pomorze-Warszawa, Lub· Choroby uszu; nosa, gardła i krtaw zawodach międzypaństwowych
hu-Wilno, Kielce-Sląsk
ni - wady głosu i wymowy
t>olska-Szwecja.
Wschodnia Nr. 65
(Piotrkowska 46) Telefon nr. 66-01
Przyjmuje od 11 i pół do 12 i pół
i od 3 do 5.
Zarząd Łóiiz. Żyd. Tow. Opie:Ki nad Starcami (Dom
~
~ ~·
Profesor
·
Starców fund. małż. Konszi3tów) wyraża najserdeczniejsze ży
czenia swemu Prezesowi, µ. B. A. Gliksmanowi oraz Jego
Szan. Małżonce z obzji zaślubin lch córki
panny Dr. Zotji Gtiłlsmanówny
z panem Dr. 1o·eti!1s2m Turynem
;e«cje gry fortepianowej

A. Mazur

.Il__________,,,,____________ _

I

••

M•1strzostwa Austr11,
.. Czech I. Węgier
.

•••.
OZULI\
'--

Brawurowy

skok.

C:t_ os

PtJlSKl 11

12

wrz eśnia

POLSKł'

„Gl.OS

GAZETA
HANDLOW
&
...„IEillB„lllJ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..,
Lódż

Łódż

1928 r.

12 wneśnia 1928 r•
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Podatki we wrześniu

Ministerstwo skarbu przyporni·
na płatniKom bezpośrednich podat
ków, te w m. wrześniu br. płatne
są następujące podatki:
1) do 15 września wpłata podat
pole państwowe wystąpiły jak w ku przemysłowego od obrotu, osiągniętego w m. sierpniu
b. r.
roku ub. we własnym pięknym pa przez przedsiębiorstwa handlowe I
wilonie, a w osobnym pawiloniku i II kat. i przemysłowe I-V kat.,
usadowił się monopol zapałczany. prowadzące
prawidłowe
księgi
Wystawa pożarnicza, wystawa re- handlowe oraz przez przedsiębior
kłamy świetlnej, targi koni ranon· stwa sprawozdawcze;
•
.
2) wpłata podatku dochodowe·
towych, trz ody eh1ewneJ, owiec,
, . go o d upasa ż en. s ł uz'b owy eh , em"''"'"
drobiu i królików - uzupełn1~1ą rytur i wynagrodzeń za najemną
pokaźną
całość
VIII Targow pracę- w ciągu 7 dni po dokona·
Wschodnich.
nem potrąceniu.
Mieczysław Kołtoński .
Nadto płatne są zaległości z
tytułu podatku majątkowego, oraz
kwoty
zaległości
odroczonyeb,
względnie rozłożonych na raty z
terminem płatności w m. września
b. r. tudzież podatki, na które

c1esza, s1e, coraz wiJP.kszem zainteresowaniem zagranicy
własna ,,Głosu Polskiego"
tystycznego), Stanów ZjednoczoJeśli chodzi o produkcję krajonych, Anglji (motory spalinowel, wą, to i w tym roku wysuwa się
Szwecji (wirówki), Danji, Szwaj- produkcja i przemysł rolniczy, któ
carji i Belgji, Egipt wystąpił z ry w r, bież. zajął dużo więcej miej
próbami bawełny, Grecja przysła- sca niż w latach ubiegłych. Przeła koryntki, a po raz pierwszy b. mysi włókienniczy wystąpił harpoważnie reprezentowana jest Pa- dzo ubogo: ani ł.ódź, ani Bielsk, a,
lestyna,
zamykając krąg krajów ni Białystok nie pokwapiły się do
Bliskiego Wschodu, które coraz udziału. Łódź zorganizowana zo-ściślejsze nawiązują z Polską sto- stała przez związek eksporfowy,
sunki za pośrednictwem Targów ale wystąpiło w tej wystawie :.i;bioWschodnich.
rowej kilka zaledwie firm. M.,;.\o-

Korespon encja

Lwów, we wrześniu.
W poprzedniej korespondencji
omówiliśmy szczegółowo

historję

powstania

Targów Wschodnich,
koncepcję, na jakiej
inicjatorzy
twórczą swą działalność oparli, a
wreszcie pos:iczegÓl ne etapy roz-voju tej placówki••
Możemy tedy, po przedstawieniu
uistorji przeszłości Targów przejść
do omówienia, kampanfi tegorocz·
nych, spodziewanych wyników i
erspektyw na payszłoś6.
P

