uz1ś· ... Gazeta

Randłowail

Łódź,

_N_r_._2_6_0_._ _...o.p„ła.ta;;;..;mpocztowa uiszczona ryczałfEm.

Roll
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(llilrsz.

urlop

Warsz. koresp. „Głosu Polskiego" (St. Gr.} tel~ionuje:
Jak się dowiadujemy, marszałek Piłsudski przedłużyi swój po·
byt w Rumunji i powróci do kraju
około 25 b. m.

IQ in.

ZalBSk.

powraca z Cienewll
Warsz.
koresp. „Głosu
Polskie„
.
go [St.. Gr.) . telefonu1e:
z I k'
.
P owrot mm1stra a es· 1ego
,. z
W
Genewy
do
arszawy
OGV~K1wa.
•
ny 1est w końcu bieżąceg0 tygodnia.

Dwugodzinną
k o nlerencią

.

odbył

\•\Telefony ,,Głosu Polskiego„- Redakcja d~ienna 19-7
nocna redakcja i drukarnia od ~od. z. 9 wiecz: 7-99
8.D.688 adrninistraoja i eKsped;:,reja 1-99 8 8 8 8 8

•

Piłsudski

przedłużył

c ena 20 g roszy •

prez. Rzplitej
Bartlem

z premierem

Warsz. koresp. „Głosu Polskie" (St G ) t I f
. .
gop
,. r. Beert onu1e. d
.
remier p. a ~1 o go ?:, 4-eJ
po poi. został przy1ęty pr.~ez p1·e- d t R l't .
k K
Z} en a
zp 1 e1 na zam 11. onferencja trwała dwie godziny.
W
d .
h
.
h

Portorico
I Floryda zniszczone
Milionowe straty huragan
wyrządził

wśród

100 f

;;:;~ł pr::~:~;:;:;:a. si~ ZN~~~~r~~ZN~~iy ~~~~G

\ViBlkiB· SPUSIOSZBDi8

w San Juan

NOWY JORK 17 września _
'
•
(Pat.) - Aczkolwiek wydaje się,
że hura&an
e ' który szalał nad. wyspami Bahamskiemi, wyrządził sto
sunkowo niewielkie szkody, ostat
nie doniesienia z San Juan. świad

czą

nych

Prez. Rzplitej

z miejscowości, najciężej dotkniętych huraganem, rozproszyli się
PARYŻ, 17 września. (Pat.) ...po sąsiednich miastach,
Komunikat ministerstwa kolonji w
sprawie cyklonu, jaki szalał na
J~
Antyllach, stwierdza, że straty na
SZuOdY
Martynice, o ile chodzi o okolbe
n
wiejskie, są mniej poważne
:ńż
NOWY JORK, 17 września. _ • b •
N t • t
·
(Pat.) - Jak obliczaJ'ą straty, wy Się ot atwiano, . a tomh1as prtowaznhe
są s ra y w mias ac
po owyc •
rządzone przez huragan, wynoszą Na wyspie Guadalupie straty są
13 milin.nów
funtów szterlingów' b a rdz o znaczne. W szystk'1e p1ony
,przyczem cyfra ta nie obejmuje są zniszczone. Wiele domów za•
własności prywatnej i publicznej waliło się.
3 osoby poniosły
jak np. szkół i różnych instytucji śmierć.
STRATY W ZBIORACH KA WY
WYNOSZĄ 2 MILJ. FUNTóW.
łach

Spustoszenie wmi as

Torna do nt' SZ11Zy

portowych

11

flO"JdB
1

LONDYN, 17 września. (ATE.)
·
NOWY JORK, 17 wrzes'n
1·a. _ Nad środkowemi Chinami prze(PAT.) _ L'cz a ofiar huraganu szedł

Portońco określana

w
jest chaotycznie NA 200 OSóB.
G b
t T
, . d
. d
u erna or owner oswia cza Je
k . l' b t . t
d
na , ze 1cz a a 1es praw opod ob nie
· w1ę
· k sza. z drugie)
· • st rony
.
. 1. b t •
przypuszczaJą, ze icz a ysiąca
ofiar, podana przez dzienniki jest
przesadzona. Hura&an
wyrządził
6

SIŁY

NIEZWYKLEJ
TAJFUN,
kt'ory w _ciąg~
.
dwuc h dm• zd0 łał
spustoszyc hczne m1e1scowosC1,
.
.
b
połozone na wschodmem wy rze.
Ch'' k'
w·tele dOzu, morza
.
.ms iego.
mow 1est zniszczonych. Brak ko'k „ k .
• . d t
•
mum acJi o1e1owe1 I ru oweJ.
Wskutek oberwania się chmury,

okropnem spustoszemu.
również znaczne szkody na wy- RZEKI GWAŁTOWNIE WEZ·
SZKODY WYNOSZĄ OKOŁO brzeżu Florydy, przyczem jednak
BRAŁY.
MILJONA DOLARóW.
obeszło się bez ofiar w ludziach. Wielu mieszkańców potonęło.
Niemal połowa ludności Portori Komunikacja telegraficzna i tele- W rejonie Szanghaju woda zalała
co pozostała bez dachu nad gło-1 foniczna przerwana.
tereny francuskiej koncesji i Qm
wą. Nadeszło stamtąd wiele kaWiatr posuwa się z szybkości.ą bóz marynarki amerykańskiej.
biogramów, w których nieszczęśli 160 kim. na . godzinę.

wziął udział

w pogrzebie 4 milj. podpisów

.m ·•••

za1erow1czI
po powro<;:1e z Druskiennik
wznowił przyjęcia

wewnęirzne

i kobiece

Polsko-=niemiecka konłerencja
przemys owa
ł

odbędzie się w przysz~ym miesiącu w

Warsz. koresp. „Głosu Polskie'&.11, Traugutta 8, tel 35-71. go" (St. Gr.) telefonuj-a:
~OO•IH+C•l•iil+i+!łlilii•!Jlilii•i+l•...IEłJW Dowiaduję się, że 19 i 20 paźProfesor
dziernika r. b. odbędzie się w
.Sł
Ni"rn"ł
Warszawie wspólna konferencja
Hil~HI przedstawicieli polskich izb han1,1 z~iowi1 iekcji ~ry fo'teri:.,,ow~ I rl~o:Vo - prz~my~~owyc.h i _kierov.:u~. Traugutta i~
~mkow orgamzac11 kup1eck1ch palirom ·!H u..
i skicb, przedstawicieli wielkiego
do 11 r. i od 5-7 , pp.

Stan I aw

prosi o dostarczenie
i odzieży. Uciekinierzy

0

Warsz. koresp. „Głosu Polskie(St. Gr.} telefonuje:
Na wokandzie sądu wojskowe
profesora ś. p. Jana Zawidzkiego
go w Warszawie znajduje się dzi
WARSZAWA 17 (Pat) Dziś od łego profesora wynieśli trumnę
siaj sprawa o nadużycia w wojsko był się pogrzeb znakomitego che- na barkach. Kondukt pogrzebowy
wym instytucie geograficznym.
mika prof. politechniki warsz. ś. p. skierował się w stronę ul. Polnej
Na ławie oskarżonych zasiądzie Jana
i zatrzymał się przed gmachem
iawidzkiego.
18 oficerów z pułkownikiem zdziO godz. 11 odbyło się w ko· politechniki na której powiewały
sławem Jaworskim na czele.
ściele Zbawiciela nabożeństwo ża flagi żałobe. Tutaj ze stopni prze
Do sprawy powołano około łobne na które przybył prezydent mawiali: rektor Politechniki prof.
~oo świadków.
Rzplitej. Pan prezydent złożył kon Swięto"ławski oraz dziekan prof.
Zaznaczyć należy,
że
sprawa dolencje rodzinie zmarłego uczo Smoleński, podkreślając w swoich
gen. Jaźwińskiego szefa wojskowe nego. Rząd reprezentował na nabo przemówieniach wielkie zasługi ja
go instytutu geograficznego zosta żeństwie wice-min. W. R. i O. P. kie położył dla nauki i ojczyzny
la wydzielona i przekazana sądowi
Czerwiński. Obecni byli wszyscy zmarły profesor.
generalskiemu.
IUS profesorowie Politechniki warszaw Po skończonych przemówieskiej, rektorzy wyższych uczelni, niach kondukt ruszył na cmentarz
Dr. Leon
delegacje z Krakowa, Poznania powązkowsk:, gdzie nad otwartą
•
•
Lwowa.
mogiłą wygłoszono
szereg przePo nabożeństwie koledzy zmar mówień.

~o"

choroby

Huragan szaleje
w Chinach

ludność

żywności

I

0\U

o nadużycia

• •

wa

Północnej

"I k b dla
18 m1.,. fun f'ow SZ fer.

t ·

Roko\Van

szalejący

miast i plantacji Ameryk.i

JACKSONVILLE, (Floryda). Z powodu przerwania wszelkich
17 września. - Straszliwy orkan, połączeń, brak jest bliższych wfaktóry
domości z terenów, nawiedzonych
ZNISZCZYŁ PORTORICO,
katastrofą.
osiągnął już wybrzeże Florydy.
W e dlUeIł komu nik a t U b'1ura me·
YS• 8&1 U 1V
t eoro1061czne„o
Ił'
Ił w M'1a1W· ork an,
zg'nęlo
•
· na morzu Karasza1e1ący
obecme
•'
'b
k'
.
t
.
.
SAN
JUAN,
(Portońco). 17-go
·
·
i s iem Jes znczrue s11rue1szy, aniżeli _ tornado z r. 1926 które września. - Według urzędowych
uczyniło na Florydzie tak okropne doniesień,
liczba 1.0CO osób, które
ł
·, fi
k
· t
spustoszenie.
łm1a y
pasc o. arą or .anu, J~~
Obecnie na naJ·wieksze
niebez- i przesadzona,
Liczby
ofiar naraz1c
.
., •
.
1
\usta tc me mozna.
piecze6stwo narażona jest
MIEJSCOWOść DAYTON BE- J Pewną jest rzeczą, że tysiące oACH,
sób żyje w skrajnej nędzy i !lł która leży w ośrodku trąby po· dzie,
wietrznej.
Szkody jedynie tylko w plantaW znane}• nue1scowosC1
. .
• · k ąp1e
• 1o- CJ8C
• h cukru wynoszą
wej Pahnbeach ucierpiała szc:ze25 MILJONóW DOLARóW.
,
.
•
•
'
.
•
golme dz1eln1ca, połozona nad mo
Około 100 !ys1ęcy
sztuk bydła
.
ł
rzem.
zgmę o
F 1 kt,
•
darł
b Ił
'
a e, ore się w
Y na 'fZe"'

premj;;
nu w M. s, Zagr. p. Wysockiego
Pozatem
w zachodniej części
oraz ministra pi'acy i o. s, p. Jur~· .
miasta jest zupełnie zniszczona eiew1cza.
lektrownia.
~a
Wczora1' o eIł. 9-eJ' wieczorem ra
l
d'
• J ·
'ni
przerwała
po\sko-niemieckie
1ostaCJa. upiter-i, et
. nadawame sygnałow. PrzypuszWarsz. k()resp. „Głosu Polskie- czają że
go" (St. Gr.) teleformje:
'
W dniu dzisiejszym obtadować RADJOSTACJA JEST ZNISZbędą komisje węglow'.ł, taryfowaCZONA
celna i weterynairYina k1Jnferencji pr~ez burzę.
polsko _ niem:.eckicj.
Cała ludność, wczas ostrzeżona
o zbliżającym się orkanie, schowa
iCBf
OSkarżOła się do piwnic i specjalnych
schronisk.
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Warszawie

I

w celu przeprowadzenia w rłiemczeth plebiscytu
Berlin 17 (Pat) Minister spr budowy pancerników. Plebiscyt od
wewn. postanowił dopuścić do będzie się, jeżeli zebranych będzie
zbierania podpisów na urządzenie lO proc. głosów uprawn. do gł oso·
plebiscytu nad komunistycznym wania, tj. jeżeli kom uniści zdo łają
projektem ustawy, zakazującym zebrać 4 rnilj. podpisów.

Min. Zaleski z
i~onferowali

GENEWA, 17 wriześnia. (Pat.)
W dzisiejszej dłuższej rozmowie
min:istra Zaleskiego i Brianda om~wi~no przebie?. i wy:iJ~i we~ra1sze1 konforenc11 szescm,
JaK
rów~ież zas~ana~ia~o się naid zna
czemem zmian, 1ak1e mogą P?·
wsta~ w dotychczasowym staru.e
bezpieczeństwa Europy, wskutek
ewentualnych wyn.[ków zapowie-

ćlEJEJEIEJEJl!]EJEJEJl!ll!lEJ

s

Briande~

·

nad ewakuacją Nadrena•

handlu i ba·nkowości śląska. nieDr. med.
mieckiego.
Ir
Konferencję tę za·inicjował pre- • Niewiażsni
zes izby handlowo - przemysłowej
SpeCJalista chorób skórnych, wene·
wrocławskiej dr. G run da.
rycznych i moczopłciowych
Konferencja
dotyczyć bęa'zie
Przyjmuje od j do 8 wiecz
~p:~~ k~muni~acyjnych'. a także Sienliiewicza 34, tel. 59~40.
sc1sle1sze1 wspołoracv g1cłcl towa.
i:owych,
F~(i][!)FJFJ[i)

ł

zbierają komuniści

dzianych wczoraj oficjalnie rokoco do Niemiec przedterminowej ewakuacji Nadrenii.
Ustalono przytem, że przy pertraktacjach, dotyczących· skhd11,
przedmiotu i zakresu działania, oraz czasu trwamiia projektow mej
komisji konstytucyjno - pojeclnaw
czej interesy Polski wzięte bed::>
pod uwagę.
-

wań

Kanclerz Mill er
przybył

do Baden --Baden

BERLIN, 17 (Pat) Kanclerz Mii
ler przybył dzisiaj o godz. 10. 15
do Baden-Baden. Kanclerz udał
się bezposrednio z dworca do mi
nistra Stresemana, aby odbyć z
nim dłuższą rozmow~ o wvnikach
konfe•en ej i genewskiej.

y

•

ok a ne „1ecki wśród tow zyszyb szewic icl1

po .:ześciu latach posłowaMnsk..vie poseł niemiecki hr. Brockdorff von Rantzau
or ze niósł się do wiecznoso1.
Nie był on w gronie . dyplomat ów niemieckich os obistością
tuzinkową i jeżeli można poda wać w wątpliwość trafność
wskazywanej i przeprowadzonej prr.ez niego drogi, trzeba
mu przyznać odwagę w jej wyborze oraz wytrwałość i wiele
zr ęc znośc i w praldycznem jej
stoso waniu.
Dzięki zdolnościom i stosunkom von Ra~tzau j~ż. przed
wojną z aj ął wybitne m1e1sce w
dyplomacji niemieckiej i obją
urząd posła
w Kopenhadze
Zrobił z niej
podczas wojny
nad er ważną placówkę i ośro
dek propag:mdy na kraje skandynawskie i oólnocną Europę.
Po kapitulacji Ni emiec jako
lderown1k polityki zagranicznej
R~eszy mus :a1 von Rintzau w
salt zwierciadlanej
Wersalu
przejść przez eaty u70 1carza1ą„
cy o b rz ę d, w jakim wyrażało
się zwycięstwo koalicji i z deptanie. wspólnego wroga.
Otr zymawszy z rąK pre·
micn Clemenceau tel<st traktatu
pok0jowego jako ulti natum i
niedopuszczony do układów
pełnomocnik niemiecki chciał
zerwać rokowani3, ale w Wajmarze - o irzucono jego zdanie i von Rantzau poJal się
do .dymisJ i.
Po
czter o letni~i
blisko
przerwie wrócił do dzi<1łalności
dyµlomatyczne1, gdy chodziło o
otisJ.dzeoie ważne] µlacówki w
n i'~ w

\'1 o~ kwie.