Targi tegoroczne zorganizowane
w nczeg61nie nfespr.tyja-

zostały

jących
warunkach. w tym okresie
czasu, gdy Targi szykowały się d·o
inauguracji -

Arr.-eryl.ran'
SL
Il
l'.J:.~ a czy ang1· e)slla?
Il

płatnicy

przygotowywano w

.~;!"iE:~;;:;~;;:::~~r: WJaką _poży_c~kę
bywającą się równocześnie

otr~y~a samorząd ł~dzki Rynek pieniężny

wysta·
b1ezącego m1esu~ca rozpoczną Się
wę w Łucku, w Toruniu, w B'Yd·
Z
goszczy, dość wspomnieć I Targi Wywiad „Głosu Polskiego'' z wiceprezydentem Łodzi dr. E, Wielińskim
P ółnocne w Wilnie i przygotowują
.
.
.
t ,,. "ospodarstwa do- PQzyczka zagramczna dla Ło-' otrzymamych przez nas zapowie- jeszcze w ciągu bieżącego roku.
cą się wys
&
·
·
mowego
w aw"'
Katowicach.
Na końcu .J_•
•.uA. w wyso k ośc.1· .6 mi·1·Jonów d. o- d zi przyb ę d ą oni do W arszawy,
- C zem uzasad n~ć
ten wruo. .
dk śli'~ trzeba lmponu'ące larow ameryikansk1ch na cele llil- względnie do Łodzi, dnia 22 wrze- sek p. prezydenta i pośpiech, co
JUz po re "
'
t
.
. k ł . d. . ł
d
k . k d t• ?
. g t ania rz•du o-anizacji wes ycYJne, 1a ą .o z mia a za- śnia b. r.
o uzys· anta re y ow
pt zy o OW
or
'
•&
• ił
•
d k'Jk
· ·
·
D •
· ·
·
gospodarczych, 5połecznych, kul- ctąi:;nąc prze
i u m1es1ąca.m1
. op1ero w tym terminie -. cią- Tem, że amerykańS1ka poturalnych, ańystycznych i samo- ~ kon~.~1:1a~
amer;:kańsk1c~ g~·1e nasi rozmówc.-~ - dowiemy życz.ka, 0 którą ubiegaliśmy się,
" ampor l " a 1garten - zna1- się, czy będziemy naaal pertrakto- 1· est nii.epewna i że miiasto musi w
wych do Powszechne}· Wy- d
rzą d o
· ·
b
·
· k z,d ł l'
stawy Krajowej w Poznaniu (maj .u1e 51.~ <> ecnłe,_ Ja d 0 ~ ilśk~y wl "·6 0 po~yczkę, czy też„. 0 spro terminie pokTyć
zohowiązan~a
-- wrzesień 1929) aby .«ozu- się pot crmowac, po
wie ~m on.gowame opcji.
względem B. G. K.
• , że VIII kampan1·a Tarił6w
znakiem zapytania.
- Dlaczego - pytamy - p.
6
miec,
I t • ·
dn'
b
·
- Jakie
czynniki
mogłyby
Wsch odnich stać się miała niejako
s me1ą uzasoa ione 0 ' awy, ze prezydent ciągle wspomina o o. t b .
. t
d
·
ekt
·
·
d
.
przez
mias
o
yc
wuę e po
uwa
~ • wa prób• ich żywotności mo ProJ
·owana 1 z pewnemi za- roczemu
pożyczki amerykaii.
Ot;D l O or
or
'
t
. . .
gę przy zabiegach o nową pom ntem przełomow'Vftl- w kt6rym s rzezem.ami zawarta umowa 0 skiej; czyżby svtuacja na ryniku
.
.
:r-.
•
•
_,_
k ń
.
,.
.
życzkę? zapytu1ę dalej.
e
0
wykrystalizować się miał fakt ko- P :V~zs~ą p~zyc~ę . z ~er! a - amerykańskun nie sprzy1ała uzynieczności istnienia Targów, )ako sk1mi finansistam1 n1e d?1dz1e do skaniu pożyczki?
- Przedewszystk:iem - odpobramy wypadoweJ na ..vs:;:hód. skutku, wobec czego miasto na_ Koniunktura na rynku pie- wiada wiceprezydent Wieliński„,_ k
sze zmuszone będzie ws7.cząć sta niężnym Stanów Zjednoczonych Londyn, w którym nas·troje dla
1 ogomeg\l ryzy- rania o uzyskanie innej zagraniczZwłaszcza na te
od
'ada
.
polskich papierów wartośdowycn
• ki od paru lat ła..c 1• •ia s·.....;e
•
.
.
powt
nasz rozmowca .
su, '8
-..g. •T •· • • ne1 pożyczki dla pokryC'la :who- i'est
be . ńJ d .
ł
. t lk sta1ą się co•r az przychylniejsze.
cle przechodzę prężnośc arg6w
.
.
.
.
z .vz 5 ę me z a me y o,
• I
l
dol w11ązan płatruczych1 ktorych ter- dla Łodzi ale i dla pożyczek Niel Początkowo finaxisjera londyńW scbodnich 1 enomena na z • min się zbli:ia
'
k
t
k
ł
·
t
ność przystosowania się do zmie- Celem za~zerpnięcia źródło- miec. Najlepszym tego dowodem s. a ubs osun .owa_.~ s1ęl nk~gha yw• eh anmk6
i k 'unktti.r
jest oikoliczno·ść 1 że podczas gdy nie wo ee po1zyczt:1K po s t·C , naniony
w
w • _ on)tem wię wych
fof.ormac1'i w tei' nader do
'
t
·
t ·
h I'ł
·
.
.
.
„
. . - samorządy Rzeszy r..iemieckiei' za s ępnae nas ro1e
przec y i y się
gospodarczyeh P 0 Isk1 z
ruosłe1 dla miasta kwest11 zwroci- .
ł
.
·.
na ko z ść Pol"·ki' 0 t tru'
ś
k
uwydatnia się jaskrawością.
.
.
.
ciągnę Y w ma1u pozyczek amery- '
r Y
.
s a :0 za
0
IZłł
·
dliś?1~_ mWę ~ • wn~eprezydent~ Ło- kańskich w sumie 400 milionów są ooe stanowczo przychylne.
"
•
li!
zt ar.
tehńsluego z prosbą o d 1 .
t o w u b . miesiącu,
. .
t . 1·.
.J_
wie Iu stron - ciągnie Ulf',
łas kaiwe przedstawienie nam wy- o arow,
·
•
t
ł t lk
.
W
ta11oroczne, pomimo tych t
.
„ f'
. . w sierp~11u o rzyma y y o 6 miieliński - czynią bankierzy an
Tardt'
&
~&
worzone1 sytuaci1 mansowe1 mia 1' • d 0 1
niesprzyjających okoliczności, po- sta.
ionow
gielscy poważne propozycje mbia· am.
twierdziły całkowicie celowość
P. wiceprezydent Wieliński uWidać z tego, że rynek amery- stu i w propozycjach tych
eswych tw6rczych poczyna6, a mia przejmie udzielił nam następują- kański jest już nadmiemie nasy- dziemy się mogli rozejrzeć dopie
r•, te"o
1'est wvł.sza
niż w latach cych wycZ"'""'UJ'ących
wvi·
"śn'l'eń. eony pożyczkami samo·rządów pol r<> po wygaśnięciu te.r minu •>p&
•• :r-~:t'
„ n"""
ubiegłych liczba wystawców. Rów _ Samorząd Łodzi _ rozipo- skich i niemieckich.
cji.
nież i udział zagranicy powiększył czął dr. Wieliński _ zacią.gn1\ł
Wobec tych okoliczności Łódź
Po tym też tenr.:inie - kończy
się, gdyż liczba wystaWCÓW zagra przen kilku miesiącami, jak pMlU zmuszona będzie czynić starania swe wyajś.nieni:a WlCePfezydent
nicznych
wiadomo, pot.yczkę z 9anJku go- o pożyczkę na innym telf'enie, tak, Łodzi - będziemy mog1i rokować
WYNOSI W B. ROKU 34 PROC. spodarstwa krajowego na prowa- aby można ją było zreaHzować z Anglją na temat uzyskar.ia więogólnej liczby wystawców, pod · cl.zenie inwestycji w wysokości 2
kszej pożyczki inwestycyjnej.
czas gdy
miljonów dola.rów amerykańskich llł'lm!l••&;t!~IHlllB
St, Gel.
W ROKU UB. WYNOSU.A TYL- z tern, że po.kryje ją do 31 grudKO 26,27 PROC.
nia b. r. z funduszów pożycziki
P

koncu
traktacje

finansistami zagranicznemi

per• Ceduła giełdy pieniężne)
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z

warszawskiej
OOTóWKA:
Dolary 8.88 i Jedlna czwarta
CZEKI
B eIgla 123.9"„
Holandia 357.40
LondY111 43.25 i pół, 4.Us
Nowy Jork 8.90