Berlin dał wtedy rządowi
sow ieckiemu do wyooru albo
socjalistę albo
konserwatystę
prus kiego z tradycją Bismarka
i z tytułem hrabiowskim. Moskwa wybrała Rantzaua i okaza ł o się, że jeżeli nie dla Niemiec, to dla siebie zrobiła
trafny wybór.
Von Rantzau według starej
tradyCji pruskiej
wskazywał
swe1 skołatanej ojczyźnie tę
sarną drogę, która do prowa·
dzila swego czasu podrzędne
p a ń si wo do wielk0ś0t
mocarstwowej i które1 porzucenie
sta ło

•

się począttdem

µóźn1ej

szej katastrofy.
Wprawdzie nie było już
caratu, a zam iast niego wzno•
siła s i ę bolszewia. od której
dyplomate, i konserwatystę pru ·
sk1ec;o wszystlrn zdawało się

JuLiiióROMSKA
Stefan Szwarc
w filmie

I

odpychać. Nie innemi uczuciaNtństwowych Prus i Nie·

w ol1jęcia cerwJnych tow;irzyrzy, a ri przycisnęli go skwa•
mlec ożywiane były sowiety. oliwie d::> serca. O lie strony
Ale wspólne poczucie osam ·t - zrozumiały się nawzajem i ojnienia i npokorzenia, wspólna sun~ły na b::>k własne u .JO jo~
nienawiść do tryu nf 1 1jącej i ob- baniii i drażliwośd, aby raze n
wieszczające1 swój tryumf koa- robić to, co m'.)że i mJsi być
licji, do jej dzieła traktatu wer- w danych
warunkach
ich
salskiego rzuc:iły mJst porozu- wspólnym celem. Z resztą rola
mienia pomi ędzy dwiem1 tak oosła niemieckiego w M iskwie
obcemi i różnemi siłami. Ko 1- nie była wcale łatwa i w:iąż
serwatyści
niemieccy
mieli nastręczaLI 01ier przyl{re 11icgłęboką odrazę do rewoluci, jsriojziank1.
Kłżfa ma~hin1c ja
do bolszewizmu i carobó 1st.va, komunistyczna na ter~ 1ic Rldlecz bolszewja to wszalr także szy niemieckiei, każda pr0ba
Rosja~ a .inn~j na:azie ni.en~., wy.wola.nia w „ s,xz_v.nierzJ ie .n~
Niem1eck1 hrabia rzucił się pan:>b.v1e zaburzen rewolu.;yJmi do

I

nych doJrowJdzała do
nienaturalną przyj:lU1

abs'.lrdu 01~ycją w s:l ny.:h . i ~ n~l::! C h
konser- i p:):hiosly się ~tosv prze.: iw
watystów z przewrotowcami i jej celow .)ŚCi zarów 10 z powydobywała na światło dzien- lityczn~~o jak i eko11::> 'UL'.merie obustrom1y fałsz.
cso punktu widzenia. W~ ilu g
Dyalomata niemiecki z nie nich urzyjaźń, o rnzv n rn1 R>sj1
z mmfowaną wy t r w a ł ością drażni A 'lglję, co Nie ncy miestrz~gł. tej prz_vjaź~i i bronił jej li sposobność ojczclć n:1 przy„
gorliwie od meobltczalriych wy- kładzie N:drenji. Tymczasem
tJryKów fanatyzmu bolszewickie- Rosja tylko wyzyskuje Rzeszę
go. Z wielKą zręcznością wy i nie da;e jej nic pozytyw.le~o,
Jrnąt z trufoe1 sxawy rze:u
Te ~zględy będzie
musiał
nego sabutaim ze stronyinży- Wliąć pod U>'v'agę następca hr.
11er j N me nieck1ch i zdołał iuh Rantzau, którego wyuór nie
11ratować.
.
został j~szoze dokonany.
W osta:ni n roku ta polity Ka s,Jotykala się z pewną O·
J. Mazurski

•

•

Eu opa w1erzyc1.e em

Dłużnik,

Który nie chce

uznać·

swych

mery ki

zobowiązań

W ciągu ostatnich lat dziesię- 1 mi nieludzko wprost szh.cb " ' !1ymi, my tu do czynienia z pap:erami pod żadnym warunkiem mowy
1
ciu na temat
problemu długów gdyby nie mieli wyko·rzy~tać tak I wairtościowemi o bardzo wątpli- być nie może.
międzynarodowych
dyskutowano pięknej okazji przypomni ~d a swe wej wartości. Pogląd taki stanowNastręcza tu się Ameryce zna·
aż do znudzenia. Dłużnicy usiło- mu największemu wierzy-:1eiow( o czo jednak jest niesłuszny i riie komita okazja zmycia owej plawali udowodnić, że ich 2lobowią- rzeczy, dla niego z pewnością n!e- odpowiada rzeczywistośd. Przy- my, która pomimo wszystko widzania nie są zwykłemi długami i, bardzo przyjemnej.
pomnieć mianowicie należy, że nieje na dotychc·zasowej amerypowołując się na swą ograniczaAle mniejsza o to. Fakt jest, że długi te powstały jeszcze przed kańskiej ka.tjerze finansowej.
ną zdolność płatniczą,
d<>magali długi są długami, - a to, że w amerykańską wojną domową, a
Sposobów zagojenia tej starej
się, by wierzyciele w swych żą- danym wypadku chodzi o długi sama pożyczka bynajmniej nie by rany jest az nadto. MT. Charles
daniach wobec nich byli pełni'. wy stare, o których świat gotów iużl ła przeznaczona na finansowanie P. How land
proponuje w swym
rozumienia i pobłażania. Wierzy- był zapomnieć, nic nie zmienia w rewolucji, lecz służyć miała ce- artykule,
którym
już powyżej
0
ciele zaś ze swej strony z całym rzeczy. Długi te trzeba zb~dać z łom wybitnie produktywnym. Da- wspominałem, rozwiązanie probie
naciskiem przy każdej okazji p•xł- całą pieczołowitością,
;ak tego lej należy przypomnieć, że w:szys- mu długów amerykańskich w spokreślali, że każdy dług jest p~ze- wymaga~ą prawa wierzycieli euro cy powyżej wymieniend dłużnicy sób bardzo dowcipny.
O ile by
dewszystkiem
honoll"owe:u zobo- pejskich.
zobowiązain:ia swe woibec Eurropy propozycja jego zna1lazła w :ni:i.wiązaniem, a równocześnie daJak więc się sprawa długów a- w swoim czasie uznały
i przed rodajnych kołach należyte zrozu.
wali do zrozumienia, iż, ich zda- merykańskich przedstaw.ia? Otóż wojną regularnie dług ten spłas a- mienie, to kwes·t ja ta zos·~ałab y
niem, tirudności, z iakiemi wal- dłużnikami Etiropy są, jak się o- ły. Przyznać się go-:1.zi, że po woj- wkrótce załatwiona ku oboµólneczyć muszą ich dłużnicy, nie są kazuje, stany następujące: Miss.i- nie domowej, która Ameryce przy mu zadowoleniu obu zainteresÓ··
znów tak wielkie, jak ci ostdtnii ssipi, Karolina (północna i połud- sporzyła zobowiązań finansowych, . wanych.
twierdzą. Ta dyskusja publiczna nfowa), Lousiana, Florryda, Geor- niek\tórzy dłużnicy
uchwalili } p 0 wyborach u steru nawv pań
dotyczyła . w pierwszej li:n.ji dłu- gia, Alabama i Arkansas, ogółeL1 wstrzyma.n.ie dalszych spłat, nastą ~ stwowej Stanów Zjednoczonych
gów międzynarodowych , p0cho- wńęc 8 stanów. Zobowiązanie, o piło to jednak li tylko z przyczyn stanie nowy rząd. Być moź;~. iż
dzących z czasów wielki?j wojny. które chodzi, nie jęst, jaik na dzi- materjalnych, a nie z jakichkol- rząd ten uzna konieczność f'ozTymczasem jednak długi woj 'm sriejsze stosunki, zbyt duże, gdyż wie'k względów moralnych.
Od wiązania poruszonego w r,i :rie' _
ne nie są jedynemi zobowiązania- całkowity dług wynosi zaiedwie tej chwili umarzanie długów zo- szym artykule problemu. Nie ule·
ga wątpliwości, iż . taka de-;yzj:i.
mi, które dotychczas nie zostały 75.000.000 dolarów. Jeżeli jednak stało też istotnie wstrzymane.
uregulowane. Istnieje jeszcze cały uwzględnimy procenty, których O•
w jednym z ostatnich numerów byłaby wyrazem dobrej woli i try
szereg długów międ:zynax.:.><lowych, czywiście nikt Ameryce nie ma pisma amerykańskiego „Fo:eigTl umfem obiektywnej spra'wiedliwo
które doszły do sikut.ku w czasa1.:h potrzeby da..rować, to dług ten po Affaires·· publicysta amerykańki, ś Cl.·
przedwojeruiych i dotych~zas iesz więksizy się <> 300.000.000 dolaTów mr. Charles P. Howland, przytaLeonard J. Reid,
cze nie zostały spłacone.
Z po- dolarów i wynosić będzie 375 mil cza wszystkie powyższe fakty, oredaktor londyńskiego cza
śród długów tych na spe~ i alną u- jonów dolarów, co stanow~ kwo- mawiając długi poszczególnych sfa
sopisma „Economist" i zna
ny angielski ehpert fiwagę zasługują dość liczne zobo- tę. którą nawet w dzisiejszych wa nów w świetle ich dzisiejszego do
nansowy.
wiązania całego szeregu
stanów 1 runkach nikt chyba gardzić nie 'I brobytu.
AutoT stwierdza więc
północno - amerykańskich woh1:·c będzie.
przedewszystkiem, iż dzisiejszy
państw europejskich. Lawina noW komentarzach
niektórycli majątek wszystkich 8 dłużników
wych długów międzynarodowych, czynników, które zmuszone ł:vły amerykańskich, które wahają się nowych, posługując się w swej pracy
wydawmctwem
powstałych podczas wojny i w la- wobec sprawy tej zająć
;:.i.:>wne zapłacić Europie 375.000.000 dolatach powojennych, sprawiła,
iż stanowisko, spotykamy się często rów (dług wraz z odsetkami), wv„PRZEWODNIK PRZEIWIYSfJU
zobowiązania Ameryki wobec E- z twierdzeniem, iż chodzi tu o po- no·si
27.484 miljonów dolarów.
i HIUtDhU PDlaSKlEli0 11
uropy wpadły w zapomnienie. Do 1życz kę, która zawarta zer.lała na Wynika z tego ponad
wszelką
piero niedawno
o długa.eh tych' cele finansowainia wojny dom·Jwej wątpliwość, iż o ograniczonej zdol
przypomniał sobie związek posia- w Ameryce i ze wobec tego ma- ności płatniczej tych dłużników
daczy
obligacji zagranicznych,
wydając w tej sprawie obszerny i
Rorznlk łl·gf,
szczegółowy komunikat. KomuniRedakcja: Warszawa, Sto-Krzyska 15
ka•t ten znalazł częściowo ~ój
Reprezent.: Łódź, Piotrkowska 56.
oddźwięk w prasie amerykańskiej,
PUDER DLA DZlECI
której poważniejsze organy wrze
OT' a Z
czowych arrtykułach tajemniczą tę
de>
pi.e
l
ęg:n.e>"QVan.1.a
sk.óry.
i mało znaną szerokiej opinii spra
wę cokolwiek wyjaśniły. Okazuje '
Najodpowiedniejsza zasypka dla niemowląt
się, że większość obligacji ameryChoroby skórne i weneryczne
Najlepszy środek do pielęgnowania skóry dl: dorosłych.
znajduje
w posi.tdaDo
i składach . a~tecznych.
llli.u anglików oraz innych europejczyków. którzy byliby zaiste ludźpowrócił
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Wczesną zim~
zapowiadaią

w Zako·

panem
ZAKOPANE
(poł. a. p.) Od
kilku dni panują w Zakopanem
przykre chłody, w nocy temperatu
ra obniżyła się do zera, silny szron
okuł ziemię i zwarzył trawy i liś
cie na drzewach.
W górach mgły nieprzeniknione nie pozwalają na jakiekolwiek
dalszo wycieczki turystyczne.
\\' związku z panującym chło
dem mimo wczesnej jeszcze pory,
spędzono z hal i pastwisk w górach kierdele owiec celem przezimowania w dolinach.
Zapowiadają wczesną zimę.

IJ~ ZaJ·ęcia
.

SfOlt'ka

do podwójnej wym ił". ny

strzałów

Z Warszawy donoszą nam:
W ujeżdżalni 1 pułku szwoieże
· d
k b d
·
db ł ·
row 0 'Y slę pOJe yne
ę ący
epilogiem głośnej sprr7wy. w ~awiar~i ,,Italja", . wr;mkłei P.omiędzy .ie~ym z ofacerow arn11J1 czyn
'!1eJ. 1 of1~erebl rezerwy, ~a tle za
1ęc1a ~.~ohka, o czem don1osł „Głos
Pols~1 ·
,.
.

Poi~dynek ~ pod~ojną wymianą

strzałow z p1staletow

na odlc-

głość 12 metrów miał zakończenie

bezkrwawe. Obaj przeciwn&cy wy
szli bez szwanku.
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Pod

sąd pójdą

którzy spowodowali

zajście

War.sz. koresp. 11 Głosu Polskiego" (St. Gr.) donosi:
Zrzeszenie lekarzy Rziplitej Polskiej ogłasza oświadczenie, w któ
rem nazywa znane zajście ciechocińskie objawem dziecinnej złośliwości, nierozsądku i braku taktu.
Zabieramy głos - czytamy w
oświadczeniu nietylko dla ob.r:ony lekarzy żydów, którzy padli ofiarą niepoczytalnych wybryków ciechocińskich.
Uważamy,
że krzywda stała się ogółowi leka
rzy polskich. których dobre imię

lekarze
w Ciechocinku

zostałoby wystawione na szwank
w opinii świata gdyby winni nie
zostali ukarani,
Krzywda stała się także Gi.echocinkowi,
jako zdrojowisku,
gdzie smutne to zdanenie miało
m1e1sce.
Zarząd zrzeszenia leka·r zy żąda
ujawnienia winnych dla postawie
nia kh pod sąd instytucji zawo.dowych, a przedewszy.stikiem izlby
lekarskiej warszawsko - białosfoc
kiej.

sow1ecn1
. attac h e WOJS!{OWY
Jr•

Amundsena i Ciuilbaud'a

do samowystar=

PARYż, (ATE) 17. -Ministet
stwo marynarki ogłasza komuni
kat o wycofaniu francuskiej ekspe
dycji ratowniczej dla Amundsena
i lotnika Guilbauda. Poszukiwania
w rejonie Ziemi Franciszka Józefa
i Szpicbergu stają się coraz trudniejsze z powodu nadchodzącei
zimy.
Okręt ratowniczy Strasburg od
pływa w tych dniach do
Hawru.

--•~

„

iLv

bojkotowany jest na Łot Nie

*

MOSKWA, 17 (Pat) - Według
ze Szpicbergu, wszystkie
parowce, które brały udział w po·
srnkiwaniach rozbitków „ItalW,
opuściły już, z wvjątkiem »KrasS'i
naa, wody Szpicbergu.
Joniesień

Chiny chca 1Rlllsfap1·c·
w;
i

z ligi narodów

BERLIN 17. rPat) Bi'uro Wolfa
·
donosi z Nankinu, że dele!:!aCJ. a
~
chińska na zgromadzenie
ligi na·
rodów zaproponowała telegraficz·
nie swemu rządowi, aby Chiny wy
siąpiły z ligi narodów na znak

nie Jaukradł dm" ~~~~!~ue!~~d~~ad~~~ybr~u
Rząd
1

icb
chmsk1 natom1ast, jak doł
l i nosi biuro Wolffa, zamierza spróbować wpierw podjęcia krokó·.v
~
G o utrzymanie stałego miejsca
w
niono. Ukłonił się nisko i poszedł radzie.
Poszedł na nową wyprawę. Za
Pragą wskoczył do pociągu towarowego Warszawa-Rembertów.
.Tym razem i:iic nie ukradł Po- do poselstwa nie miecśltzgnęła mu się noga. Pewno okiego w Warszawie
statni raz w życiu.
Z Warszawy donoszą:
Spadł pod pociąg i koła obcię
Nocy ubiegłej dokonano włama
ły mu prawą rękę!
Jeszcze godzinę temu, przysię- nia do budynku poselstwa
gając_ się w poli~ji, nie przypusz- mieckiego, przy ul. Pięknej nr. 17.
cz.ał, Jak okropme prowokuje los. O fakcie tym zawiadomiono urząd
Nie przy~uszc~ał nigdy, że może
zd~rzyć .się. taki ~i~samowity wprost śledczy. Na miejsce zjechały wła
dze policyjne,
które prowadza
zbieg ~~olt~znosci.
.Kos1ns1oeg~ przewieziono do skrupulatne dochodzenia.
szpitala Przemienienia Pańskiego.
Złodziej wdarł się do wnętrza
.. 0.dzyskawszy przytomność, Ko przez lukik w oknie 1-go piętra.
smski powtarzaf tylko obłędnie:
: jednak spłoszony i nic nie
. -. Rany Boskie, poco ja to po
zdoławszy
zrnbnwać salwował sie
w1ed_z1ałem, co ja zrobiłem, co ja

d . .