Pa.ryż 34.82 ł pół
~raga 26.42 i Jed11a czwarta
zwadCllJt'Ja 171.68
Siitokhoilm 238.75, 2~.60

Wiedeft 125.62
Włochy 46.62

Matka nłemrecka 212.38
AKCJE

Bank

Najliczniej reprezentowane są: :mezka~ki~. Była. to zatem po
S·ła klasa-& dziel\
Austrja, Czechosłowacja (maszynv ~cz a
bró .oterłmin~wa 1 ł ~tórą Główniejsze wygrane
.
k' ) F
· m.iasto zo owiąza o s1ę sp acić w
5.000 zł. 133120 144987 146549.
piekars ie , rancfa
(przecudne
'ed b
.
_,
końcu roku.
3.000 zł. 26544 69264 84650 t
wyrob y J wa ne 1 przemyinu a r·
W
. k
k
l 198G8 136406 136973
związ u z tem -- ontynu- 2.000 zł. - 4190 29264 53753
!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
! uje wiceprezydent Wieliński - 56934 755 31 986 39 188967 139032
powstaje już obecnie kwestia zre 15318s.
Dowiadujemy się, że pierwsza alizowania amerykańskiej pożyczJ.OCO zł. - 12528 31905 48096
w Polsce fabryka samochodów ki.
51355 56325 68346 86665 102897
firmy „Ursus" w Czechowicach
Jak wiadt>mo, rząd w czasie 108352 134488 136984 14696~
d w
1499iłl 151537.
po
arszawą powierzyła siprze- pertraktacji samorządu łódzkiego
2oo zł. _
30 44 25975 28572
daż samochodów na terenie wo- z koncernami amerykańskimi o SI 789 36372 38419 49495 50809
jewództwa łódzkiego p. Hooryko. _,_
,
•ł
.
wi Buczyńskiemu, b. dowódcy P?zyc;G;Kę. zagwar.a~~owa ~odzi 5583<i t-3831 64029 74131 75989
dyonu samochodowego w ŁQdzi . pierwszenstwo em1s1i przed mny- 82447 90252
13338v7
l 34618
(Piotrk owska 112).
mi samo.rządami Polski, uznając, 144574 149139 151490.
Samochody fi rmy „Ursus" już że kredyty zagraniczne dla miaw ciągu krótkiego czasu zdołały sta nas ~e<5o są potrzebą chwi1i.
Zawiadomien ie.
zd obyć sobie na rynku uznanie,
O · "' d . 1
k
pCJa 11 u. zie ona
' O
• .nc. ern
Oraz Wi'elki'e wz"yct'e .
_ 1 .. om
\\' cz WA rt ym dniu ci ą!:! n lerił a V·ej
Ukazanie się w sprzedaży sa. „Lamport i „Halg11iter. ..:oncz y
kl 'ad tfl :lł
mochodów
wyrobu
krajowe go się 30 bie żące g o mie s ią ca i, rze,.. •
"· r "" _, "
•
· t b ar d zo poc1esza1ącym
•
·
b'
-· l".0 .533 ;; r ut>Janv t\i ~z c zę ~
1es
o J<t- jasn.'l. ż e do tc:g;) c zas u m1:
rl<' 1 otC'n' n'•
~~?1· t embardz~ej 1 że ie ~ trwa- czekać ne. pr zyj azd pr z e ~:„1.
,; . '• J S ZT.~J-~. ł:.~..>..:l,
.osc, oraz poziom t echnicznego c'el'
.
h
b
k
.
. u, . „ cztt .i I, r : 1 -1 - .1
wykonania niczem nie u'Stęp uie 1 1 wymten; onyc
an ow, ·.•
' '" 111t>1W:'z:1 ~) trn „ „ .• tłira
1
1 ' ' 1,tllL'11\ 1n
110 d ów wi e1 u illiJ - 1em ewP""'t1"ln-.c>o
·ont·yntio w.i;'·
:I ob roc1· samoc
· „ ' " ._
I\
. . , ~ .z ,.1i... , nc11 a0. ul , :--1:n
, 11 t,V ~ c , .'<l-·,1.
·
·
f
1
„
•
1
1
\
„
re k za2ramcznvr:u,
r 0 {OW:i:-i puzy ..;Z .\•J Wy ·.:,1
1 :.„.i. 1.,
·'. 1 L' , , „ t· 1a.i1„e uu 1„1 , • „

Samochody ,,Ursus'''
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Kino Spół. Prac.