. rene

Z O ZleJOWl

1·

WIL "'.o 17._ Lasek Podgaj.ski,
Edw.ar~ K?si~ski. nie miał wie- urzędu polic_ji po.wiato~ej. ~osi~
oddany, Jak wiadomo, przed kilku lu przy1ac1ół i mewiele kto się z ski się stawił. Miał mmę mewilaty Polsce po zaciętym sporze o nim zadawał.
niątka.
'.liego między Litwą i Polską, ZO·
Bo i jakże, ze złodziejem się
- No, jakto tam było-zapystał w tych dniach podpalony.
~ratać .• Ludzie go unikali. A jeże tano go.
.
. .
Dzięki energicznej postawe od l1 czasem ktoś z nim pogadał, to
Kosiński zrobił w1elk1e oczy.
1
działów KOP., straty ograniczyły przez politykę. Jeszcze okradn ie
- G:izie było. co było, pame
się do 1200 mtr. Są poważne po albo innych złodziei namówi.. ' komisarzu-nic nie rozumiem.
szlaki, że w dziele rodpalen1a w'ięri
Zył tedy Kosiński „sam wśród
- Przyznaj lepiej sam i tak
czynny udział szaulisy litewscy.
ludzi" we wsi Kawęczynie.
dobrze wiemy.„
Przeważnie w domu nie bywał
Kosiński „ wogóle nic nie wieJego „zawodem" były kradzieie dział'.
.
.
- Kłamiesz. Wiesz dobrze, me
kolejowe. Jeździł więc i kradł.
Zresz~ą kradł ni~tylko w pociągach wykręcaj s_ię.
.
N teraz mu się noga podwinęła
- Pa me komi sa1·zu - zaw9ł~ł
przy wyborac·-s do Kasy na gorącym uczynku Siedział też złodziejaszek-jak pragnę szczęscia
niejednokrotnie.
to nie ja zrobiłem. ~rawą rękę s.o
Clioryc;·1
Ostatnio policja miała powa bie dam uciąć, jeżelt prawda, ze
STANISŁAWóW (poł. a. p.) W żne poszlaki, że w pewnej kradzie to ja!
.
naibliższym czasie odbędą
się w ży kolejowej Kosiński był
mocno
- Nie szafuj tak. swo1ą_ prawą
Stanisławowie
wybory do kasy "zainteresowany".
I ręką, nie wi~sz, co .~tę _moze spochorych. W związku z tern wnieWezwano wi~c opryszka do I tkać.„ Naraz1e Kosmskiego zwol- zrobiłem.„
siono 5 list kandydatów, a wśród
nich aż 4 listy komunistyczn~.

Cztery listy komuni·
styczne

zan1~rnhała

pos2.ukiwania

I

zbiorowej Polski

damsobie uciąć

~:!~~~r~~st~~~yn, Berlin, War- U Prawą rękę
fOISki las
Ir
dDla
'
podpalili litwini
, ego samego

Francja

l

O godz. 12 wojewodowie przyNastęplltie p. premier, podkreśla
byli do gmachu prezydium rady jąc konieczność intensywnego zaministrów na konferencję z pre- jęcia się pp. wojewodów sprawazesem rady min1s.trów, prof. Bar- mi gospodarczemi, ustalił w potłem.
rozumieniL z ministrem spr. weNa konferencji tej premier na- wnętrznych, że konferencje wojekreślił wojewodom konkretne za- wodów
w sprawach gospo-da·rdania z dziedziny gospodairczej, czych będą się odbywały co miepodnosząc m. in. kwestję zbożo- siąc. Niezależnie od tego za kil~rn
wą oraz związane z nią sprawy I tygodni ma być zwołana następceny chleba.
I na konferencja, na której pp. woJako konieczność państwową.pewodowie zdadzą sprawę z wyko
p. premjer wysunął sprawę samo-1 nania poruczonych im zadań.
wystarczalności zboż,owej Polski.
O godz. 1.30 po poł. odbyła się
W tej dziedzinie pp. wo1ewodo- konfe.rencja wojewodów u m1mwie za.stali powołani do energicz- stra spr. wewn., na której mininej i stanowczej akcji. Poza spra- ster
Składkowski
przedstawił
.
. p. pre- pan
l
d z1a
. ł a l nosc1
, . sani't arno-porząd.
wam1. gospo dark'1 zb ozowej
k
mjer omówił kwestje gospodarki owej na okres roczny.
tłuszczami i cukrem.

WARSZAWA, 17 wrzesma. (PAT.) ~ W dniu 17 b. m. odbył
się w Warszawie zjazd wojewoF l R M Y
dów z całej Polski. Zjazd rozpoU[
~ ~a czął swe obrady w gmachu ministerstwa spraw wewnętrznych.
142 Obrady zagaił minister spraw
Łódź, Piotrkowska
wewnętrznych, gen. Składkowski.
TELEFON 15-57,
poczem dłużzy referat, obrazująCsny niskis-DogodnB spłaty cy całkowitą politykę rządu w zakresie
aprowizacji zbożowej i
D fi !iJ~ iJ li li i!J
chlebowej,
wygłosił naczelnik wydziału aprowizacii
min.
spr. wewn.,
p.
'- ·
· d W
Schwalhe.
;11erasza
Się
ar I
wy o
Następnie wygłosiił przemówienie wiceminister spraw wewnętrz
BERLIN, 17. Z Teheranu tlono nyc h , d r. J aroszyńs k'1 na temat
1
szą, że czynione tam są przygoto- b
·
d
d
·
·
·
k.
·
R.
ezpośrednich obowiązków woJ' c·
1
w:m1a o po rozy europe1s e1
i
za-Chana. Szach ~da się do Euro-, wodów w zakresie aprowizacji.
py w towarzystwie orstaku złożo·;
nego z 20 osób i zamierza od wie

[ Icil R ,.
.
lnz.• R

--=- GŁ6S

n„IBU dane wfaman1e·

w-

ucieczką.

Sojusz

dłużników

europejskich

przeciw wierzy(ielowi amerykańskiemu
BERLIN 17. Zakończenie rozmów genewskich między Francją,
Włochami, Anglją, Belgją i Japonją z jednej a Niemcami z drugiej
strony, które ustaliły podjęcie rokowań w sprawie Nadrenji, uregu
]owanie odszkodowań i utworzenia
komisji dla kontroli rozbrojenia na
pograniczu Francji i Niemiec, wywołały tutaj pewny ob1wy.

Berlir1skie koła polityczne są
zaniepokojone faktem, że w komi
sji, mającej ostatecznie uregulować
sprawę odszkodowań, nie będzie
brał udział przedstawiciel Stanów
Zjednoczonych. Berlin boi się, aby
Ameryka nie zarzucała Niemcom
że biorą udział w sojuszu dłużni·
ków przeciw wierzycielowi amery
kańskiernu.

5 milj. funtów szt. pożyczki
otrzyma w tyc 11
GENE WA 17 (Pat) Szwajcarska
Agencja Telegraficzna: ~acta Ligi
Narodów odbyła dziś przedpołudniem posiedzenie, na którem dele
gat Finlandji, Procope, stwierdził
że według ińformacji berlińskiego

dniach Bułgar ja
kości

5 miljonów funt-:Jw

szterlin

gów.

Bułgarski minister finansów-.
Molow, podziękował radzie za jej
przyjazne stanowisko, zaznaczając,
iż pożyczka
przyczyni
się do
wzmocnienia pokojowej polityki
Bułgarji i uczyni z tego kraju
czynnlk ładu i pokoju na Hałka·
nach.

Diskonto Gesellschaft ostatnie tru
RYGA
)
.
.
.
dności na drodze do przyięcia po·
• .~7 wrz~ś~a. fĄTE. - że, attaches
WO'Jsko~i
mnych życzki bułgarskiej zostały usunię·
Donoszą. 1z powro.ctł tutaii z Mo- panstw uwaza,Ją poWtl"ot Sudak o-~ te wskutek cze 0 Bul ar· a może
skwy attache wo1slmwy sowie- wa za niebywały skandal i porsta- obecnie
.
gk J
tów państw bałtyckich Sudakorn, nowi1i go boikotować. Pierwszy
przyją pozycz ę w w_y_s_o_ __
pozostający w bH~szych stosun- wypadek
zdairzył się
w tych
kach z. organizacją szpiegows.~ąl dniach, kiedy Sudak~w przybył
więzi
na Ło<Łw1e, prowadzoną przez ie- na pew.ną uroczysfośc wo1skową.
na tonącym parowcu
go sekretarza Langego.
Wówczas wszyscy obecni przed- 1 a zgwałcenie 14-letncej
Oficjalne pismo ryskie donosi, stawiciele mocarstw demonstraNOWY SĄCZ, 17 września. RZYM, 16 wriześnia. - Wło'S!ki
Przed trybunałem sądu okręgowe parowiec
pasażerski
„Thebe"
go w No-.,vym Sączu
toczyła się przy wjeźdz·ie do portu w Cagliał
rozprawa przeciwko niejakiemu Iri naje.chał na tamę przybrzeżną
Zagacie z Nowego t ,k f t I . .
d .
k t
Targu o zniewolenie. Zegata prze- a
a am~, ~e w me Ol rę u ~
jeżdżając przez wieś Kośnicę pod wstał otwor 1 wo,da gwałtownie
zbudziły ministra Składkowskiego
szedł
do pasącej bydło opodal zaczęła wdzierać się do wnętrza.
LWOW, 18. W czasie pobytu wojskowych a jedna z tancerek do
dr°'.gi.
1
~-letniej. M~rji. Kur utz prze W śród pasażer&w, między którytutaj ministra Składkowskiego, jak szło do awantury, w wy1iiku któ1
wrocił ją na z1em1ę . 1 dQlirnnał o- mi zn3.jdowa.l się też gen. No bib,
donosi „Gazeta Poranna", który rej padły strzały. Rozbudzony ze hydnego
gwałtu.
Po rozprawie
.
. .
zamieszkał w jednym z hoteli snu minister Składkowski
wydał odczytano wyrok skazujący Zega-1powsta~a pamka. N: szczęscie. ulwowskich, miała miejsce w sąsia osobiście zarządzenia, prowadzą · tę na trzy lata ciężkiego więzie- dało s11ę wyratowac wszystkich
dującej z hotelem restauracji no- ce do zlikwidowania zajścia.
nia.
przy pomocy łodzi motorowych.
cnej pod nazwą "Piekiełko" w no
Sprawa nabrała w mieście tak
cy z soboty na nadzielę gbśna a- znacznego rozgłosu, że władze
bezpieczeństwa postanowiły
ostro
wantura.
Pomiędzy obecnymi na
sali wystąpić przeciwko lokalom noctrzema osobnikami w mundurach nvm, będącym terenem awantiu„
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Płeć,

rH Wiadomości
sport~we l
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wieli i rasa krwi.

Ró_znict: chemiczne mi~dzy mętczyz~ą ą k~~ie~i\·1 ·a1emn1cza X --1!1ater1a---H.re~ ~e~1cka 1asn1e1szą 1est od rosy1sk1e1

to

Zie mistrzem O S

ę
Najbliższe mecze ligowe

I.

W C;Zas~ch .rozk_wit~1 . sc~ol::t-1kwasu so1neg<;>,. paipay.otiny, cal.~-! Wyżej opi<sane odkryci; wskaDruga runda spotkań ligowych ru za niestawienie się na zawody
styki ziawiło się rown1cz dzieło, permangatu ł mnych mgredencJl, zy:v-ałoby na zupełną znuanę pa- powo1"1 wkr'acza w fazę końcową z Warszawianką
nie może być
zastanarwiające się zupełnie po- służy do mzpoznania, czy dany 1llllJącego dotychczais poglądu na
.
• .
'
••
•
'
•
•
•
1
ważnie nad zagadnieniem, czy organ jest pochodzenia męsikiego istotę płci. Jednakże najnowsze bow1em
roze~rano JUZ p~ł?wę ~ls grozna, to tez me bierzemy
kobieta jest także człowiekiem? czy kobiecego: gdy należał do I doświadczenia dowiodły, że przy- spotkań. Na pierwszem m1e1scu 1e1 w rachubę. Bardzo mocno staPozostałości tych . szczegó1!1ych ~ężczyz1:1Y• z.~nurzony w ~ym pły puszczenie .istnienia ?.wej charak- tabeli ligowej utrzymuje się nadal nowisko swe podreper-0wah Ledociekań panują ieszcze .1 "!' n~e, tr~ci SWOJ k~lor, gdy J~st ko- terystyczneJ X-m?-terJl, n~ co ma Warta wyprzedziwszy swych naj- gja wysuwając się na 5 mieisce.
. 'ł
. w· ·ł . ,,
spółczesnej nauce. Utrzymu1e s1ę b1ecy - pozosta1e bez zmiany.
wskazywać chem1cmia proba Ma- ~ . . .
h
W 'k' b
. dz' .
·
•
· pom1ę
· dz y
D oswia
· · d czen1e
· t o b y ł oby me· nui'ł owa, me
· 1es
· t w ł asc1we,
· ·
· ro· 5 rozn1e1szyc
rywa 11 ts. ę .l . .....ray.
jeszcze mniemame,
ze
ze
.
ly01 i bu .. melk 1e1i zmieni
ł
obiema dłciami panuje zasadni- zmiernie ważne dla kryminalisty- żnice płcio·we nie są w całkowi- cov1ę trzema punktanu rozn1<;y, wyg ąd ta e 11 ty o w -'ZO cwe1
cza różn"ica i że kobieta różni się ki, gdyż przy jego pomocy było tym organizmie zwierzęcym wi przy jednakowej ilości gier.
grup-ie,
na dalszych m1eiscach
od mężczyzny nie tylko duchowo by łatwo rozpoznać nie tylko ze roślinnym tak zasadnicze, gdyż
Pozycja Wa·rty
na pierwszy zmian żadnych niema. Najbliższa
i seksualnie, ale ż.e jest od.eń świ~żych, lecz i z wysc~łych plam ~I?·. in~~zej także. reaguj,ą ~t.are r-zut oka dość mocna, nie jest jed niedziela przynciesie nam
:zinów
odmienna w całym .swym organiz- krwi, czy krew ta nale.żaJła do ko usc1e mz młode te1 samei roshny,
k
l
b
. . .
.
.
h
k .
mie. Biał'ko organizmu męs.kiego biety, czy do mężczyzny. Z punk- starcy wykazują reakcję kobiecą, na . na ty e pewi~a, Y mo~ sn:-i~- szereg sensacYJnyc spot an,
a
jest np. inne niż kobiece, nawet tu widzenia naukowc~o, cieka- a do zmiany reakcji przyczynia- ło 1 bez zastrzezeń powiedziec, mianowicie:
1<omórki różnią się od siebie.
wem jest niezmiernie, na czem ją się i stany chorobowe.
iż drużyna poznańska, a ni~ kto
Warta - śląsik w Poznaniu. Na
Doświadczenia,
czynione na właściwie ~olega ta r~żnica? . . A więc. ?Wa próba . barwy n~e inny zdobędzie tytuł mistrza P 01- skutek dyskwailifikacji śląs•ka niektórych zwierzętach zamienia- . Na .pyta~·te to Manmłow st~W1ia 1es~ uzalezniona od .Płci, lecz gło-! ski. Ciężkie boje czekają jeszcze Warta otrzymała walcoiwer.
·
·
d iedyme htpotezę, doipuszczaiącą wme od zdolnośc1 tkanek do 1 •
•
•
•
•
K
.
· k'
1ące samiczi 1 w samcow 1 o - · t . . · k' ·. X
:t „ kt ~ra,
·
hł . . tl
zielonych 1ak mecze z Cracovią
Wisła - W arszaW'lan:.ka w . r:i
wrotnie, przez zaszczepienie im. is nieme. Ja ie1s -ma; ~I"J'l,
wc amama enu.
.
.
.
.
. '
odmiennych gruczołów płciowych, będąc roz.na u .?h~ płc1, przeru~~
Podobny fakt 51potykamy także Leg1~, Pogonią, nl~obhczalną War kowie.
dowodziłyby nieprawdziwości wy- cały nasz u:'tro1 ,cielesny._ Ja.k1e1 przy porównywaniu krwi rozmai- szaWianką, wreszcie z Ruchem. A
Legja- Cracovia w Wairszawie.
żej wymienionego twierdzenia, nat~ mopze by.c ta taJe!llk-cza tych ras. Przy odpowiedniem np. tu krok w krok groźnie posuwa Czarni - Hasmonea we Lwogdy:?: wskazywałyby wyraźnie, że mateI")a?
ytann.e to rosYJS i u- chemicznem traktowaniu możemy się Wisła,
która tylko dzięki u-1 wie.
podłoże
organizmu obu płci jest czdony . pod~ostaJwia na razie bez zauważyć, że krew rasy semickiej wz~lędnieniu wyniku z ŁKS. (1 :2)
Ruch. _ ŁKS. w Królewskiei
.Je dnak'ie, a zasa d mcze
·
·· ·
o D
powie z1
· t 1asrueisza,
· . · ·
. . rOSYJS
· k a, mo5
rozmce
d
.
1es
mz
d
tał
t
k H .
egzystują wyłącznie w organach, . a 1sze
oswia cz~nna w tym żerny wykryć różnice knvi u wyp.rze zona zos a rzema pun
ucie.
.
stanowiących o istocie płci.
k.ierunku w~~a~ały, ze ;>wo spe- niemców, chińczyków, estończy- tarni.
Wreszcie w Łodzi odbędzie się
~
. k
·
b dz' CJa~ne rozrozm:zko;v~me egzy- ków i t. p.
Kaindydatura I. F. C. ostatecz- sensacyjne
spotlrnnie. Turystów
Tern w~ę szą ~e~ac1ę wz u i stuie u wszystkich zYJących two.
, ,
ło odkrv>c1e
rosy1skie<50
·
U wszystk'ich b owiem
·
po odnucemu przez zarzą::I z do:skonała· drnżyna ~ómośląska
•,
"' uczonego row.
zwi·e k Bezwątpienia, że we ws.zy.st- nie
profes?ra MaD;u~łowa, dow~d~ące, rząt i roślin odbywa się jednako ic_h. :ych przykł.adach ~ożna do ligi protestu w SJYrawie walcowe- I. F. C.
ż~ kazda częś~ isto~y. ludz.k1e1 po- owa „reakcja Mamuifowa", poJe- P.1;1scic egzys!enc1ę ?WeJ X~mate-ł
s:a.d~ !!tow~me do Je! płci pewne gająca na chara;kteryslfycznej zmia :ii, ale wątphwem s1ę wyda1e tak
rozm~e, ktor~ wykry~ łatwo. dro: lllie ubarwienńa, nawet na piórach Jaskraw~ 1e1 zróżniczkowainie u
gą i;1eskomphkowarne1 chemiczne) ptaków można z widocznym re- ob? płC1, jakie przypuszcza Maanahzy.
zuhatem przeprowadzić tę che- nU11łow.
Drużynowy mecz tennisowy
Mieszani.ma
przygotowana z miczną próbę.
W dniu dzisiejszym rozegrany prawdziwa rewja najlepszych ten
zostanie w Wa:rszawie na kortach nisistów polskich, gdyż w repreW. L. T. K. w AgricoJi drużyno- zentacji łódzkiej w·ystąpią bra~:a
1
wy mecz tennisowy między W. l Stolarowie, w warszawskiej C1..e·
Lawn. Tennis a łódzkim klubem twertyński i Marszewski. Li.::zyć
Lawn - tennisowym.
Będzie to: się należy z zaciętą walką.

d. .

Lódt - Warsz&
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Nowy mode

ciężarów

.··i

wprowadza na rynek General Motors

nr

W pierwszym kwartale r. b. wo- trzony jest w nożny hamulec na ciężarówki posiada łożyska kulkookół
~
zy ciężarowe w-g oficjalnych da- wszystkie cztery koła: prócz ha- we, co ułatwia kierowanie wozem,
nych wynosiły 9.92 proc. ogólnej mulca nożnego nowa ciężarówka a półeliptyczne resory zaopatrzone
ści
liczby
samochodów w Polsce. posiada oddzielny hamulec ręczny, w amortyzujące płytki, jak wozy
W majustosunek ten wynosił 10,32 który działa zupełnie niezależnie osobowe Chevrolet, chronią wóz
Tren' ngowy mecz fioletowych I gra ponn n;e w Unia
proc.; w czerwcu - 11.70 proc, a od hamulca nożnego na tylne ko od nad niemych wstrząsów. Poza rozegrany w Zgierzu z SokołE'm,
nie
w lipcu 27.96 proc.
ła, podczas gdy w wozach innych tem i tak juz silne po1wozie zo. przyniósł gospodarzom wspaniały
Doskonały bramkarz, który rok
Z powyższych danych widzimy, marek hamulec ręczny działa nie stało j Pszcze bar jzlej wzm Jcnion e sukces.
temu wyemi~rowat do Argentyu':,
te liczba wozów ciężarowych wzra- bezpośrednio, lecz pośrednio na i zaopatrzone w z wrotni ce no .vego
Ambitna i ofiarna drużyna So · powrócił w ub. tygodnh 10 Łodzi
sta w temoie przyśpieszonym. Jest system hamulca nożnego.
typu. Przód wozu został zao;::ia koła zwyciężyła extra - klasową dru i ponownie zgłos ł akces do swe
to dowodem, że nasze życie hanHamulce na koła przednie są trzony w specjalne zderzaki staio- żynę Turystów w sposób nie ule go macierzystego klubu Jegorow
dlowe i przemysłowe coraz bar- wewnętrzne, systemu rozp1er Jjące· we, które znam.nicie chronią wóz gający najmniejszej wątpliwości.
jest utalento.vanym bramkarzem
dziej wymaga tańszych i szybszych go, a hamulce. na koła tylne są od uszKodzeń.
Turyści wystąpili bez Ka iana, i swego czasu bvł na lepszym '{ra
środków transportowych niż wehi· zewnętrzne systemu ściskającego.
Wysokość ramy podwozia wy Węglowskiego i Karasiaka, SoKół czem w Unionie. Je6orow podczas
kuły konne, albowiem od spraw- Przyczem hamulce działają orogre- n~si obecme tylko 41 cali ol zie- zaś w .~kładzie:
.
pobytu zagranicą nie zaniedbywał
nego i ekonomicznego transportu sywnie, Hie zatrzymując kół rap· mi, co ogromnie ułatwia ładowanie
_?el.1Kan, ~·anszerk~, Ro1ak, Sz~ treningów fo;:itbalowych.
zależy w dużej mierze powodzenie Łownie, co wyklucza zarzucanie i rozłatLhvywame, te n bardziej, że mansk1„ Kap1czak, Wo1da, Ada1mk1
i rozwój przedsiębiorstwa.
samochodu, możliwość pę1mięc1a rama podwozia została wydłurnna l'Amhrozrnk, Lubm?n, Marczak, Leb Nl
.• W~O.ł
r„?.g~o
Jeżeli znów zajrzymy do staty· kół lub wywrócenia wozu. Cały poza oś tylną. Mimo to jednak recht
.
. . .
li - i ł
~
w Y ,;a il,.. •'l
stycznych danych, to przekonamy ten system hamulców zapewnia wys?kość nainiższe 50 punktu pod·
Na usprawiedhw1e_me foletoDowiadujemy się, że prawy łą·
się, że wybór właścicieli cięża· bezwzględne
bezpieczeństwo na wuzia 1est dostateczme duża, tak wych przytoczyć mozna 5-tyg?~
cznik
Legji, byty gracz Cracov11
rówek pada głównie na Chevrole- najbardziej stromych drogach lub że wóz może poruszać się zupet· n_ owy odpoczynek, oraz c1ęzk1
Nawrot opuszcza woiskowy kl.
ty. Do dnia 1 sierpnia r. b. wśród największego rucnu, gdyż nie bezpiecz 1ie po najbardziej nie- pta~zcz~~ty teren. .
.
ciężarówki
Chevrolet stanowiły wóz może być zahamowany w każ- rownycn dro 6ach.
. Zaw10dł zupełnie .atak w sKła sfiortowy po ukor1czeniu roz~ry
5t:i.28 proc. ogólnej liczby WO'i-ÓW dej chwili, bez względu na szyoPrócz tych wszystkich zalet dz1e: Frankus, Kulaw1a.k, Hermans, wek h~owych i wraca na stałe do
Cracovii. Nawrot zamierza na sta·
ciężarowych w Polsce, podczas kość.
nowa ~tężarówka może być użyta Bałczewsk1,
M1chalsk1,
1edy111e
łe o~iedlić się w Kral<owie.
gdy następna po Chevrolecie mar
.'.'lowa ciężarówka zaopatrzona 1ako sllmk, dC\ porus.rnnia siecz- Frankus griił dobrze.
ka wynosiła tylko lo.39 proc. By jest w czterobiegową prz~kładnię karni, młockarni, etc.
w pomocy Wieliszek rozczaro
Siedź
znaleźć odpowiedź na to, dlaczego zamiast dotychczasowej trzybiego·
PodKreslić należy,
że nowy wał kompletnie przegrywajac wszys
poddaje
się operat:j1
ciężarówki Chevrolet cieszą się ta- wej. Czwarta dodatkowa przeład- moJel nowego wozu ciężarowego tkie pojedynki z Kapiczakiem; na
kim
powodzeniem,
zaglądamy nia o specjalnie dużej redukcji po- marki Chevrolet przed wy puszcze. domiar złego spuchł po przerwie.
Dowiadujemy się,, że n:i meczu
znów do statystyki i widzimy, że zwala wykorzy~tać. max1m~m siły n1 em na rynek został poddany Najlepszym graczem na boisku z Legją stołeczną Sledź,
lewoautobus'y z podwoziami ciężarowe- motoru na ciężkich t gorzystycn wszystkim l3ti próbom na terenie był Al. Kubik w obronie. La~s skrzydłowy ŁKS. został kopnięty
mi Chevrolet stanowiły na 1 sierp· dwgach, ~odclas gdy p~zy nor-, ~oświa_dczalnym (proving gro und) znajduje się obecnie w beznadz1ej .I w prawe udo i w ubieółym ty·>onia r. b. 73.67 proc. ogólnej licz· malnym biegu stosowana 1est dru- 1 z prob ty-:i1 wyslcdł zwycięsko. nej formie.
id .
t .
śl d . "'
i:.
by autobusów w Polsce,podczas gdy ga, trzecia 1 czwarta szybkość.
o. b~..
Sokole bohaterem dnia był I nm. nas ąpt 1 u
e z1a
wy1ew
następna marka po Chevrolecie
Mechanizm kierowmczy nowej
·
Marczak zdobywca :3 goali i Lub krw1. Zbadany przez lekarza d-ra
\vJllOSiła tylko 13.o2 proc.
MINM
atD'llll ~og,;MHfi*ii&llf man-2 bramki.
'{rawińskiego Śledź zdecydował
Tak wysoki procent podwozi
.....-..-.. „ ... „Doskonałym był Kapiczak, Ro się poddać operacji, któr:i nastąpi
ciężarowych Chevrolet używany
jek i Pelikan (bramkarz). S~dzio- jeszcze w bieżącym tygodniu.
pod autobusy
o ich nieb. dobrze p. Raettig,
zwykle silnej konstrukcji. Nic więc
•
G
Koleje losu są niezbadane, bo·
dziwnego, że większość nabywców I
wiem kilka tygodni temu Sokół
czenhń 'Jl
ciężarówek bie~te. _pod uwagę tę
Porażka Turystów w Zgierzu
uległ drużynie I b Turystów w w zawodach lex oatle
zaletę podwoz~ cięzaro~ych C~e- Ubiegłej niedzieli drużyna Tu-J bramki. Po pauzie Li.ssa zastąrił stosunku U:S. Dla Turystów bram
tycznycn
~role'., rozumuiąc. zupełnie słuszni~, rystów osłabiona jedyuie Karasia Michalski ale nie. mógł ob.ronić I ki zdobyli Bałczewski i Al. K.ubtK
~e 1eze~i pod;ozie to wy{~zymuf~ kiem, Kahanem i Węglowskim ro- dwuch pr~epuszczonych b~amek. z wolnego.
PRAGA l6 (Pat) W dniu dzi·
a~~S~fJ\
au oto~su. na . _t-b ć zegrała towarzyskie spotkanie z Najlepszym gra<:zem w drużynie
siejszym odbyło się zakonczenie
0
0
osod
Y Sokołem zgierskim, które zakoń- Sokoła był lewy łącznik Marczak.
międzypaństwowych zawodów lek
. ebzwdą pie~lia musi
po wozie ar zo si ne.
ł
·
·
'k dr
U T
t.
d k
ł b ł K b'k
koatletycznych Polska-. Czech osła
l-'odwozia ciężarowe Chevrolet, r::zy o
~nsac6'1nt po;a.z
k u- Al urys how . osBooa {
'T'u I
wacja.
.
jak każdy produkt General Motors, zy:iy I' io e b-yc · urysc.i z
c~- t: nad bofB ł ram ik. ~ ubyk
W klasyfikacji ogólnej l-'oi~ka
pocllegaią stałym
ulepszeniom. wazy .i 'ko ie dprdo~kmCJ~?adrne~o Al~ z 011 y1 a czews i i
u i
zwyciężyła, zdobywa1ąc '/':J punk( 51 1 .
d
. h t h 2 st
przeciwm a, w o a u, iz
uga
. z wo nego.
.
~
-' a mo w po woztac
yc . ~ o- drużyna Turvstów -:>rzed nieda w·
Turyści wystąpili w następujątow pr ,;y I 8 uzyskanych przez
~owaiio
całv sze~eg_ uleps~en 1 ta- nym czasem, pokon~ła Sokół w cym składzie: Lass (Michalski po
Lelicje ~piewu :5oloweda
Czechosiowację.
.
.
1
k~. .!!ep~zona_cięzar~~ka Chevro~et Zgierzu 5:0. Okazało się jednak, pauzie), Kubik Al., Miller (Choj- Zgłoszenia: codziennie od l0-1 . !?o z=i.wodach o~był su: .b<l•l
11.Jet 'Yydany na. czesć la~odn11ww
ur.a:e_ si~ JUZ w1'ro ce na ryn u że zespół Sokoła znajduje się o- nacki po pauzie), Hinc, Wieliszek,
w poł. i 3-7.30 wiecz.
pols~im.
.. . .
hecnie w doskonałej formie i od- Szulc, Frankus, Bałczewsiki, Her- . .
. I
.
.
! po!sk1cl1, n~ Ktorym . byli obecm
.Nowy .woz ~iezarowy Chevrolet niósł zupełnie zasłużone zwycię- mains, Kulawialc, Michalski. .Me- Łodz Aleja
Mai.a 63, I P 1 ~fr0 r poseł dr. <.1rzybowsk1 z pe1sone
po~i~d~ kilka pierwszoru;dnych u- stwo. U Turystów zawiódł całko-• czem kierował ku o~ólnemu Z<I·
(Tramwai 17 .)
llem po.selstwa oraz konsul Luba·
leo~~~· 11 1eldóre :: nich:
fitcile .Lasds w bramce, któr7 .głratjącf dowolen!u p. Rettig.
. . .• • • .
czewsx.1 z personelem konsulatu.
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\~iadomości bieżące

ozbudowa sz olnictwa za ·odowego

-v-

CzwartltfJWrd posie-

duńscy wykładać będą w Łodzi
Przymus dokształcania. - Nowa szkoła w Łodzi. - Szkoła handlu
morskiego w Gdyni. - Popieranie prywatnych szkół zawodowych

·Nauczyciele

dzenie

rady miejskiej
15-te posiedzenie (Il sesji) rady miejskiei odbędzie się w czwar
tek dnia 20 września br. o godz.
7 .30 wieczorem punktualnie w sa
li posiedzeń przy ul. Pomorskiej
16.
Na porządku dziennym m. in
fig-urują następujące punkty:
Wybór delegata do rady funda
cji polskiego komitetu opieki nad
dzieckiem;
zatwierdzenia planu konwersji
pożyczek m. Łodzi o charak~erze
obligacyjnym;
opłat za świadczenia komitetu
rozbudowy TDiasta;
dodatkowa subwencja na prowadzenie teatru miejskiego w Ło
dzi;
ied norazowa subwencja dla sto
warzyszenia b. więźniów politycz
nych;
jednorazowa subwencja
dla
straży ogniowej ochotniczej łodz
!dej;
subwencja dla komitetu woje
wó ::lzkiej wystawy ogrodniczej;
zatwierdzenie statutów stypen
djalnvch:
a) im. Bolesława Limanowskie
go;
im. Gabrvela Narutowicza;
ceiem upamiętnienia uchwalenia
konstytucji R.zplitej w dniu 17 mar·

Jedną z najbardz·iej palących hecnej cała
uwaga czynników' dokształcających. Dla utworzenia
spraw w dziedzinie oświaty jest I! miarodajnych skierowana jest na na terenie całego państwa dodat
tros.ka rządu o rozwój szkolnic- S1zkolnictwo dokształcaiące.
W 1 kowej sieci szkół dokształcają
twa zawodowego.
Jmyśl bowiem weszłe.j ostatnio w cych przewiduje nowy budżet miOd rozwoju szkolnictwa zawo- życie ustawy przemysłowej, nie nisterstwa zwiększone kredyty,
1
dowego uzależniony jest poziom będzie się udzielać dTI)lomów które wynio-są w roku bieżącym
naszego przemysłu. W chwili o- czeladnikom bez ukończenia szkół przeszło 10 (dziesięć} miljonów.