0<:1

117.-

Nobel 32.25
Starachowice 55.-. 55.50
Borkow.ski 18.-

PAŃSTWOWE ~- :sn
ZASTAWNE:
Dolarówika 9o.5o, 92·5 proc. kon.wersyJ:la 67.5 proc. konw. kolejowa 61.30
Kolei·owa 103. - . 103""'
"n
8 proc. Bainku Gosp.od.arstwa Kraj.
89 .50
4 i pół pre><:. listy Zl!lstawne zietmklt
zł. 52.50
8 proc. Tow. Kred. m. Warszawy zf
73 75 74
· • Tow.
.- Kred. m. Sied:lec 75.l~
10 proc.
p 0.ż yiczka in·westycyj.na 128.50, 127.75
129.50
PAPIERY

1rntowan1a

złotego!
dniu 11 wrze§nia 191!8
Za 100 złotych:
W

~~~:~~

Berlinwypl.
na War9zawę
na Poznań .
Gdańsk wypl.

Państw.

SienlUewica:a 40.

Hamdło.wy

Bank Polski 179.5(), 180.25
Bank Zachod11ł 33.2.5
Węg i el 104.-, 102.-, 102.25
Lilpop 40.50, 40.Zaiwiercie 27.-, Z6.50
Cukier 66.-

]7 bofnrJ·a pan'Sf\VOWI

1

płatnicze
tymże

otrzymali nakazy
z terminem płatnośei w
miesiącu .

9..

_

Wie:eań ~:!~~awę

1

45.25
5820
46.91-47.51
46.95-41.15
46,975 --47.175
57.78-57.92

67.75-57.00
79.425-79 700

„ •.•.•••„.„
h
ford-karetka
Praga

wtori<U 11 do pomedzial1<u 17
września włącznie .

M'188fQ tystąca
· UCl8C

r

Potężny dramat współczesny po dług pow!e§c1 Arnolda Bennet. pod
reżyserią słynnego Uarm1re G1
dlone .
W rolach ~ lćwnych : Wielcy ootentaci ekranu różnych narodowol;ci.
Cl ~ ire Rommer, Paweł Richter,

l1astun Madot1 Rennee Haribel.
!lilm ten zalicza się do najlepszvch
utworów tego sezonu i produkcji
europejskiej Specjalna eksp~dycja
tllmowa wy1eohala do Londynu 1 New
rorku dla uskutecznienia zdJęć na
miejscu. Wspaniale sceny w Luna·
parku po raz p1erWsty na ht111ie.
Nastepny prognm :

· ,,Pr7edpiekle"
W rola.:l1 glównycn: Eliza la Parta,
Dagny Servaes1 Werner Kraus.
w ani powszeanie, z WYJą:1;1em soI:>ót. początek seansów o 2 3 m .10 ,
zaś w sol>oty, niedziele i świę ta o
godz. 2·ej po poi. Ostatni sea ns o
i;iodz 9.50. - Na l·szy se ans ceny
miejsc zniżon e.

378.2 7

•

na chodzie, w dobrym stanie do
Szosa Pabjanicka 6.

~przedania.

•LECZNICA
••••••••••••
~J9-3

lellarz:Y specjalistów i gabinet
dentystyczny przy l.iórny,n 1{yn.cu
PiotrKowsłta 'Z94, tel. 22·89

przy przvstanku (tramw. pal>Janict(ich)
,.1rzyjmu .e chorych wchorol>acn wszystKich spe.:1alno~c1 od g lJ ranJ eh>7 -e 1
po poi. Szczepienie ospy analizy (rno•
czu, Kału, krWt, plWvcm etc.) operację
opatrunK1.
Porada 3 złote vl/1zyty na rn1e:>c1•
L.aD1eg1 1 operac;e oa umo..vy. 1\ąp1e l 11
.s wi c tw e.

r.tei.:tryzaci u.

. ~ a;:; w1 e c1a11 1 a

t<oentgen. L.ę o y
siruczne, korony
platynowe 1 1nost)I
łrl meaz1e1e 1 :0w1ęra ao :;e><it J !JQ poi
wmp ą

KWarcową .
złote

12.IX. -

Dr. med.

Niedoścignione

Adam Bender

w

Gł.OS

POLSKI -

1928,

sile pienienia

Choroby wewnętrzne
Specjalność s er c a.

Prze1azd nr. 30,

tel. 54-68
Przyjmuje od 5-7 po poi.

'f j;j

I