W dziedzinie szkolnictwa zawo
dowego przewidzilll!la jest rozbudowa dotąd istniejących s·zikół zawodowych i utwonenie szeregu
nowych.
Ministerstwo oświecenia, roz •·
miejąc znaczenie Łodzi, jako mia·
sta fabrycznego, kładzie specjalny
nacisk na wyposażenie tego miasta w odpowiednie uczelnie zawo
dowe i wybudowanie dla ni;h
Łodzi
gmachów. Tak więc przewidziazostąnie
ne jest w przyszłym roku budieOtwarcie szkoły gospodarczo· dzenie ksią~ go•spodarczych, nau- letnie, po ukończeniu szkoły po-! towym wybudowanfo całego szespołecznej stowarzyszenia ,,Służba ka obywatelstwa, estetyka miesz- wszechne·j 7-klasowej lub 4 klas I regu nowych gmachów dla tych
Obywatelska" nastą oi w dniu 1-go kań. Zajęcia pralktyczne ohejm'!.1- szkoły średniej wyzględnie wyż-',
.
. ·d
h
k ,
.
zajęcia w kuchni, szwalni, szych kl<ł!s. Opłaty wynoszą: wpi-~ uc~e1ni za wo owyc • . tore ~'1e
października r. b. Zapisy przyjmu ją:
za naukę i zużycie:ma1ą dotąd swego pom:e:izczema.
je kancelar}a
w lokalu
szkoły pralni i prasowal·ni, wreszcie po- so•we 10 zł.,
przy ul. Sienkiewicza 61, od dnia rzadki domowe.
• •
produktów 30 zł. .miesięcznie.
' W najbliższych tygodniach C>17 września r. b. w godz. od 9-ej
Do szkoły dwuletnteJ zawodoKursy uruchomwne będą tro- twiera :ninisterstwo w Lodzi no- 14-ej
~eł przyjmuje się . ~tczen1ce ze chę później.
.
.
wą uczelnię _ zawodową szkołę
Wobec zastosowanrn naJnowSzkoła
uzyskała koncesję z swtadectwam1 z szesc1U klas szko
metod w pracy liczba gospodarczą.
. .
.
prawami pełnemi szkół państwo- ły średniej, wzg1lędnde wyższych szych
klas. Obowiązuje ukończenie naj miejsc będzie ściśle ograniczona,
Szkoła ta oheim1e sizerok1 za•
wych.
.
te~ pożądanem byłoby, kres działainia i uwzględni dziaSzkoła Gospodarczo-Społeczna mniej 17 l·a_t. Opłaty szikolne wy-Id.fa tego
gospodarstw 3
społecznego
w Łodzi ma na celu przygowa- noszą: wptsowe 15 zł., orołata ~a by osoby1 ktore pra.gną rzeczywi- ły
I
na:uk~
zużycie
1Yt"oduktów
50
ście
tę,
szkołę
ukończyć,
zapisy(kurs
2-letnii,
mańane
6 klas
n e:
wały się za-raz po rozpoczęciu .
.
wy 5
1) ~~wodowyc_l~ prac_ownic b~rs, zł. m1es1ęczn1e.
Do szkoły jednorocznej przyj- zapisów.
gimnaz1alnych}, gospodarstwa dosanatoqow, kolon)l letnich, ogmsk,
muje się dziewczęta najmn:iei 14mowego i wykształcenia społe~·
.~1
1
tanich
kuchen,
herbaciarń,
i
t.
p.
19
c:i
~·
·instytucji społecznych o charaktenego (1 • roczny}, dokształcenia
rze gospodarczym. Oprócz wiadorobotnic farbycznych w za.kresie
mości fachowych, niezbędnych do
potrzeb włókienniczych.
umiej~tnego wypełniema wymie'dzie samodzielnie do nionych
SZ>koła otrzyma własny gmach.
wyżej funkcji, ce Iem szko·
średnich szkołach łódzkich
wy berów
Wykładającymi
prócz nauczycieli
ły jest dać swym
wychowankom
Na
podstawie
okólnika
kura·
11.
Gi
mnazj
urn
żeńskiemu
Cecylji
polskich
będą
również
specjalnie
Onegdai odbyło się posied1e- ogólną kulturę społeczną.
torjum
szkolnego
łódzkiego
z
dn.
Waszczyńskiej,
Obowiązkiem
szkoły
jest
roznie komitetu wyborczego do kasy
zaangażowani
nauczyciele duń
winięcie
w uczenicach
zmysłu 14 czerwca 1928 r. ogłoszono wy- 12. Gimnaz1um żeńskiemu im. Eli scy.
chorych NPR-lewicy.
zy Orzeszkowej,
Uchwalono nie łączyć się z społecznego w tym stopniu, ażeby kaz szkół, w których wolno odbyTyle co do szkolnictwa zawować
praktykę
przedegzaminacyjną
13.
Gimnazjum
żeńskiemu Roma.
nie
traktowały
swej
pracy
wylad nem ugrupowaniem i prowadowego
w Łodzi.
ny Konopczyńskiej • Sobolewdochodu, ale na nauczycieli szkół średnich.
dzić akcję wyborczą samodziel· łącznie jako źródła
widziały w niej
środek służenia
nie.
W innych miastach 1 Lwowie.
a)
ogól· 14.
Anieli
Z kolei omawiano sprawę wy- ogółowi w sposób możliwie naj·
Krakowie
i Wilnie, przewidziana
nokształcące
Rothert,
stawienia kandydatur na delegatów wydatniejszy.
jest
rozbudowa
dotąd istniejących
w
Łodzi:
w
Koninie
gimnazjum
Koedukacyj
2. Młodych dziewcząt do prorady kasy chorych i ułożono już
nemu
Rady
Opiekuńczej,
szkół
technicznych
przy rozszewadzenia
gospodarstwa
domowelistę, którą narazie trzyma się w
1. Miejskiemu gimnazjum męs w Piotrkowie gimnazjum żeńskiego
w
zakresi·e
potrzeb
rodzinniu
działu
nauki.
tajemnicy.
kiemu im. Józefa Piłsudskiego
mu
Zrzeszenia Nauczycieli
nych.
2.
Gimnatjum
męskiemu Zgroma
W Gdyni, nowym porcie polPostanowio~o rozpocząć ener·
3. Dokiształcania kobiet w dzia
Szkoły Sredniej,
dzenia
Kupców,
dczną kamoanJę wyborczą w fa. łach
go'9podarstwa domowego.
w Tomaszowie-Mazow. gimnazjum skim, powstanie w roku 1929 pier
3. Gimnazjum męskiemu im. ks.
brykach 1 zakładach pracy oraz I Szkoła obejmuje działy:
męskiemu Stowarzysi. Kupców wsza w Polsce szkoła zawodowa
Ignacego Skoruoki,
urządzić szereg wieców przedwya) szkołę i kursy go-spodarczohandlu morskiego i techniki por4. Gimnazjum męskiemu Kazimie
b) Seminarja nauczy·
borczych.
społeczne,
przygotowujące
do
towej.
Powstanie tej szkoły posia
rza
Tomaszews1dego,
cielskie
(b)
pracy zawodowej;
5. Gimnazjum męskiemu Społe
dać
będzie
niezwykle doniosłe
b) szkołę i kursy gospodarstwa
w Łodzi:
cznemu,
znaczenie dla rozwoju naszej że.
domowego w zakTesie potrzeb ro6. I Gimnazjum męskiemu Tow. 1. seminarjum miejskiemu męskie glugi handlowej.
dzinnych;
mu im E. Estkowskiego,
Zyd. Szkół Srednich,
c) kursy dokształcające wieczo
Ministerstwo dbające równie! o
2.
seminarjum
miejskiemu żeń·
7. Gimnazjum męskiemu Łódzkie
ro we.
poziom i rozwój zawo.doweJ!o
W dniu dzisiejszym winni stasKiemu
im.
Ą, Szycówny.
Nauka w szkole gospodarczo go Stow. Popier. Sredn. Wywić się dla rejestracji w biu~ze
społecznej trwa dwa lata; w szko
kszałcenia Handlowego
Przy tej
okazji prostujemy szkolnictwa prywa'tnego udzi-ela
1vojskowo-policyjnem przy uhcy le gospodarstwa domowego 1 rok; 8. Gimnazjum żeńskiemu Heleny przeoczenie, jakie się wkradło do specjalnych subsydiów szkołom.
Piotrkowskiej 212 mężczyźni rocz- kursy - od 1 do 6 miesięcy. Pro
Miklaszewskiej,
Głosu Polskiego z dn. 7 bm. do otwieranym z inicjatywy prywanika 191 O zamieszkali w obrębie gram szkoły ściśle zastosowany 9. Gimnaz1um żeńskiemu Janiny wykazu szkół średnich posiadają
tnej. Na ten cel służy podatek
4 go komisarjatu policji o nazwi· do zadań szkoły i stawianych
Pryssewiczówny,
cych prawa państwowe, a miano· pTzemysłowy na szkoły za.wodo·
skach na litery A, B, C, D. E, F, G, przez nią wymagań.
10. Gimnazjum żeńskiemu LCJfji wicie w punkcie 111 powinno być:
oraz za n:eszkali w obrębie l l·go
Program szkoły gospodarczo PętkowskJej i Wiktorji Maciń • Niepełne prawa g mnazjów
pań we .
komisarjatu policji o nazwiskach społecznej dwuletniej
Popierając w ten sposób szkolobejmuje
skiej,
stwowych z zastr . eżeniem".
na litery K, L, Ł, M, N, O, P.
przedmioty z zakresu nauk sponictwo zawodowe spełnia rząd
Jutro winni stawić się zamie- łecznych, zawodowych i zajęcia
podstawowy
postulat
polityiki
.;zkali w obrębie 4-go komisarjatu praktyczne. Wykładane będą: eprzemysłowej
państwa.
policji o nazw is 1rnch na lit~ry ~ tyka, ekonomja sipołeczna, nauka
opałach
Józ, Kam.
1-..:h l J K, L Ł, oraz zarrneszkal! obywatelstwa, hygjena 1 rachunkow ~b~~b 1e ll-g'o komisarjatu policji wosc, estetyka mieszkań, teoria
towaroznawstwo,
załiład
o nazwiskach na litery R, S, T, U, gospodarstwa,
psychologja
społeczna,
ustawoCzterec
:!
pracowników
na dzie&Dęciu
W, Z, .t...
dawstwo społeczne ~ ochrona ko•
• ,
Jak się dowiadujemy, zna.Jl1e na
(b)
biety, administracja, organizacja.
nie zna przep1sow
terenie Łodzi od szeregu lat
-~ w ti "li.WD.
pracy. Ponadto na semin:iriach
Wydział zdrowotności publicz- W związku z powyższemi wyni kursy handlowe przy ~wiązku za,,~• !ll l ll
.., i
\I.i
społeczn~ch z~pozna~ać. się hę-, nej magistra tu przeprowadził oglę kami oględzin, oddział sanitarny wodowym pracownikow ha:ndio~lfU~H
dą uczenice z instytuc1ami g~S·P?- · dziny sanitarne wszystkich zakła wydziału zdrowotności puolicz:-iej wy~h. i b!urowych . m. Łodzi (Al.
..
· darczo - społe;zn~mt.
.za1ęcta l dów f z' erskich zna·1du' c rch si
dał zarzadzenia w s ca wie sta- 1 Kos.cms.zfot 21 ), znow. roz~oczęły
, Na mocy ar_t. 9_k~:mces11 k?le1 prakt~czne ob~1mu1ą: .z~1ęc1a wina terini~ m. Ł~dzi.
Ją)
ę ~i systematycznej k~ntroli sta- l zap1sy. na wykł~~y 1ęzykow obElektryczn~J. Łodzkte1 r~zkład 1az: kuch~11, szwalm, pralni l praso- 1
.
.
.
nu sanitarnego oraz rzestrzega-1 cych 1 buchalterii.
dy tramwaiow (ustaleme czasu 1 walni.
I W wymku tych oględzin stMer .
b .
.
h P
. .
K
t
ł . .
k
sŻvb1rns ci pzdv ilości kursujących I W drugim roku nauki ostatn;e dzono U"hybienia
w 303 z:ikła- mal łodowhiąfzu:~cyck' hprzrep,Jsow w
curhsy e. zape nia1ąh 1u ę.t w _na·
• J
•
·
"' ·
·
d
"
• ·
·
d h •
·
·
k
]" Za t a ac
ryz1ers IC'
m
szy
w1eczorowyc
or 5 amzaWOZOW 1 t. d. l w1:i1en byc .ukła a . szesc m1es1ęcy prze~nacza się na ac. l .postaw10no :vmose
o 1ciach oświato
eh dla sfer pl'3.;1y w porozumie111u z magistratem praktykę w mstytuc1~ch społecz- kw1dac1ę 18 zakładow.
!
-<ID
cuiącei w biur~ości.
W zwią~ku z powyższem wy- no-g~spodarczych, ktora ma wyNa ogólną liczb ę 387 ;!J kła<lów,
T
b
. ż
t
dział przedsi'<biorstw mie1s'dch '~azac dodtalt~cz~e ~o pracy t~wo- k~óre poddano_ o~lęclzi_nom, nieciorg::~a~/bi::;~j ~ri~s ~~r~
zwrr5c1ł się do dyrekcji kolei Elek owe; uz o m~me ... ~racy ei wy wie 66 zakłaclow, a więc 17 proc.
4
nowe w ma ania ~t~wian
r
trycznei
Łódzkiej o nadesłanie ~agadne. będzie p1sm1ell!Ile spra-1 ogólnej liczby, zastano w stanie
tow• „Loka tor"
wnihm Y bi!rowym' u~nrea!i:ali:
'ł
t ł d
. d
,,oz ame.
dobrym
t"
szczer,o owe&o roz_ (_a u J~Z Y na
Program szkoły
jednorocznej
·
W zwiazku z odbytym we wiają konieczność podniesienia
~· .19L~. za:1adam1a1ąc rownoczv obejmuje przedmioty teoretyczne! Za~ł~dom. któ~e nie usunęły u- Lwowie zjazdem lokatorskim, to- zdolności oraz wiedzy handlowej.
sme, 1z ma 0 1strat wyK0rzysta upra .
kt
Dla
azn i'omienia chyb1en w termmach, wv1naczo· 1 warzy~t·va Lokator" zwołuje wiel
T„
wł . . . d .
d „
wnienia, przysrn g ujące mu na mo ' pra . yczne..
z . a t cl . nych przez oddział sanitarny, spi-: k1· w1·ec' iok'~torsk1•
~:n-u k asrue hzą dalmu za osc
.
f
uczenie z naJnowszem1 me o aim
k.
k ,
.
czyruą
ursy
an owe
przy
cy powyzszego paragra u.
pracy w zakresie gospodarstwa sano proto oły, . tore wraz z w·mol1
Na i.decu tym owawiana bę- zw'ą:-'-u i spodziewać się należy
P~n~tem wydział przedsi~bi.orstw domowego, wprowadzone są nastę shmi 0 ukarcn~~e ~rzesłano do d~ie sprawa za~ierzanej pod~yż: że pracownicy biurowi biorąc pocl
miejskich pod1ął mterwenCJ~ w puiące przedmioty teoretyczne: te staro-stwa gro z 1 g ·
ki kC?mor~ego 1 w myśl przy1ęte1 uwagę wyjątkowo niską opłatę,
sprawie usprawnienia komumkacj: orja gospodarstwa, hygjena ogólPrzy
dokonywaniu oglęozin, na z1e~dz1e uchwały~ . uch~alony umożliwiającą wszystkim korzy1raniwajowej w godzinau1 poran- na, hygjena dziecka, pomcc w stwierdzono, iż około 40 pr.'c o- zostanie orotest orzec1wko te1 pod- stainie z wykładów, zapiszą się na
nych ·" s.:nsie :z.więli~zenia ilości nagłych wypadkach, towaroznaw- gólnej liczby zatrudnionych w za·· wyżce
wieczo.roiwe kursv haindfowe przy
lrnrsu,iących •ozów.
stwo i chemja życia codzie111Ilego, kładiach pracowników nie zna o(b)
związku.
·
.racliuiDko;wość c:Jnmowa i pre-wa- borw~zuiących '01".!>P~ów.
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'Praktyki nauczycielskie
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Szkoły średnie
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Kursy handlowe

Poeta Wandurski oskarżony okomunizm
nie

stawił

sie wczoraj na

głośne było

a-'

rozpraw~ s~dową

W swoim czasie
Podczas przeprowadzonej u p.
resztowanie znanego i cenionego W andurskiego rewizji, znaleziono
literata p. Witolda W andurskiego u niego protest przeciwko uni~w którego sprawie interwenjowal ważnieniu listy wyborczej do seJzwiązek literatów polskich.
mu nr. 13 • , o~az list nad~słany
P. Wan.durski w końcu lutego,prz~z ukra1~ski te~tr. ro~?!mczy ~
b. roku został aresztowany wraz prosbą o pozyczeme Jakie1s sztuki
z Zygmuntem · Kowalskim, Heleną Andrejew~.
• „ . . .
Mąkolą, Kalińskim i Ledermanem
W czasie reWIZJ1, Jaln~J dokonapod zarzutem działalności anty- ła policja polityczna u 11!1.Dych aresztowanych znaleziono wiele ma
Pan'stwoweJ'·
Aresztowanie nastąpiło
przed terjału obciążającego, który pos łukawiarnią „Bristol" dokąd wyżej żył urzędowi prokuratcrskiemu do
wymienieni udali się po jakiemś wytoczenia wszyst~im a~~sztowa
poufnem zebraniu,
które odbyło nym procesu o działalnosc wywro
się w księgarni ,,Książka". przy tową.
•
•
ul. Zielonej 9.
Sprawa ta znalazła się w dmu

W dniu 17 wrzesma b. r. po krótkich, lecz ciężkich
cierpieniach zmarł najukochańszy nasz Synek

łódz

wczorajszym na wokandzie
kiego sądu okręgowego.
Wobec niestawienia się główne
go oskarżonego p. Wandurskiego,
pprokurator żabiński występujący w procesie tym jako rzecznik
oskarżenia zgłosił wniosek odroczenia rozprawy oraz wydania ~a
kazu ares:Łtowania p. Wandurs\ue·
go.
•
b d
Sąd przychylił się do o y wu
wniosków.

przeżywszy

dwa i

pół

roku.

Pogrzeb odbędzie się we środę dnia 19 września b. r.
o godz. 4.oo po poł. z Kaplicy C!1- ~n tarza Ewan gelickiego,
ul. Cmentarna. Nieutuleni w żalu

RODZICE

Na srebrnym ekranie
uKropka nad i"
Kino ,,buna"

·~

W dwóch kinach warszawsikich ,,Miłość, która zabija"
Jak się dowiadujemy p. t"'fanwyświetlany
jes~ cbec~ie z wiei- W f.i!Lmie tym główne role gra·
durski opuścił ~ranice Polski.
kiem powod_ze~1em na1~ow~zy o- ją Greta Mosheim i Paweł W eóe0
braz wytworn11 11 Leof1Lmu p. t. ner.
an.
,.Kropk~ nad i". Ca.la prais~ nie
Na runkietę ·wielkiego miesięcz
s.zczędz~ po<:hwał ~ezyserow1 Ju- ci:ka berlińskiego „Uhu" o tern,
l1~szow1 ~ardanow1. 1 ~pera.toro- ja:k gw:iazdy ekraruu niemieckiego
I
wi ~· Stemwurclow1, .ktorzy stwo zabiegaiją
uroku
0 zachowanie
rzrh.z tego obrazu
po!i
liczsk1 ~i~ kameralny o wartosc1ach nych odpowiedz1, pełnych tajemwybi~~1ie artystycznych. „Kro~ka nych recept i iście średniowieczbo
,
nad. t :-- to me .~za~Io·~owy f~~ nych praktyk, znalazła się rówg
n
·kz:aioweJ p_rodukq1,
J?Z
Grety
'
h
•
d
I
d
d
•
l
.
w1elokrotn1e
oglądali
na
ekrame,
Była
to
odpowiedź
naikrótsza
i
• · odb ł •
Incydent ten pozostałby bez onorowy i z o ny o u zie ema 1
•
d k .d
.1
r
P rze d paru d mami
Y się po
.•
. a e cos, co ~o . a.z ym :vzgi.ęnajprostsza. Brzmiała ona mniej·
· · _,_
t
· .
W t ·ę
iedynek dwuch lekarzy łódzkich następstw, gdyby nie przypadko- satysfakc11. Wobec tego spraWI~ dem wyodrębrua się 1 czaruie swe
•
•
I k
.
. .
.
.
j W1ęce1 )i:tll\. naJs ępuie .
„ s 3J
dr. K., znanego działacza politycz we spotkanie obu lekarzy w Io- honorowe) pomiędzy dwoma e a- istym wdziękiem 1 prostotą.
l dość wczeŚlllie i filmuję. Wiecz„Jnego i dr. H. Pojedynek ten był kału magistratu łódzkiego. Po o- rzami
nadany został normalny
Bodaj, że najgłówniejszą nletą 1 rem gram w teatrze. Poza tern my
następstwem długotrwałego zatar- strej wymianie zdań doszło do rę bieg i skończyło się na pojedynku. filmu {ob<?k d?'5konałej, r~żyserjil ję si~ zw~kłą zimną .wodą i ~o
· dz
b I k
·
koczynów, a wreszcie do wysłaSpotkanie miało miejsce przed ~aa"dama) 1.est Jego. tre~c liry~z:na włoso~ uz~am rumianku. Duz;>
gu ponuę Y o u e arzam1 na
d • •
, • • w lasku pod i wwuszaiąca. Historia dwoiga, praicy i umiairkowany sen to na1tle zawodow"m, w związku z ob- nia sekundantów.
Aliści dr. X. paru. ruam~ 0 SWlete
•
dus.z, dwojga charakterów, mło-r lepsze środki kosmetyczne".
W
jęciem stanowiska w jednym ze zakwestjonował honorowość dr. H. Łodzią. Poiedynek odbył się • na dziutkiej dziewczyny i wielkomiei I słowach tych
zawiera się cała
szpitali łódzkich.
Zatarg zakoń- motywując to faktem, iż ten nie pistolety.
Nastąpiła
wynuana skiego lowelasa, przeprowadzona Greta Mosheim
z jej prostotą,
czył się asunięciem d-ra K. ze szpi zareagował na obraźliwy list, ja- strzałów. Pierwszy z przeciwni- została prawdziwle po mistrzow- bezpośrednfością i swoistym natala. Wówczas dr. K. wysłał do ki w swoim czasie od niego otrzy- ków strzelił w zieruię, drugi wy- sku ... I .to zar?wn? w .P~erwszej tru:a1nym ~d~ękiem. W film~e •. o
'ł
• t
Honorowi stało częsci filmu, 1ak i drngteJ po la- ktorym mow1my Greta Mosne1m
dr. H. list niezmiernie obraźliwej mał. Sprawa honorowości dr • H • P.a l1 w p~wie rze.
. tach dziesięciu. Uli Romska i Ste sięga prawdziwych sz<:zytćw sztu
, treści z ordynarnemi ~ysłami:loparła się o izbę. Ie~~rską, gd.zie się zadosc. Adwers~ze rozesz~i fam Szwarc, kreujący te dwie po- ki odtwórczej. Nie porywa, lecz
Dr. H. nie reagował na hst powyz wydano orzeczenie, 1z dr. H. Jest się, nie podawszy sobie rąk.
(i) stade, włożyli w swe role maxi- przekonuje; nie zachwyca, lecz
mum swego talentu, a zapał ja- wzrusza.
szy.
_
kim odtwairzali
obie postac,i e
Partnerem jej jest Paweł Wege
stworzył z tych oshtnich nie ner. Wokół tego człowieka i tego
martwe rysunki, ale pulsującą artysty unosi się pewien fluid tapr .3wdę życiową i wnikliwem uję- jemniczości.
W "po;rzeniu jego
ciem parę bohaterów. To też nic mongolskich oczu i w iego k:rótdziwnego, że publiczność war- kich powolnych ruchach jest .coś
Właściciele
domów
młotka
sKroń
rzeiczałl
szawska z zapałerr. ok1a5kuje o- niesamowitego.
ukarani.
bie te kreacje i w!ta w osobie p.
Film z Wegener em
nie może
zamordował matkę
W wyniku oględzin, dokona- Romsikiej nową ! w ybitr"' gwiaz- być złym, a Wegener w złych filWe wsi Mąkolice pod Łodzią
Dochodzenie prowa,dzone J)rzez nych przez miejskie komisje sani · dę już nietylko polską , ale i eu- mach nie gra.
l'O!Zegrała się stra'Szna tragedja, policję trafiło na cały szereg po- tarne, wydział zdrowotności publi- ropejską.
Tych dwoje artystów wikła sce
która wzbunyła ca:łą okoilicę.
szlak. przemawiających przeciw- C'Znej pociągnął do odpowiedzialW mieszkaniu niejakiej Fnn·- ko synowi Wrzejcza:kowi .Janowi, ności administracyjnej właścicieli
ciszki Wrzejczaik, liczącej 58 lat, którego buty okrwaiwione znale- następujących domów za przekroznaleziQilllO właścicielkę mieszka- mono w pokoju zamordowanej, czenie przepisów regulaminu sani·
Warszawa (1111) '--( 1\1.edjolan (549) .
martwą w kałuży krwi.
choć mieszkał cm w innym domu. tamo porządkowego, obow1ązu 1 ą
13.00. Sygnal czasu, hehat z wieżyi 20.50. Opera Masc.ag•niego „Ratcliff".
Zaalarmowano posterunek po- Aresztowany Wrzejczak nie przy- cego na terenie m. Łodzi: Win- Mariackiej w Krakowie.
Wiedeó (517) licji i lekrurza, przyczem s.twiez- znał się do wi:ny, lecz tłomacze centego Ratowskiego - Abramow
18.00. Koncert pc·potudnicH\' y. Wyko- . 2o.o 5. Trio for tepi anowe Es-dur Beedzono, że Wrzejczrulwwa padła nia jego raczej potwierdzają o- skieg:l 30, Szymona UnikowsKiego
" p o ~l tl yr. J.oz.ef a thovena.
1 . tra p . fi.
d
nawqr: onres
oliarą bestijaiI.skiego mPl"du, doko- skarżenie.
- Solna 11, Marka Majzlera - Oz'.ri •t\skiego i Apolin ary Szeluta (iort.)
8 u apeTszt (55~). nanego
przy pomoicy dużego
Osadzono go w areszcie do dy- Wschodnia 43, Jakóba Fa jtlowicza
19 .OO. ramsmrs1a opery.
młotka,
którego uderzenie w sipozycji sędziego śledczego. b)
- Kilińskiego 86, Szmula Hubela
Szę"~ i. ' · Moniuszko Uw cr ura Bajskroń pozbaw.Ho ją życia.
RENDEZ • VOUS.
- Juljusza 28, Jana Ruszczaka - ka - wykv,a -0 rkies L-:1, 2. Clmpiln: a)~,
55
Juljusza 26, Grzegorza ~(ren i cera Nokturn f-moJI, op.
• b) Balla·d a, Liczne rzesze !odizian spragn ione dl),
- Konstantynowska 42, Teofila g:-mo,ll, c) Wak e-mo.JI - o<legra p. A. broczynnego P0 wietrza i godziwej rozSzymczaka - Sikawska 8, Chai- Szelura.
ry\vki, dają sob ie rendez-vous w Zima Zycera - Nowomiejska
3 1,
Część II. 3. L. R.óżycki : Mol!Jna Liza mowym ogrodzie na sali zimowej parKiliń- Gio.conda, preludium - w ykor.:i orkic- ku Stefańskiego w Rud'Z ie Pabia ni ckiej,
znajdują się
nędzy Moszka Profesorskiego
skiego 43.
(r)
stra,
4. Ap. Szeluta: a) Nokturn
Pi ękne sale, całkowit e od no'\vione, za
Jak już donosiliśmy, czeł'WOIIlY łódzkieg'O.
fis-moll, op, 64 n.r. 4, b) Romans fa;- mieniono w wytw'°rne i przytulne v nę
krzyż przesłał dla pogorzelców Nędza wśród pogorzelców jest
dur, op. 44, c) Mazur .E-dur op. 1;3 nr. trza -Ogrodu zimowego. Na sali pr zygrs·Rozprzy tra111sport bieHzny i koł- ogromna, gdyż wielu z nich prócz
41, d) Mazurek gis-moll op. Cil nr. 37, wa świe-tna orkiestra oraz proc.luku.i ą si ę
der dla podz~ału pomiędzy naj- da:chu nrud głową i doibytku ska·
Przy ul. K01I1iS.tantynoiw skiej 30 e) Oberek D-dur, op. 63, nr. 38, f) Po- wybitne siły artystyczne.
Wysitarc~y
ba~dziej pos.z kodowanych O'bywa- ciło wars~taty pra;cy. i o~ecnie 21nalezjono leżącą bez przytomno- lonez wojskowy Des-dur op. 43 nr. 3 - wymienić sfynne Do.lores Girls. Po wyteh.
całe rodzmy zna1du1ą Silę w ści w kuchni służącą WiktoTję wykona p. Ap. Szeluta.
stępach dancing.
Podobne lokale zagra n:cą ciesza ·;i~
Z ini.cjaty.wy ł·od:zian, którzy po- skraj111ej ~ędzy bez możności za- Błaisz<:zyk, lat 19.
19.oo. Komunikat To.w. Zach. do hoprz~dmo 11?-ieszkah w Rozprzy ~ robkowama.
.
Okazało się, że Bł.aszczY'k w dowH ko.n.i w P-0Isce.
zrozumiałem Dowodzeniem. On ~gda} :riwtaie ko.mitet ratunkow. Y., do ktoLo.. kalne władz.e. pr.zystępu1ą do celu samobói'c:zym odkręc:ła ku· ·
kal by! pr zepetnio'll y pr zez li cz.ne gru19T30 uOdczyt
rego we] d ą prze d stawicie1e rządu a k C)l b u dowIa.neJ i na ten ce1 ma reik u maiszyniki gaZJoiwej •kładąc
dzieci".p. it. „Jak zapobiegać PY wyciecz kowe.
i samorządu miejskiego, oraz sze- być dostarczone drzewo z zapa- się spać.
I. gruz tcy
rokie
, „arstwy
społeczeństwa sów rządo·wych. (b)
Wezwane pogotowie odwiozło ~o.os. Odczyit org. z. racji Tygodnia
CHOROBY ZAKAŻNE u DZIECI.
denatkę do sz.pitaJa. (b)
?.ziecka p. t. ,Zna·czeme wychow:lnla
Dziś, we w•torek, o godzunie 8 wlecz.
ILZY'CZnego" - wygl. pu!k J. Ulrych. er. Iwaszikie wicz wygto·si w saJi tow.
WIECZÓR TOWARZYSKI.
20.30. Ko.ncert woieczCTny.
„Kroipla Mleka", ,przy ul. Zawadzkiej
TEATR MIEJSKI.
JUTRZEJSZA REW JA w FILHARMONJI Cedem utrzymania nawiązanych s~o.. 22.30. Tra.nsmisia muzyki· ta·11e..:z.nej.
37 odczyt n. t. „Cho:·oby za kaźne u
Dziś, wtorek, i w dalszym ciągu w
Jak już zaxnaczyliśmy, jutro o godz.' sunków towarzyskich podczas obu wyFrankfurt (428) de:ieci".
ezwairte.k oraz do nbedzieli wiecwrem 8.30 WlLec.rorem odbędzie się w f'i•lhar-: aieczek Jigi morskiej i rzecz.n.ej nad 20.15. Sluchowis~o Llssauera „Bach". Je-st to drn gi odczyt z cyklu zorgaw!ączinie ,,Dzieje Grze'Chu" Stefana Że- moruji zapowJedziana wielka rewia ar- Polskie morze, zarząd !ód Z'kbego odKrólewiec (303) niz.oiw.:mego przez wydzial zdrowotm,I)..
romskiego.
tystów p. t. „Naireszde jesteśmy". U- dziaJu poota.nowH urząidizić w dniu 6 20.10. Operetka Lehara „Miłość cy- ści publicznej w czaisbe trwa111ia „TygoJutto, środa, r~ jeszcze na iprzed- dzial biorą ulubieńcy publiczn00ci: Ma- października w lokalu Liigi (Piotrkow- gańs.ka".
dnia Dziecka".
stawieniu wi·eczorowem „Księżniczka ria·n Rentgen, Stefania Betchernwa, .Eu- ska 92), w~eczór towarzyiski dla: czlom- Lipsk (365) Turandot". Ceny POIPU!arne.
geniusz Koozutskt, T-0soa Komorlllicka ków ldgi morskiej i rzecznej ora.z u- 21.15. Son.aity W:iodonczełowe: Beetho••••••o••••••••Ą••••o•••••
W sobo,tę o g-0dz. 4 po poifudnJu Po oraiz osi:iem Kosrutski girls. Muzyka czes1i'ników obu wyciecz.eł.
, vena 0-m-Oil i Griega A-mO'tl.
raz pierwszy na przedstawieniu I>Oll>O- Wiehlera:, J. Petersburskiego, A. Raipac„WIADOMOSCI LITERACKIE".
Monachium (535) _
ludiniowem „Golem".
kiego, failla i Lehaira. Bi.Jety sprzeda1je Nr. 38
.,Wiadomości Uteraokkh" 20.05. Sceny z opery Mozart.a „Wegardła
kasa Filharmooji.
przy.nosi artykuly: S.t. Ja.rnciński.ei-Ma- sele Figara".
PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI.
l:irnowskie~ O Andrzełu Maurodis, P. Kopenhaga (337) I Kalundborg (lt53)
W niedzielę o godz. 12 w południe
TEATR KAMERALNY.
Hulki Laskowski.ego o „organizowia1niu 19.30.
Opera Sa.I01111ooa „Leonora
lecz
inauguracja przedstaw,i eń dziecięcych w Dziś oraz d-0 czwar tku wi,eczorem j wzrus.renia", M. J. ToPornwskieg-0 o Christina".
) _
teatrze mie1skirn.
wlączrui.e „Paipierowy kochanek" Je- „rewo.lucji slów", T. St. KILngs.lands o Lahti (
1523
MAGISTRA KLAWE
Dana będzie DO raz pierwszy baiika w rzego Szaniawskiego.
sensacyjnej książce Desbordes'a, sze3 akiach p. Szelburg-Zarembiny „ZaW piąitek rozpoczyma na scenach te- 1reg drobnych artykul.iików, przek!ad 19.2-0. Kwart.et smyczikowy łiayidna. które dzięl~ 1 specjalnym sposobom
p1 zyrządzan~a (aktywowanie) dają przy
klęta żaba i .Ta.ś chwait" z Zof.ią Ta- aitru kamerailnego wys.tępy .z.nalmmi·tY 1dwóch ustępów z „Rzeozy widz.Lanych"
Paryż (175-0) r.ozpuszc.z.en1u w wodzie rozczyn moż
ta.rkiewiiczówną i A. M.ichalakier.i w ro artysta scen warszawskbch Stefan Ja- I Ojeitiego, ca!ą stronę recenzji z ksią- 20.45. Opera ,Reyera „Sygur<l".
hw1e zbhzony do świeżej wody naturalnej
lad1 tyitulowyich.
racz w swojej popisowej krea.cji kasie- żelk, Si])raw.ozdanie K. Stromengera z Tuluza (391) Otrzymać można w każdej Aptece
:Reri:yscruje Konstarr1ty Tatarkiewicz. ra Brorenneall.l w szfoce flers'a i premiery „~rólowej Jadwigi", kronikę 21.20. fragm en ty z opery--Debussyei Drogerji.
Caiila vet' a „Romains pai!,~ kasjera".
frainouską, dziaJy bieżąice.
go „Pe:Ueas i Melisa.n<le".
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zakatarzenie
i oskrzeli

Tabletki „EMS''

I

~·············$······•~@~

-.