~~~~E

.ii,·"

ii~

Dr. med. Z. RAKOWSKl

specjalista chorób uszu, nosa, gardła
i płuc.
'<DrtSTIUłTYtłDWSKft 9, Tel. Z'l·B1.
Przyjmuje ort 12-~ i 5-7

-

Najprzedniejsze

mydło pach.oące

do prania i do mycia.

Kllii'Oer Obrazy

Baczność!!!

Choroby wene·
ryczne skórne
. · włosów
Leczenie lam-

.
Ąksentow1cza, Fałata, Wojc1echa Kossaka, Wyczółkowskiego i innych
• •
•

pą kwarcową.

Andrzeja nr. i okazy1n1e do sprzedan1a
u~~i~y a;;~fęć: Wiadomość: ul. Cegielniana 6,
8.

m,

Wojew,ódzka Wystawa Ogrodnicza w Łodzi
Park ZrócUiska od 15-24 września 1928 r.

w

H&t4&

W'

'ff

~ Ma~al~n
z.

właściciel

łłajman.

od 1.30-2.30 dla Pań
od 6-8 dla Panów
W niedziele i święta od 10-1~

, ,„ ••„

warsiawsKi

Oferty do "Głosu Polsk. "pod A W. 5

obuwie
oraz wszelkie
wyroby
skórzane

poleca w wielkim wyborze

lekcje francuskiego.
Kilińskiego

I

Pauliny Tyllerówny
44, parter.

Zapisy dzieci ccdziennie
od 4 _,, po pof.
-~-------

0Choroby
r. Heller
skórne
wenerycine
Ol. iiaWfOt i

1

d~iśijutro

GRAND-PENS TONAT
gości

na święta Nowo-Roczne,
Jom-Kipur i Kuczki.

Uroczyste modlitwy na

miejstu.

Dojazd tramwajem Tuszyńskim.
Telefon Tuszyn Nr. 2.

Dr. :med.

LUDrB.xnICedz.

przeprowadził
na ul.

powrócił.

Specjalista chorób
skórnych, wenerycznych 1 moczo·

uny ienniL

J

(dened ..t\t,1 )
Telef. 40-26
~pecjal1sta

chorób skór•
nych 1 wene•
rycznrch.

Leczenie

Przyjmuje od 8·11
r. 1 od 5-8 po por.

Dr. med.

Zygmunt

Choroby nerek
pęcherza t dróg

Choroby nerek,
cherza i dróg mo-

Pik i eIny Dct!~!!er ,ł§l~śl
pę·

Przyjmuje od 4-7

Atelier Artistiqua de cnapeaux
Narutowicza 3, front, li p.
stale w kontakcie z

PIDDBLE i KOPJE
Po powrocie z Wiednia

P11rra

l\lpernówna

... „ -·~...:.·~J!P J>Xl:'"1~:~ i.:...:__~y

-. fj!\);t,'"it.,

"I

„ .!.:·~-~ ~

l.

1111118

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

panów i dzieci

Zapisy od 2-4 Andrzeja 28,
I p. fr.

Teleto11 18-90

DR. MED.

.Maison Alphonsine"

poleca

. ...

Nawrot 8

m. 3.

RAPEPOHT

otwiera z

Piramowicza 11
dawn.

Tel. 48-95.

Do akt
N .. 06 D2S r.
Ogłoszenie.

Komorni!{ przy

Tel. 44.92

Łódź,

d

W.
I. Z, O.
. . b

n. 18 wrzesma r •

TKANIE DZIUR
w garderobie. Tkalnia sztuczna, Piotr•
kowska 92.
110-10
(-)
DYWANY
reperuje Tkalnia Sztuczna, Piotrkow•
ska 92.
119-51

OTWOCI\.

I
:
LAMP ELEKTRYCZNYCH

Okręgo·

. WIELKI WYBóR

=~

lilELDft PRBGY

CHCESZ

OTRZ'lMAć POSAO~?

Musisz ukończyć kursa tachowe kore.
po cenacl't niskich poleca
apondencyjne prot. Sekulowicza, War„
fabryka lamp i wyrobów z bronzu szawa, Zóraw1a 42. Kursa wyuczają
listo\\ nie~ l:>uchalterji, rachqnkowośc i
kup1eck1ej, korespondencji handlowej
stenogratji, nauki nandlu, prawa, Kaligratj1. pisania na maszynach, towaro.~ 1~;,r,,owsiea :iil. ·reJeHHl 21·25 znawstwa, ang1elsk1egil, trancusKie~o
Konsumentom Elektrowni na spłatę niemieckiego, pisowni, \OrtogratJlJ. Po
ukończeniu świadectwo, Zącta1c1e pro•
ratami miesięcznemi
spektóW.
55 -9
.

•
M. Burakowski

Sołowiejczyk

sumę L..ł.

w dobrym stanie

w języku hebrajskim pod kier. Dr. Wiktorji SpeKtor. Pensjonat dla dzieci i mlodzieży R.
Kratki, tel, 85, poleca pokoje dla do·
Zapisy na przed i poobiednie zajęcia przyjmu- rosłych 1 przyjmuje zamówienia na
?77-2
je Dr. W. sp~ktorowa Piotrkowska 107, codz. od 4 pp. święta.

wym w Łodzi,
Urolog
Tomasz Chorzel .
Choroby nerek, pę ski zam. w Lodzi,
.:herza 1 dróg mo- przy ul. Konstantynowskiej 5,
czowych.
na zasaPr. Narutowicza 25 dzie art.103J u. P
C., ogłasza że w
Dzielna
telefon 44-10 dniu 18 września
t!:J28 r. od godz. IO
Przy im uje
od 1-~ I 4-8 W. rano we wsi !';owy
clronisin, gm. Wl·
sk1tno,
odbędzie się sprze
daż
z przetargu
Dr•.
put>hcznego rucho
mośc 1 na l eżących
do Zo1i1 1 Józeta
maiż. Krastrn
Specialll:!la chorób
skórnych i wene- i skJadającyc11 się
z luowy,
rycznych
oszacowanych na

P1otrkowsKa 99

Ml6D

komplety freblowskie

Olglńska).

Sądzie

PIANINO

używane

ł§lł§l~ aDDltltiSllHHB ROZPl.1

I -...

od 6-8 w.

WYPŁATĘ!

ceny! Najdogodniejsze Wa·
runki. Towary na damskie, męskie
płaszcze, kostjumy,
ubrania, suknie
Crep-de chine, popelina we wszystkich
kolorach, towary na bieliżnę, firanki
poleca Leon Rubaszkin, Kilińskiego 44.
844-9-890

uaufm!loowa

pm;:0.::hi.ł Przyj~:~y::· 1-2 ł Zrzeszenie kobiet żyd.
i

NA

Najniższe

SPRZEOl\ź

j

św1atlem

(Lampą kwar•
co wą).

k airi ~

Dr. med.
1

się

6 Sierpnia nr.

płciowych. Naśw1e
tl11nie lampą kwar·

li

Tel. 31-77.

KUPltO i

.liDKlltiii i łlfłliSZKBrtlBI

BRAUN

Cegielniana 43
Tel. 41 3 ~ .

przyimuje c1o 10 r.
cową.
od 1-~ 1 <i -8. Przyjmuje od g. 8
Dla pań spec. od do JO rano i od
godz, 4-5 po poi.
5- ' wiecz.
c11a ntezamoycn
Dla pań otl 5-5
oddz1t:lna pocze-

przyjmuje

zapisy

~

88.