~~·c~· ~L~·

„Ot.OS POLSKll

,f.órl2
lu w 1 zefoia 1928 r.

l.ódź

18 W:'ześnia 1928 r.

ltJij ;y

~a rai2stracię
prO?edsiebiorstw prze·

Zrnmienne orzeczenie

m_rsfowych i handlowych
W związku z notatką o wnie·
si en! u przez pierwsze łódzkie sto·
warzyszenie detalistów woj. łódz
kiego rekursu do urzęąu wojewódz
kiego w Łodzi, jako władzy nad·
zorczej m~gistratu m. Łodzi w
sprawie pobierania opłat za pohvierdzenie zgłoszenia . przemysłu,
oddział prasowy magistratu nadsyła nam następujące wyjaśnienie.
Opłata za potwierdzenie zgło
c;zenia przemysłu w wysokości z
3.- pobierana jest na zasadzie
uch\\'nłv rady miejskiej m. Łodzi
z dni a" 13 marca 1 ~28 r. zatwierdzonej reskryptem urzędu woje·
wódzkiego w Łodzi LSM 1633 z
dnia 21 lipca 1928 r.
W każdym bądź razie wniesienie rekursu w sprawie opłaty nie
ma wpływu na dopełnienie obo
wiązku rejestracji, której termin
koriczy się w dniu 30 września b.
r. Po upływie tego terminu sto<;Owane będą wobec niezare1estrowanych kary przewidziane w art.
126
Roi:porządzenia ?rezydenta
Rzeczypospolitej o prawie przemysłowem, tj. grzywny do 1000 zł.
lub aresztu do 14 dni.

w sprawie
W roku ub. Sąd Okręgowy w
wydziale handlowym ogłosił upadłość firmie "Józef Fuchk sprzedaż obuwia" przy ul. Nowomiejskiej Nr. 20 w osobie jej właści
ciela, na skutek zgłoszonego po·
dania pi:zez samego Fuksa,
W upadłości tej po przeprowadzeniu
wszelkich
formalności,
związanych ze zgłoszeniami wszy
stkich wierzy elności, został zawarty na skutek propozycii upadłego układ z wierzycielami na następujących warunkach: upadły zo·
bowiązał się zapłacić wierzycielom 25 proc. ich należności, przy·
czem 10 proc. w gotówce, zaś 15
proc. wekslami z terminem zapła
ty w sześciu miesięcznych ratach,
poczynając od dnia uprawomocnie
nia się wyroku, zatwierdzającego
układ powyższy

Za układem na powyższych warunkach wypow\edziało się
20
wierzycieli orzeciwko jednemu, a
więc ustawowa większość liczebna,
wobec czego sąd okręgowy w Ło
dzi w Wydziale Handlowym po
upływie 8 dniowego terminu, prze·
znaczonego na zgłaszanie sprzeciwów przez wierz~cidi pod przewodmctwem sądz1ego okr. Hertz.
berga, w asystencji sędziów handl.
Sachsa i Szulca w dniu 20 lutego
1928 r. układ powyższy zatwierdził
uznając .i.tpadłego za uprawiedli,
wiouego oraz zakwalifikował- go
do przywrócenia do czci kupieckiej.
Na wyrok powyższy pełno
mocnik jedynego wierzyciela, niezgadzającecro się na zawarcie u-

0ffamburger
fremden·
fł" k . ~
,
b il o aJn1a,e ame ·I
n~ r.g' rnym
rykan, Sk ~
i
U
·i

. .

I

:Jll'.I

~ sku
•

.

pogłoski o toczą~ych
s1;. Omawia3~c
rokowan.1ach z grupą J;Iarnma·

upadłosci

kładu sztajn•

sądu

apelacyjnego

firmy ,,Józef Fuks''

Boren- do sądu wym'łganego w art. 523
kod. handl. sprzeciwu swego prze
prosząc o uchylenie wyroku,
po ciwko układowi w ciągu 8 dni od
nieważ upadły ukrył majątek przez daty zawarcia układu,
przestaje
niepodanie do aktywów masy u- być uważany uważany za oponenpadłości 6000 zł. z weksli k li jen- ta i nie ma prawa ani stawać na
tów i wogóle złośliwe działanie posiedzeniu sądu w czasie rozprana szkodę wi "rzycieli i za co bę- wy nad zatwierdzeniem układu, ~
dzie odpowiadał na drodze kar· charakterze sprzeciwiające~o się
nej.
mu ani, po wyroku I instancji aSprawę tę rozpoznawał sądl pelować do wyższej instancji.
apelacyjny w Warszawie, który nie
Innemi słowy mówiąc, ten tył
dotykaiąc
motywów, wyłuszczo. ko wierzyciel w upadłości ma pra
nych w skardze apelacyjnej pozo- wo założyć skargę apelacyjną na
sta..vił takową
hez rozpoznania, wyrok sądu, zatwierdzający układ
przyczem wydał znamienne orze· pojednawczy, który przedtem w
czenie, bardzo ważne dla wierzy- terminie ośmiodniowym od daty
cieli w upadłości, a mianowicie, zawarcia tego układu zgłosi swój
że o ile wierzyciel obecny na ze- sprzeciw co do zatwierdzenia go
braniu wier z.ycieli, w przedmniocie przez sąd.
zawarcia układu, nie złoży jednakł
TEC.
1
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firmy „Manela i

złożył

skargę

apelacyjną

Upadłości

Bilans Banku Polskie10
. Bilans

Loteria

Główniejsze

Mo t ocy Ilh I

za
ro-

państwowa

i protesty 5-ta klasa -

Niepomyślne warunki atmosfe- firm, których pasywa dochodzą do
ryczne, jakie panowały w Rumu- 1.300.000.000 lei. Również protenji w lecie roku bież:, wpłynęły sty weksli mn.ożą się z zastraszaba..rdzo ujemnie na urodzaj niektó jącą szybkością. W ciągu pierwrych płodów rolnych. W szcze- szych sześciu miesięcy roku biególności dotknięte zostały te ro- żącego wartość podanych w B.idzaje zbóż, które stamowią głów- kareszcie do protestu weksli wyną pozycję w eksporcie rumuń- · nosiła ponad 1.200 milionów lei.
skim, a więc pszenica i kukurydza. Zbiory pszenicy i kukurydzy OOitiNBililłliliiil•lil•l•l•Miłll•••!illlłltJH1,
były w roku bieżącym w Rumu-

Polskiego

ku w pozycji kruszec t606,8 milj.
zł.) waluty, dewizy i należności
zagraniczne zaliczame do pokrycia (467,3 milj. zł.) zmniejszyty się
o 12.1 milj. zł.
do łącznej sumy
1.074.1 miJj. zł., natomiast waluty
i dewizy niezaHczane do pokrycia
wzrosły o 4'6 milj. zł. (204.2 mi!j.
zł.); zatem suma netto walut i dewiz zmniejszyła się o 7 milj zł.
Portfel wekslowy znmiejs.zyr się o
1.8 milj. zł. (631,4 mi1lj. zł.) P:>życz
ki zabezpieczone papieram~ wzrosły o 242 tys. zł. (75 milj. zł.)
Natychmiast płatne zobowiąza·
nia (569,6 mi:lj. zł.) i obie~ b:letów bM11kowych (1.187.5 m:li. zł.)
zmniejszyły się łącznie o 2,9 milj.
zł. do sumy 1.175.2 milj. zł. Przyjęty do zapasu Banku stan J>Olskich monet srebrnych i bilonu
wynosii 1,5 milj. zł. Inne pozyde
bez większych zmian.

Trudnosci gospodarcze Rumunji

ft n~:k zd~~J~ ż:nzea~hookd~ć o~:::t

Banku

pierwszą dekadę września b.

25.00J
1O.OOO

zł.

10 dzieil
wygra :18

nr. 34B37 134008

zł. nr. 46068

5.000 zł. nr. 137899
3.0oo zł. n-ry
7883
57149
66767 75679 9 j 793
2.oOU zł. n-rv 10990
42486
63230
85049 - 1167 06
129533
134388
I COo zł. n·ry 895 14121 29473
29998 45437 5~659 56702 88986
96189 lo0„17 103462 104596 Io '916
109706 ) l 1690
1244/0
l<ł.7054
130413 130521 14234~ 145821
600 zł n ·ry 7395 124J3 19670
30247 666~6 7184'3 77174 79467
8070~ 85949 964d4 96086 ll2689
126816 144764 144106 151242

_w. ~prawie sprzed.aż}'. kilku po·
w~zn1e1szych przeds1ę~1orstw na
zapo-trzebowania na rynkach weGori:ym Sląsku, czasopismo „Ham
wnętrznych.
Wobec
tego
miaroburg1er Fremdenblatt• nr. 239 w =------"'--------~
artykule p. t.
, Harriman in der
dajne czynniki już teraz projektu--e-Polnischen Montanindustrie" wyra
ją wielkie zakupy kukury-dzy w .
.
Kłnemar
Ita-ljl
i
Ameryce.
związku
zlfrrm_
y
Hparle
_Dawidson
do
sprzey
ża na~1ępujące poglądy:
Wodny Rynek(róg Rokicińskiej).
tern zaostrzyła s1ę też sytuacja nar dama.
od1esna nr. 28, u gosponięz·
„ Przejście tych przedsiębiorstw Tel. 1826 Uojazd tramwajami ltl 1 10, 1 rumuńskim
ryn.ku
pieniężnym,
boj
darza.
440-3
Od wtorku, dn. 18-go do ponietv ręce kapitału amerykańskiego
dzi'ałku dn. 28 września 1928 r wł
wiem zagraniczne zakupy zboża
C d ł
i łd
· · •
tanowi nowy wielki cios zadany
związane będą z wielkiemi inwee U a 9 e Y pienięzne
Pierwszy raz w Łodzi.
iiemieckiemu elementowi na Gór
Dla dorosłych i młodzieży!
stycjami kapitału. Ujemny wpływ
warszawskiei
iym Sląsku, gdyt z tą chwilą w
na rozwój stosu:11ków gospodarAKCJE:
iziedzinie
przem. na tam
Bohater~k·ie
czych wywiera również powofoe
Bank Polski 180.ym terenieciężkiego
pozostaną w rękach
u
tempo rokowań pożyczkowych,
Narutowicza !fr. 11
Ba.lik Zaroblmwy 80.·apitału niemieckiego z większych
l(ijewi&ki 95.jako
też
cięzkie
warunki,
od
ja-1
medsiębiorstw jedynie 3 ważniej
Dramat w 10 aktach, odtwarza- kich Niemcy uzależniają swój ufirley 68.powrócił
ze przedsiębiorstwa.
jący dzieje młodocianych dusz,
dział w międzynarodowej akcji na
Węgie! lClO.-, 99.50
Kapitał zaś amerykański będ·de
zmagających się w pokusach
Starachowice 53.-, - ,, rzecz
stabilizacji
waluty
rumuń:
.
.
.
·
•
nporządzał poza większością pro·
i przeciwnościach życia.
skiei.
Zawf.ercle 24..ukcji cynku, również i większą
Ogólna
niepomyśfoa
sytuacja
Dr.
med.
Częstocice 60.w roli
bohater
zęścią ogólnej produkcji żelaza i
hlównej Q
głośne· \
Łazy 8.g?s:po,da:~za
kraju
z.n~jdu~e
..
ró~:
koło 20 proc. produkcji węgla.
go tilmu .DWAJ MALCY"
: mez siwo1 wyraz w w1ellue1 iJo.sc1
Nobel 30.50
·e powyższe tranzakcje mają za
Ziei!enlewski 135.W ciątSu pierwszego
powrócił
el osłabienie niemieckich wpły- W poczekalniach kina codilennie upadłości.
półrocza r. b. ogłosiło upadłość w
Kl.ucze 7.15
TÓW na polskim Górnym
Sląsku,
do godz. 22 audycje radjofoniczne
Tel 11-24.
1 sllJlllym Bukareszcie 120 wielkich Aleja I Maja 16,
PAPIERY PAŃSTWOWE
LIST!'
1skazują na to warunki, pod jaZASTAWNE:
iemi doszło do porozumienia mię
Dolarówika 90.75, 91.50
.zy rządem polskim a grupą Har5 proc. konwersyjna 67.imana.
5 proc. ko111wers. kolejowa 61.10
Zrzeczenie się przez rząd polDolarowa 87.-, 86.ki przysługującego mu w myśl
Kolejowa 103.olsko niemieckiej konwencji ge8 proc. B-ku Gosp. Krajowego !>4.ewskiej
prawa
przymusowego
8 proc. Przem. Polsk. 91.50
1ywłaszczenia w przyszłości nieNajwiększa, jaka kiedyko1lwiekj ków, którego podróil: do Amerykij s·iłkowania się pyłem węglowym,
4 proc. llisity zastawne ziemskie 49.~
:tórych przedsiębiorstw, niepozby·
się
odbyła,
ikonf
er
encja
ws.zechprzy
użyciu
jako
paliwa
pyłu
węjest
stostmkowa
wie,
1
ka
jego
ta4 i pół proc. listy zasta.wne ziemskk
vania w ciągu 20 lat swego portświatowa
w
sprawie
opałowej
i
glowegc,
kosztowała
ta.iruiej,
niż
I
niość.
zł. 52.50, 52.75
elu akcyjnego, oraz do obsadza8 proc. listy za.staw1Ile ziemskie 79.Zachodz,i wszakże obawa, że
Jia wyższych stanowisk tylko oby- siły pędnej, zwołan~ ~o·sta.je do przy . użyciu ~szelkiej ilillilej .siły
4 i pół proc. Tow. Kred. m. Warsza·
zapotrzebowanie
tego
vatelami polskimi i amerykański· L<?nd~nu na ~4 wrzesnia, zapo- pędnej, ~kłonił w.~rsztaty, bud~- wielkie
wy zł. 52.50
w1::i-da1.ąc
swo1e
.obrad-}'.
do.
6_
paźJ~~e
sta~1
w
Angl111,
.do
kon~tru.~produktu
podniesie
jego
cenę.
ni, aż nadto jasno na to wskazu·
d~1ernika. Zai:1sało s1ę JUZ .. ~ c11 palemsik na po~1łkowaini;e s1ę Nadto jego tanfość związania jest 8 proc. Tow. Kredyt. m. WarszawJ
ą•.
zl. 72.50
nrtą ~71 czło~ow, prze~staw1C1eh pyłe~. węglowym, Jak.o pahwem. z ceną węgla w bryłach. Wraz jetyluz ~oncernow, na~e~ących do
!nic1~tywa w tym. kie.runku na-; dnak z co<raz bardziej rozpowsze- 5 proc. m. Łodzi 53.25
Lekarz-Dentysta
30 panstw. Na .?5tatme1 t_ego ro-. lezy 1ednak do NtelDJlec ... Po~-: chniającem się używaini,em benzy- 8 proc. m. Łodzi 67.dzaJ? konferenc11 1 odbyte) w Ba- c~as ~dy.'!' 1926 r. ,w Angl11 me i ny, jaiko siły pędnej, gazu do go- Pożyczka inwestycyjna 128
zyle1 w 1926 :oku, głownym te- Więce7, mz 100 kotłow, opal~y-::h; towamiia i elektryczności dla ce- Pożyczka stabilizacyjna 93.00TOWKA
matem by~a siła pędna Wę$la. .
było pyłem węglo1wym, było ~~h wiłów opałowych, zapotrzebowanie
powróciła
Dolary 8.88 I jedna czwarta
~ro~ukCJa węgla pozostaje me- Niemczech oko~o 60~. Rozwo1 py-, węgla kamiennego szybko zmniej
Zawadzka l6a 2.
CZEKI:
zmienioną od 19~3 roku, ~dy w łu węglow~go, J~ko srodk.a ?'pało-Is.za się. Rzeczoznawcy zapoiwiaTel. 64 -47.
tym sam~ cza.s1e produkc1a ~enl wego, mo~e. hyc pr~wdz1Wte. na- dają też, że w bliskiei pirzyszło BelgJa 123.91
zyny i;>ot;1'?1ła się .. Nadz~ycza1na zwany. ?asruą_ powo1enną. .Kiedy ści tylko owe ,.nieużytki" weólo- Holandia 357 .45
r<;>zma1tosc sposobow zurytkowa-1 po woime Niemcy ~obo,w1ąz~?~ . we będą opłacały koszty ich wy Kopenha.ga 237.75
Londyn 43.25
ma „syntetycznego węgla dla ce zostały do do·starczema Franc11 1I dob cia z kopalń
. .
,
lów handlowo - przemysłowych Belgji wielkich ilości węgla, tak, I
y
'
.
.
New York 8.90
Spec1ahsta chorob oczu
zapowiadająca świetny rozwój tej że im samym pozostało go niewie 1 Poza . spraw~ ~ęgla, ia.ko. &iły Pa.ryŻ 26.42 i pól
owrócił
produkcji w przyszłości, osiągnęła le, zaczęli badać siłę opałową olp:i-ł.ow.eJ, bę<lz;1e Jdnhym odz naib_at"- Szwai ria 171.60
. .
.
.
.
obecnie stadjum, w którem wypa- ciemno - brunatnego piasku wę- zteJ mteresu1ącyc
~zytow,
Wiedeń 125.54
priy1mu1e codziennie od lO~l 1 da się zastanowić po•ważnie nad glowego uważanego do owego zgłoszonych
na
zapowiedzaną Wlochy 46.62 i p6ł
od 4 - 7, w medziele od 10~1 PP· I zmianami, jakie t~zeba będzie mo czasu z~ bezwartościowy. Bada- kon~erenctę, odczyt .dr. Kissela: Marka ndemieoka 212.45
że przeprowadzić w stosunku do nia te dały tak zdumiewające wy o. u~-r;v:iimu .~ęgta.. iako śr?dka
•
teł. 9-97.
podstaw ekonomiki węglowej. W ni.ki, że lokomotywy kolejowe u~yzn1a1ącego ·, Wiadom~, ze w
....,.•••••••••••. . . . . . •'łt\'1. tym kierunku
przyszłość zdaje przeszłyryi::hło na ten rodzai pa- Niemkc~ech k prdbły, takczyrudon~ w
Dr. med.
się należeć do węgla sproszkowa- liwa. W Anglji strejk węglowy ~ym ' te~'. u .!1 Y
.z ~ewa
nego, do pyb węglowego. Za po-~ doprowadził do energicznego o- 1 Jące wymk1, 1z. zapo';'1aid.a1ą na
Lek.·Denłys a
wiada się zaakceptowanie i za- 1 próżriiani1 ko·palń z tego „nieu-; przyszły roik zbiory z1ama, przestosowanie na wielką skalę tego iytku", za jaki przez długi czas wyzsza1ące P.otrzeby całego kraju.
Choroby we ,v nętrzne
rodzaiu paliwa przez angielską miano pyl węglowy, który oka- Ze wsz~tk1ch tych ~zględów
Specjalność
s e r c a.
flotę handlową, która dotychczas zuje się malerjałem opałowym ~onfere~CJa zapowiada Silę bardzo
Ce~ielniana 15.
Tel. 29-39. nie używała go ~ dopiero przy. nader cennym. Obecnie głównym mteresuiąco.
Przejazd nr. 30, tel. 54-6g
uoJz. przyjęć: od 10-1 1 od 5.30-8, kład jednego z oceanicznych statmomentem. skła11ia1ącym do po·przy_Jmule od 5-7 po oor.
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LUB TYGOil