LE<;ONS DE FRANCAIS
Przejazd 6, m. 8, front.
117-5

Fran~a1sa.

kuplę od
zaraz. Oferty z podaniem ceny sub
\!
r,
plynny, świeży, ku- „Uotówka lOU" do .litosu •
•
581-.l
Ogłoszenie.
racyj ny, lipcowy
.
, w blaszankach FORD UżYWANY
,Koll!ormk przy
5 kg. zł. 16 _
Sądzie Okręg?10 kg. zl. 50 _ na chodzie okazyjnie tanio do sprze•
wym w Łoc1z1 . 20 kg. zł. 57. _ dania. Oferty pod „C <..:. • do admin.
00-2
Tomasz Chorzelski wraz z opak owa • • Ulosu Polskiego•.
zamieszkały w Łoniem i opłatą poczdz1 przy ul.Konstau rową wysyla za
tynowsk1e1 5 na za
zaliczka:
sadzie, art.1030 U. A. LOWENSOHN
P. "'·• ogtasza,
Tarnopol skrytlta
że w. aniu ,9
poczt. 49 .
MIESZKANIA
września 1928 r,
lokale, pokoje umeblowane poszukuje
od g. 10 ranc,
1 poleca Biuro Agenturowe .Polruch"
we wsi Huta Wi·
P1otrlwwsk.a 38, teteton 41..01. 7829-13
Lekarz-dentysta
sldcka, gm. Wtbkitno.
-------~~~
SKROMNIE
odbędzie się sprze ~ ".
daż z
przetargu
U I\
U
umeblowany pokój nacychmiast do od-·
puD llcznego ru- ·I
powróciła dania. (Tetefon) . .Narutowicza 56, m. 10,
chomośc1, nalezą5?:18-1
cych do Ivucnala
godziny przyjęć
ulrychsa.
od JU-1, od ó-7
2 POKOJE
i składaJącyc11 się
lub oddzielnie z telefonem przy
z l:.l Krów
Narutowicza 39 razem.
rodz101e chrześcijańskiej do odnajęcia.
tel. 2tS·o7
oszacowany;;n na
Poludntowa 4:ł, 1 piętro, m. 11. Zgla·
sumę zł. 5,oJU.szać się od 1-5 1 oa 7 -8,
5o0-l
t,ódż, d. 25.8 28 r.
Komornik:
T. Chorzelski

Do217
a1et.1928
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I

wznowiła

CENY PRZY:::lTĘPNE.
DOGODNE WARUNKI.
Uwaga: Dla pp. urzędników

GdańsKa

Ogłoszenia

Janina Ka Ie ck a

Najelegantsze Ubiory męskie, damskie
i dziecinne oraz futra damskie 1 męskie

Przedszkole i (S~~T.P!~,tr,„!r,zygotowawcze

••••••••••m••
drobne

w centrum par

POSZUKIWANE

przefarbować

Na sezon tesienny i zimO"'\JVV

RAT POL

3 _pokoje

z kuchnią 1 wygodami
miast a

wykwintnie
na dogod•
warunkach ubraó

nyoh

·~p···~················

Maidv może sam

Konstantynowska 12, tel. 36-89

gdyż chcę siq
oszczędn!e i

POTRZEBNE
prasowaczki na stale, oraz uczenice.
W dniu 1-go września została otwarta Leromskiego 54.
57$-1

ZAWIADOMIENIE.

pracownia Su.Kien, O.Kryć dam
sK1ch, oraz futer długoletniej współ
POSZUKUJE SI~
prac. firmy „LUCYNA" w Warszawie inteligentnej wychowawczynl uo dzieci,

5UU.-

d. 1!8.8,28 r.
Komornik:

Przyimuie od 1-<I
·--~~~-~
·-·=--~-'.':...=-=~-~--~---===~-------~-~P~P·:_:,1_,::od ,_i::_-_9_._w_._ _·_r._Chorz~iski___
11 1 1es1ęczna „Głosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami wynosi w Łodzi zl. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prz&·
sylka pocztowa w kraju - zł. 5.-; zagranicę - zl. 7.20.

Ili

J
•

MIKULSKA, Zachodnia 22.

ł\illńslt1ego

m. 47.

60,

poprzeczna of., Ul p.,
379-J

-- - -- -· Ogłoszenie za wiersz milimelto'W; l szpaltowy
'I' '
' •
l strona 1 wteldole 40 groszy, strona 5 szpalt. - NeKrologi 50 gr. str. 5 szpalt. - Nadesłane
po tekście 50 ~r. strona 5 szpalt. - Zwyczajne 10 groszy str. 10 szpalt. - Ogłoszenia i:ar9
czynowe i zaślubinowe 10 zlot. - Ogłoszenia zamiejscowe obliczane są e» 50 proc:. zaś ••
za\lranic7.nych o IUO )'.lrocent drożej.
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