·~

Piotrkowska 229,

tylko
w Zak ~ adzie Krawieckim Męskim
1:================== gdzie wszelkie zamówienia Wy konvw111e sie z townrów bielskich, tomaszoWgki ch, z~1ersk1ch i innych.
Urzędnikom państwowym i komunalnym specjalny rabat.
Wykonanie aku iatne. Usługa solidna.
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Wykonanie akuratne.

Usługa

solidna

!1E2

' '
BACZNOSC
FRYZJERZY!

L„o„K„A„L

W czwartek dnia 20 b. m. o godzinie 8-ej wieczorem w
lokalu własnym przy ul. Sienkiewicza 34, odbędzie się

ogólne zebranie

w sprawie a k cji

Zarząd zuriązku

na parterze lub l ·em piętrze składający się z 3-4-ch dupokoi na ulicy Piotrkowskiej między Narutowicza a
Moniuszki lub w najbliższej okolicy tego odcinka poszukiwany.
Ewentualna zamiana na 4 pokoje na tym samym od·
cinku na 2-giem piętrze.
Łask. oferty składać do Administracji • Głosu• sub
»A. J. 1500".

żych

PracowniMów Fryzjerskich w Łodzi.

-P-r-ze-ds-zk-nle_i_K_o_mp-1e-ty-P-rz-yg-ot;-aw-cz-e~, 1
(Syst. Dr Decroly'ego 1

Pau Uny Tyllerówny
GdańsKa

Zapisy dzieci codziennie
od 4 -(j po poi.

44, parter.

./~~~~~tj8 r

OTW RDIE

Szkoły

Komornik

Sąrlzie

Stowarzysz2nia ,,Służba Obywatelska"

"TX'T -

""

<l: ._

•

mości,

r21'.Y

:tę~ s~

LO l\L fabrYłzny
.

należących

do HurJona Wiche
rai Leońa WiI
znera

:~srds.~~/i~~i~~p!~ę-

towvch oszklonych
oszacowanych na
sumę zł.

.oo.-

(budynek Ched) 3200 L:J m. z transmisją, oświetle- Łódź, dn.l t 9. 2·s r
niem elektrycznem, parowym ogrzewaniem. MaszyKomorllik:
na parowa 200 HP. z kotłem parowym 80 L I m:,
T. Chorzelski
nadający się dla tkalni, farbiarni i wykończalni,
obecnie zajęty przez firmę Józef. Ba~act, ?d 1. sty•

cznia 1929 r. do wydz1erzaw1en1a.
Bliższe wiadomości: Wólczańska
239,
I. Bauer.
631-1

j

j

przy

Dktę>!o
Łodzi. -To

wym w
masz Chorzel~ki
z:<imieszkafv w Ło·
dzi, przy u I. KonstantynoW<kie.J 5,
na za ·
sadzie art . 1030 U.
P. C , ogłasza, że
w dn. 24 września
1928 r. od g. to r.
w Rudzie Pabjanickiej, przy ul.
Karola M 2,
udbędz1e się sprze·
daż
z przetar~u
publiczne~o rucho·

z pełnemi prawami szkół państwowych nastąpi
· J.X r. b.
Zapisy
przyjmuje
kancelarja od _17
września r b. w lokalu szkoły przy ultcy
Sienkiewicza 61, III p. w godz. od 9-ej-14-ej.
Do szkoły gospodarczo - społecznej przyimuję się uczenice z wykształceniem najm.niej
6 klas; do rocznej szkoły gospodarczP.J -PO
skończeniu szkoły powszechnej lub 4 klas
szkoły średniej wzg!. wyższych klas.
Liczba miejsc w szkole wobec nowoczesnych metod nauczania ściśle ograniczona.

I

~

Ogłoszenie.

GJs~odarczJ-l1Jole1z 1ei

-

sk.ł:ad

n.a b i"1..1re> i

podwyżkowej.

Dr. nied.

BRAUN

1

KROJE ULLSTEINA, według
których każda gospodyni z łat
wością sama szyć może, gdyż
są tak dokładnie opisane, że
same mówią, w jaki sposób
zestawić poszczególne części
kroju, gdzie powinny być fałdy
i plisy itp. KROJE ULLSTEINA 3000 ostatnich fasonów dostać można po cenie od Zł. O,nO
do 1,75 w firmie

Ciimna.s tyka, Rytmika,

Taniec

artystyczny

Zina ·H.ruszóvvna
Południowa

3, mieszk. 45 tel. 57-66.

Komplety dla dzieci od lat 4. Gimnastyka hygjeniczna dla pań.
Zapisy codziennie, prócz niedziel, od 12-2. - Tel. 57-66.
Dla pań pracujących komplety wieczorowe.

Juljusz Rozner
l.6dź,

Piotrkowsha 98
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40.

uroczysta premjera!

„Przedpiekle "
pg.

naj poczvtniejszej

pow1esc1

Gabryeli Zapolskiej
W rolach

głównych·

Eliza la Porta, Werner Krauss
Dagny Servaes i Andre Nox
oro<.;!r1m :
,,Romans Arcyksięcia"
W rolach głównych :
Następny

HARRY L •EO fKE

i

XENIA DESNl

W dni powszednie, z wyjątkiem so.
bót. początek se an sów o ~ 5 m 50,
zaś w soboty, niedziele i święta o
godz. 2-ej po pot. Ostatni seaa.s o
godz 9.50, - Na 1-szy seans ceny
miejsc zniżone.

I

OGŁOSZENIA

I KUPłłD

i

SPRZ601\ź

DROBNE.
KUPIĘ

{.; pokój jadalny, modny, tylko pierwsz 0 •
:t rzędnej roboty (Wutke, Thiede) mało
\ używany. Oferty pod .Mar·.
614-2

NA WYPŁATĘ!
Najniższe ceny! Najdo~odniejsze wa·
MfESZKBffłB
runki Towary na dams[{ ie, męskie
U
n
1'1
n n
pfaszcze, kostjumy, ubrania, sukme
Crep·de chine, popelina we wszystkich
kolorach, towary na bieliżnę, firanki
poleca Leon Rubaszkin, Kilinskiego
SKLEP
844-9-800 spożywczo-kolonialny z dobrą kliien•
telą z powodu podeszłe.sra wieku Wla·
Do :'.:> PRZEDANIA
śctciela od zaraz do sprzedania Wia·
2 .P_l!3ce przy ul. Wacław~. Wiadomość domość: Łódź, ul, Wólczań~ka 79,
K1lmskiego 218, Janowski.
565-5 w sklepie,
601-1

.
'·OKBbE 1

44.,

1ggg~QUQQ,HKfQQQQQQQQQQQQggggggg&QeQQQQQGQ8QQQ

Vis-Bata
Piotrkourska 63

przeprowadził się
na ul.
cala ta stronica zarezerwo•
6 Sierpnia
wana dla powyższe.J firmy
(Benedykta)
na niedzielę dn. 23 b, m.
leKarzy specjalistów i gabinet
Telef. 40.2& dentystyczny przy Górnym Rynku
Specjalista
PiotrKowsK.a '-l94, tel. 22-89
produkowane przez firmę
chorób skór• przy przystanku (tramw. pabjanickich
nych i wene•
,1rzyjmu1e chorych w chorobach wszyst·
Łodz 1
rycznych.
Leczenie światłem kich specjalno~ci od g I;) rano do 7-ei
ul. Zielona 27, tel. 17-89,
(Lampą kwar• po poł. Szczepienie ospy analizy (mo·
GOńCóW
czu, karu, !{rwi, plwocin etc.) operacje
znajdujące się
co wą)•
z własnymi rowerami I kra\\lców poszuopatrunki.
Przyjmuje od 8· 11 Porada 3 złote. Wizyty na mieścięo
kuje Kiersz,Zeromskiego 91.
625-1
r. i od 5-8 po poł. Zabiegi 1 operacie od umowy. Kąpiele
są niezb~dne przy hodowli wszelkich roślin,
świetlne. Elektryzacja.
Naświetlania
- INTELIGENTNA
!!lfllł - lampą kwarcową.
łfoentgen. . Zęby
a zwłaszcza wczesnych warzyw.
DYWANY
izraelitka z dobremi świadectwam i
Doktór
sztuczne, korony złote platynowe 1 mosty reperuie Tkalnia Sztuczna, Pio trkow• otrzyma korzystną posadę. Biuro
.v niedziele i święta do ~od? 'J no poi ska 92.
119-51 Nauczycielskie Adamowiczowej, Piotrkowska 91,
597- t
Baczność,

Uwaga!

Ogrodnicy!

nr.1

LECZNICA

Doniczki tekturowe „Sad"

E. SADOKIERSKI w

I DDłłlESIEłłll\ RllZPl.1

na Wystawie Ogrodniczej w lludzi

Klinger

Fryz jerzy!!!

Woda kolońska i kw 1dowa kg. od Zł 3.20
Vegetal"
• od • 1.40
„Mydło do golenia „Oro" „
• 6.Brylantyna
"
• 3.40
Narzędzia fryzjerskie stalowe i platerowane po
cenach fabrycznych
Zawadzka li
tylko w firmie •
, telef.: 75-9:.t

„

J ORUKER

I

Poszukuje

•

się

TKANIE DZIUR
- - ~ ~ - - - lltO!I w garderobie. Tkalnia sztuczna, Piotr·
.
CHŁOPIEC
kawska 92.
469-10 potrzebny do terminu. Orla Ni! 25, Stointeligentną
larnia.
599_;?
energiczną
•
Leczenie lain· od lat 23 do 28 na stanowisko
STROJENIE
pa ~warcową. cerowniczki do produkcji masowej fortepianów i pianin, lidańska '.i 7 m. o,
CZELADZIE SZEW3CY
At drieja nr.' Zgłoszenia od 8-12 i od 3-6, tront 1 p. Tnl. 72-79·
528-4 do szpilkowej roboty (sandalek) zgło„
'i.el 32-28.
sić się mogą do wytwórni obuwia Al6 i 4Uodziny przyjęć : Boczna 10 - 12 ·
fons Lissowski, Łódź, ul. Piotrkowska
od t.50-2.50 dla t'11ń -----------~aee
N2 105, tel. 16-01.
615 - 1

Osobe

Choroby wene
ryczne skórne:
i włosów

~~J;~z~~fe i:~f; uu;;o:ueu;.~muoCK><>D:Któr

. """.:~"
. ~!!.!!~?
B1'bergal
~'Sł.

w2!~.~!~!i

I ::

GIELD~

PRACY ::

POTRZEBNA

i

~

•

i zRnue.ooKUPIErtTY

pToewt. r4ótc3,:~ł..
Cegielniana Z5 zdolna panna do haftu ręcznego. Gló·
tel. 26 ·1'7
wna 18, m. 2!:'. c. Modzelewska.
ZGUBIONO
608-2
Specjalista chorób
Choroby skórne
książeczkę wojsk.ową, wydaną przez
Moniuszki
li
skórnych. wenei
,.
weneryczne.
.....,
,.....
P. K. U. w Łodzi, na nazwisko Eugete I. \J0 u,
rycznych i moczo·
Leczenie lampą
DZIEWCZYNA
njusza N tedźwiedzińskiego, zam. <.:?ó ·
Choroby skórne płciowych. Naświe
kw
arcood
wą.
chętna do pracy, do domu chrzP.śc . wna 50.
· Iampą k war·
8616- 1
i weneryczne
t1ante
Przyi·mu1·e
"odz
0
ul. Anny ~I.
elektroterapja
cową.
8
10 r t»
2 poszukiwana. Zr1łoszenia:
°
· - tront , m. IO.
612- 2
Przyjmuje od ~-to Przyjmuje od g. 8
i 4 - 8 w.
ZGUBIONO
I od
do
od w
- - ~~ Dla pań od 5 -5
Dla pań od 4 - .:i. silnego do wózka, znającego miasto Łodzi, na sumę zł. 400.- na im ę I.
Cegielniana 6, m. 3 , telefon 43-63.
.J.ił
oddzielna pocze·
Oddzielna
przyjmę zaraz „Koźminek." Ułówna 51. Wajskola. Kwit powyższy unieważniam.
--· · - - - -- -·kalria
poczekaltil!I
606-1
oi.l-1
I'
ł
mie~ięczna ,,Glosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami wy:~l!I
Ogłoszenie za Wiersz milimetrowy I szpaltowy
~
nosi w Łodzi zL 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z prze„
J strona _I wtek~cle ~groszy, strona 5 szflalt. _ Ne1<rologi 30 ~r. str. 5 szpalt. - Nadasru&
l}llką pocztową w kraju - zl.. ó.-; zagranicę - zl, 7.20.
po tek~c1_e 50 gr._ strona 5 szpalt, - Zwyczajne IO groszy str. 10 szpalt, - OglCJszen!a ZETf.i
czyno~e 1 zaślucmowe 10 zloŁ - Oglonenia zamiejscowe ol>liczans są ca 50 proc. ;;a~ łrlllł
1-za!1ramcznycb o 100 1Jrocent drożej.
'&.daktor: ~ustaw Wassercuą;._
Wydawca: „ Wydawnictwo Powszechne•, _sQ. ~~o.a.r._m..!..
-,_w drukarni .Głosu Polski~~.1 Piottkowsk.a,Jl4.
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